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ال يستطيع من كانت مهنته الكتابة النجاة من سػططتها  

عندما تحتشػد فػي الاءػان مػن ،ولػه، كهػو ال يقػدر عطػ          

الاكاؾ من سطوتها عندما تمعن في التشبث بتالبيبه. فػنف  

بػػدا لطنػػاس أف الكاتػػل هػػو الػػام يػػركب كران الكتابػػة فػػنف  

اخل غير ذلػك، فمػا يحػدث فػي كاقػع ا مػر       الحقيقة من الد

هػػو اسػػتجابة قسػػرية، أك شػػبه قسػػرية، إلغػػرانات الكتابػػة       

كغواياتها، كهاا مػػا ال يراق الكثيػركف، كهػو بالاعػل البعػد     

ا قػػول فػػي أبعػػاد سػػطوة الكتابػػة، كهػػو فػػي الموقػػ  ذاتػػه    

 المستول ا عط  في مستويات سططتها.
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تػداهم الكاتػل فػي     الكتابة هي التي تختار زمنهػا، فهػي  

أم كقت، كفي أم مكاف، كالكاتل ال يسػتطيع أف يقاكمهػا،   

أك يطغيهػػا، أك يتمػػرد عطيهػػا، مهمػػا ترػػاهر بغيػػر ذلػػك، إنػػه   

يسػػتطيع فقػػ  أف ياجطهػػا، كهػػي فػػي هػػاق الحالػػة سػػترل       

أف يخرجها من داخطه، أك بتعبير إل   "تهرشه" كتطح عطيه

 آخر يتخطص منها. 

الكاتل زاهية، مكتمطػة النمػو، أك   الكتابة قد تخرج من 

كفقر الدـ. كالكتابة  خداجان، هزيطة، مصابة با نيميا تكوف

كالدة إمػا تكػوف كالدة يبيعيػة سػػهطة ك ميسػرة، كإمػا أنهػػا      

إلػػ   معقػػدة، إٍذ يحتػػاج الكاتػػل بعػػدها  "قيصػػرية" بػػعبة ك 

 نقاهة يويطة من الكالـ!

كالمشػػاهدات كالشػػهادات فػػي هػػاا الكتػػاب كتبػػت فػػي     

قات مختطاة، كمتباعػدة أ،يانػان، فقػد كنػت دا مػان المطيػع       أك

المنصػػػاع لسػػػططة الكتابػػػة، الرااػػػن لسػػػطوتها. إننػػػي قػػػد    

أؤجطها، كلكني ال أستطيع التمرد عطيهػا، أك الخػركج عطػ     

ارة ءػػياعتهػػا. كهػػي قػػد ترهػػر أ،يانػػا عطػػ  شػػين مػػن الن   
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كالصػحة، كلكنهػا فػػي أ،ػايين أخػرل يعتريهػػا بعػب الهػػزاؿ      

فأعافها، كأ،ػاكؿ التبػرؤ منهػا، كلكػن منػاص أك      أك السقم، 

أف تقءػي  بة تكوف أ،يانان كالطعنة تال،قػك إلػ    فكاؾ، فالكتا

عطيك، أك أنها تمعن في مطاردتك، فال تخطي سػبيطك ،تػ    

 تموت موتة ربك!

كمػػػا سػػػتقرأكف هنػػػا هػػػو فػػػي الواقػػػع مشػػػاهدات، أك       

قرانات عابرة، في مالمػح مػدف، كقسػمات أمكنػة، نزكرهػا،      

نقػػيم فيهػػا. كهػػو كػػالك تػػأٙكؿ لوجػػوق أنػػاس يعتراػػوف     أك 

مسيرتنا في الحياة، نقابطهم بػدفة أك عنػوة، كيبقػ  مػنهم     

شػػين فينػػا، كبالتأكيػػد يبقػػ  فػػيهم شػػين مٌنػػا. كقػػد نرػػن       

لطوهطػػػة ا كلػػػ  أننػػػا سنمءػػػي، كستتالشػػػ  بالتػػػالي تطػػػك      

المالمػػػػح لطمػػػػدف التػػػػي زرناهػػػػا أك أقمنػػػػا فيهػػػػا، أك ربمػػػػا   

تطػػك السػػحنات كالقسػػمات فػػي الوجػػوق     سػػتختاي بػػدكرها  

التػػي اعتراػػتنا أك نحػػن اعتراػػناها، لكػػن سػػطوة الكتابػػة      

مكانػه، كلكػن   إلػ    اٌل أف تعيد كػل شػين  إتأب  في لحرة ما 

هاق المرة بطريقتها، فهػي تعيػد تركيػل ا شػيان )المالمػح      

كالوجػػػوق( كفػػػه تصػػػورها هػػػي، كلػػػي  بالءػػػركرة "يبػػػه  
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تاعل ذلػك دكف أف تاػرط    ا بل" كما هي في الواقع. إنها

فػػػػي البنيػػػػة ا بػػػػيطة أك العءػػػػوية لػػػػػ"الشخصية" ذاتهػػػػا،   

فالعركس هي العركس، كلكن المطٕبسة أك المزٕينػة هػي التػي    

تختػػار ا لػػواف، كا كسسػػوارات، كأدكات الزينػػة المختطاػػة،  

التػػي تءػػعها عطيهػػا، فهػػي قػػد تبػػدك جميطػػة كمقبولػػة لػػدل   

آخرين، كهػي قػد    البعب، كقد تبدك عط  خالؼ ذلك عند

ترهػػػر متاقػػػة أك متطابقػػػة مػػػع الصػػػورة "ا بػػػطية كقػػػد ال  

تكػػوف كػػالك. الكتابػػة تقػػوـ بالاعػػل ناسػػه، فتكسػػو الوجػػوق   

كالمالمػػح بشػػين قطيػػل أك كثيػػر مػػن هيبتهػػا، أك جبركتهػػا      

النافا، فيبػدك الكاتػل هنػا ككأنػه يعيػد الخطػه مػن جديػد،         

يتحػدد   أم أنه يعيد بياغة الواقع بشركيه هو، كمن هنػا 

مدل قربه أك بعدق من الخطه القديم. كالارؽ بػين الكاتػل   

كغيػػرق )إٔم شػػخص آخػػر( هػػو أف كطيهمػػا عاينػػا المشػػاهد   

ناسػػػػها )المالمػػػػح كالجػػػػوق( فالكاتػػػػل يمطاهػػػػا بالحيويػػػػة      

كالحركػػػػة، كمػػػػن ثػػػػم يودعهػػػػا شػػػػي ان منػػػػه، أم مػػػػن ذاتػػػػه    

ككجدانػػػه، بينمػػػا الشػػػخص ااخػػػر، غيػػػر الكاتػػػل، يتركهػػػا    

ي، فال ،راؾ، كال اسػتازاز، كال إغػران. كمػا    جامدة كما ه
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أف الكاتػػل يشػػحن المالمػػح كالوجػػوق بااليحػػانات، ليتأكلهػػا  

النػػاس، فيعيػػدكف بنانهػػا بػػدكرهم، كػػل بطريقتػػه، كيتحقػػه   

لهػػم ذلػػك باءػػل مػػا أكدعتػػه الكتابػػة فيهػػا سػػطاان مػػن زخػػم،   

فيصبػػػح المشهػد الوا،د هكاا مشاهد عٕدة ال ،صر لهػا،  

 ػػػم الاريػػػػد عوالػػػػػم كثيرة ال ،ٕد لها.كيصير العالػ

التجربة التي قمت بها في هاا الكتاب ليسػت جديػدة،   

فكثيػػركف كتبػػوا مشػػاهداتهم كشػػهاداتهم كنشػػركها لطنػػاس، 

جػوارهم بتجربتػي   إلػ    أكثػر مػن أف أبػط    إل   كال أيمح

 المتوااعة. 

كثير مػن النػاس رأكا مارأيػت، كشػاهدكا مػا شػاهدت،       

لكػػػل منػػػا قصػػػته، أك ركايتػػػه، أك يريقتػػػه فػػػي  كلكػػػن تبقػػػ  

السػػرد، بعءػػكم سػػيجد فيمػػا كتبػػت جديػػدان، كهػػاا هػػدؼ    

متقػػػدـ سأسػػػعد بػػػه، كبعءػػػكم لػػػن يجػػػد فيػػػه أم جديػػػد،   

أف يػػنهب، إلػػ   فػػأكوف، فػػي أقػػل المسػػتويات، قػػد دفعتػػه    

 فيعيش هو تجربته الخابة من جديد.

قطػػيالن أك كثيػػران مػػن    انال بػػد أف تتءػػمن الكتابػػة جػػزن   
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كاتل، كلاا فأنا ال أنكر أنني موجود فيما ستقرأكف هنا، ال

بػل إننػػي سػعيد بػػالك الوجػػود، ك،ػريص عطػػ  أف يغمرنػػي    

برالله. فاي كل مواوع من مواوعات الكتػاب سػتجدكف   

قطعة مني، ستكوف ،طػوة مرػ٘رة، كرمرػ٘رة مالحػة. مػرة سػتبعث       

اليأس، مػرة سػأجدني أرل   إل   عط  ا مل، كأخرل ستدفع

هػي، كمػرة سػأراها كمػا أتمناهػا. مػرة سػأكوف         كمػا ا مور 

بػػطاان مباشػػران، كمػػرة سأبػػبح ناعمػػان ،المػػان، مػػرة سػػأقوؿ    

الحقيقة كامطة، كمرة سأقوؿ نصػاها، ال بػل إننػي لػن أقػوؿ      

فػػي بعػػب ا ،يػػاف سػػول ربػػع الحقيقػػة! أك أقػػل مػػن ذلػػك     

 بقطيل!

أكدعػػػت هػػػاق الصػػػاحات بعػػػب مػػػا رأيػػػت كشػػػاهدت.  

كركيػػػت بطريقتػػػي . كتبػػػت عػػػن  كلقػػػد شػػػاهدت بطريقتػػػي،

أمػػػاكن، كعػػػن كجػػػوق، أ،سسػػػت أنهػػػا كطهػػػا ،افطػػػة بكػػػالـ،  

كأفكػػػػار، كبػػػػور، كأ،اسػػػػي ، كالبػػػػد أف أشػػػػرؾ النػػػػاس     

كأبدقا ي معي في النرر إليها، كاالستماع لها. كتبت عػن  

بػػػاري  كلنػػػدف كالريػػػاض كبرككسػػػل كأمسػػػترداـ كإدنبػػػرق  
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ل كغيرهػػػا، ككتبػػػػت عػػػػن الحػػػي الالتينػػػػي كشػػػػبابه المتوثػػػػ  

المتنػػوع، كعػػن ،ػػي سػػوهو كعجػػا زق الرشػػيقات المقػػبالت   

عط  الحيػاة. كتبػت عػن مرتػادم ليدسػبطين ك،ٕشاشػيه فػي        

أمسترداـ، ككتبت عن سا،ة موبير كالكطوشػار كالااغػابوف   

مػػػن مشػػػردم بػػػاري  كأكربػػػا. كتبػػػت عػػػن أجمػػػل الوجػػػوق   

)بريجيت باردك مػثالن( كعػن أقبحهػا )سػيرج غػانزبور مػثالن       

ن كجػػػوق كأمكنػػػة أخػػػرل سػػػتجدكنها فػػػي  أيءػػػان( كتبػػػت عػػػ

إلػػػ   بػػػاحات هػػػاا الكتػػػاب. لػػػم يكػػػن الهػػػدؼ أف "أنقػػػل" 

عطمكم ماال تعطمػوف، كلكنػي أردت فقػ  أف "أنقطكػم" أنػتم      

ما يمكن أف يجدد فينا الحطم كالنجول، أك يبعث إل   معي

عط  التاكير، أك يحرض عط  مزيد من التساؤؿ. أردت أف 

كنػػة، كإلػػ  إعػػادة اكتشػػاؼ  اسػػتنطاؽ ا مإلػػ   أدفعكػػم معػػي

الوجػػوق، فتكمطػػوف مػػا اعتراػػني مػػن نقػػص، كتشػػٕدكف مػػا    

انتابني من عجز، فا مكنة ترػل فءػانات ،افطػة بالركايػات     

كا قابػػػيص كا عاجيػػػل، كالوجػػػوق تبقػػػ  كتبػػػان ماتو،ػػػة      

تحتمػػػػل زخمػػػان ال منتهيان من القرانات، كلي  لهػا بػدم مػن    
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م كػله بحسػل ،دسػه،    أف يكش  عن أسرارها كػل أ،ػد، أ  

كبصيرته، كقدرته عط  اختراؽ الحجل، ككل بمقتءػ  مػا   

 يستقبل من الوجوق كا مكنة ذاتها من إلهاـ.

اسبحوا يا أبدقا ي في فءانات ا مكنة! كانعموا يػا  

أ،بتي باستنطاؽ المالمح، كاستطهموا ما ستاءػي لكػم بػه    

 من أسرار.

 الػمػؤلػػػف 
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بػػػين  ببػػػاري ، السػػػوربوف جامعػػػة أقػػػ  عطػػػ  أعتػػػاب 

أ،نػػي  ،فػػي البنايػػة القديمػػة الكبيػػرة    ،فتحتػػي البػػاب الكبيػػر  

 ٙدعرػػ، أنهكهػػا ربمػػا رأسػػي كأنػػا أفػػرؾ بشػػدة رقبتػػي المتعبػػة  

 .مصابيح السقوؼ الشاهقة

التجاكي  العميقة في أعتػاب   ،تصافح عيني، ككل مرة

البناية التي هدت بػالبة أ،جارهػا ا قػداـ الحػارة للجيػاؿ      

التػػػي عبػػػرت مػػػن هنػػػا.. ا جيػػػاؿ التػػػي       البعيػػػدة الطويطػػػة

الثابػػػػػت فػػػػػي جػػػػػاكر ا رض  هػػػػػاا المبنػػػػػ إلػػػػػ   اختطاػػػػػت

  كالتارين.

إلػ    تحتػاج هي تالمني ك ما تاتأ أنس  أف رقبتيإنني 

أمعن في الوقوؼ، كفي االنحنػان، ،تػ  أننػي    ففرؾ شديد، 
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لقد غيركا في معالم  هنا: كثيران ما خشيت أف يقوؿ المارة

 ر عط  أ،د أبوابها..مالسوربوف بنحت تمثاؿ جديد أس

فػي أعتػاب هػاق     ،أقرأ في هاق التجاكي  انفأأجل!.. 

ثم  ،كاراكة السنين ،عن  الشباب ،البناية القديمة الكبيرة

النػػا،طتين العػػاريتين متسػػا الن: هػػل مػػن      قػػدميإلػػ   انرػػر

الءركرم أف تمعنا في مشاركة ا قداـ ا خرل التي تصػر  

عطػػػ  تطبيػػػه ،قيقػػػة "التعريػػػة" فػػػي ا جسػػػاـ الصػػػخرية      

الصطبة؟! فتطاح بقايػا السػااؿ عطػ  أشػداقي فػي ابتسػامة       

 نتػزع خطػواتي الثقيطػة البطي ػة    أهز لها رأسي كأنا أمتعجبة 

سػػا،ة  هػػي ا خػػرل سػػمهاالطبنايػػة، ك إلػػ  السػػا،ة المقابطػػة

باسػػػم الجامعػػػة،  كربمػػػا ّسػػػمٕيت هػػػي ا خػػػرل ، السػػػوربوف

كلػي  باسػم عا طػة "دك السػوربوف" التػي تبرعػت بػػالمبن        

تغػػػص، بحكػػػم   السػػػا،ة فأجػػػد هديػػػة لطعطػػػم كلطمسػػػتقبل. 

، بأقداـ الشباف الاين جانكا من لطجامعة الجوار الجغرافي

في تعميه تجاكي  هاق هنا ليسهموا إل   كل بقاع ا رض

كتبػت بهػا عا طػة     ، قبػل سػنين يويطػة،   ا عتاب الصطبة التػي 

 سوربوف" أجمل كأعاب تحية لطتارين. دك ال"

 تكػت  فػي عنػ  الز،ػاـ الػام      ،كتشان ا كتاؼ الشابة
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ا مػػاـ..  إلػػ   أف تجرنػػي فػػي أتجػػاق كا،ػػد..    ،بػػه السػػا،ة 

ة نحو البوابػ  خطاي كلكني أبر، ككل يوـ، عط  أف أستدير

الكبيرة الشاهقة  ،ني عنقي مرة كا،دة عط  ا قل، تحيػة  

لطتػػػػػػػارين كلطرجػػػػػػػاؿ!.. ثػػػػػػػم أسػػػػػػػير أك يسػػػػػػػيرني تيػػػػػػػار  

 رين!..ػػػالعاب

، راليسػػػاإلػػػ   فػػػي نهايػػػة السػػػا،ة أجػػػدني، إذا اسػػػتدرت

عطػػ   الحػدا ه التػي ال تتعػل   كهػي  " غأقػ  أمػاـ "لوكسػبمور   

 ،.. ،ػػػػػدا ه ا ياػػػػػاؿالممطػػػػػل الػػػػام يعتريهػػػػػا  الػػػػرغم مػػػػػن 

كقػػػران جريػػػدة "لومونػػػد".. ،ػػػدا ه النػػػاس    ،كالمتقاعػػػدين

إلػػػػ   الػػػػاين يهربػػػػوف مػػػػن النػػػػاس.. كيهربػػػػوف مػػػػن أناسػػػػهم

أناسػػهم!.. نحػػن عطػػ  نهايػػة الشػػارع الكبيػػر "سػػاف ميشػػيل"  

كمقاعػدها الخشػبية    غ،يث تتءخم أمامي أشجار لوكسػبمور 

القديمػػػة.. فػػػأكوف بػػػين خيػػػارين: إمػػػا اإلقػػػداـ عطػػػ  ا،ػػػتالؿ  

ع داخػػػػل لوكسػػػمبورج أناػػػػب عطيػػػه غبػػػػار   نصػػػ  متػػػػر مربػػػ  

فػػػػػي دهػػػػػاليز السػػػػػوربوف    ،كالءػػػػػحكات العاليػػػػػة  ،الءػػػػػجي 

قطل الحػي الالتينػي   إل   (عط  اليمين!)أك النزكؿ  ،كساللمها

 نهػػػر نحػػػو باالتجػػػاق"سػػػاف ميشػػػيل"..   شػػػارع عنػػػد أقػػػداـ 

فػػي  عطػػ  أ،ػػد أيرافػػه هنػػاؾ .. ،يػػث يػػربب الشػػهير السػػين

 ءػارة الكاثوليكيػة.. أعنػي   ايم ناف أ،د الشواهد الجيػدة لطح 
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.. كهػػػي مػػػن أكبػػػر ماػػػاخر أيءػػػان "نتػػػرداـ" الشػػػهيرة كنيسػػػة

 )تتاكركف الايطم السينما ي الشهير أ،دب نترداـ(. باري 

كال يعرؼ إاٌل الارنسيوف أف نهر السين هو عطػ  غيػر   

بػػورته الحالمػػة، فهػػو مجمػػع للكسػػاخ كالقػػاذكرات، كهػػو    

كرة لػػه. ال بػػأس المصػػل لطمجػػارم الصػػحية لل،ثػػان المجػػا

سػيما  الرقراؽ، كالبحار، كا نهػار، كال فالناس يحبوف المان 

د ػػػػػػإذا كانػػػػت تختػػػػرؽ ا جسػػػػاد الجميطػػػػة الاارهػػػػة كجس    

 باري !

الباريسيوف، كخابة أهل الحػي الالتينػي، يعتبػركف أف    

نهػػػر السػػػين هػػػو الاابػػػل بػػػين الشػػػايين ا يسػػػر الػػػام       

"يصػػرؼ" "ياكػػر" كهػػو ،ػػيهم، كالشػػايين ا يمػػن الػػام 

كهي أ،يان باري  ا خرل الغارقة فػي التػرؼ كاالسػتهالؾ    

"بػػػراع إلػػػ   جوازيػػػة التاكيػػػر كالسػػػطوؾ، فػػػي إشػػػارة ركبو

الطبقات" أك اختالؼ االنتمػان الماػاهيمي بػين الطهػاث مػن      

أجػػل تحسػػين الحيػػاة، كالطهػػاث مػػن أجػػل تعميػػه الاػػوارؽ      

الطبقيػػػػػة، كدعػػػػػم االنتهازيػػػػػة، كترسػػػػػين قػػػػػيم مجتمعػػػػػات   

 "."الندرة

كلػػػػػوج لوكسػػػػػمبورج.. كلكػػػػػن   فػػػػػي كثيػػػػػران مارغبػػػػػت

خير!" عػػػواجيز بػػػاري  نيامػػػان كهػػػم يجطسػػػوف عطػػػ      شػػػ"
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أك سػػػعالهم كعطاسػػػهم كهػػػم يقػػػرأكف   ،الكراسػػػي الخشػػػبية

إ،ػدل ركايػات    كهم يسػر،وف فػي عػوالم    أك ،الػ"لوموند"

فطػػوبير أك إميػػل زكال أك بػػالزاؾ، كثيػػران مػػا تجعطنػػي أيطػػل   

 أسػػػمع فيػػػه نحيػػػل الحنػػػاجر   أمكنػػػة الإلػػػ   تغييػػػر المكػػػاف 

 .. القديمة

ستدير يمينػان.. أتمنػ  لػو يعػود يػه ،سػين،       إمنا أف 

هػػػاا الحػػػي  إلػػػ   ،إ،سػػػاف عبػػػاس  أك توفيػػػه الحكػػػيم، أك 

يػػزاؿ باقيػػان عطػػ  تعاقػػل   العنػػه  اليجػػدكا أف أكثػػر مػػا كتبػػو  

 أبابها بعب التغيير.. فهي السنين كا ياـ.. فق  الصورة

 كثر اخامة!.. ااف أببحت بورة مكبرة.. أ

!.. ة!.. ،بػػػػةأعػػػػد خطػػػػواتي عطػػػػ  الربػػػػي .. ،بػػػػ    

كا،ػػػػدة.. كا،ػػػػدة.. كأنػػػػا أقطػػػػل جمجمتػػػػي العاريػػػػة بػػػػين 

بػػػػالان.. كبالشػػػػعر..   هنػػػػا الجمػػػػاجم الكثيػػػػرة المزد،مػػػػة  

..! كمػػع كػػل خطػػوة   أ،يانػػان كبالسياسػػة.. كربمػػا بالءػػياع 

عطػ    مواقػع أقػدامي كأقػوؿ: هنػا!    إل   سيجديدة أ،ني رأ

يءع خطواته كػل يػوـ "بػعيدم!" مػن      هاا الربي  كاف

كهنػا! يءػع    ،يدق في يد فرنسػية تقػودق  نػه أعمػ      ،مصر

" من بحران اليوـ خطواته بدكف قا د كال دليل "بدكم!

مػػن يقػػودق إلػػ   ، كهػػو فػػي ،اجػػةالشػػعر كالعشػػه كالرجػػاؿ
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أنػػػه مبصػػػر.. فهػػػو "غشػػػيم" كتا ػػػه، كال مػػػن رغم عطػػػ  الػػػ

تػدكر بػه ا رض، بػل    ر. اأين سينتهي بػه المشػو  إل   يعرؼ

هنػا عطػ  هػاق     إنه يحسها تهتز، ككل ما فػي داخطػه يهتػز.   

ا ربػػػػػاة.. كػػػػػاف "بػػػػػعيدم" مصػػػػػر دا مػػػػػان مبهػػػػػوران..     

 كمػػػػأخوذا.. مػػػػن ،ػػػػرارة النػػػػاس.. كمػػػػن كبريػػػػان الحػػػػي      

.. كمػػػن توااػػػعه.. فمػػػاذا كػػػاف سػػػيقوؿ لػػػو كػػػاف  الالتينػػػي

.. أخو العرب!.. "البدكم"يبصر كيرل ما يراق ااف هاا 

 دـ من بحران العرب!..القا

كنػػػت أاػػػع خطػػػواتي..   الالتينػػػي عطػػػ  أربػػػاة الحػػػي 

الناس في إل   كأنا أنررخطوة.. خطوة.. !.. ة!.. ،بة،ب

أننػي ال أرل بيػنهم شػيخان    هو أكؿ ما أال،  إف  .كل مكاف

!.. كػػل الػػاين أك هكػػاا تخيطػػتي كّهٕيػػ  لػػي ،أك امػػرأة مسػػنة

أيءػػػان  يتواجػػػدكف هنػػػا فػػػي عيػػػونهم لهػػػل.. كفػػػي قطػػػوبهم  

لهػػػل!.. فػػػالحي الالتينػػػي هػػػو ،ػػػي الاتػػػوة.. كالشػػػباب..      

أك كجػػودهم الشػػين كالمػػرأة المسػػنة ال مكػػاف لهمػػا هنػػا..   

"قطػل"  إلػ    كقبػل أف أبػل  هنا كجود عابر، غير مستقر. 

 الالتينػػي يقطعنػػي شػػارع "سػػاف جرمػػاف" الكبيػػر ،يػػث يقػػع 

فطػور"  لو دكماغو" كمقه  "لي مقه  " عط  أ،د أرباته

المشػاك    سػارتر لجػوف بػوؿ   انا يومان مػا مقصػدان   ك افاطال
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العشػػيقة كالمطهمػػة لرا ػػد    ! كلسػػيموف دك بوفػػوار العابػػي

النػػػاس كػػػانوا يعتقػػػدكف أف هػػػاين   كثيػػػٔر مػػػن.. الوجوديػػػة

ن!".. كأف سػػارتر كمريديػػه يػػزاالف "كجػػودييال المقهيػػين 

ااف.. كلكػػػن الحقيقػػػة غيػػػر ذلػػػك.. إذ أف   إلػػػ   يقصػػػدكنه

قابػدان، كػل يػوـ بعػد الثالثػة ،هػران،        سارتر قد غير مقهػاق 

ل طيػػأ،ػػد مقػػاهي "مونبرنػػاس" ،يػػث يتواجػػد عػػدد غيػػر ق 

كيا سػػي النءػػاؿ  ،كمتقاعػػدم الثقافػػة ،مػن عػػواجيز بػػاري  

، كالمحبطػػػػين مػػػػن تعثػػػػر الحريػػػػات فػػػػي أرجػػػػان       الثػػػػورم 

كػػأم  جػوف بػػوؿ سػارتر   .. كهنػػاؾ يجطػ  بيػػنهم المعمػورة. 

 . ثم.قد شاخ!ل.. لم يعد يثير االنتباق!فهو كا،د منهم.. 

 برد ،به لسيموف دكبوفوار.. قد إنه

"سػاف جرمػػاف" كيسػتحثني الز،ػػاـ    قطعأأتقػدـ !.. فػػ 

نػػػػػدفع فيػػػػػه.. أتطاػػػػػت يمينػػػػػان كشػػػػػماالن.. كأرفػػػػػع رأسػػػػػي أف

منػػا  كأرخيػه.. كػػأنني أبحػث عػػن شػػين كػاف قػػد فقػدق هنػػا    

"بػػعيدم!" مصػػر!.. كبػػػ"شيطه ك،ٌطػػه!" أجػػدني    نسػػني

فػػػي "أزقػػػة" اػػػيقة جػػػدان.. فػػػي ،ػػػي بػػػغير مسػػػتدير..       

"مبركـ!".. أزقة ايقة متشابكة مثل أزقػة "أجيػاد".. أك   

 .. بػل شػٕرفها الطػه   "سوؽ الطيػل" قػديمان فػي مكػة المكرمػة     

أكثر ايقان أ،يانان.. بعءػها ال يزيػد عراػه     هاق ا زقة إف
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!.. أجػػدني بػػين جػػدراف سػػودان    عػػن متػػر كنصػػ  تقريبػػان   

فػػػػػػػوؽ رأسػػػػػػػي نوافػػػػػػػا ذات أدراؼ    ليسػػػػػػػت شػػػػػػػاهقة!.. 

ننػػي فػػي  إ. كلػػو كػػاف عطيهػػا "كبريتػػات" لقطػػت    "قالبػػي!".

أ،ػػد أ،يا نػػا القديمػػة فػػي إ،ػػدل مػػدف الحجػػاز.. ا رض     

اطت كببقايػا  سػ ي عطيها لها لوف.. لػوف أسػود با   التي نمش

هػػي ، أقػػداـ النػػاس.. كهػػي التخطػػو مػػن بقػػع كبيػػرة بيءػػان    

مػػا يمكػػن أف يقولػػه شػػباب     كػػلكتابػػات بالطباشػػير تحمػػل   

أشػػػعار.. أغػػػػاني.. نػػػدانات.. بيانػػػػات..    :الحػػػي الالتينػػػػي 

فػي كػل مكػاف..    مهرقة كقطوب مساو،ة  كفءالتشتا م.. 

مشػاعر  عط  ا ربػاة كعطػ  ا سػاطت.. كعطػ  الجػدراف..      

من الماؿ ما يمكنهم مػن   ،أ،يانان ،لم يجد أبحابهاكأفكار 

ليحنوا  ،فيكتبونها عند أقدامهم ،ا الناس عط  الورؽتبطيغه

 برغبة كبال رغبة!!. ،رؤكسهم إليها

 ،هػػاق ا زقػػة فػػي الحػػي الالتينػػي بعيػػدة عػػن ا لػػواف      

ا نيقػػة.  تالدكعػػن الكرافتػػات كالبػػ ،كعػػن ا اػػوان الااقعػػة

خافتػػػة تنبعػػػث فقػػػ  مػػػن الثقػػػوب كالكػػػول      هنػػػا  ا اػػػوان

التػػػػي تحػػػػي  بنػػػػا  الصػػػػغيرة فػػػػي تطػػػػك الجػػػػدراف السػػػػودان

محاكلػة، مػػن كجهػػة نررهػػا، أف تسػػهم فػػي تكثيػػ  ،ميميػػة  
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هػػاق ا نػػوار الخافتػػة    تحػػت إيقػػاع ك الاءػػان أك المكػػاف!.. 

هم  يشبه خطو البجعػات الهاربػة لطتػو     في يتبدد الصمت

 نحو المان!

***** 
 الالتينػػػػي أسػػػػحل خطػػػػام الثقيطػػػػة فػػػػي أزقػػػػة الحػػػػي   

 الهموـ..بالمكترة بالعيوف ك

الثقػوب الصػغيرة فػي الجػدراف أعنػاؽ لهػل       تنسل من 

ل دموعهػػا يبػػغيرة تنططػػه مػػن أبػػابع الشػػموع التػػي تسػػ     

"المحاوفػػػػة!" بسػػػخان فػػػػوؽ يػػػػاكالت المطػػػػاعم الءػػػػيقة  

إنهػػػا  المتوااػػػعة التػػػي تتػػػوارل خطػػػ  جػػػدرانها السػػػودان!

تبػػدك دا مػػان هكػػاا مهمػػا ،ػػاكؿ أبػػحابها أف يخاػػوا هػػاا       

ال شػػػين  .ل.السػػػواد بػػػبعب الطػػػالن مػػػن ا لػػػواف ا خػػػر   

يخاػػي ،قػػا ه الحػػي الالتينػػي، أك يزٕياهػػا، أك يرهرهػػا عطػػ   

غيػػر كقاعهػػا، فحتػػ  ا اػػوان، أك الطػػالنات، أك ا شػػعار      

إنما تسػتطهم عبقريػة المكػاف، كهػي ك،ػدها التػي تمطػي مػا         

 تريد قوله، أك فءحه، أك إفشانق.

مطاعم فرنسية كبينية كفيتنامية كأفريقية.. كعربيػة  

طيع أف تعػػرؼ جنسػػية المطعػػم هنػػا ،تػػ      أيءػػان.. ال تسػػت 
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لتقرأ قا مة الطعاـ الموجودة غالبػان   منه، لتشٕمه، أك تقترب

كأنػػه  اػػون ،تحػػت اػػون هػػادئ ،عطػػ  يػػرؼ بػػاب الػػدخوؿ

 يقوؿ لك: ه ! اقرأ بصوت منخاب!!

أمػػػا إف كنػػػت مػػػن غيػػػر المقبطػػػين عطػػػ  قػػػرانة قػػػوا م   

 قػرب فعطيك أف تأك كانت ،اسة الشم عندؾ اعياة الطعاـ 

أذنػػك مػػن البػػاب الصػػغير المغطػػه لتسػػمع نوعيػػة الموسػػيق   

كبهػػػا قػػػد تتعػػػرؼ عطػػػ  جنسػػػية    ،الموجػػػودة فػػػي الػػػداخل 

المطعم.. فنف كانػت ثقافتػك الموسػيقية ليسػت بػاات بػاؿ،       

فننػػه لػػم يعػػد أمامػػك سػػول يريػػه كا،ػػدة هػػي: السػػااؿ.      

كبأم لغة تتكطم تسػتطيع أف تجػد مػن ياهمػك كيجيبػك فػي       

في ذلك العربيػة لوجػود عػرب كثيػرين      الحي الالتيني.. بما

هنػا.. هػاا الحػي الباريسػي ال يعػرؼ جنسػية بعينهػا.. هػو         

مػػن كافػػة بقػػاع  هنػػا كتحتشػػد كػػل الجنسػػيات.. التػػي تكػػت 

 ا رض. 

 استمر..!

بػين  ، فػي هػاق ا زقػة الءػيقة،     أسحل خطام الثقيطػة 

جماعػػػػػػػػات تعرفنػػػػػي كال تعرفنػػي.. بػػين جماعػػات آكػػل مػػن  

غربػػػة كالمسػػػافات الطويطػػػة!.. كتأكػػػل هػػػي مػػػن     عيونهػػػا ال
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 كدهشة الرياح المعارة بالرماؿ!. ،سحنتي إياللة الشم 

كلػوج أ،ػد المقػاهي    إل   أسير كأنا ال أشعر بالحاجة

ربمػػا  ف أركػػاف أزقػػة الحػػي    ،لسػػماع مقطوعػػات موسػػيقية 

فهنػػػاؾ .. هي ا خػػػرلالالتينػػػي ال تخطػػػو مػػػن "موسػػػيق "   

شػػباب ينتصػػل أمػػاـ العػػابرين.. يشػػنه قيثػػارق فػػػي       دا مػػان  

رقبته.. كيغني.. كثيركف هم الشباب الاين ال يجدكف مػن  

 فػػي مػػريح"ال" أك المكػػوث دخوؿالػػالمػػاؿ مػػا يمكػػنهم مػػن  

فيطتاػػػػػػوف ،ػػػػػػوؿ موسػػػػػػيق   ،مكػػػػػػاف لسػػػػػػماع الموسػػػػػػيق 

يشػػػاركوف أ،يانػػػان فػػػي العػػػزؼ كفػػػي   إنهػػػم  بػػػلالربػػػي .. 

 الغنان.. 

في الحي الالتيني هناؾ أيءان سا،ات تكوف مخصصة 

لطمغنػػين الططقػػان، فنػػاني الربػػي ، مثػػل سػػا،ة "موفتػػار"   

المعركفػػة بأنهػػا فػػي قمػػة "الجبػػل" فػػي ،هػػر " البػػانيتوف"  

اػي سػا،ة "موفتػار" عػازفوف كمغنػوف      فمقبرة الخالػدين..  

مػػن كػػل مكػػاف، كالمطػػاعم الصػػغيرة تحتشػػد فػػي الشػػوارع    

فػػي سػػا،ة موفتػػار اشػػتهر ككػػل اتجػػاق. مػػن  االماءػػية إليهػػ

المغني الارنسػي جػورج موسػتاكي، إذ كػاف يسػكن هنػاؾ..       

كهنػػاؾ أيءػػان كانػػت تعطمػػه الشػػهيرة "إديػػت بيػػاؼ" أبػػوؿ   
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كيرافقهما في هاق الخطوات الانية عمالؽ آخػر هػو   ، الغنان

 .أهم من غٌن  لطصبابة كالحل "شارؿ أزنافور"

  بػػػػين يمشػػػػي أكثػػػػر النػػػػاس هنػػػػا كعيػػػػونهم تترامػػػػ     

أقػػػدامهم.. أمػػػا أنػػػا فأمشػػػي كعينػػػي مشػػػنوقة عطػػػ  كػػػل       

ة ية! ربما  ننػي أشػعر بالغربػ   كة في كل زارباب!.. كمحاو

فػػال  النػػاس هنػػا  فػػي كػػل شػػين! كعػػن كػػل شػػين!.. يقػػ    

يتعبػػػوف مػػػن الوقػػػوؼ.. أمػػػا أنػػػا فػػػنف كقاػػػت فػػػنف رقبتػػػي   

سػػػػتالمني مػػػػن عػػػػد جهػػػػاتي السػػػػت: فػػػػوؽ!.. تحػػػػت!..   

 ط !.. يمين!.. شماؿ!.. أماـ!.. خ

هػػاا الشػػباب المغنػػي الػػراقص لػػي  هػػو ك،ػػدق الػػام 

في  كسا،ة موفتار يبدد بمت كهدكن أزقة الحي الالتيني

قد أتقدـ خطػوات  جػد كسػيطة أخػرل     فأغطل ا ،ياف!.. 

شػػػػػاب.. يػػػػػتكطم!.. بصػػػػػوت  :ن!تشػػػػه الصػػػػػمت كالهػػػػػدك 

مرتاػػع.. ك،ولػػه عػػدد مػػن العػػابرين.. هػػاا الشػػاب يطقػػي        

فػػػي فػػػي الحػػػرب الايتناميػػػة مػػػثالن..  كالمػػػان.. يقػػػوؿ رأيػػػان.. 

الءماف االجتماعي.. في اختطاؼ نوركيغا.. في منرمػات  

أك في أم شػين آخػر.. فينتهػي "خطابػه"     ا لوية الحمران 

إمػػا بالتصػػايه أك بػػندارة الرهػػور نحػػوق ليعػػد هػػو الجيػػوب   

 الخطاية لبنططونات الجمهور!.. 
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هنػػا أيءػػان شػػاب يطقػػي قصػػيدة.. شػػاعر!.. يريػػد أف   

غ النػػاس شػػعرق بناسػػه!. كغالبػػان مػػا يطقػػي البيػػت ا خيػػر  يبطػػ

ت! كالعطايػػا! مػػن المنصػػتين.. يسػػتاهل!    هبػػاعطػػ  كقػػع ال 

 فناش ة الشعر هم أفقر أهل ا رض.

يطقي كالمان فارغػان!. لػي  لػه أكؿ كال    أما ااف فشاب 

آخر!.. قد يسل الناس!.. كالحكومة!.. كالقػول الرجعيػة   

ن بالعانػػػة.. كجػػػوف مػػػارم لػػػو فػػػي العػػػالم.. كالبورجوازيػػػة 

 زعيم اليمين الارنسي. 

 يبتطػػع يقػػدـ لطنػػاس ألعابػػان بهطوانيػػة:    هنػػا كػػالك مػػن   

كهػػي  هػػايأكطفمػػه فإلػػ   يػػدخل السػػجا رحالقػػة!. الأمػػواس 

 ،جيبػه فيخرجػه "مرطػة" كارفػة     فػي منػديالن  يػدٕس  تشتعل! 

كػػػوب إلػػػ   يػػػدخل بيءػػػة ثمأك شمسػػػية بطغتنػػػا الدارجػػػة!.

فػػي  نكػوف  ، كنحػن مكتمػػل النمػو  "انيخرجهػا "فركجػ  لمػان  ال

شاهدنا مثل هاق ا لعاب، كلكننا نريد أف نراها قد  الغالل

مػػرات أخػػرل، فططػػوهم متعتػػه المتكػػررة، كهػػو يشػػغطنا فػػي      

الغالػػل عمػػا نحػػن فيػػه مػػن عػػااب، كلػػدينا االسػػتعداد  ف     

فهػػي أقػػل   كالسػػحرة كالػػدجالين،  نصػػدؽ أكاذيػػل الحػػواة،  

ين عط  مقاليد ا مػور فػي   القابءكدجل خطران من أكاذيل 
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نسػػػػتيطع أف نقسػػػػم بػػػػأغط  إننػػػػا السياسػػػػة أك االقتصػػػػاد، 

 ا يماف عط  بحة ما نقوؿ!

***** 
 قافتني بعطبة سجا ر فارغة..

 هيه!.. هيه!.. لو سمحت؟! -

عطبػػػة السػػػجا ر إلػػػ   ثنيػػػتنالػػػم ألتاػػػت سػػػريعان.. بػػػل 

الاارغػػػة!.. "جيتػػػاف".. كػػػاف عطيهػػػا فتػػػاة مطونػػػة باسػػػتاف   

تحتهػػا كطمػػات  كاتػػاة بػػا لواف!..  لرسػػمة نعػػم! يويػػل!.. 

 غير مترابطة كغير متاقة في معن !.. 

 مصدر العطبة كالصوت: إل   التات

 نعم! -

، هػل  التػي معػك    أريد أف ألقي نررة عط  الجريػدة  -

 تسمح؟!

رفعػػت يػػدم التػػي كانػػت تمسػػك بالجريػػدة بأنػػاة قبالػػة   

 أخػػاتككجهػػي!.. ثػػم أقبطػػت عطيهػػا.. ناكلتهػػا الجريػػدة..   

أعد مصابيح المقهػ  الخافتػة المػدالة مػن السػق  بعػد أف       
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أك يبدك لي أنها  كقات عط  الباب من الداخل! كهي تقرأ!

 !تقرأ

 .ناسػه. اسم المقه  "بػولي مػاغو"في الحػي الالتينػي     

، فطقػد ج تػه مػرة    هاق المرة هي ا كل  التي أدخطه لم تكن

كعػن   ،كعػن قدمػه   ،.. ،ػدثوني عنػه كثيػران   المػرة  قبل هػاق 

حياتػػه تكػػاد تبػػدأ مػػع بدايػػة الحػػي ناسػػه.. كػػاف  فشػػهرته.. 

يومػػان مػػا مقهػػ  الاػػن كالشػػعر كالموسػػيق .. كال يسػػتبعد      

الكثيػػػػركف ممػػػػن يعرفونػػػػه بػػػػأف مشػػػػاهير "الموسػػػػيقيين"   

كػانوا ينءػحوف    إنمػا  ،الاين انقطعوا عنػه ، كالانانين اليوـ

 آخر ما الكابية فيه شرايا قطوبهم.. كيكتبوف عط  ياكالته

 . كأ،اسيسهم تطاح به مشاعرهم

بمثػل   "بولي ماغو" لي  المقه  الو،يد الام عػرؼ 

أكثػػر   الشػػك الالتينػػي، كلكنػػه كػػاف   الحػػي فػػي  هػػاق ا مػػور 

 المقاهي من هاا النوع شهرة. 

بػػػدكرها فػػػي   ا خػػػرل ا،تارػػػت بعػػػب مقػػػاهي الحػػػي  

.. أما "بولي ماغو" كلطعالم تصدير شعران كفنانين لطناس

لبػػاري  سػػول شػػباب يجػػدؼ بػػوهن    فهػػو لػػم يعػػد يصػػدر  

 كهػو عطػ  ا بػح   كاسترخان في مجرل أيامػه المتككطػة!..   

 توف اياعه.. أفي يغرؽ 
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 ناكلتني الجريدة بعد أف تصاحتها!.. فسألتها: 

 من رسم هاق الاتاة عط  عطبة السجا ر؟! -

 ! ال أعرؼ ماذا أعمل؟!؟أنا!.. أتسألني -

 كلكنها رسمة جميطة!! -

 لطجريدة!!خاها مقابل قرانتي  -

 هل أنت فنانة؟! -

 ال كلكني أ،ل الرسم. -

 هل تشتغطين؟ -

 أنا ال أشتغل -

 ككي  تعيشين؟! -

أبػػي يبيػػل كبيػػر فػػي بػػاري .. كيعطينػػي فػػي كػػل        -

 أعيش به.. انمعين انشهر مبطغ

.. كػػػاف "بػػػولي مػػػاغو"لتاػػػت عنهػػػا أقطػػػل عينػػػي فػػػي  أ

يػػزاؿ مقهػػ  بػػغيران ال يزيػػد عػػدد ياكالتػػه عػػن العشػػر     الك

أقل.. تبقػ  عطػ  جدرانػه بقايػا خطػوط  قػالـ       ياكالت أك 

 ..!.. كغيػػر مهمػػة أ،يانػػان كانػػت تقػػوؿ لطنػػاس أشػػيان مهمػػة 

بعػػب الطو،ػػات الانيػػة  يبقػػ  عطػػ  جػػدراف المقهػػ  كػػالك   ك
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بالغبار كبالػدخاف.. كػل الػاين أراهػم هنػا       المكسوة الكابية

هم "أيااؿ" باري  كنيويورؾ كلندف المشردكف.. جانكا 

عبػارات يحارونهػا عػن ،هػر قطػل! كال      يمءغوف ألسنتهم ب

 ،كبػػػال تػػػواني  ،اعطػػػيجيػػػدكف غيرهػػػا.. يرددكنهػػػا بػػػال انق  

إلػػ   فػػي كػػل دقيقػػة يجػػدكف فيهػػا ،ػػاجتهم     يحػػدث ذلػػك  ك

يكػػاد  ."الكػػالـ.. "نحػػن هيبيػػوف شػػعارنا الحػػل كالسػػالـ!   

يكػػػوف هػػػاا المقهػػػ  الصػػػغير مقبػػػرة أ،يػػػان بػػػامتة لػػػوال       

رج جػػػػػوأبػػػػػوات تػػػػػوـ جػػػػػون .. كجطيبػػػػػر مونتػػػػػاني.. ك  

براسان ، كغيرهم. كانػت هػاق ا بػوات تثيػر فػي جنبػات       

المقهػػ  الءػػيقة أشػػكاالن مػػن الموسػػيق  كالغنػػان تجعطنػػي ال  

سػػػول مرتػػػادم المقهػػػ  مػػػن  –فػػػي كهػػػن  –أرل يتحػػػرؾ 

  امهم.. لعطهم يطربوف لما يسمعوف!أقد

 من أين أنت؟!.. هل أنت هندم؟  -

 سألتني هاق التي كانت تقرأ جريدتي..  -

 صحران كالرماؿ كالشم . من بالد ال -

 أنت عربي؟! -

 نعم!  -
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أنا أ،ل الكسكسي؟! إنه من أجمػل أيبػاقكم عطػ      -

 ما أعرؼ؟!

كبالدهػػػػػم كهػػػػػاا كػػػػػل مػػػػػا تعرفينػػػػػه عػػػػػن العػػػػػرب   -

 ؟ كثقافتهم

ال.. أعػػرؼ شػػي ان آخػػر اسػػمه )إسػػرا يل(.. كلكػػن      -

 ،دثني عن الكسكسي؟!

تهػػػا كخرجػػػت.. فقػػػد كػػػاف بػػػاب المقهػػػ  موبػػػدان    كرت

 يناجر بدخاف السجا ر..كعط  ايقه يكاد 

الكسكسػي.. يبػه شػهي جػدان تعرفػه الشػعوب العربيػة        

فػػي شػػماؿ أفريقيػػا، فنشػػرته فػػي عمػػوـ فرنسػػا، كلكػػن كػػل    

الشػػعوب العربيػػة..   النػػاس هنػػا يعتقػػدكف أنػػه "يبػػه" كػػل   

ننػػي عربػػي يططبػػوف منػػي الحػػديث إمػػا عػػن  إفػػأكؿ مػػا أقػػوؿ 

 قطيطة ،يانانأك ،أك عن إسرا يل ،أك عن البتركؿ ،الكسكسي

عن الشم  كالصحران كاإلبل.. فأستطيع أف أ،دثهم عػن  

 أعرفه إال بعػد أف ج ػت   مهاق كطها إال الكسكسي!.. فأنا ل

 فرنسا.إل  

هػػػػو "السػػػػميد" أك  –أدامكػػػػم الطػػػػه!  –كالكسكسػػػي  

 أعرفهػػا يتحػػوؿ ال بطريقػػة معينػػة  كجػػريش قطػػل الحنطػػة..  
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 يطػبن بطريقػة معينػة   ثػم  ،بات بغيرة كحبات الدخن! إل  

ال أعرفهػػػا أيءػػػان.. كإلػػػ  جانبػػػه يقػػػدـ أنػػػواع مػػػن المػػػرؽ    

  . كربما الزبيل أ،يانان.كالخءار كالحمص كالطحوـ.

انتشػػػػارق مػػػػن الحػػػػي   ..فػػػػي فرنسػػػػا بػػػػدأ الكسكسػػػػي  

كهػػػاق  يالالتينػػػي.. مطػػػاعم كثيػػػرة ال تقػػػدـ إال الكسكسػػػ    

 أيءان! قديمة قدـ الحي ناسه أ،سبها المطاعم

***** 
سػػحبت خطػػواتي الثقيطػػة مػػن أمػػاـ بػػولي مػػاغو أعػػد        

.. كمػا أعػد   الءػيقة  في أرباة هػاق ا زقػة   الصخرفجوات 

المػداخن المشػر بة فػػوؽ ا سػطحة. كقطػيالن مػػا أقػوؿ لمػػن      

جػػانبي فػػي الز،ػػاـ: سػػامحك إلػػ   يركطنػػي بكتاػػه كهػػو يعبػػر

 الطه.. 

فػي   كػل أجنبػي   أهل الحي الالتيني بكػل توااػع:   يردد

لػػه كينػػاف همػػا: كينػػه ا ـ كفرنسػػا.. كهػػم يعنػػوف    الػػدنيا

ببػػاري  الحػػي الالتينػػي.. يعنػػوف دا مػػان بارنسػػا بػػاري .. ك

يقولوف أيءان: كل ،جر بغير في هاا الحي هػو ذكػرل..   

ككل شػارع أك "زقػاؽ" هػو بػاحة تػارين.. كأنػا أتسػانؿ        

أيءػػان: متػػا،  الحػػي الالتينػػي.. كتماثيطػػه.. كناسػػه.. كػػل  
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تعطيه هي من عرمتها؟ أـ أنه هو الػام   هاق ا شيان هل

يعطيها من عرمتػه؟ كيتالشػ  فػي مخيطتػي الجػواب عجػزان       

أك يأسػان مػػن العثػػور عطيػه.. كػػل ا شػػيان    ،عػن البحػػث عنػػه 

التي هنا يمكن أف تاسر بأكثر من تاسير  نها تحمل أكثر 

من معنػ .. كلهػاا فأنػت دا مػان مصػيل.. كأنػت فػي الوقػت         

 مخط ..ناسه 

ليمػػين اقػػرأ اسػػم الشػػارع الػػام ابتطعنػػي منػػا     ا التاػػت

نػػدانات.. اػػحكات.. عبػػارات    لحرػػة: "سػػاف جرمػػاف"..  

"جامػػػػدة" لبقايػػػػا خصػػػػاـ أك نػػػػزاع أك مػػػػزاح.. عبػػػػارات     

لبدايات أك نهايات.. هاق هي  –أ،يانان  –ناعمة.. كردي ة 

 أخالؽ هاا الشارع سطحيان.. 

 دا مػان محتشد شارع قابل لالناجار في أم لحرة  نه 

.. كػػػػل بالمسػػػػتقبل كبالخيػػػػاؿ  بقطػػػػوب كبػػػػرؤكس تشػػػػتعل 

 ا جساد هنا تحشر ناسها في كل شين بال است ااف.. 

د هنػػا أيءػػان.. يمػػارس عطػػ  أالعشػػه يولػػد هنػػا.. كيػػو

"خمػ    يريقػة: يريقة "،بحل عط  السػكين".. أك عطػ    

 دقا ه من أجل نسياف الحياة". 

سكاراموش كقصػة  في "ساف جرماف" كنت أبحث عن 

رة الارنسػػػػية، أبحػػػػث عػػػػن الكاتػػػػل ا سػػػػباني رفاييػػػػل الثػػػػو
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سباتيني كشخصية سكاراموش التي تحولت شخصية ثابتػة  

.. المسػرح في مسرح الكوميديا الارنسية.. سػكاراموش..  

يتػػاف.. الػػدكتور..  ز.. أربكػػاف.. مومسػػرح الجػػوار الغيػػور  

 اسيزايل.. كولمبين إلن.. 

عػػن معراػػه  أيءػػان كفػػي "سػػاف جرمػػاف" كنػػت أبحػػث   

لام كجدتهم كتبػوا عطيػه "غيػر بػالح لالسػتعماؿ" منػا       ا

ـ.. المعػػػػرض الػػػػام افتػػػػتح  كؿ مػػػػرة عػػػػاـ     1786عػػػػاـ 

 .!()ال،روا التارين ـ1486

 مشيت..

الػام يبطػغ مػن     أبحث عػن المقهػ  أك المطعػم الشػهير    

كػػاف  إذ"برككػػوب"  العمػػر أكثػػر مػػن ثالثػػة قػػركف كاسػػمه    

كالفػػػونتين.. تير.. كبيػػػركف.. لكػػػل يػػػوـ: فػػػو  فيػػػه  يطتقػػػي

هنػػػا  تػػػو..بكديػػػدكر.. كمارمونتيػػػل.. كسػػػانت فػػػوا.. كالا 

كببقايػػػػا  ،كانػػػػت يػػػػاكالت هػػػػاا المقهػػػػ  تحاػػػػل بػػػػأكراقهم  

كقػػػػد  ،بشػػػػجاراتهم  سػػػػجا رهم.. ككانػػػػت جدرانػػػػه تءػػػػ  

بمواقػع البصػمات لعبػارات النقػد      ،لمػدة ال تهػوف   ،ا،تارت

كالاكػػػر السػػػاخن.. هنػػػا كػػػاف "جرسػػػوف" المقهػػػ  مثقاػػػان      

كػػاف كػػل يػػوـ يسػػتقبل   فهػػوأف يقػػرأ.. إلػػ   ما ،اجػػةبػػدكن
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 ،كمشػػػاجراتهم ،فيػػػاهل كيجػػػين عطػػػ  أ،ػػػاديثهم   ،هػػػاالن

كخالفاتهم التي التنقطع.. كأتصور أنه كثيران ما كاف ياػزع  

من اربات أيديهم عط  الطاكلة.. كاف هنا أدب "مراكيز" 

ة" فكريػة  كلكنػه مػن نػوع را ػد جعػل لبػاري  كلارنسػا "رٌنػ        

 : "تعريم سالـ".كق  لها العالم كطه

)القػػرف الثػػامن   ومارشػػيهبفػػي مقهػػ  "برككػػوب" كػػاف  

إلػ    منترران مع أبدقا ه من قبػل البػولي  ليأخػاكق    عشر(

السجن.. في "ا كلػ ".. كفػي "النهػار المجنػوف".. كفػي      

كانػػت  بػػور ..ارك" التػػي مثطػػت فػػي "آكديػػوف"   غػػ"زكاج في

سػػػجن  نتجػػػت عػػػنليطػػػة.. كلػػػدت ،ركػػػة سياسػػػية معتبػػػرة  

ومارشيه المطػين بالحيويػة كالمػرح،    ب ومارشيه ثالثة أياـ.ب

عمػػػػػل فػػػػػي السياسػػػػػة كالتجػػػػػارة  كػػػػػاف قااػػػػػيان لطجػػػػػنح، ك 

عازفػػان عطػػ  الغيثػػارة، كشػػاعران، كفيكتػػور   كالمسػػرح، ككػػاف

هيخػػو يعػػد مػػن أبػػرز المسػػر،يين الارنسػػيين يتسػػاكل فػػي 

فػػي المسػػرح الءػػا،ك مػػع مػػوليير، كمازالػػت تقػػدـ       قتػػأثير

 العالم، كتجد اإلقباؿ كالنجاح!مسر،ياته في 

ينا" مطتقاق مع أبدقا ه.. بامغ"برككوب" جعل فيه "

مقهػػػػ  تػػػػارين.. كمقهػػػػ  فكػػػػر.. اسػػػػتمر كمكػػػػاف منػػػػترم     
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لمػػاتمرات ا دبػػان كالماكػػرين.. أمػػا ااف فهػػو مطعػػم يعػػ   

كبجانبػػػه  بزبا نػػػه الػػػاين ال يسػػػاككف شػػػي ان أمػػػاـ تاريخػػػه.   

مرتػع لطعربػاف   إل   الػ"بوب ساف ميشيل" الام تحوؿ ااف

)الخطيجيين( الاين قرركا أف يستيقروا متأخرين جدان في 

 اليوـ التالي.

 ..!مشيت

)أمران ميالنػو   أبحث عن "الزقاؽ" الءيه فيسكونتي

الػػام يتاػػرع عػػن "سػػاف جرمػػاف"  فػػي القػػرف الرابػػع عشػػر(

القػرف السػابع عشػر..    إلػ    كيعود تارين أكثر المنشكت فيه

ن كيسػػػ ،بػػػالزاؾب ـ1825عػػػاـ ،رػػػي  الػػػام الزقػػػاؽهػػػاا 

ينشػػر ركاياتػػه بناسػػه.. فػػي هػػاا    كػػاف عنػػدما ،مطبعػػة فيػػه

.. ككػاف  فكػران كإبػداعان   بػالزاؾ يتػدفه  كػاف   الصػغير  الشارع

أيءان يستقرض ديونه من أجل أف يعػيش.. كيبيػع ركاياتػه    

عط  "دكبيرف" الام كاف يمثػل رأسػماؿ لػه كػل اعتبػار..      

 ري . كيمثل أيءان أقول مسابك أخالؽ با

الشػػػػاعر  راسػػػػينجػػػػوف هػػػػاا الشػػػػارع سػػػػكنه أيءػػػػان   

كالمسػػػر،ي المعػػػركؼ، كهػػػو مػػػن معابػػػرم مػػػوليير كمػػػن 

أشهر مسحياته )إفيجين( ك)استير( كهي مػن الترجيػديات   
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كمػات   ،بالػاات  في هوتيل ركمػا  الكالسيكية.. سكن راسبن

كػالك أدريػن..   سػكن هػاا الشػارع    كمػا   .ـ1699فيه عػاـ  

الممثطػػػػػة الارنسػػػػػية   كطيػػػػػركفكالمادموازيػػػػػل  كولػػػػػوفر.. 

بػػرزت فػػي ا كبػػرا،    كالتػػيالشػػهيرة )القػػرف الثػػامن عشػػر(   

كعمطػػػػت فػػػػي الكوميػػػػدم فرانسػػػػيز، نجحػػػػت فػػػػي تمثيػػػػل     

 مسر،يات فولتير كراسين..

 سكنوا زقاؽ فيسكونتي.. كطهم 

اػػػم يومػػػان  أنػػػه هػػػاا "الزقػػػاؽ" : يكاػػػييقولػػػوف هنػػػا

فرنسػا همػا: راسػين    مجدين ناهءين لإلبداع كالنبػوغ فػي   

النػػػاعم كالمصػػػارع المحبػػػوب.. كبػػػالزاؾ الجبػػػار بػػػا،ل      

بارع من المصاعل ما لػو كاجهػت   كهو  ،العيوف الشرارية

 ا بد.إل   عط  "كوعه" كناـ تكأالغيرق 

 مشيت..

أبحػػث عػػن ناسػػي بعػػد أف دار راسػػي مػػن تتبػػع مواقػػع   

الػػاين بػػنعوا لطتػػارين اإلنسػػاني "مواػػوعات"  ا شػػخاص

يتحػػػدث عنهػػػا بنسػػػهاب.. قطػػػت لناسػػػي لهػػػاا   يسػػػتطيع أف

رخين أنهػػم سػػيجدكف كػػل يػػوـ "مواػػوعات"     اأغػػب  المػػ 
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مػن  يتحدثوف عنها أتصورهم يأكطوف في كجباتهم الر يسػة  

 .نيراف" ليستطيعوا أف يادكا مهمتهم كما ينبغيال"ألسنة 

النػػػاس كطهػػػم فػػػي "سػػػاف جرمػػػاف" بألسػػػنة نيػػػراف..      

ألسػػػنة.. كلكنهػػػا   كبألسػػػنة أرانػػػل أيءػػػان.. كطهػػػم يمطكػػػوف   

ربمػا كنػت الو،يػد بيػنهم      ،كفػي الػوزف   ،مختطاة فػي الطػوؿ  

كلكنػي   ،الام ال يمطك لسانان؟.. لػي   ننػي فقػدت لسػاني    

"خرافػة" فاءػطت أف    مجػرد   نهم يقولوف هنا بػأف لسػاني  

 أبقيه لي بمحبة كاقتناع. 

كتػػػػػػودكف أف أ،ػػػػػػدثكم عػػػػػػن المتػػػػػػاجر كالمعػػػػػػارض    

كالمالهػػي التػػي يعػػ  بهػػا "سػػاف كالاترينػات كدكر السػػينما  

 . ك،دكم! جرماف" فهاق كطها تستطيعوف أف تتصوركها

***** 
 ،.. كػػػػػاف "سػػػػػيرج ريجيػػػػػاني" الممثػػػػػل المسػػػػػر،ي    

قصػة دخػوؿ    "لايػر "أيحكػي لجميطتػه    ،كالمطرب المشػهور 

بػػاري .. كقصػػة خػػركجهم منهػػا..  إلػػ   )الػػا اب( ا لمػػاف 

صوت في أ،د مقاهي الحي الالتيني تحت مكبر ال ااف كأنا

رسم بوران جديدة لا اب من أنواع مختطاة مازالت تغص أ
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كبيػػنهم   ،بهػػم هػػاق المدينػػة.. ذ ػػاب تجػػارة كمػػاؿ كجشػػع      

ذ ػػاب سياسػػة كخػػداع كتطصػػص    هنػػاؾ يهػػود كثيػػركف.. ك 

فكػػرم كبيػػنهم يهػػود كثيػػركف أيءػػان.. كذ ػػاب أخػػرل مػػن        

نػا لسػت بأشػجع    أنواع مختطاة أراها كتراني.. هي جبانة كأ

منهػػا.. كلكػػن الشػػ  الػػام يريحنػػي كيريحهػػا كيػػريح كػػل        

كالجا عػة لطنػاس.. هػو     ،سكاف هاق المدينة المطي ة بالنػاس 

 "شػػجاعتنا"اختبػػار إلػػ   أننػػا فػػي أكثػػر ا ،يػػاف ال نءػػطر  

فكطنػا شػجعاف.. ككطنػا جبنػان فػي آف كا،ػد.. نسػتطيع أف        

أف كيامػػػػا أردنػػػػا كمتػػػػ  أردنػػػػا.. كنسػػػػتطيع    "نىسػػػػتىٍايل"

كياما أردنػا كمتػ  أردنػا.. ك،تمػان سػنجني فػي        "نستنع "

النهايػػة ثمػػار اسػػتايابنا أك اسػػتنعاجنا فخػػران نتعطػػه بأذيالػػه 

ف إجباهنػػػا.. كأقػػػوؿ لكػػػم بنػػػدـ:      وؽر فػػػ سػػػمٕ تأك عػػػاران ي

اليهود، ذ ابان أك نعاجػان، هػم أكثػر النػاس ،اػران هنػا.. عطػ         

 كجه العموـ.. 

هػاا كػػالـ يػأتي بعػػد مشػػاهدات لمواقػ  كثيػػرة تتكػػرر    

كمػػػا  ذكرنػػػي بهػػػا ااف سػػػيرج ريجيػػػاني لقػػػدفػػػي كػػػل يػػػوـ 

كجػػودم، أتػػنا  الصػػعدان، فػػي مقهػػ      ذكرنػػي بهػػا أيءػػان   

يغػػػػػص بعػػػػػرب كيهػػػػػود كفرنسػػػػػيين كإنجطيػػػػػز كأمػػػػػريكيين  
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كأفػػريقيين كغيػػرهم.. أرل بيػػنهم الػػا اب كالنعػػاج مػػن كػػل   

 "تتنػاهش "م أذكرهػا.. ذ ػاب   ا نواع التي ذكرتهػا كالتػي لػ   

 بالعيوف كبالرموش كبا لسنة كبا كتاؼ العريءة.

كهػي     ياػتح أبوابػه عطػ  سػا،ة "مػوبير"     هاا المقهػ 

السػػػا،ة التػػػي تقػػػع فيهػػػا منػػػابر الشػػػيوعيين كتصػػػدر منهػػػا  

بػػػحياتهم المعركفػػػة "لومػػػانيتي" كمػػػا مػػػن شػػػك أف هػػػاق  

 إ،ػدل السػا،ات الشػهيرة بتاريخهػا كبقػدمها      السا،ة تعػد 

ث ،ػػواهر ثػػال الهػػككبباسػػها أيءػػان.. فػػي الحػػي الالتينػػي.   

أف أكثػر الوجػوق التػػي    :ا كلػ   ،عطػ  مػدل عمرهػا المديػد    

تتواجد فيها هي كجوق أجنبية من شت  بقػاع ا رض عطػ    

مػنهم المقػيم فػي بػاري      ، كغالبػان كدارسػين  مستول يالب 

هنا فػي إجػازة ليػرل    إل   .. كمنهم الام جانتعطيمهيكمل 

. ،طػػم الشػػباب.. ك،طػػم الشػػيوخ أيءػػان. الرػػاهرة    بػػاري .

الثانيػػة: هػػي أف هػػاق السػػا،ة كانػػت مجػػزرة كمحرقػػة فػػي        

كثيػرة   انت فيهػا النيػراف رؤكسػ   مالته ، فقدالعصور الوسط 

أمػػػا  قيػػػدها مػػػن الحيػػػاة..   –بػػػالمبني لطمجهػػػوؿ   –ي غػػػلأ

، يسػػت بالقصػػيرةلكمنػػا فتػػرة  ،أنهػػا فهػػي الرػػاهرة الثالثػػة:

بػػػاري  لتصػػػدير  "معاقػػػل"مػػػن أكبػػػر  معقػػػلإلػػػ   تحولػػػت

ركف فػػػي  يػػػجماعػػػات الكطوشػػػار.. كالااغػػػابوف.. الػػػاين يث   
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جنباتهػػا أقػػول بػػور الشػػقان كالػػرفب.. بعبػػارة أخػػرل..     

ماتزاؿ رؤية أعداد ال تهوف من هاالن عط  جنبات السا،ة 

ككػػػػل  تثيػػػػر السػػػػخ  عطػػػػ  المجتمػػػػع الصػػػػناعي الحػػػػديث   

   إفرازاته.

مػػة لسػػا،ة "مػػوبير"   الرػػاهرة البا سػػة القدي  تتػػاكر

الرػػػاهرة الحديثػػػة  إلػػػ   كنرػػػرتكهػػػي القتػػػل كالحػػػرؽ..   

كهي "تكػدس" الكطوشػار كالااغػابوف عطػ       ،البا سة أيءان

 ، كهػػااف أمػػراف كبعػػب أربػػاة شػػوارعها  السػػا،ة جنبػػات

بطو،ػة أ،هػر فيهػا كػل معػالم       ،لو كنت رسامان ،يو،ياف لي

.. ككػػل مرا،ػػل  بػػالباستسػػتطهم ألػػواف فػػي هػػاق السػػا،ة  

إلػ    أك ،المػوت عطػ  غيػر هػول    إلػ    مػا إعطاؼ اإلنساف ان

سػػػا،ة تػػػو،ي بانحسػػػار نشػػػاط   إنهػػػا التشػػػرد كالءػػػياع.  

المػوت   :كبتقطص مشاركته اإليجابيػة كالمتااعطػة   ،اإلنساف

فػي هػاق السػا،ة محكػوـ      اإلنسػاف   أك بالتشرد كالءياع.

كػاف   كمػا  ،عطيه دا مان باإلعداـ إمػا مػن غيػرق قػتالن ك،رقػان     

أك مػػن ناسػػه كمػػن مجتمعػػه تشػػردان كاػػياعان كمػػا   ،قػػديمان

 .ااف  الحاؿ هو

فػػي العصػػور الوسػػط  كػػاف عػػااب اإلنسػػاف فػػي هػػاق    

السا،ة يسػطي البطػوف الشػرهة لعػركض القتػل كالحػرؽ..       
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ناشػػػػػػر كمتػػػػػػرجم أ،ػػػػػػرؽ هنػػػػػػا عػػػػػػاـ    "هتيػػػػػػاف دكليػػػػػػ "ا

بػػػػأمر فرانسػػػػػوا ا كؿ.   )القػػػػرف السػػػػادس عشػػػػػر(  1546

ان، نشػر أفكػاران تتعػارض    كإتياف دكليه شػاعر ككاتػل أيءػ   ك

مػػع الكنيسػػة، كسػػجن مػػرتين، ثػػم أ،ػػرؽ هػػو ككتبػػه بتهمػػة  

عػػاـ  "مػػارتن لػػوـ " يالمكتبػػاإللحػػاد. أ،ػػرؽ هنػػا أيءػػان.    

رات التػػػي كانػػػت  شػػػرق عػػػددان مػػػن الكتػػػل كالنشػػػ  نل 1560

أ،ػػرؽ عطػػ  إثػػرق  ناصػػاؿ كبالاءػػا ح. تحاػػل بػػالتمرد كباال

مػارتن  "،اكؿ بعد أف أ،ػرؽ   الام تاجرال"دكبير ديور" 

.. "لػوـ "عطػ  الػاين قتطػوا     هأف يبدم لطعامػة مركقػ   "وـل

أاػػػػاع رأسػػػػه فػػػػي هػػػػاق  ،بعػػػػد أربعػػػػة أيػػػػاـ فقػػػػ  ،كلكنػػػػه

 . "الشتم" كمنهافااحة  مواق  السا،ة.. بأدا ه

الاتػػػاة الجميطػػػة فيطيػػػل دكلػػػوف.. اشػػػتهرت بجمالهػػػا    

 فار،ػػػت بػػػه كمػػػا عطمػػػت أف هػػػاا الجسػػػد الزاهػػػي    الاػػػارق

 . ي سا،ة موبيرستأكطه النار يومان ما ف

غير هاالن آخركف شهدت هاق السا،ة نهاياتهم قتالن 

إلػ    .. فتحولػت اليػوـ  "مقتطػة.. محرقػة  "إذ كانت  ،ك،رقان

مكػػاف يتواعػػد فيػػه الباسػػان كالتعسػػان المهي ػػوف لعمػػل أم 

شػػػػين شػػػػرط أف ال يناػػػػع أ،ػػػػدان)!!(.. أعنػػػػي الكطوشػػػػار    

 كالااغابوف.
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ألبيػػر"  فػػي محػػاذاة السػػا،ة هنػػا شػػارع أسػػمه "ميتػػر  

"موري  ينيكييأخػػا اسػػمه مػػن اسػػم المبشػػر الػػدكم كهػػو 

بألبير الكبيػر.. كهػاا المبشػر كػاف يعطػي       كالمطقلالبير" 

دركسػػػػان فػػػػي الالهػػػػوت فػػػػي سػػػػا،ة مػػػػوبير.. هكػػػػاا فػػػػي    

 السا،ة.. في العران..

 كمن هو الكطوشار؟ كلكن!. من هو الااغابوف؟

سطبية عط  اإلنساف الالمجتمع الصناعي ترؾ بصمات 

عقطػػه كرك،ػػه.. أعنػػي بهػػاا.. اإلنسػػاف     عطػػ  ك ،لمعابػػرا

الػػػام ياهػػػم ،ركػػػة االػػػة عطػػػ  أنهػػػا ،ركػػػة تهػػػدد كيانػػػه      

كاميرق.. فػػ"يتشرد" كيسػحل خطػاق بنعيػان بعيػدان عػن       

اإلنساف المتااعػل مػع االػة كمجتمعهػا. فكػاف هنػاؾ أنػواع        

كثيػػرة مػػن التشػػرد كالتمػػزؽ االجتمػػاعي تمثػػل فػػي عػػدة        

.. كالكطػػوش.. كيجمػػع  جلااغابونػػدا،ركػػات كالهيبيػػة.. كا 

هػػػػاق كطهػػػػا فػػػػي الطغػػػػة الارنسػػػػية كطمػػػػة "فػػػػاغو" كهػػػػاق   

تحت ماهوـ كا،د كهو "التشرد" الحركات الثالث تأتط  

نشػػػػقاؽ عطػػػػ  مجتمػػػػع االػػػػة.. كلكنهػػػػا تتاػػػػاكت فػػػػي     كاال

ا هػػداؼ كالمنططقػػات كفػػي نوعيػػة التعامػػل مػػع ااخػػرين       

ية كالناسية الزمنية كالعقط رك،جمه.. كفي متوس  ا عما

 للفراد الاين يكونوف كالن منها. 
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كالحركػػة الهيبيػػة ،ركػػة معركفػػة تحػػدث النػػاس عنهػػا      

كثيػػران كال داعػػي هنػػا لمراجعػػة كػػل مػػا كتػػل كقيػػل عنهػػا..  

كلكن يبق  هناؾ الااغابونداج كالكطػوش.. كهمػا أقػل مػن     

مػػػا.. كأ،سػػػل أف   ا كلػػػ  انتشػػػاران كأثػػػران كفعاليػػػة نوعػػػان  

 نهػػر صػػوبة هػػو بػاري .. تحػػت جسػػور موينهمػا ا كثػػر خ 

ي الالتينػػي، السػين، كفػػي ممػػرات المتػػرك، كفػي أنحػػان الحػػ  

 . سا،ة موبيرفي كبالاات 

ـ عنػػػاهم القػػػانوف الارنسػػػي الجزا ػػػي 1968فػػػي عػػػاـ 

كال مسػػػتول  ،بػػػػ"المتشردين" الػػػاين لػػػي  لػػػديهم سػػػكن

مهنػػة أك ك،ياػػة..  كال يمارسػػوف عػػادة أم ،معيشػػي معػػين

كهم معراػوف لطتوقيػ  مػن قبػل السػططة..  نػه البػد أف        

رؼ بممارسػة  كالبد أيءان أف يع ،يكوف لكل فرد هنا سكن

السػجن.. هػاا   إلػ    فػوران  أك ياخػا  ،ك،ياة أك مهنة معينة

 أما كاقعان فبعب أنحان باري  ال تخطو منهم.  ،قانونان

المػػدلوؿ ربمػػا  ف القػػانوف الارنسػػي عنػػي النػػوعين ب   

ف ونجد أف الناس هنا ك،ت  الباريسي –قانونا  –السابه 

بػػػل كيخططػػػوف أ،يانػػػان معهػػػم     ،أناسػػػهم يخططػػػوف بيػػػنهم  

ف رأكا إنسػػػانان تبػػػدك عطيػػػه آثػػػار البطالػػػة إالهيبػػػين.. فهػػػم 
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كالتشػػػرد كالءػػػياع كتعػػػايي المخػػػدرات كالاقػػػر كالجػػػوع  

 كالقاارة كاسترساؿ شعر الرأس عمومان.. قالوا عنه هيبيان

تعدل سػن  قد إف كاف شابان أك فاغابوف ككطوشار إف كاف 

بمعنػػػػ  أنهػػػػم يميػػػػزكف الهيبػػػػي بأنػػػػه شػػػػاب..        ،الشػػػػباب

كالااغابوف كالكطوشار بأنهما متقدماف فػي السػن.. كهػاا    

،د ما.. كلكن لي  بالءركرة.. كبالك يبقػ   إل   بحيح

عنػػػػدهم الااغػػػػابوف كالكطوشػػػػار شػػػػي ان كا،ػػػػدان.. الفػػػػرؽ     

لدراسػات االجتماعيػة كالرسػا ل الجامعيػة     بينهما.. كلكن ا

حركػػات "الاػػاغو" أعطػػت لكػػل ،ركػػة لونهػػا  بالتػػي اهتمػػت 

فأبػػبحت تتميػػز فػػي أغطػػل ا ،ػػواؿ لػػدل       ،الػػام ينبغػػي 

أك المػػػتهم بمعرفػػػة هػػػاق الحركػػػات    ،الػػػدارس االجتمػػػاعي 

 فق . 

***** 
تػػػرب  الكطوشػػػار مػػػع الااغػػػابوف رابطػػػة )التشػػػرد(..     

ثنػػػين كلكػػػن اال ،ا التسػػػوؿيكػػػوف مػػػن أكا ػػػل مسػػػتطزماته  ك

االستجدان.. فالكطوشػار قػد يػد،رج     "أدب"يختطااف في 

ه كطمػة الشػكر كهػو يػدير ،هػرق لػك يشػعل        يمػن بػين شػات   

منػػك.. أمػػا الااغػػابوف فيتػػرؾ   لطتػػٕو السػػيجارة التػػي يطبهػػا  
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أك ،ت  يقوؿ  ،دكف أف يدفع شي ان يستءياهالمكاف الام 

كطمػػػة الشػػػكر.. هػػػااف ا سػػػطوباف قػػػد يمػػػثالف لطكطوشػػػار  

كالااغػػابوف المحصػػوؿ السػػطوكي لاطسػػاة كػػل منهمػػا تجػػاق  

اليػرفب محبػة النػاس كهػو ال      -مػثالن -الناس.. فالكطوشػار  

يحػػل أ،يانػػان إقامػػة بعػػب العالقػػات   هػػو يسػػع  كرانهػػا. ك

خػػارج جماعتػػه. أمػػا الااغػػابوف فمغػػركس فػػي الحااػػر..      

ال يعنػػي لػػه أم شػػين.. فقيػػر المشػػاعر.. ال يعػػرؼ       غػػدان

المحبػػػة كال الحقػػػد.. ماصػػػوؿ عػػػن كػػػل شػػػين، كهػػػاا ال   

ياخا بأم ،اؿ عط  أنه "مشغوؿ" بناسه بل ياخا عط  

أنه اليرتاح لكل النػاس  نػه يرغػل فػي إعػادة "تنرػيمهم"       

من جديػد ليتسػن  لػه أف يعػيش مػثطهم أك يعيشػوا مثطػه.        

ن ياكد عط  أف الرغبة فػي إعػادة   بعب البا،ثي فنف كلهاا

يختطػػ  بػػين الكطوشػػار    –جػػاريان   –التنرػػيم االجتمػػاعي  

بينمػا   ،فهػاق الرغبػة ال توجػد عنػد الكطوشػار      ،كالااغابوف

 عند الااغابوف ،يوية كفعالة.  تكوف

"تشػػػػػرد" الكطوشػػػػػار قػػػػػد ال يتعػػػػػدل ،يػػػػػز مدينػػػػػة 

شارع.. فهػو  إل   ،ي.. كمن شارعإل   كا،دة.. من ،ي

البتعػػاد عػػن ،ٕيػػه الػػام يعػػيش فيػػه ،ػػين تصػػبح      يحػػاكؿ ا

. بالنسػػػبة إليػػػه الشخصػػػيات التػػػي يراهػػػا كػػػل يػػػوـ عا طيػػػة 
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شػػرد الااغػػابوف فهػػو  ك،ػػين تصػػير العػػادات رتيبػػة.. أمػػا ت 

فهػػو  ،ال ياءػػل اإلقامػػة فػػي مدينػػة كا،ػػدة   أكثػػر اتسػػاعان.

بطػد.  إلػ    كمػن بطػد   ،أخػرل إلػ    دا ػم التر،ػاؿ مػن مدينػة    

كلكػػػن بعػػػب  .مدينػػػة معينػػػة كال ،لػػػي  لػػػه مػػػوين معػػػين 

نػا  البا،ثين المتتبعين لهاتين الحركتين يركف أف التمييز ه

فهم يعترفوف بأنه لي  نػادران   ،يكوف اعياان كدقيقان أ،يانان

 أك أف يقيم الااغابوف.  ،أف يرتحل الكطوشار

"التشػػرد" فػػػي العمػػػل أيءػػان.. فالااغػػػابوف لػػػي  لػػػه   

عمطػػه دا مػػان. فهػػو يغيػػر كيبػػدؿ  ،،ػػين يعمػػل ،عمػػل معػػين

هػػم مأمػػا الكطوشػػار فهػػو عػػادة "متخصػػص" كلػػي  مػػن ال   

 ،بػػل يمارسػػه بجديػػة كباسػػتمرارية    ،لديػػه أف يغيػػر عمطػػه  

،ػد  إلػ    فطديػه  ،عديم الػدخل  –نادران  –كهاا ما يجعطه 

كهو غالبػان قػادر عطػ  اػماف اسػتمرارية       ،ما ميزانية ،ياة

مصادرق. لديه في أكثر ا ،ياف سكن محدد يعتبر قانونيان 

قد يكوف "خطوة" بغيرة في إ،دل  ،امانان إلقامة دا مة

زاكيػػة فػػي إ،ػػدل خرا ػػل قػػد يكػػوف البيػػوت القديمػػة.. أك 

سػػر مػػن جسػػور السػػين.. فهػػاا مكػػاف  بػػاري ، أك تحػػت ج

 يخطو منهم أبدان. ال
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عط  الرغم من أف ،ياته تعرؼ الكطوشار    أفكيال،

إال  ،نءػػباطالتشػػرد كالعصػػياف كعػػدـ اال ب –اجتماعيػػان  –

أنها تتميػز بأنهػا منترمػة مػن ،يػث كونهػا ،يػاة تخصػه..         

فهو يتميز فيها بنوع من العػادات القسػرية كالجبريػة التػي     

تكوف أكثر شدة من عػادات اإلنسػاف العػادم المنػترم فػي      

ا عطػ  أم ،ػاؿ عػادات شػاذة مبتالػة فػي       مجتمعه.. كلكنهػ 

 أكثر ا ،ياف..

منعطاػػػػػػاف مػػػػػػن منعطاػػػػػػات عػػػػػػدـ التكيػػػػػػ      فهػػػػػػاا

 االجتماعي.. 

سػػيكثركف.. فقػػد نشػػرتهم جسػػور نهػػر السػػين كأزقػػة  

كػػػػػل أنحػػػػػان بػػػػػاري ..  إلػػػػػ   تهالحػػػػػي الالتينػػػػػي كأربػػػػػا 

كػػل أنحػػان العػػالم كػػالك.. إذ يولػػد فػػي     إلػػ   كستنشػػرهم

ءػارم أك مػدني جديػد    ، "فػالش "هاق المدينة كػل يػوـ   

يتػػرؾ انعكاسػػات سػػطبية أك إيجابيػػة عطػػ  ناسػػية اإلنسػػاف     

بطريقػػػػة كعطػػػػ  أكاػػػػاعه االجتماعيػػػػة اليوميػػػػة المعابػػػػر 

 مباشرة أك غير مباشرة.. 

 تحدث يومان أ،د الكطوشار فقاؿ:
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اليمكػػػن  ،ككثيػػػر مػػػن الااغػػػابوف ،قػػػييالكطوشػػػار الحق

اسػػػػػػتعادتهم.. ال يمكػػػػػػن إعػػػػػػادة تنرػػػػػػيمهم اجتماعيػػػػػػان.   

تسػتطيع أف تجػرم    :إف شػ ت  ةٕيػ ،سأعطيك أمثطة كثيرة ك

كران كطوشػػػػػار إلعػػػػػادة تنريمػػػػػه اجتماعيػػػػػان.. ألبسػػػػػه..     

أشػػبعه.. أعطػػه سػػكنان.. سػػترل إف كػػاف سػػيمكث فػػي هػػاق  

يتالش  منا أف  ،الرركؼ يويالن.. إنه "بوهيمي" ،قيقي

 ،يشعر بأنه في كاع ياعة كراوخ لنراـ اجتماعي معػين 

إنه في مثل هػاق الرػركؼ لػم يعػد يمطػك ،ريتػه. بالنسػبة        

باءػػل  ، ككػػاف ذلػػكلػػي فقػػد نجحػػت فػػي عػػدـ االستسػػالـ  

كهػي رفيقتػي فػي     ،امرأة قابطتهػا منػا ،ػوالي أربػع سػنوات     

دة مهػػن عرفػػت الحيػػاة ،تػػ  ااف. بػػارعت كعمطػػت فػػي عػػ

أاػػعت ياطػي كعمػػرق ثالثػػة عشػػر  ، كمرطمػػة كيا سػػة أيامػان 

هػػػاا "الطػػػوك ": غرفػػػة  إلػػػ   شػػػهران مػػػن أجػػػل أف أبػػػل  

ـ( مػػػع ياػػػل عمػػػرق ثػػػالث سػػػنوات كآخػػػر      3×3ك،يػػػدة )

أفرز  ،. أعمل منا سنتين في شركة تأمينسنستقبطه قريبان

أنا راض عنػه  نػه كػالك..     ،عمل غبي جدان إنه دكسيهات

النصػ  ا خيػر   أنني فػي   أعرؼ فق ال أعرؼ الهدؼ منه. 

 مػػن الشػػهر أمػػوت مػػن الجػػوع.. كأدخػػن أعقػػاب السػػجا ر    
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 .. كأنػػػاـ مبكػػػران  ننػػػي ال أمطػػػك مػػػن  المطقػػػاة عطػػػ  ا رض

 !النقود ما يخرجني من غرفتي مسان

***** 
قءيت عامان كنصػ  العػاـ   في بداية إقامتي في فرنسا 

مدينػػػة الجنػػػوف كالعقػػػل  ،تقريبػػػان كأنػػػا أعػػػيش بػػػين بػػػاري 

"بوردك" مدينة مدينة ك ،ة كبالطهلالي المترعة بالحٕدكالطي

كالمشػػػػػهورة فػػػػػي العػػػػػالم بصػػػػػناعتها   ،القػػػػػديم كالجديػػػػػد

سػكنت لمػدة تسػعة شػهور جارتهػا       ،المتاوقة في "النبيػا" 

"ركيػػػػاف" مدينػػػػة الصػػػػي  كالػػػػبالج كالشػػػػم     الصػػػػغيرة 

الشػػحيحة.. قءػػيت عامػػان كنصػػ  موزعػػان بػػين هػػاق المػػدف 

 ،ة أبػػارعها بالطيػػل كبالنهػػار  بحكػػم ،ػػركؼ دراسػػي  الػػثالث 

 أننػي  ككأنا ال أعطم ،ت  ااف هل هػي التػي ستصػرعني؟ أ   

 أنا الام سأبرعها..

في باري  أتسانؿ: هل  في بباح كل يوـ يرهر عط٘ي

مايزاؿ الناس في كل أنحان الػدنيا يعتقػدكف أف النهػار هػو     

نهار لندف كأف الطيل هو ليل باري ؟ ثم أقوؿ في ناسػي:  

يعطموا أف هاق العبػارة ليسػت دقيقػة،     أف أ،سل أف عطيهم

فالطيل هو ليػل بػاري .. كالنهػار هػو نهػار بػاري  أيءػان..        
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هػػي أكثػػر مػػن بػػاري     أقػػوؿ هػػاا  ننػػي أعػػرؼ أف بػػاري    

كا،ػػػدة.. هنػػػاؾ بػػػاري  الحػػػي الالتينػػػي.. كهنػػػاؾ بػػػاري    

الشػانزليزيه.. كهنػػاؾ بػاري  مػػوف مػارتر.. كهنػػاؾ بػػاري     

ساف دكني.. كهناؾ باري  بيغػاؿ.. إلػن.. هنػاؾ أكثػر مػن      

بػػػاري  كا،ػػػدة.. بمعنػػػ  أف هنػػػاؾ أكثػػػر مػػػن كجػػػه لهػػػاق    

هػار،  كمحتشدة بالن ،المدينة.. كهي كجوق محتشدة بالطيل

 ت ن من الءجر بالناس.  إنها بل

بجػػػد  تشػػػتغل هػػػيبػػػاري  مدينػػػة ال تنػػػاـ بالطيػػػل، ك   

كػػل كجوههػػا دا مػػان مشػػتعطة بالنػػاس،   كبالنهػػار..  كاجتهػػاد

 كأكثر هاق الوجوق اشتعاالن هو الحي الالتيني. 

هػاا الحػي ركادق ال يحمطػوف "سػاعات".. ربمػا أنهػم       

أك أنهػػػػم  ،فػػػػي منػػػػازلهم قبػػػػل أف يخرجػػػػوا إليػػػػه يتركونهػػػػا

قبػػػل أف ياػػػدكا  )إف كػػػانوا أجانػػػل( يػػػدعونها فػػػي بالدهػػػم

إليه.. دا مان أجدق محشوران بناس الطيل.. كبنػاس النهػار..   

ال ترتاع فيه قدـ إال لتحل محطهػا أقػداـ.. كال يػناب عػن     

جبينػػػه إعيػػػان إال ليتولػػػد فػػػي مكانػػػه ياقػػػات مػػػن النشػػػاط    

 كالحيوية كالحركة. 

"دكركغسػػػتور" فػػػي  جعطػػػت أكتػػػل هػػػاق ا شػػػيان فػػػي

الحي الالتيني.. دخطت إليه اناب عط  أ،د كراسػيه عنػان   
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يوـ كامل فيه من "المما،كة" كالنقاش الحػاد.. كالصػمت   

غػػػػيب.. مػػػػا جعطنػػػػي أيطػػػػل الطػػػػه "العافيػػػػة"..     معطػػػػ  ال

مقهػػ  كمطعػػم   ،فػػي كقػػت كا،ػػد   ،كالػػػ"دكركغتسور" هػػو 

سػػجا ر.. البيػػع لكمكتبػػه كبػػيدلية كنوفتيػػه كبقالػػة كمحػػل   

سػم  باالأبػطه إنجطيػزم.. فػا،تا     أ،ن أف  موسيق .. الك

حتػػػػػػ  قػػػػػػوا م الطعػػػػػػاـ ف ،اإلنجطيػػػػػػزم هنػػػػػػا فػػػػػػي بػػػػػػاري 

كالمشركبات فيه تحمل أسمانها اإلنجطيزية. ميزتػه أنػه ال   

يقال أبوابه إال بعد منتص  الطيل بينما المحالت التجارية 

 ،عدا المقاهي كالمطاعم كدكر السػينما كالمالهػي   ،عمومان

عػن العمػل بػين السػابعة مسػان، كلهػاا فكػل الػاين         تتوق  

مسػػػػان فػػػػي كقػػػػت توقػػػػ      ،تنقصػػػػهم بعػػػػب الءػػػػركريات  

يسػػتطيعوف ،تػػ  منتصػػ    ،المحػػالت التجاريػػة عػػن العمػػل 

 الطيل أف يجدكها في الػ"دكركغستور". 

الػػػػػ"دكركغستور" ياػػػػتح شػػػػرفاته عطػػػػ  سػػػػا،ة  هػػػػاا 

مػػا ك ،"أكديػػوف" كهػػي إ،ػػدل السػػا،ات الكبيػػرة فػػي الحػػي

ااف كفػػػي كػػػل لحرػػػة مػػػن "الزنقػػػه" كمػػػن ا جسػػػاد     أراق 

 كمػا  ،يطح عطػي بػأف أقػوؿ لكػم بػأف هػاق ا رض       هطا،نتالم

 ال تنبت إال بشران..  ،أتوهم أ،يانان قد

"أكديػػػػوف" التػػػػي تمتطػػػػ  أمػػػػامي بالنػػػػاس كبعجػػػػالت    



 

 

 52 

ـ تيدع : "سا،ة المسرح 1807عاـ الالسيارات كانت قبل 

ـ )منػا أكثػر مػن قػرنين(     1782عػاـ  الالارنسي"  نهػا فػي   

،ريػػت بافتتػػاح المسػػرح الارنسػػي الشػػهير الػػام قػػدـ لػػه     

بومارشيه "زكاج فيغارك" كهو أيءان المسرح الػام دارت  

الارنسػػػي عطػػػ  خشػػػبته ركا ػػػع أخػػػرل مػػػن فنػػػوف المسػػػرح  

 حـ "مسػر 1793عػاـ  الهػاا المسػرح   ثم سمي العالمي.. ك

بنػػانق ـ ليعيػػد 1799عػػاـ الا مػػم" ثػػم التهمتػػه النيػػراف فػػي 

المهندس الشهير شالغراف كهو المهندس الػام بػمم فػي    

بداية القرف التاسع عشر قوس النصر الام يقع عط  رأس 

مػػػن جديػػػد.. كفػػػي ذكػػػرل   الشػػػارع الشػػػهير الشػػػانزليزيه   

.. سػا،ة  ن أببح اسػم السػا،ة سػا،ة أكديػوف    تأكديوف دا

مسرح.. كسا،ة فػن.. كانػت البيوتػات الكبيػرة فػي بػاري        

افد إليهػا مسػانن لتشػاهد آخػر مػا كتبػه أبنػان ،ػي الاػن          تتو

 كالاكر.. الحي الالتيني. 

تركت أكديوف بعد يػابور مػن النرػرات الءػجرة التػي      

كانت تق  في ممػرات الدكركغسػتور تنترػر المكػاف الػام      

أيطػػل النجػػاة مػػن "زكػػاـ"  حتطػػه. تركػػت أكديػػوفسػػيخطو لت

كفػي   ،كفي أاوان الشػارع الممتػد   .الشارع الدكركغستور

أخػػات أبحػػث عػػن    ،اواػػان الربػػي  العػػامر بكػػل شػػين    
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"مونبرنػػاس".. إ،ػػدل المنػػايه الحيػػة عطػػ    إلػػ   الطريػػه

 .اااؼ الحي الالتيني.. أريد أف أختم بقية المشوار هناؾ

"مونبرناس" عبرت شارع "نترداـ إل   كقبل أف أبل

الركا ػػػي  الشػػػاعر ك  وغػػػفيكتػػػور هو  ْفإف" فقػػػالوا لػػػي  اشػػػ

، با،ل "أ،ػدب نتػرداـ" كبػا،ل العمػل الخالػد      العالمي

يرسػػػل مػػػن )فػػػي القػػػرف التاسػػػع عشػػػر( كػػػاف  "الباسػػػان"،

النػاس يقػرأ فػي كجػوههم     إلػ    إ،دل نوافػا بناياتػه عيونػه   

فػػػي  ركايػػات كقصصػػػان كمسػػر،يات.. يكتبهػػػا لهػػم كلطعػػػالم   

مػػػن ا دب العػػػالمي، ككػػػاف يقػػػوؿ:     ،الحقيقػػػة الركمانسػػػية 

ألبسػػت ا دب الارنسػػي القبعػػة الحمػػران قبعػػة الجمػػاؿ كهػػو 

إلػػ   كػػاف يقػػوؿ عػػن ياولتػػه: "قءػػيت ياػػولتي مشػػدكدان     

ردق الكتل".. من هاا الشارع كاف يططه فيكتور هوغر تمػ 

الءػػػعاان إلػػػ   - مػػاخران  - عطػػ  ا كاػػػاع القا مػػة منحػػػازان  

لالشػػػػتراكي الػػػػػام   بػػػػالك نموذجػػػػان  ّيمٌثػػػػل   كالمشػػػػردين، 

 ، فيما بعد، أم في القرف العشرين. نسيج

 بػػػونير كػػػاف يسػػػكن كيعػػػيش    ركس ٕفإءػػػان يكقػػػالوا أ

.. فحنيت عنقػي قبػل   )نترداـ شاف( في هاا الشارع كالك

" ،يػػػث كػػػاف  11اجتيػػػازق مػػػرتين.. تحيػػػة لطبنايػػػة رقػػػم "  

( ،يػػث كػػاف   60يسػػكن فيكتػػور هوجػػو.. كلطبنايػػة رقػػم )     
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بػػػرت أ،ػػػث الخطػػػ  فػػػي يطػػػل    بػػػونير ثػػػم ع ركس يسػػػكن 

 مونبرناس. 

الشػػػارع الكبيػػػر كنػػػت قػػػد سػػػمعت إلػػػ   قبػػػل أف أبػػػل

)أكجسػػتاف( همػػا  كسػػانت بػػوؼ كادجػػار كينيػػهكقػػرأت بػػأف 

من ركاد مونبرناس كهو بديه فيكتور هوغو، كقػد كتػل   

العديد من الدراسػات فػي تػارين النقػد ا دبػي، كمػا أف لػه        

،الاػه التوفيػه   ديواف شػعر لػم يجػد النجػاح الػالزـ، كلكػن       

اتو بريػػاف، كهػػو انتخػػل فػػي ا كاديميػػة   شػػفيمػػا كتػػل عػػن  

 ،مػػاخران يبعػػان ،انءػػم إليهمػػاك ـ1844ة فػػي العػػاـ الارنسػػي

الػػػػاين  مونبرنػػػػاس كػػػػانوا اػػػػيوؼجػػػػوف بػػػػوؿ سػػػػارتر، ك 

اليقطعػػػوف الصػػػطة بأ،ػػػد المقػػػاهي العػػػامرة بػػػالان كبػػػالاكر  

فيػه.. كنػػت أسػػأؿ ناسػػي: لػو كػػانوا موجػػودين ااف.. كلػػو   

السػحنات  قابطتهم بدفة هل أستطيع أف أعرفهم بػين هػاق   

سػػػتطيع أف أعػػػرؼ المقهػػػ   أذات المبسػػػم الوا،ػػػد؟. هػػػل  

معطقػػة عطػػ  الحػػا  .. أـ   هابصػػورهم أجػػد يرتػػادكفالػػام 

طمقه  يعطقها با،به عط  باب الدخوؿ؟.. لا ية بطو،ة دع

عطػ   لو كانوا موجودين هنا هل أستطيع أف أقاؼ بناسي 

سػمع مػا يقولػوف فاسػتغن      أإ،دل الطػاكالت القريبػة مػنهم    

بػػالك عػػػن ازد،ػػػاـ المقاعػػػد الخشػػػبية الجافػػػة فػػػي إ،ػػػدل  
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باالت جامعة السوربوف؟. كنت أسأؿ ناسي هػاق ا سػ طة   

 أقطع الطريه بالحطم  بل عاجالن..كغيرها.. ثم أ،طم.. 

 مونبرناس.. إل  

كفي بداية هاا الشػارع الكبيػر كجػدتهم يكتبػوف بأنػه      

كهنا  (قبل ،والي أربعة قركف)أم  ـ1660افتتح في عاـ 

عن شارع مونبرناس كالحي الػام  بدأت أتاكر ما سمعت 

نه يمر عط  هءػبة  إمعطومات.. يقولوف  تسم  باسمه من

ف ناشػػػػ ة الاكػػػػر كا دب يجتمعػػػػوف  مونبرنػػػػاس ،يػػػػث كػػػػا 

لطنقػػػاش كالحػػػوار كالجػػػداؿ الػػػام ال يتعػػػل.. يجتمعػػػوف    

يزالػػوف اللعػػرض نتػػاجهم الركا ػػي كالشػػعرم.. كهػػم هنػػا      

"كطوسػرم   فػي مقهػ    يتحػدثوف أيءػان عػن الطيػالي ا دبيػة     

اػػور كدا رتػػه مػػن  لػػيال" ،يػػث كػػاف أميػػر الشػػعران بول   دم

المعجبين يقءوف ساعات متخمة بالعقل الناهد فيما قبػل  

 الحرب. 

المدرسػػػػة البرناسػػػػية فػػػػي الشػػػػعر إنمػػػػا كلػػػػدت فػػػػي      

مونبرنػػاس، كالسػػوريالية أيءػػان )فػػي الرسػػم كفػػي الشػػعر(      

كلدت هي ا خرل في مونبرناس، كاف هنا أندريه بركتوف، 

سطاادكر  كلوم أراغوف زعيما السوريالية، ككاف هنا أيءان
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دالػػػي الػػػام تمػػػرد، بتصػػػرفاته المجنونػػػة عطػػػ  المجموعػػػة  

فأبػػدركا بيانػػػان بطػػردق مػػػن السػػػوريالية، لكنػػه عػػػاد إلػػػيهم    

بتساؤؿ أكق  الدـ في عػركقهم، لقػد قػاؿ لهػم: تطردكنػي      

كهػػػو كػػػاف كػػػالك     .مػػػن السػػػوريالية؟! السػػػوريالية أنػػػا!.   

بالاعل!.. لم يكػن بمواهػل مواينػه بػاكلو بيكاسػو لكنػه ال       

نػي  أجدني أكثػر مػيالن إليػه ربمػا       يقل عنه!.. أنا شخصيان

أ،ػػػل المجػػػانين.. أم النػػػاس الػػػاين بنصػػػ  عقػػػل، كلكػػػن  

 بوجداف كامل!

فق  كل ما يعرؼ به  هما لم يكن ا دب كالشعرنعم! 

مونبرناس.. لقد كانت ااتاق تءيقاف بطو،ػات الػركاد فػي    

 الرسم كبتماثيل المبدعين في النحت. 

برنػػػػػاس كانػػػػػت منتػػػػػديات لطانػػػػػانين   كػػػػػل مقػػػػػاهي مون

كالسػػػيما مقهػػػ  "الكوبػػػوؿ" كمقهػػػ  "الػػػدكـ" كالكتػػػاب.. 

 ليػػالي يػػزاؿ الباريسػػيوف الشػػيوخ يقصػػوف عطػػ  أبنػػا هم   الك

مقهػػػ  هػػػاق المقػػػاهي )كهػػػي مازالػػػت قا مػػػة ،تػػػ  ااف( ك    

بػوات أكػوكير". كمقهػ     .. مقهػ  "ال ا خػرل  "مونبرنػاس" 

 ي نابولتين". ت"الركتوند" كمقه  "لوب

"الكػػاميطيوف" كانػػت يومػػان ا كاديميػػة ا دبيػػة ا كثػػر       
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إثػػػارة لطدهشػػػة فػػػي مونبرنػػػاس.. الكسػػػندر ميرسػػػير كػػػاف    

يجتمع هنا كل أيػاـ ا سػبوع مػع جماعتػه مػن  الالمعػين..       

 بػػالقرب مػػن شػػارع "راسػػبام"إلػػ   طػػت الكػػاميطيوفثػػم انتق

كران ااداب  مرجػػػػػمونبرنػػػػػاس، فأخػػػػػات هنػػػػػاؾ ت  شػػػػػارع

ف.. كالتػػارين.. كالاطكطػػور.. كالشػػعر..   ا جنبيػػة.. كالانػػو 

كالموسػػيق  .. كالمشػػاكل االسػػتعمارية.. كالكتػػل القيمػػة    

 الحديثة الصدكر. ك

كبعػػد اسػػتدارة يويطػػة فػػي مونبرنػػاس كػػاف فػػي عينػػي    

يتصاعد قال الساعات ا كل  مػن ليطػه.. ليػل السػيا،ة..     

فجػػانكا ينشػػدكف الترفيػػه   تعػػلهم الليػػل النػػاس الػػاين هػػدٕ 

أك هم الناس الاين عططوا عػن العمػل  فجػانكا     كالرا،ة..

يبحثوف عمػا يمػل لهػم سػاعات الاػراغ.. كػانوا يتزا،مػوف        

عط  أبػواب السػينما.. سػينما القصػة.. كسػينما التػارين..       

كانوا يتزا،موف عط  أبػواب المالهػي يبحثػوف عمػا يشػغل      

ليطهم.. كطهم هنا في مونبرنػاس يبحثػوف عػن التعػل  نهػم      

ككطهػػم أيءػػػان يبحثػػوف عػػػن الرا،ػػة  نهػػػم    شػػبعوا را،ػػػة..  

 شبعوا تعبان.. 



 

 

 58 

البيػػت أراجػػع "،سػػابي" إلػػ   أقػػدامي انتشػػطتفػػوران.. 

مػػػع ا كراؽ التػػػي ،شػػػوت بهػػػا الحقيبػػػة مػػػن "المػػػدرج"       

 كالمكتبة.. 

إلػػ   هػػاا الحػػي الالتينػػي قصػػة أخػػرل، الػػاين يػػأتوف     

، بػػاري  لطسػػيا،ة ال يػػركف فيػػه إاٌل مػػا هػػو آنػػي كسػػطحي     

كهػػػػم ال يػػػػركف فيػػػػه ا كثػػػػر ثػػػػران كبهجػػػػة، كأعنػػػػي هػػػػاا    

التػػارين.. كهػػاا اإليحػػان الػػام يهطػػل عطػػ  مرتػػادم الحػػي 

 من كل الجوانل، كمن كل ا مكنة، كمن كل الوجوق. 

أبعػد  إلػ    هاا الحي قصة أخرل البػد أف تػاهل فيهػا   

هنػػاؾ ،يػػث إلػػ   ممػػا تػػراق أك تشػػاهدق العػػين المجػػردة!..  

 طة، ك،يث اإللهاـ!.. الركح الوارفة الرطي

تينػػي هػػو أبعػػد ممػػا تتوخػػاق،  كػػل شػػين فػػي الحػػي الال 

كقد عشت فيه سػنوات.. ،ػوالي سػت سػنوات، فػي شػارع       

"كوجػػػاس" ال ياصػػػطني عػػػن جػػػدار السػػػوربوف الخػػػارجي    

 (موبيرمتػػواليتي)، كعشػػت فػػي سػػا،ة  سػػول عشػػرة أمتػػار 

كالحػػػزب الشػػػيوعي كبػػػحياة  (الكطوشػػػار)ياصػػػطني عػػػن ال

خمسػػػين متػػػػران، كعشػػػت فػػػػي شػػػػارع    لومػػػانبتي" سػػػػول "
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الػػام ال ياصػػطه عػػن سػػا،ة   " جناييػػ "المونتػػاني سػػانت  

موفوتػػار كالانػػاف ا غريقػػي جػػورج موشػػاكي سػػول "شػػيطة 

ك،طػػة" التتجػػاكز الخمسػػين متػػران أيءػػان.. كنػػت فػػي قطػػل    

 المعمعة.. عط  ،افة السي ، كفوؽ شاير جهنم. 

 كفػي الغػدك.. كالػركاح.. هػػاق هػي مبنػ  "البػػانتيوف"     

أك مقبػػرة الخالػػدين التػػي تنتصػػل فػػي كبريػػان أمػػاـ ،ػػدا ه   

ذلػك المبنػ  الػام يػنعم رفػات العرمػان، كقػد         غلوكسبمور

تم بناؤق ليكوف كنيسة لطقدي  "جناييػ ". كبػممه )فػي    

القرف الثامن عشر( جاؾ جيرماف ليجمع بين خاة كسطوع 

الكاتدرا ية القويية، مع المبادئ الكالسيكية.. كقد اػمت  

العرمان المدفونين في البانتيوف: جاف جاؾ ركسو، قا مة 

كألكسندر دكماس ا ب، كفيكتور هوغػو، كلػوم باسػتنور،    

كاندريػػػػػػػه مػػػػػػػالرك، كالزار كػػػػػػػارنو )عػػػػػػػالم الريااػػػػػػػيات(   

كمارسيالف بيرتيطو )أعرم الكميا يين عطػ  مػدل التػارين(    

كإميل زكال، كبوؿ النجااف )عػالم فيزيػان(، كمػارم كػورم     

 ه ،ت  ااف(. يدة المدفونة ف)المرأة الو،ي

كفي هاا الزخم الحءارم كالثقافي كالتاريخي قءيت 
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سػػنوات مػػن عمػػرم بػػين سػػا،ة مػػومبير، كشػػارع كوجػػاس، 

كشػػارع جبػػل سػػانت جناييػػ  ،يػػث يقبػػع فػػوؽ قمتػػه مبنػػ    

  مقبرة الخالدين!  ،البانتيوف
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كتحػػػػػي   .المبنػػػػػ  يابقػػػػػاف: دكر أراػػػػػي، كدكر أكؿ 

،ديقػػػػة كسػػػػياج ،ديػػػػدم مػػػػن جهتيػػػػه الشػػػػرقية  المبن بػػػػ

 نافػا كالشمالية. باب الدخوؿ ياتح عط  شارع بغير غير 

اسػػػمه "اندريػػػه باسػػػكاؿ" فػػػي الحػػػي السػػػادس عشػػػر فػػػي   

باري .. ،ي هادئ.. كنري .. كبعيد عن بخل بػاري   

محسػػػوبوف عطػػػ  كاواػػػان المػػػركر.. سػػػكاف هػػػاا الحػػػي  

عن الرا،ة كالهدكن.. أماـ المبنػ  قصػر    نيا ثريان البا،ث

 ،"المويت" ،يث تقع منرمة التجػارة كالتنميػة االقتصػادية   

كعػػن يمػػين المبنػػ  المنرمػػة ناسػػها أيءػػان.. كعػػن يسػػارق     

،ديقة.. كمن خطاه منزؿ معػالي الشػين محمػد عطػي راػا      

عطػ  شػارع    أيءػان  يطػل المبنػ   سػايرنا فػي بػاري  آنػااؾ،     

 "الاريد الكهادنك".. 
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دك المبن  متوااػعان بػين المبػاني ا خػرل المحيطػة      يب

يوجػػػد مكتػػػػل السػػػػاير،   منػػػػه فػػػػي الػػػدكر ا راػػػػي كبػػػه..  

كالسػػػػػكرتير ا كؿ لطسػػػػػاارة، محمػػػػػد عبػػػػػدالقادر عالقػػػػػي  

آنػػااؾ.. كمكتػػل القنصػػل السػػعودم، سػػعد نػػا،ر، كبقيػػة       

مػن السػطم المطتػوم فػي الػركن      كمكاتل الساارة ا خرل.. 

الػدكر ا كؿ لطمبنػ    إلػ    نصعدالشمالي الشرقي لطساارة، 

،يث مكتل القنصطية عط  اليمػين، ثػم بػاب كسػطي خطاػه،      

عطػػ  اليسػػار، مكتػػل المطحػػه الثقػػافي فػػي بػػاري ، كعطػػ        

سػكرتيرة المطحػه. كفػي    ثػم  اليسار مكتل مترجم المكتػل،  

 مواجهة الداخل مكتل مساعد المطحه الثقافي. 

ربعان الساعة كانت التاسعة كالنص  من بباح يوـ ا 

"،سػػني" مو،ػػ  كهػػاا .. ـ1973 الخػػام  مػػن سػػبتمبر 

االسػػتعالمات عطػػ  بػػاب السػػاارة الحديػػدم ا سػػود يخػػرج   

لقءان ،اجة.. ثالثة شباب عرب يمركف بجانبه.. كاف في 

هكػاا ،ػن    اػياع الغربػة..   لعطػه خجػل، أك   بعػب  مالمحهم

 منا لحرات كاف قػد دخػل  ك ،سني مو،  االستعالمات..

 اثناف.. يسألهم ،سني: قبطهم  المبن إل  
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 إل  أين؟  -

 نريد فيزا.  -

 الخارج: إل   يقوؿ لهم كهو يدير كجهه

 أمامكم..  الصالة التي ..انترركا في بالة االنترار -

 يقولها لكل مراجعي السػاارة  التي كطمته المعادة انتك

 فيزا.  الحصوؿ عط  من أجل هناإل   الاين يحءركف

يػػػتحطم.. أبػػػواب يقاػػػل بػػػاب السػػاارة.. زجػػػاج  فجػػأة  

تتكسػػر.. كيطقػػات ناريػػة تتػػوال ، كػػل مػػن فػػي المكاتػػل ال    

ياهمػػػوف معنػػػ  هػػػاق الءواػػػان.. ربمػػػا مشػػػاجرة.. ربمػػػا  

إلػ    كطهػم خرجوا الساارة.. إل   دخل ،أك سكراف ،مجنوف

فػي يػد    ،، ليػتطقاهم شػباف ثالثػة   التي تتوس  الغرؼ الصالة

رعل كل منهم مسدس، كفي اليد ا خرل قنبطة يدكية.. ال

يسػػرم بسػػرعة فػػي قطػػوب الرجػػاؿ "العػػزؿ" مػػن السػػالح،     

 الػػػاين كجػػػدكا أناسػػػهم أمػػػاـ آخػػػرين فػػػي أيػػػديهم النػػػار       

  كالهالؾ المحقه!

 كتحت بيحاتهم المتوالية: 

أخػػا  أعطػػ .إلػ    . ارفػع يػػديك !. مكانػػك!ال تتحػرؾ  -

الموق  يزداد غمواان، ككل هاالن "العزؿ" مػن السػالح،   

 شي ان..  ة المااج ال ياهموف من هاق "الغارة"
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 كلم يتحركوا.  ،أعط إل   رفعوا أيديهم

فػػػػي الطػػػػابه ا كؿ كػػػػاف يػػػػدكر المشػػػػهد ناسػػػػه مػػػػن  

المسر،ية: شاب رابع في ،والي الثامنة عشرة مػن عمػرق،   

فػػي إ،ػػدل يديػػه قنبطػػة، كفػػي ا خػػرل مسػػدس مشػػحوف        

محمػػد يقػػوؿ بالربػػاص، تتػػوال  يطقاتػػه فػػي كػػل اتجػػاق..   

 :السوداني

يهودان هاجموا سػاارة عربيػة مسػطمة،    كنت أ،نهم   -

هػػػػاا إلػػػػ   فبسػػػػمطت ك،وقطػػػػت بصػػػػوت مرتاػػػػع.. فالتاػػػػت 

 المسطح كهو يقوؿ: 

 مسطموف لصالح المسطمين..   -

 السوداني: يقوؿ   

 بعدها لم أعد أفهم شي ان؛   -

هػػاا عبدالطػػه الطويػػل المطحػػه الثقػػافي، يتهػػاكل عطػػ   

جػػران إبػػابته فػػي إ،ػػدل   ،فػػي بػػالة الػػدكر ا كؿ ،ا رض

في مكتبه مع مساعدق أ،مد الصػالح   مجتمعان ساقيه.. كاف

 خرجػا مػن المكتػل    ،عندما سػمعا اواػان كيطقػات ناريػة    

الػػام ياػػوح  ،الصػػالة. ككمػػا هػػي عػػادة أ،مػػد الصػػالح إلػػ  

أدبػان كأريحيػػة، تػرؾ البػػاب لر يسػه.. يقدمػػه فػي الخػػركج..     
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ابػػػات فخػػػرج هػػػاا ا خيػػػر لتسػػػتقبل سػػػاقه إ،ػػػدل الرب   

 . !الطا شة

كػاف فػي مكتبػه كالسػكرتيرة      )المترجم( الشري  جعار

 منا كبوله هاا الصػباح  جعار، غير موجودة اليوـ.. كاف

.. لم يكترث السكرتيرة غارقان في عمطه كعمل ،المكتلإل  

، كلكػن عنػدما أخػات تػزداد     ا مػر  لهاق الءواان في أكؿ

يسػه المطحػه   أكاران بالقرب من مكتبه، الام يقابل مكتػل ر  

الثقػػافي، أيػػٌل مػػن بػػاب الغرفػػة ليكػػوف فػػي مواجهػػة الشػػاب    

إلػ    .. أدخل رأسػه سػريعان  دبيرعد كيز الام كاف المسطح

لػم يحػاكؿ أف ياهػم    ك.. هػو ااخػر   الغرفػة.. لػم ياهػم شػي ان    

شػػػي ان.. لػػػم يكػػػن عنػػػدق الوقػػػت الكػػػافي لمحاكلػػػة أف ياهػػػم   

عربيػػة " رة"الغػا  قشػي ان.. ،تػ  أنػػه لػم يكػن ليعػػرؼ أف هػا     

.. مكتل الشري  جعار له كاجهتػاف: كاجهػة تطػل    !بامتياز

تػػرؾ كػػل  ..عطػػ  الحديقػػة، كا خػػرل عطػػ  مػػدخل السػػاارة 

شين ليقاز من النافاة المططة عط  مدخل الساارة.. ربما 

ا رض، كهػػػرب إلػػػ   عطػػػ  ارتاػػػاع ثمانيػػػة أمتػػػار.. كبػػػل   

 كببعب الكسور التي يالػت بعػب اعءػا ه.. التجػأ     ،بكالمه
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منرمػػة التجػػارة كالتنميػػة المقابطػػة يخبػػرهم بالحػػادث؛     إلػػ 

ناسػػه أخيػػران  جعاػػر ليتصػػطوا بػػدكرهم بػػالبولي .. كليجػػد  

مصػابان   باريػه(  –بيب في مستشػا  )أمبػركاز   عط  سرير أ

بكالـ مبر،ة في العمود الاقرم.. كل هاا الشػري  السػريع   

اإلذاعػػات الارنسػػية،  –بعد ػػا  –مػػن ا ،ػػداث، فسػػرته لػػه 

ات تقطع برامجها بػين فتػرة كأخػرل، لتػوالي نشػر      التي أخ

تطورات الموق  في الساارة السعودية في باري .. عػرؼ  

يهػػاجموف سػػاارة عربيػػة.. تحػػت    كأنهػػم أف الغػػزاة عػػرب.. 

أقػػػول البطػػػداف   يهػػػاجموف سػػػاارة سػػػتار قءػػػية عربيػػػة..   

من أكثرها سخانن هو أيءان العربية منابرة لهاق القءية، ك

منرمػة فطسػطينية تػدع     إلػ    ينتسبوفعطيها.. عرؼ أنهم 

 "داككد وأبػػ"بػػػ "العقػػاب" كأنهػػم يططبػػوف إيػػالؽ سػػراح    

 في ا ردف.  ينأ،د الزعمان الادا يين المسجون

مو،او الساارة الاين شان لهػم قػدرهم أف يتواجػدكا    

بالة الدكر إل   في الساارة قبل دخوؿ اإلرهابيين اقتيدكا

 ا كؿ. 

 يكم تبق  مرفوعة، الجدار.. كأيدإل   كجوهكم -
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كػػػاف هػػػاا هػػػو أكؿ "أمػػػر" مشػػػاوعان بالنػػػار يتطقػػػاق     

بيػنهم أربػع   مػن  أعءان الساارة، كاف عػددهم ثالثػة عشػر،    

 نسان. 

رجػػػل كا،ػػػد فقػػػ  لػػػم يكػػػن فػػػي اسػػػتطاعته أف يقػػػ     

أعطػ ،  نػه مصػاب فػي     إل   الجدار، رافعان يديهإل   ككجهه

إ،ػػدل سػػػاقيه، كالػػػدـ ينػػػزؼ بغػػػزارة. فتركػػػوق عطػػػ  أرض  

عط  هاق الحاؿ ك .الممر، فهو لم يعد يشكل خطران عطيهم

إلػ    الجدار، كأيػديهم إل   مشدكدين ،ل منسوبو الساارة

أعط  أكثر من ساعة كنص ، بينما كاف أعءان الكومندكز 

إلػ    يقاطػوف كػل نوافػا المبنػ  كأبوابػه، ليعػودكا بعػد هػاا        

الخطػ  بعػد أف   إلػ    "الرها ن" يربطوف أيديهم بكرافتاتهم

أجطسػػػوهم عطػػػ  الكراسػػػي المتواجػػػدة فػػػي الصػػػالة.. ثػػػم      

أخاكا يشر،وف لهم أهداؼ "الغارة" كمبرراتها، كيقولوف 

 ولهػػم بػػأف ،يػػاتهم مرهونػػة بحيػػاتهم، كبػػنيالؽ سػػراح "أبػػ  

داككد" كبتواجد يػا رة فػي إ،ػدل مطػارات بػاري  تحػت       

 يطبهم. 

صػغيرة التػي ال تزيػد    الغرفػة ال إل   لم يدخطوا الرها ن

بان إال بعد الساعة السادسػة  عشرة أمتار تقريعن  مسا،تها

 . مسانن
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بقػوات البػولي     ااف هاا شارع اندريه باسكاؿ يغص

الارنسػي، كهنػاؾ قػوات بػولي  أخػرل كانػت تحػرس منػزؿ         

 كهػاالن هػم  الساير المالبه لمبن  الساارة مػن الخطػ ..   

منػزؿ السػاير الػام لػم يكػن      إلػ    الساران العرب يتوافدكف

 ن.. يعقػػدكف اجتماعػػات.. يتشػػاكركف، كأركاح  بػػين الرهػػا 

الرهػػػػػػػػػا ن عطػػػػػػػػػ  فوهػػػػػػػػػات مسدسػػػػػػػػػات الكومنػػػػػػػػػدكز..  

الدبطوماسيوف العرب الػاين شػاركوا فػي هػاق االجتماعػات      

كالمااكاػػات مػػن بيػػنهم: سػػاران الكويػػت، سػػوريا، ليبيػػا،      

العػػػراؽ، كالقػػػػا م با عمػػػػاؿ المصػػػػرم، كالقػػػػا م با عمػػػػاؿ  

ونسػػي، كالقػػا م با عمػػاؿ   الجزا ػػرم، كالقػػا م با عمػػاؿ الت  

 الطبناني.

 بوت من داخل الساارة: في الساعة السابعة مسانن

أبعػػدكا النػػاس مػػن ،ػػوؿ المبنػػ .. سػػناجرق بمػػن        -

 فيه.. 

ن، ين كالمصػػوريبػػدأ البػػولي  يبعػػد النػػاس، كالصػػحاي

 ،كلػػم يتػػرؾ مػػنهم مػػع رجػػاؿ ا مػػن سػػول بػػحاية مصػػرية    

كر ػػػػي  القسػػػػم العربػػػػي فػػػػي جريػػػػدة     ،كبػػػػحاي عراقػػػػي 

ريػػك ركلػػو المعػػركؼ.. تجمػػد الػػدـ فػػي    إالطومونػػد آنػػااؾ  
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عركقنا، عندما رأينا أ،د الرها ن يسق  من النافاة.. كنا 

 الػام  نرنهم قتطوق، لوال أنهم با،وا من الداخل بأنه هو

قػػػاؼ بناسػػػه مػػػن النافػػػاة.. كػػػاف هػػػاا بػػػحيحان.. اسػػػمه   

كسػػر قػػد السػػاارة. كمتػػرجم  ،"عرفػػاف" مصػػرم الجنسػػية 

 له راوض أخرل.  تكتاه، ك،دث

بزمػػػػػاـ  يأخػػػػػاالسػػػػػاير الكػػػػػويتي هػػػػػو الػػػػػام كػػػػػاف     

 المااكاات مع الكومندكز.. قاؿ لهم: 

التػي ج ػتم مػن     أيها اإلخواف بحػه القءػية العربيػة    -

، لقػػػد أعطيػػػتم الػػػدليل مػػػن المبنػػػ  ، أخرجػػػوا ،ػػػاالنأجطهػػػا

.. أيطقػػػوا كهػػػاا يكاػػػي  الوااػػػح عطػػػ  شػػػجاعتكم النػػػادرة  

 سراح الرها ن. 

 بوت من الداخل: 

لػػي  لػػدينا  ك ،غيػػر مػػوافقين.. الارنسػػيوف إخواننػػا   -

اػػػػدهم أم شػػػػين إف تركونػػػػا نغػػػػادر ا رااػػػػي الارنسػػػػية 

 بالرها ن. 

 ماوض ا من الارنسي: قاؿ 

موقػػػػ  ،كػػػػومتي كااػػػػح.. أنػػػػا لػػػػن    إف قولػػػػوا لهػػػػم

. أهاجمهم في الساارة السعودية،  ف هاا لي  من ،قنػا. 
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فالسػػػاارة السػػػعودية هػػػي قطعػػػة مػػػن ا رااػػػي السػػػعودية،  

كلكػػػػن الشػػػػارع الػػػػام أمامهػػػػا لنػػػػا، كهػػػػو مػػػػن ا رااػػػػي     

الارنسػػية، كلػػن أكافػػه عطػػ  تػػرؾ رجػػاؿ مسػػطحين يقػػودكف  

خػػارج  إلػػ    معهػػم رهػػا ن فػػي قطػػل بػػاري ، لطخػػركج بهػػم      

فرنسػا.. فطيتركػػوا الرهػػا ن كالسػػالح، ثػػم يخرجػػوف بحريػػة  

 . كفشاؤييث ،إل   لياهبوا، ككامطة

كػػػاف الشػػػارع فػػػي أكثػػػر ا ،يػػػاف يخطػػػو مػػػن السػػػاران   

العػػػػرب، الػػػػاين يوالػػػػوف اجتماعػػػػاتهم فػػػػي منػػػػزؿ السػػػػاير   

السػػعودم.. هػػم كػػانوا عطػػ  اتصػػاالت مسػػتمرة مػػع زعمػػان 

 دكلهم. ككزران الخارجية. 

 بوت من الداخل: 

الارنسػػيات عطػػ   مػػن النسػػان  سػػنططه سػػراح الرهػػا ن  

  ن العرب. شرط أف نر،ل ،االن بالرها

الجػػػواب الارنسػػػي: ال نوافػػػه أبػػػدان عطػػػ  أف يغػػػادركا   

 ا رااي الارنسية بأم رهينة من أم جنسية. 

 الساير العراقي: 

سػأقدـ لكػم ناسػػي عواػان عػػن الرهػا ن الارنسػػيات،      -

 كعن الجريح السعودم؛ هل تططقوف سرا،هم؟
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 بوت من الداخل: 

 موافقوف.. انترر ،ت  نططل منك ذلك.  -

رجػػػػل يويػػػػل القامػػػػة.. نحيػػػػل، تتخطػػػػل شػػػػعر رأسػػػػه  

شػػعرات بيءػػان تزيػػد فػػي كقػػارق الػػام يطقػػي مسػػحة مػػن        

الهدكن كالرزانة عط  كجهػه الػام ال تنءػل منػه ابتسػامته      

تقػدمت إليػه    ،السػاير العراقػي نعمػة النعمػة    هاا هو أبدان.. 

 أسأله: 

إلػ    سعادة الساير..  ما هي ا شيان التػي دفعتػك   -

 ت؟!تقديم ناسك لطمو

 قاؿ كهو يبتسم: 

المحافرػػػػػة عطػػػػػ  سػػػػػمعتنا العربيػػػػػة، فالارنسػػػػػيوف    -

فطمػػػاذا  ،الرهػػػا ن ال لهػػػم كال عطػػػيهم فػػػي القءػػػايا العربيػػػة 

يبقػػوف رهػػا ن.. كربمػػا كػػاف فػػي دخػػولي ،قنػػان لػػدمان كػػل     

 ا بريان المحجوزين هنا.

 قطت: 

كلكن يا سعادة السػاير..  كأنػت تػدخل ااف أيهمػا      -

 ة؟ اأـ الحيأرجح لديك الموت 
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 أجاب كهو يشعل سيجارته: 

أنػا مشػغوؿ عػن هػاا      ،لم أفكر في موتي ك،ياتي ااف

 بالتاكير في موت ا بريان ك،ياتهم. 

 أنت لست كاثقان من إيالؽ سرا،ك؟  -

إف أيطقػػػػػوا سػػػػػرا،ي كسػػػػػراح ا بريػػػػػان، ،سػػػػػنان     -

فعطػػػوا.. كإف أخػػػاكني معهػػػم كأيطقونػػػا جميعػػػان فػػػي بػػػالد   

بطػد  إلػ    أبػدقا نا السػعوديين  عربية أخرل فهي ر،طة مػع  

ة ذلػػػك البطػػػد زيػػػارإلػػػ   ا أننػػػي كنػػػت مشػػػتاقانعربػػػي.. ربمػػػ

ف إ،تػػػ  ااف.. ك ذلػػػك كلػػػم يتيسػػػر لػػػي  العربػػػي مػػػن قبػػػل 

.. ة أشػخاص عشػر  أكثر مػن قتطوني، فسيموت معي ،والي 

 بأثمن من ،ياتهم.  ك،ياتي ليست

 سألته: 

أك  نعمػػة النعمػػة بصػػاتك المػػواين  أنػػت سػػتدخل ااف  

 ، الساير العراقي في باري ؟بصاتك )كهاا هو اسمه(

 قاؿ: 

االثنػػػاف معػػػان.. أدخػػػل بػػػنرادتي الحػػػرة غيػػػر مكػػػرق كال  

كلػػم أستشػػر ،كػػومتي فػػي ذلػػك؛  ننػػي أثػػه فػػي        ،مػػدفوع

كهػػم يثقػػوف فػػٕي، كال أعتقػػد أننػػي سػػأقدـ عطػػ      رؤسػػا ي، 

 عمل ال يرايهم. 
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ا التػي  ػػػػػػ ة ناسهػػػػػػ بتسػامة العريء الابثم قاػل إجابتػه   

ال تاارؽ محياق.. تراجعت عنػه كأنػا ككػل مػن فػي الشػارع       

مػػن دبطوماسػػيين كبػػحايين كرجػػاؿ أمػػن فرنسػػيين تاعمنػػا  

 الدهشة لطاعل الام سيقوـ به هاا الرجل. 

كػػل السػػاران العػػرب الموجػػودين هنػػا كػػانوا يعيشػػوف     

ا زمػػػػػة بأ،اسيسػػػػػهم كمشػػػػػاعرهم. كأكثػػػػػرهم كػػػػػاف هنػػػػػا   

 باستمرار في اجتماعات متوابطة كمااكاات ال تنقطع. 

أبػػػػػػبح المختطاػػػػػػوف شػػػػػػديدم التمسػػػػػػك بالرهػػػػػػا ن 

الارنسػػػػيات. كقػػػػالوا إف فػػػػي ذلػػػػك ،ارػػػػان لحيػػػػاتهم تجػػػػاق  

ا يػػان هػػو الثانيػػة  السػػططات الارنسػػية، ثػػم أعطػػوا موعػػدان نه  

إمػػا  ، كالخيػػار هػػو:يػوـ الخمػػي   ليػػلكالنصػػ  مػػن  ةعشػر 

لػم يعػد يتػردد    كالطا رة.. كإما نس  الساارة بمن فيها.. 

 المااكاػات  لقػد انحصػرت   ،ذكر أبي داكد في المااكاػات 

فػػػي الطػػػا رة كمغػػػادرة ا رااػػػي الارنسػػػية. كانػػػت السػػػاعة   

 ،ينااؾ العاشرة مسانن.

 : مخايبان الكومندكز الساير الكويتي

كلكػػن اسػػتقداـ أم يػػا رة مػػن أم بطػػد عربػػي، أمػػر     -

 . التي ،ددتموها!يستطزـ ساعات أكثر من ساعات المهطة 



 

 

 74 

 بوت من الداخل: 

بانتهػان   القتل تصرفوا كما تشاؤكف سنباشر بتنايا -

 المهطة المحددة. 

كػػاف هنػػاؾ أكثػػر مػػن بػػعوبة: السػػططات الارنسػػية لػػن   

ة ا رااي الارنسية مع الرهػا ن. ثػم إنػه    تسمح لهم بمغادر

إلػ    ال يوجد ااف في مطارات باري  يا رة عربية تػنقطهم 

.. ك،تػػ  لػػو كجػػدت الطػػا رة فػػال بػػد مػػن       ،يػػث يريػػدكف 

الحصوؿ عط  موافقة دكلتها كجهاتها الرسمية أكالن، كهاا 

رفءػت أف  الحكومػة الارنسػية    ك،دق سيأخا كقتػان يػويالن.  

كانػػت تػػرفب أساسػػان أف   فقػػد ،تهػػاتقػػدـ لهػػم إ،ػػدل يا را

ثػم إف يػاقم الطػا رة     ،يغادركا ا رااي الارنسػية بالرهػا ن  

سػػػػػيكوف مػػػػػن الارنسػػػػػيين، كهػػػػػاا يعنػػػػػي أنهػػػػػا سػػػػػتقدـ      

إاػػافيين فػػي ،الػػة موافقتهػػا عطػػ       "رهػػا ن " لطمختطاػػين

 تقديم الطا رة، كالسماح لهم بالر،يل. 

كػػل هػػاق الصػػعوبات كغيرهػػا كانػػت تقػػ  فػػي يريػػه        

 العرب لحل المشكطة. الساران 

 بوت من الداخل: 

إل   بين الرها ن الجريح السعودم ك،الته من سين -

ة.. ػػػػػ ه مترديػػػػػػ ل ك،التػػػػػػ آخػر مػريب بالقط  هنػاؾ  ك  ،أسوأ
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السػػاارة فػػي هػػاق  ال داعػػي إلخراجهمػػا لكػػم  ننػػا سننسػػ  

 ثنين.. ثالثة.. أربعة. االطحرة: كا،د.. 

 ،كنحن أبنان قءية ،قءية الساير العراقي: أنتم أبنان

بحاجػػػة إلػػػيكم نحػػػن  ،قءػػػيتكم كقءػػػيتناإلػػػ   فػػػال تسػػػي وا

وا موعػػػد  ػػ أرج كػػل الرهػػػا ن الػػاين معكػػػم..  إلػػػ   كبحاجػػة 

 تاجير الساارة، كلكن بدكف تحديد ساعة معينة.. 

فػػػػي مشػػػػاكرات  ،كػػػػاف السػػػػاران العػػػػرب فػػػػي السػػػػا،ة 

كمااكاػػػػات مػػػػع البػػػػولي  الارنسػػػػي، مػػػػن أجػػػػل السػػػػماح  

ارنسػػػية مػػػع الرهػػػا ن ،قنػػػان بمغػػػادرة ا رااػػػي اللطاػػدا يين  

 لطدمان.

إقنػػػاع السػػػططات  إلػػػ   توبػػػل الدبطوماسػػػيوف العػػػرب  

كقػػد  الارنسػػية بتػػرؾ الاػػدا يين ير،طػػوف بالرهػػا ن العػػرب،   

باتااقيػػػة مكتوبػػػة كقعهػػػا ممثطػػػو السػػػططات      اػػػمنوا ذلػػػك 

 عػػػداالارنسػػػية كالدبطوماسػػػيوف العػػػرب الموجػػػودكف هنػػػا، 

ه كاف ال يريد أف يخرج عطػ  موقػ    الساير السعودم؛  ن

 ،كومته من القءية، قاؿ لي: 

أبطغػػت الحكومػػة الارنسػػية بموقػػ  ،كػػومتي.. كهػػو   -

أف هاق ا ،داث تجرم عط  أراض فرنسية، كأف لطحكومة 
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الارنسػػػػػػػية أف تتصػػػػػػػرؼ ،يالهػػػػػػػا كمػػػػػػػا تشػػػػػػػان كعطػػػػػػػ    

 مساكليتها.. 

قطػػت لػػه: كلكػػن يػػا معػػالي السػػاير، ألػػم توقػػع اإلتااقيػػة  

 المبرمة بين الدكبطوماسيين العرب كالسططات الارنسية. 

أجابني: أبطغني الدبطوماسيوف العرب بأنهم اتاقػوا مػع   

السػػػػططات الارنسػػػػية عطػػػػ  أف تسػػػػمح بخػػػػركج الاػػػػدا يين  

مسطحين مع رها نهم.. ككعػدتهم الحكومػة الارنسػية بعػدـ     

؛ اػػػػمانان لسػػػػالمتهم.. أمػػػػا أنػػػػا فطػػػػم أكقػػػػع التعػػػػرض لهػػػػم

 االتااقية.. 

االتااقيػػػػة اسػػػػتثنت النسػػػػان كالارنسػػػػيين الرجػػػػاؿ إف    

 الرها ن العرب. بغير يحه لطادا يين الخركج فال .. اكجدك

في الساعة الثالثة كخمسين دقيقة، بوت من الداخل 

 )أ،د الرها ن(: 

أف بعػد  اإلخواف ناا بػبرهم، كالقنابػل فػي أيػديهم      -

 كسياجركف الساارة كسنموت.  نزعوا بمامات ا ماف!..

 الساير السورم: 

جانتنا برقية من محمود رياض )أمين عاـ الجامعػة   -

العربيػػة آنػػااؾ( يقػػوؿ بػػأف كزران الخارجيػػة العػػرب مػػازالوا   

 مجتمعين، كالنتيجة ستصطنا فوران. 
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 بوت آخر: 

،ياتنػػػػا فػػػػي خطػػػػر يػػػػا سػػػػعادة السػػػػاير نرجػػػػوكم       -

 .أسرعوا

لم ننم.. كلم ينم الساران العرب.. كلػم يػنم البػولي     

الارنسي، كا مور داخل الساارة بدت كأنها هاد ة.. كلكن 

ساعة الصار، كما كنا جميعان نتوقعها، كانت معطنػة لنػا فػي    

الساعة السادسة كعشرين دقيقة، عندما سمعنا بوتان من 

 الداخل يقوؿ: 

فجػػػػػرف أقسػػػػػم بالطػػػػػه كبػػػػػدمان الشػػػػػهدان أننػػػػػي       -

السػػاارة.. ك بػػدأف عمطيػػة اإلعػػداـ بعػػد سػػاعة مػػن ااف..  

ساعتي هي السادسة كعشرين دقيقة.. أابطوا ساعاتكم، 

كبػػدمان  ثانيػػة عطػػ  السػػابعة كعشػػرين دقيقػػة، أقسػػم بالطػػه 

الشهدان أنني سأناا عمطية اإلعداـ، إف لم تحءر الطا رة 

 قبل هاا الموعد المحدد. 

نجطيزية مخايبة الساران بوت امرأة تبكي كتقوؿ باإل

 العرب: 

هػػػاق المػػػرة  سػػػنقتل بعػػػد سػػػاعة.. بػػػدقوني بأننػػػا  -

سنقتل بعػد سػاعة.. سػاعة كا،ػدة فقػ ؟ هػل تعرفػوف مػا         
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ثػػػػم اعمطػػػػوا شػػػػي ان نرجػػػػوكم،  ؟هػػػػي سػػػػاعة كا،ػػػػدة فقػػػػ 

 استمرت تصيح كتبكي بصوت مرتاع. 

لم يكن هناؾ يػا رة معينػة سػتنقطهم.. تػأزـ     ااف ،ت  

 جميعػػان عطػػ  ثقػػة تامػػة بػػأنهم سػػينتهوف..  الموقػػ .. ككنػػا 

كالسيما أف ر ي  الكومندكز يخبرنػا بعػد كػل     سيقتطوف..

 تنايػػػاتقريبػػػان بالوقػػػت المتبقػػػي عطػػػ  بػػػدن  خمػػػ  دقػػػا ه 

.. ثػػم يػػردؼ ذلػػك بأيمانػػه "المغطرػػة" بأنػػه سػػيناا.   القتػػل

كل الساران العرب كػانوا مشػغولين عطػ  خطػوط التطياػوف      

ان الخارجيػػػػة.. الحكومػػػػة مػػػػع زعمػػػػان دكلهػػػػم.. كمػػػػع كزر 

مراكػػز الهػػات ، أف يكػػوف   إلػػ   الارنسػػية أبػػدرت أكامرهػػا  

"الخ " دا مان ماتو،ان بين باري  كالجزا ر ،يػث يتواجػد   

كزران الخارجيػػػة العػػػرب فػػػي أ،ػػػد اجتماعػػػاتهم الدكريػػػة.    

ذؤابتػه.. فالطػا رة لػم يعثػر     إلػ    كاليأس كبل في الناػوس 

.. فهػػي بالءػػركرة ااف.. ك،تػػ  لػػو عثػػر عطيهػػاإلػػ   عطيهػػا

 سػػتكوف يػػا رة عربيػػة.. كأم يػػا رة عربيػػة سػػتغادر بطػػدها 

 ،فرنسػػػاإلػػػ   بػػػاري ، ،تػػػ  لػػػو كػػػاف أقػػػرب البطػػػداف   إلػػػ  

لوقػت المحػدد لبػدن عمطيػة     سيستغرؽ كبػولها أكثػر مػن ا   

نسػػػية )اػػػد الكومنػػػدكز(  الارقػػػة البوليسػػػية الار  اإلعػػػداـ.

 لارنسػي بػدأت تطػتحم   كل نشايات البولي  ا بدأت تتحاز.
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.. كنػا نثػه فػي    !كهاق هي السػاعة الحرجػة   كتأخا أهبتها.

ذلػػػك تمامػػػػان كلكػػػن مػػػػع هػػػاا فالدبطوماسػػػػيوف العػػػرب لػػػػم     

 .. بقيت لديهم بعب آماؿ!الكامل فقد يتمطكهم اليأس 

سػػاير الكويػػت فيصػػل بػػن بػػالح، بػػدأ نشػػايان جديػػدان   

يػػا رة مػػن أم شػػركة   هػػاق المػػرة، كهػػو محاكلػػة اسػػت جار   

مػػػػن اجتمػػػػاع السػػػػاران العػػػػرب   ختاػػػػ  اخطػػػػوط أجنبيػػػػة.  

نا يا سين من اناتا،ه هو لمحاكلة يرؽ هاا الباب الام ك

كتػػزداد درجػػة   ،كػػل مػػن كػػاف هنػػا يغطػػي كالمرجػػل    ااخػػر.

،رارتػػه ارتااعػػان كطمػػا تقػػدـ ماشػػر السػػاعة نحػػو السػػابعة      

السػابعة  إلػ    ا الماشػر الػنح   كعشرين دقيقة. كبػل هػا  

يها بعػد.. فبػدأ   دقيقة، كالطا رة لم يعثر عط ةعشر كخم 

فقد أببح العثور  ،لجميع يبحث عن ،ل غير ،ل الطا رةا

عطػػ  يػػا رة ااف أمػػران مياسػػان منػػه. هنػػاؾ يريػػه كا،ػػدة        

فقػػػػػ ، هػػػػػي أف نقػػػػػوؿ لطكومونػػػػػدكز: الطػػػػػا رة كبػػػػػطت،     

المطػار قطنػا   إلػ    كنخرجهم من السػاارة، ،تػ  إذا كبػطوا   

لهػػػم الطػػػا رة فيهػػػا "عطػػػل" يسػػػتطزـ إبػػػال،ه أكثػػػر مػػػن     

. كبهػػاا يبقػػوف فػػي ا تػػوبي ، كيكػػوف هػػاا دلػػيالن     سػػاعة.

 اعطػػػ  إخػػػالص النيػػػة لهػػػم، كبأننػػػا فعػػػالن نريػػػد أف ير،طػػػو    

بالرها ن.. كلكن هاق الاكرة كجدت معاراة شػديدة.. إذ  
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المطػار.. كاكتشػاوا أف   إل   لو كبل المختطاوف بالرها ن

ال كجػػػود لططػػػا رة، فمػػػا مػػػن شػػػك أنهػػػم سيسػػػي وف الاهػػػم  

ة".. كخطة إليقػاعهم فػي أيػدم رجػاؿ     فيرنوف أنها "خدع

ا من.. كبهاا سياجركف ا توبي  فوران بمػن فيػه قبػل أف    

ال ،ػػل.. كال يػػا رة..  فيقعػػوا فػػي "الاػػن" الموهػػوـ.. إذ 

 كال إعطان مهطة جديدة؟. 

كػػاف رأس السػػكرتير ا كؿ لطسػػاارة محمػػد عبػػدالقادر  

عالقػػػػي يطػػػػل مػػػػن النافػػػػاة.. كقنبطػػػػة يدكيػػػػة عػػػػن يمينػػػػه  

 . إنه "الءحية" ا كل كالمسدس عن شماله 

 الساير العراقي: 

كلكػػػن.. أعطونػػػا مهطػػػة كا،ػػػدة فقػػػ . كهػػػي مهطػػػة      -

 أخيرة. 

 بوت: 

 مططقان..  -

مطالن  ثم أخا يخايل ا ستاذ العالقي، كرأسه مايزاؿ

 ..:ن كالرجطينيديالمن النافاة.. كهو مكتوؼ 

 مباشػرة  ؾكبعػد  ،كٕدع.. كٕدع.. سأناا فيك اإلعداـ -

أ،ػػػد الرهػػا ن الارنسػػػيين.. كٕدع.. فهػػي السػػػابعة    سػػأعدـ 

 كعشرين دقيقة. 
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 بدأ ا ستاذ العالقي يودعنا نحن الاين في الشارع: 

يػػػػػػا أخواننػػػػػػا، أسػػػػػػتودعكم الطػػػػػػه.. سػػػػػػامحونا..       -

 أستودعكم الطه..

تجمػػػػد كػػػػل مػػػػن فػػػػي الشػػػػارع عطػػػػ  بػػػػوت ر ػػػػي       

 ثنين.. اندكز كهو يعد: كا،د.. الكوم

السػػػاير العراقػػػػي يأخػػػا الميكركفػػػػوف بسػػػرعة، كهػػػػو    

 يقوؿ:  

 يا أخي، هل ستقبل بساير دكلة "امانان" لطا رة؟ -

 الكومندكز: يرٕد 

 كمن هو الساير؟ - 

 لػم تػأتً   .. سػأدخل عطيػك، كإذا  السػاير العراقػي   أنا -

ل ااف كال الطا رة.. فاقتطني.. أنػا أقبػل بػالك.. فقػ  تعٌقػ     

 ترتكل ،ماقة تودم بحياتك ك،ياة ا بريان.

 الكومندكز:

أنػػا أقبػػل بػػالك، عطػػ  أف يكػػوف معػػك سػػاير عربػػي       -

 آخر.. 

يا أخي، اتػه الطػه.. تأخػا سػايرين عػربيين اػمانان        -

كاػػي.. هػػل  لطػػا رة.. أال تعتقػػد أف سػػايران عربيػػان كا،ػػدان ي   
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قيمػػػة الطػػػا رة أكبػػػر مػػػن قيمتػػػي.. أنػػػا عنػػػدؾ ال أسػػػاكم     

 ل يا أخي.. يا رة.. هاا محزف كالطه.. تعٌق

بدأ الجمهور الام كاف هنا من دبطوماسيين كبػولي   

كبػػػػػػحايين يتبػػػػػػادلوف التهػػػػػػاني كاالبتسػػػػػػامات العطشػػػػػػ  

المبحو،ة.. كيبحثوف عػن "الريػه" فػي سػقوؼ ،طػوقهم،      

"العصابة" لقبوؿ السػاير العراقػي   عط  أثر استجابة ر ي  

 "امانان" لططا رة..

 الادا ي يخايل الساير العراقي: 

 السياج الحديدم. إل   تقدـ -

 ثم تقدـ الساير.. 

 الكومندكز مرة أخرل: 

 ،رفع يديك ثم أقسم أف مجي ك لي  فيه خدعة لناا -

كأنك ،ين تدخل  ،كإنك مخطص النية، كال تءمر لنا شي ان

نػػػػأذف لػػػػك بػػػػالكالـ!.. كال    إاٌل بعػػػػد أفبػػػػدان تػػػػتكطم أ نلػػػػ

تناقشػػػػػػنا.. كال تسػػػػػػألنا عػػػػػػن أسػػػػػػما نا.. كال عػػػػػػػن أم     

 معطومات..

أقسم الساير بأنه لن ياعل إال ما يرايهم.. ثم كق  

 السػػاارةإلػػ   لحرػػة ،تػػ  فتحػػوا لػػه بػػاب المبنػػ .. فػػدخل   
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الموجػػودين..  قطػػل كػػل مػػن كػػاف هنػػا مػػنكمعػػه قطعػػة مػػن 

 فرنسيين كأجانل كعرب. 

إخػػػواني.. أنػػػا  مػػػن الػػػداخل: بػػػوت السػػػاير العراقػػػي

دخطت هنا بمحػب إرادتػي.. كقػد اسػتقبطني اإلخػواف هنػا       

 - الارنسػػػيين كالعػػػرب  -بكػػػل تر،ػػػاب.. كجػػػدت الرهػػػا ن   

كمػػا تكػػرـ اإلخػػواف المختطاػػوف كسػػمحوا      ،بصػػحة جيػػدة 

 كم ااف.. لطرهينة الجريح بالخركج.. كهو سوؼ يخرج ل

كال  ،تطػك الطحرػة لػم نكػن نعػرؼ مػن هػو الجػريح         إل 

مػن البػاب، عرفنػا أنػه      الجػريح  ،ت  إذا أيل ،مكاف إبابته

عبدالطه الطويل المطحه الثقافي، كاإلبابة كانت في سػاقه  

  مباشرة! المستشا إل   اليمن .. ،مطوق من عند الباب

نػػة السػػاير العراقػػي يطػػل مػػن النافػػاة فػػي السػػاعة الثام

كخمػػػ  كخمسػػػين دقيقػػػة.. معطنػػػان أف الاػػػدا يين ،ػػػددكا   

إف لػػػػم تػػػػأًت كالمهطػػػػة ا خيػػػػرة كهػػػػي السػػػػاعة العاشػػػػرة.. 

ال قبوؿ  م مااكاات، كسينااكف ،كم اإلعػداـ  فالطا رة 

.. بمعنػ   بمن فػيهم السػاير العراقػي ناسػه     في الموجودين

 أنه يبق  عط  موعد المجزرة ساعة كخم  دقا ه فق .
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العاشػػػرة إال خمػػػ  دقػػػا ه إلػػػ   تشػػػير كانػػت السػػػاعة 

كلػم تحػدد    ،الطػا رة لػم تعػرؼ   فكالمشػكطة كمػا هػي،     ،فق 

كالمختطاػػوف سينسػػاوف السػػاارة بمػػن فيهػػا    ،هويتهػػا بعػػد

.. مػػػن جديػػػد خػػػالؿ خمػػػ  دقػػػا ه. بػػػدأ الموقػػػ  يتػػػأزـ  

بطػغ مػن    فقػد  اليػأس أمػا  ا عصػاب تػزداد تػوتران..    أخػات  ك

 الجميع مبطغه.  

دقيقتين، الساير السورم مططوب  الساعة العاشرة إال

عط  التطياوف، مكالمة مهمػة جػدان كمسػتعجطة.. دخطػت مػع      

منػػػزؿ السػػػاير السػػػعودم، أريػػػد أف إلػػػ   السػػػاير السػػػورم

أعػػػػرؼ خبػػػػر هػػػػاق المكالمػػػػة.. عرفػػػػت أنهػػػػا مػػػػن ر ػػػػي      

الجمهوريػػػػة السػػػػورية، ،ػػػػاف  ا سػػػػد، كأنهػػػػا بخصػػػػوص    

ءػػان كمػػاؿ ا ،ػػوؿ، )أ،ػػد أع إلػػ   يػػا رة.. ذهبػػت راكءػػان 

فػي منرمػة اليونيسػكو ببػاري ( الػام كػاف        الكويتيالوفد 

 .. قطت له: اتدا مان عط  ميكركفوف المااكا

لهػػم مػػن   مهمػػةأخبػػر المختطاػػين بػػأف هنػػاؾ رسػػالة    -

 .الر ي  ،اف  ا سد

الرسػػػالة بػػػالميكركفوف،   ا ،ػػػوؿ فنقػػػل إلػػػيهم كمػػػاؿ   

 فجان الجواب هكاا: 
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مجػػاؿ ااف  يبقػػ  دقيقػػة كا،ػػدة فقػػ  كنناػػا.. كال     -

 لطمااكاات.. فقد انته  الوقت.

 الميكركفوف، كيقوؿ: إل   الساير السورم يجرم

 ،يا أخ، ال تططػه النػار قبػل أف تسػمع هػاق الرسػالة       -

الرسػػالة: أنػػا أ،مػػد عبػػدالكريم، سػػاير الجمهوريػػة العربيػػة   

 لكػم  السورية في باري .. باسم الجمهورية السورية، أنقل

أنػػه قػػد أمػػر بػػأف تكػػوف    ا سػػدة الػػر ي  ،ػػاف  عػػن فخامػػ

إ،دل يػا رات الخطػوط السػورية تحػت يطػبكم.. تػاهبوف       

 بها ،يثما تشاؤكف.

 بوت من الداخل: 

 موعػػدكنحػػن مػػن بػػدؽ، فمنػػا يػػوـ أمػػ ،  أأنػػا ال  -

 سأبدأ التنايا.  ..اخر

 الساير السورم:

أنػػػا سػػػاير دكلػػػة،   !..يػػػا أخػػػي.. أنػػػت ال تسػػػتحي   -

ي  الدكلػة أمػاـ المػل.. ثػم     كأنقل لك كالمان عط  لسػاف ر ػ  

ؿ عطػػ  تقػػوؿ بأنػػك ال تصػػدؽ.. هػػل مػػن المعقػػوؿ أف أتقػػو٘  

 . ، فأقوؿ عط  المل ما لم يقطه؟!لساف ر ي  جمهورية
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 الكومندكز: 

،سنان سأثه بكالمك ككالـ ر ػي  الجمهوريػة كلكػن     -

 مت  ستأتي الطا رة؟

أكؿ يػػا رة مػػن يػػا رات الخطػػوط الجويػػة السػػورية      -

 تحت أمركم..  ستكوف باري  اليوـإل   الوافدة

 كمت  ستصل أكؿ يا رة؟ -

أكؿ يػػػػػا رة ستصػػػػػل فػػػػػي ،ػػػػػوالي الثانيػػػػػة عشػػػػػرة  -

كستسػػػػاعدنا الحكومػػػػة  ،كالنصػػػػ .. كهػػػػي تحمػػػػل ركابػػػػان 

الارنسػػػية بتهي ػػػة إ،ػػػدل يا راتهػػػا "أيػػػر فػػػران " لتكمطػػػة  

 .كجهتهاإل   ر،طة الطا رة السورية ك،مل ركابها

  ؟ هاا بعيد.. الثانية عشرة كالنص -

مػػػاذا تريػػػد أف أفعػػػل.. ال يوجػػػد ااف فػػػي فرنسػػػا     -

هنػػا فػػي إلػػ   يػػا رة سػػورية.. كأكؿ يػػا رة سػػورية ستصػػل

 الثانية عشرة كالنص .. 

 ؟ ستهب  في أم مطار -

 في مطار بورجيه..  -

 كلماذا مطار بورجيه بالاات؟ أهناؾ خدعة؟ -
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دكلػة.  ااف كسػاير  إلػ    تاكر يا أخي أنني أخايبػك  -

كهػػاا يعنػػي أننػػي أقػػوؿ الحقيقػػة التػػي لػػي  فيهػػا خدعػػة..    

كلو كاف في ا مر خدعة لما كجدتني هنا.. تهب  الطػا رة  

تهػب  إال فػي   ه  ف يا رات الخطػوط السػورية ال   في بورجي

 هاا المطار. 

سػػػنرل كموعػػػدنا هػػػاق المػػػرة، هػػػو الثانيػػػة عشػػػرة     -

 كالنص .. 

ل إلينا نبػأ نجػاح   هنا أيءان جان الساير الكويتي، يحم

مااكاػػاته مػػع إ،ػػدل شػػركات الخطػػوط الجويػػة )ميسػػتير(  

استبقيت كا،تيايي.. هنا أيءان كقد في است جار يا رة.. 

كػػػل شػػػين مػػػن جديػػػد، كعػػػادت أيءػػػان إلػػػ   عػػػادت الحيػػػاة

هػػاق المسػػر،ية لعػػل كجوهنػػا.. إلػػ   االبتسػػامات العطشػػ 

نتهي أ،ػػد فصػػولها فػػي بػػاري  دكف أف تػػراؽ     يالطعينػػة سػػ 

 دمان..  

بوشػػػر فػػػي التاػػػاكض مػػػع الحكومػػػة الارنسػػػية بصػػػدد   

تػػأمين يػػا رة فرنسػػية، لتنقػػل ركػػاب الطػػا رة السػػورية التػػي  

اتجػػػػاق غيػػػػر إلػػػػ   الاػػػػدا يين كرهػػػػا نهم بػػػػدكرها سػػػػتحمل
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معػػركؼ كلكنػػه كػػاف عطػػ  ا رجػػح عربيػػان.. كفعػػالن كافقػػت        

هي ػػػػة الطػػػػا رة.. كانػػػػت هنػػػػاؾ  الحكومػػػػة الارنسػػػػية عطػػػػ  ت 

اتصػػػػاالت جديػػػػػدة مػػػػن السػػػػػاران العػػػػرب كمػػػػػن السػػػػػاير    

بػالجزا ر كبالريػاض كبػدكؿ عربيػة أخػرل       ناسػه  السػعودم 

ا خيػػػرة، ككانػػػت هنػػػاؾ ترتيبػػػات   "السػػػارة"تنقػػػل ا نبػػػان 

 جديدة لما سيتم بعد ذلك من خطوات.

ا ااف.. ككػػأنهم أبػػبحوا  كالمختطاػػوف أناسػػهم هػػدؤ  

سيغادركف باري  سالمين.. كلم يعد هناؾ عط  ثقة بأنهم 

مااكاػػػات جديػػػدة.. كال تهديػػػدات جديػػػدة أيءػػػان.. كػػػاف 

لوجػػػػود سػػػػعادة العراقػػػػي معهػػػػم أثػػػػر فػػػػي ذلػػػػك.. ككػػػػاف     

 لطتأكيدات ا خيرة عن الطا رة السورية أثر أيءان. 

 بوت من النافاة: 

السػػاير العراقػػي لػػي  رهينػػة عنػػدنا، كإنمػػا سػػنبقيه    -

متنا.. كسػػنططه سػػرا،ه عطػػ  أرض   معنػػا "اػػمانان" لسػػال  

كفػيهن ثػالث   )الطا رة.. النسان إل   المطار.. قبل يطوعنا

سػػنتركهن أمػػاـ   (فرنسػػيات، كالرابعػػة فتػػاة عربيػػة تونسػػية    

رة قبػػػل أف نغػػػادر.. كااف يجػػػل أف تحػػػافروا امبنػػػ  السػػػا
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عطػػػ  الشػػػركط كالترتيبػػػات التػػػي سػػػنمطيها عطػػػيكم بشػػػأف      

 المطار: إل   ذهابنا

عطػػ  نوافػػاق   ، كتكػػوفالمطػػارإلػػ   قطنػػاأتػػوبي  لن -

 ستا ر محكمة.. 

إبعػػاد المصػػػورين كالصػػػحايين كالبػػػولي  كالنػػػاس   -

 جميعان، بحيث ال نرل شخصان كا،دان في الشارع.. 

مراقبػػة المبػػاني المحيطػػػة كا سػػطحة، كفػػي ،الػػػة      -

 ستكوف هناؾ مابحة. في هاق ا ماكن رؤية أم شخص 

عطػ  بعػد    خارجه.. رلسا ه ا توبي  يجل أف ي -

ال كعطيػػه أف .. كالتعػػرؼ عطيػه مػا تي متػر بعػػد تقديمػه لنػا     

 يقترب من ا توبي  ،ت  نططل ،ءورق نحن.. 

سيارة بولي  بغيرة في ا مػاـ لتسػهل لنػا السػير      -

كبعػػد سػػيارة البػػولي  تػػأتي مباشػػرة سػػيارة   ،،تػػ  المطػػار

كلهمػا أف يسػتخدما    ،الساير الكويتي، ثم الساير السػورم 

كػػػاف المختطاػػػوف قػػػد يطبػػػوا )لدبطوماسػػػيتين سػػػيارتيهما ا

قبل هاا أف يركل السػايراف فػي سػيارة البػولي  الميسػرة      
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لطسػػير، فػػرفب السػػايراف بحجػػة أف السػػيارة الدبطوماسػػية    

 . (هي ،صانة لطساير

سػػيارة خطػػ  ا تػػوبي  فيهػػا بعػػب الدبطوماسػػيين    -

 من الساارة العراقية. 

ال يحػػػػه  م سػػػػيارة مػػػػن البػػػػولي  الارنسػػػػي أف    -

 تتبعنا. 

أرض المطػػار، ينػػزؿ السػػايراف   إلػػ   عنػػد كبػػولنا  -

الكويتي كالسورم مػن سػيارتيهما كيسػيراف عطػ  ا قػداـ،      

ثػػػم يقاػػػاف عطػػػ  بعػػػد عشػػػرين متػػػران مػػػن البػػػاب ا مػػػامي       

 لططا رة. 

الطا رة يجل أف تكػوف بعيػدة عػن ،ركػة الطيػراف،       -

كيجػل أف تكػوف فارغػة مػن كػل شػين ك،تػ  مػن العػػامطين         

فيهػػػا.. كتكػػػوف أبوابهػػػا جميعػػػان ماتو،ػػػة.. كيكػػػوف مخػػػزف  

يرقػػػ  ثػػػم الحقا ػػػل أيءػػػان ماتو،ػػػان.. كبهػػػا كقػػػود كػػػاؼ..  

الطيػػاركف إليهػػا ،ػػين نططػػل مػػنهم ذلػػك نحػػن.. أم عنػػدما  

 نكوف مستعدين لإلقالع. 
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كجود أم شخص مشبوق في منايه سيرنا أك في  -

 مابحة ال تحمد عقباها.. إل   سيجٕر أمر المطار

الجػػػػواب: كػػػػل هػػػػاق الشػػػػركط كالترتيبػػػػات مقبولػػػػة..  

كسػػػننااها ،سػػػل يطػػػبكم، ككمػػػا أردتػػػم، كلكػػػن نػػػود أف      

 ناكركم بأشيان يجل أف تحترموها كتنااكها: 

كػػػل الرهػػػا ن غيػػػر السػػػعوديين، يجػػػل أف تططقػػػوا    -

 م قبل مغادرة باري . سرا،ه

النسان الارنسيات الثالث كالاتاة العربيػة تتركػوه٘ن    -

 عند باب الساارة قبل مغادرتكم المكاف. 

 فجان الجواب هكاا:

المختطاػػوف: النسػػان نتػػركهن جميعػػان هنػػا.. السػػاير  -

العراقي سنتركه فػي المطػار.. يبقػ  ثالثػة غيػر سػعوديين،       

م.. كرشػػػدم  كهػػػم: محمػػػد السػػػوداني، كمكػػػي المصػػػر     )

سػػػنتركهم  (اليوغسػػػالفي ككطهػػػم مػػػن مسػػػتخدمي السػػػاارة  

 أيءان في مطار بورجيه.

ا تػػوبي  الرمػػادم ذك السػػتا ر الخءػػران كػػاف يقػػ       
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هنػػػػا.. كبقيػػػػػت مشػػػػكطة السػػػػػا ه، إذ ال يمكػػػػن أف يقػػػػػود    

 فرنسي.. سا ه ا كتوبي 

،مػػو، سػػا ه المكتػػل الثقػػافي، مػػواين    وعبدالسػػالـ ب

. يويػػل،  لقيػػادة ا تػػوبي .   جزا ػػرم، قػػدـ ناسػػه تطوعػػان   

ن مػػن عمػػرق، لػػي  فػػي رأسػػه    نحيػػل، أسػػمر، فػػي الخمسػػي  

  شعر كثي .

بقػػي فقػػ  محػػاف   كالبػػولي  الارنسػػي أبعػػد النػػاس..   

البولي  السيد باكليني بجانل ا تػوبي ، ليسػتطم الرهػا ن    

الارنسيات كالاتاة التونسية. عبدالسالـ السا ه كػاف يقػ    

لشارع ك،يدان.. خرج أ،ػد  عط  بعد ما تي متر في كس  ا

ا تػػوبي ، لطتأكػػد مػػن  إلػػ   المختطاػػين مػػن مبنػػ  السػػاارة 

عدـ كجود أم خدعة داخطه.. ثػم اقتيػد الرهػا ن مكتػوفي     

أثنين.. كانت كجوق الادا يين مطموسػة   ..ثنيناا يدم.. 

بػػالحبر ا زرؽ كا سػػود، سػػول ر يسػػهم فقػػد كػػاف عطيػػػه       

سػول عينيػه.. تحػرؾ ا تػوبي       ترهر لناقناع أبيب، فال 

،سػػل شػػركط الاػػدا يين، كلحػػه بػػه كػػل السػػاران العػػرب        

 الاين كانوا يتواجدكف هنا، كمن بينهم الساير السعودم. 
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 قاؿ لي فيما بعد عبدالسالـ سا ه ا توبي :

إلػػ    كػػاف يقػػ  خطاػػي أ،ػػد الكومنػػدكز، فمػػد يػػدق       -

عنقػػػي، ليءػػػع بػػػين "ياقػػػة" القمػػػيص شػػػي ان مػػػا أ،سسػػػت   

ال يقيػػه مػػن   يطيقػػان ثػػم تػػرؾ هػػاا "الشػػين" ،ػػران   ..هبثقطػػ

 السقوط إال "ياقة" القميص فق .. ثم سألني: 

 هل تح  شي ان؟ -

 نعم  -

ناجػػار فػػي أم لحرػػة.. كأم لالهػػاق "قنبطػػة" قابطػػة  -

،ركػػة مطتويػػة منػػك، معنػػ  هػػاا أنػػك سػػتاقد رأسػػك.. هػػاا  

شػػين.. كالشػػين ااخػػر أنػػه لػػي  مػػن ،قػػك أف تسػػتعمل       

إال فػػي الحػػاالت التػي آذف لػػك فيهػػا أنػا بػػالك، كلػػو   المنبػه،  

 استعمطته بدكف إذنػي، فػنف هػاا المسػدس، "ككػاف يشػدق      

 إ،دل يديه" سيادم مهمته في رأسك كما ينبغي ..إل  

المطار، كهو يتحسػ   إل   كبل عبدالسالـ بحمولته

سقوط "القنبطة" من لحرة  خرل.. هناؾ ،ػرركا السػاير   

رة السػػػػػعودية الثالثػػػػػة غيػػػػػر  العراقػػػػػي.. كمػػػػػو،اي السػػػػػاا 

 السعوديين.. 
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منػػا الػػػدقا ه ا كلػػ  لوقػػػوع الحػػادث، أخػػػات قػػػوات    

شػػارع "أندريػػه باسػػكاؿ"،  إلػػ   البػػولي  الارنسػػي تتوافػػد 

،يث يقع مبن  الساارة.. فرقة "اد الكومنػدكز"، بقيػادة   

الماػػػوض بركسػػػار، بعػػػدها مباشػػػرة ،ءػػػر مػػػدير شػػػرية     

دكق الر يسػػيوف، بػػاري ، السػػيد بػػاكليني بػػالمبن  كمسػػاع    

كعػػدد كبيػػر مػػن الءػػباط كالجنػػود الػػاين كػػانوا يحيطػػوف     

 بالمنطقة من كل جانل.. 

في الساعة الحادية عشرة كالنص  مػن يػوـ ا ربعػان،    

)اليػػوـ ا كؿ لطحػػادث(، اسػػتقبل الػػر ي  جػػورج بومبيػػدك،  

ر ػػػي  الجمهوريػػػة الارنسػػػية، فػػػي مكتبػػػه الخػػػاص ر ػػػي       

كقاؿ له باختصػار: "يجػل    ،الوزارة الارنسية، بيير مسمير

تحاشي ما ،دث في ميونين مهما كاف الػثمن".. إذ كانػت   

مهمػػة السػػططات الارنسػػية، هػػي العمػػل عطػػػ        –بعػػدها   –

إلػػػ   عػػػدـ كاػػػع المختطاػػػين فػػػي ،الػػػة يمكػػػن أف تػػػدفعهم

 القتل كالتاجير. 

كبػػار المسػػاكلين فػػي الحكومػػة الارنسػػية كػػانوا عطػػ       

 البػػػػولي جػػػػاؿ اتصػػػػاؿ مسػػػػتمر.. لحرػػػػة.. بطحرػػػػة.. بر  

 المتواجدين هنا.
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قا ػػػػػػد فرقػػػػػػة "اػػػػػػد  (بركسػػػػػػار)سػػػػػػألت الماػػػػػػوض 

 الكومندكز":

لو كجدت ناسك في ،الة ااػطرارية القتحػاـ مبنػ      -

السػعودم، هػل    الساارة، بعػد أف يسػمح لػك بػالك السػاير     

 تثه بنجاح العمطية؟

قاؿ: أنا أثه في فرقتي تماـ الثقة.. كلكن ما من شك 

كهنػػػاؾ أكثػػػر مػػػن خطػػػورة فػػػنحن  أنهػػػا سػػػتكوف مغػػػامرة.. 

هػم ااف موجػودكف    الػداخل كلكػن  إلػ    نستطيع أف نتسػطل 

فػػػػي غرفػػػػة كا،ػػػػدة بػػػػغيرة.. عػػػػددهم ثمانيػػػػة عشػػػػر..       

سػػػػيدخل معػػػػي مػػػػن فرقتػػػػي عشػػػػركف شخصػػػػان، فتصػػػػور  ك

 تطا،ن ثمانية كثالثين شخصان في غرفة كا،دة ايقة. 

الهجمػػة، سػػتكوف مااجػػأة.. كلكػػن قبػػل هػػاق     ثػػم إف 

نكوف عط  ثقة تامة في القدرة عط  تمييز  الهجمة يجل أف

المختطاػػػين مػػػن الرهػػػا ن.. المشػػػكطة أنهػػػم كطهػػػم عػػػرب..  

ألوانهم كا،دة، كلغتهم كسػحناتهم كا،ػدة.. كلكػي نقػبب     

عطيهم قبل أف يباشركا في التاجير، يجل أف نكوف كاثقين 

مػػػن تمييػػػزهم.. مػػػع هػػػاا كطػػػه، فنننػػػا سػػػنبق  هنػػػا ،تػػػ        
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ل أف ينتهػػػي فيهػػػا كػػػل شػػػين  الطحرػػػات ا خيػػػرة التػػػي نأمػػػ 

 بسالـ.. 

قطػػت لطسػػاير السػػعودم: كمصػػير الخمسػػة الاػػدا يين    

المقبػػػػوض عطػػػػيهم فػػػػػي الكويػػػػت ااف هػػػػػل تتػػػػدخل فيػػػػػه     

 ،كومتنا؟. 

كويتيػة، كأبػبح ا مػر     قاؿ: انتهت ا مػور عطػ  أراضٗ  

بموجػػػل القػػػانوف الػػػدكلي يخػػػص الحكومػػػة الكويتيػػػة كطيػػػان   

 بموجل ،ه السيادة.. 
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أف ك كػػػاف البػػػد أف أهػػػرب مػػػن الػػػدا رة التػػػي اػػػاقت!

 أهجر الطحرة التي هرمت كشاخت!

كتػػػافي، كأف أناػػػب رجطػػػي مػػػن  أكػػػاف ال بػػػد أف أهػػػز 

أك عطػػ   ،أك،ػػاؿ سػػميكة عطقػػت بهمػػا عطػػ  يػػوؿ اإلقامػػة     

"مػواين" كػادت أف تتوسػل إلػ٘ي بػأف      إلػ    يوؿ االختالؼ

 كقرع أقدامي! ،أرأؼ بها، فأخا  عنها نهش عيوني

فػػال بػػد أف تبقػػي عطػػ  مػػان   "فءػػاؤؾمٌطػػك "يعنػػدما 

 كجهك كتر،ل.

بعواياػػػػك، فػػػػال بػػػػد أف   –أنػػػػت  –كعنػػػػدما تءػػػػيه 

 داخطك الاكرل الار،انة ثم تسافر. في تستبقي منها



 

 

 98 

فػػػي السػػػار تجديػػػد لكػػػل ا شػػػيان التػػػي تأخػػػا فػػػي       

 . االنحدار نحو الشبح الام نخافه

ر اليػأس، كتقػرأ   كل ا شيان تءحي سػقيمة كتستشػع  

 عط  ناسها الااتحة عندما تصبح "عادية".

"العاديػػػة" يرهبهػػػا النػػػاس، كتخافهػػػا ا شػػػيان، فهػػػي    

لكػػي  كأنػػت ناسػػك  "شػػيقة". أبػػدان ليسػػتكنكسػػة فريعػػة؛  

 تكوف شيقان ،اكؿ أف ال تكوف عاديان.

فءػػػا ك عنػػػدما تشػػػعر بػػػأف النػػػاس يسػػػتقبطونك فػػػي     

تتحػوؿ..   كل يوـ بابتسامة ال تتغيػر.. كبعبػارة ال   المعتاد

كعندما تشعر بأنهم يتحدثوف إليك بػػ"لهجة" لهػا الرا حػة    

ناسػػػػها.. كالطعػػػػم ناسػػػػه!.. كعنػػػػدما تشػػػػعر بػػػػأنهم فػػػػي 

التػي يجتركنهػا   ناسػها  الطريقػة  بدخولك يجتركف أنااسػهم  

بها عنػد خركجػك.. عنػدما تشػعر بكػل ذلػك، فتأكػد بأنػك         

قػػػد أبػػػبحت "عاديػػػان".. كلطخػػػركج مػػػن دخانهػػػا دكف أف 

تختنػػػػػػه، عطيػػػػػػك أف "تكسػػػػػػر" شػػػػػػي ان ثمينػػػػػػان كمزعجػػػػػػان  

مػػن  كداعبحءػػرتهم، كمػػا ياعػػل العشػػاؽ عنػػدما يريػػدكف   

 يعشقوف، أكل ك الاين كانوا مثار الغءل!
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ف أ!.. كلكػػن ال بػػأس، فػػف بأنػػك "أ،مػػه"ربمػػا يقولػػو

 تكوف "أ،مه" خير لك من أف تكوف "عاديان"! 

عطيػػػك أف "تكسػػػر" شػػػي ان مػػػا بحءػػػرتهم.. يحػػػدث      

كيخرجك أنت مػن سػجنك، كعنػدما     ..اواان.. يوقرهم

عطيػػك قبػػل أف يحػػل بػػك هػػاا   ،توشػػك أف تاقػػد كػػل شػػين 

فاػي الر،يػل ذكػرل ك،نػين.. كفػي       المكركق أف "تر،ل"!

 كل ا شيان الغالية! الاكرل كالحنين بقل ل

لنػػػػدف عنػػػػدما أخػػػػا   إلػػػػ   أنػػػػا ر،طػػػػت مػػػػن بػػػػاري    

لجامعػػػػػػة "جرسػػػػػػوف" مقهػػػػػػ  آؿ "فكػػػػػػانك " المقابػػػػػػل   

فػي   ،يحمػل لػي يوميػان   في الحي الالتينػي   السوربوف الثالثة

كوب "القهوة" دكف أف أيطبه منه!..  ،فترة ما بعد الرهر

عندما أخا أكثر أبدقا ي هنا يعزفػوف عػن سػاالي عمػا     ك

في مدة غيابي التي ال تطوؿ عنهم!.. عندما أخات فعطت 

 –قػػرأ فيهػػا أي، فػػي كػػل لحرػػة، العيػػوف التػػي كنػػت تقػوؿ لػػ 

 أعاب القصا د الحانية:  –قبالن 

 .. ثم تصمت!.. كي  الحاؿ

عط  "كسر" شين.. كلم يكن في اسػتطاعتي   لم أقور
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.. فػػننني أخػػاؼ!.. كلكػػن رفءػػي  الكافيػػة إ،ػػداث اواػػان

 كاف "الر،يل".   ف أببح "عاديان"

ر،طت تجا  شااهي قصا د عابػة كمجنونػة، كلكنهػا    

 كتابة جديدة!إل   كتحتاج ،مكركرة

ر،طػػػت أيطػػػل "النجػػػدة" عنػػػد كجػػػوق جديػػػدة، لهػػػا    

،ػد  إلػ    نررات جديدة.. كتعبيرات لم تصل معرفتي بهػا 

 "ا لاة".

جانني في باري  قبػل الر،يػل "بػدكم" آخػر، قػادـ      

 ،مل بين اطوعه أمػالن كبيػران  ا.. يحمن فينا عابمة النمس

كمػػلن ،قيبتػػه "شػػهادة" يويطػػة عريءػػة تسػػمح لػػه بػػأف       

 .يكوف "يبيبان" ،يث يشان

،زمنػا ،قا بنػػا كر،طنػػا، تركنػػا بػػاري  خطانػػا تءػػحك  

ميػػدانان لتاريػػغ  ،مػػن شػػت  أنحػػان الػػدنيا ،لكػل مػػن اختارهػػا 

. تركناهػػا تعػػ  بكػػل مػػن جػػاؤكا إليهػػا    أ،ػػزانهم كهمػػومهم 

 من جنونها!ينشدكنها شي ان 

لم أكن أعرفها بعد، كبالتالي  التيكانت الوجهة لندف 

اكتشػاؼ شػين   إل   فأنا ال أ،بها كال أكرهها.. أتططع فق 
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كلي  كل شين، فطها ر،ابة فػي التػارين كالحءػارة     ،منها

 تتاوؽ بها عط  عوابم كثيرة في هاا العالم.

كػػػاف فػػػراؽ بػػػاري  بطي ػػػان،  ف كسػػػيطة الهػػػرب كانػػػت  

 "سيارة"!

كػػػاف البػػػد أف نعبػػػر بحػػػر المػػػانش ببػػػاخرة.. كمعنػػػا      

أرااي المطكة "إليزابيث" كنا إل   قبل الوبوؿكالسيارة، 

الػاين تنحشػر    ،"بدكيين" ينشداف فػي عيػوف ا كركبيػين   

قػد  ك كػل قصػا د الشػم  كالرمػاؿ الاهبيػة!      ،بهم الباخرة

كانوا من جهتهم يقرأكف عط  جباهنا كػل أسػايير الشػرؽ    

 ال تنتهي!كأ،المه التي 

كػػػانوا يشػػػموف فينػػػا ركا ػػػح "شػػػهرزاد" كعطورهػػػا،    

كػػػانوا  ك كأمطهػػػا الػػػام ال ينقطػػػع فػػػي تتمػػػة "الحكايػػػة"!     

"الارجػػة" عطػػ   إلػػ   يعبػػركف مػػن خػػالؿ سػػحناتنا الكابيػػة   

كػػاف عطينػػا .. عنػػاد ا يػػاـ القاسػػية فػػي تاريخنػػا ككجودنػػا!

بأف ال نناـ تطك الطيطة التي قءينا من آخرها أربع سػاعات  

 كنا نءحك.. كنتحدث مع كل الناس!.. البحر!عط  

دنػػػػػا كيػػػػػدعوننا يسػػػػػألوننا عػػػػػن كػػػػػل شػػػػػين فػػػػػي بال
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إذ لػػم يعػػودكا يحتكػػركف هػػاق الصػػاة  بػػػ"ا غنيان الجػػدد"

 كما كانوا من قبل..

قءػػػػػينا الطيطػػػػػة كطهػػػػػا نكتػػػػػل لهػػػػػم اػػػػػمانات بػػػػػأف       

"انتصابنا" لن يقوـ عط  أنقاض ااخرين.. كبأننا نسػع   

الشػػػعوب القويػػػة.. اػػػمانان    فقػػػ   ف نكػػػوف فػػػي بػػػاوؼ  

 مننػػػا.. فقػػػد انػػػدثرت قػػػركف يويطػػػة كنحػػػن نطهػػػث فػػػي      

اسػػتدرار عطػػ  "ا قويػػان".. كهػػاالن فػػي "قػػوتهم" لػػم    

 يردكا جميطنا يوـ كانت القوة "بناعة" عربية!.

 هاا هو منطقهم: 

"جهالن.. لديهم نقود كثيرة كلكنهم ال يعرفوف كيػ   

 يديركنها!".

كنا نقطػع الطيػل كالبحػر عطػ  ،هػر البػاخرة بالحػديث        

ا غنيػػػػػان "عػػػػن مسػػػػتقبل "ا غنيػػػػان الجػػػػدد" كمصػػػػير      

الطيػل   التقطيديين"، ككػاف غيرنػا ممػن فػي البػاخرة يقطعػه      

 بالنوـ، كبالحديث في أشيان أخرل! كالبحر

في إ،دل ممرات البػاخرة، كػاف ياتػرش ا رض عػدد     

وف الطيػػل كالبحػػر مػػن الشػػباف كالاتيػػات الػػاين أخػػاكا يغنػػ 

من أنغػاـ قيثػاراتهم كػل مػا يمكػن أف يبػوح بػه،  فػي هػاق          
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كطهػم   سػنهم.  مثػل  الساعة المتأخرة من الطيل، من هو في

عشػػاؽ!.. بعءػػهم عشػػيه لػػػ"الحالة" يسطسػػل فػػي أذنػػي     

عشػػيقته كػػل مػػا يمكػػن أف يسػػتعيرق، تنهيػػدة ،ػػرل، مػػن        

الغػػػا ر..  ةمعنػػػ  الكطمػػػة المغنػػػاة.. أك مػػػن أنػػػين القيثػػػار     

كبعءػػهم عشػػيه لػػػ"الاكرل" يتسػػرب مػػن نرراتػػه التا هػػة  

أك المصػػطوبة عطػػ  سػػق  البػػاخرة كػػل مػػا يمكػػن أف يهػػي   

فػػػػي داخطػػػػه الخيػػػػاؿ كاستحءػػػػار الطحرػػػػات المشػػػػحونة      

 بالحل!

جثوت بينهم بال عشيقة!.. ك"الاكرل" كادت تندثر 

في ناسي.. فعطيها يبقات سميكة من أشػيان بػاري  التػي    

 "لالستهالؾ فق !" في أكثر ا ،ياف: كتل عطيها

جثػػػوت بيػػػنهم راػػػوخان لءػػػعاي الكبيػػػر الػػػام ّيػػػدع  

"موسػػيق ".. غنػػ  أ،ػػدهم أغنيػػة "أبػػي" لجطبيػػر بيكػػو..  

فػػػاكرني بػػػأبي!.. كغنػػػ  آخػػػر أغنيػػػة "العجػػػوز" لسػػػيرج    

ا بدقان"  "ريجياني، فاكرني بأمي!.. كغن  ثالث أغنية 

 مو.. فاكرني بأبدقا ي!دا

 ،رتػػي بجرعػػات قاسػػية مػػن الريػػه الجػػاؼ امػػتلت ،نج

كفواعل الحنين كالسار، فاهبت أبحث في سحنات هػاالن  

عن تاسيرات مقنعة لما يشعر به غريل مثطي، تػرؾ كرانق  
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هنػػا ينحػػت فػػي بقايػػا ا يػػاـ الواهنػػة إلػػ   كػػل شػػين، كجػػان

 زادان لمستقبل لم تحدد هويته بعد!

هػا  رغػم أن "االنترػار".. ك "الاكرل" لحرة أقس  من 

اركرية ك،تمية، إال أنني ممن يمعنوف في الهرب منها!.. 

ال شين يخياني مثطها.. ابتعد عن كل مػا يمكػن أف يكػوف    

مػػدعاة السػػتثارتها فػػي رأسػػي كقطبػػي.. فػػي البدايػػة كنػػت        

أ،ال بهاا الهرب؛  نه كاف يعينني عط  استمرار مصافحة 

ع الغربة بباح مسان.. أما اليوـ كبعد أف تمت "ا لاة" مػ 

الغربػػػة، فقػػػد أبػػػبح هػػػاا الهػػػرب اػػػعاان كبيػػػران يهػػػدد فػػػي   

كأخشػ  أف ينتهػي بغسػل يػدم مػن كػل        ،داخطي كل شػين 

 شين!

جػػان بػػديه الر،طػػة يػػوقرني كأنػػا فػػي غمػػرة ،سػػابي 

كسػػػ  اػػػجي  هػػػاالن الػػػاين كػػػانوا     ،العسػػػير مػػػع ناسػػػي 

يزالػػوف يغنػػوف.. كيءػػحكوف.. كيعشػػقوف!.. جػػان يعطػػن   ال

ر كالسػػػػاينة! فقػػػػد يطػػػػع لػػػػي نهايػػػػة بػػػػحبة الطيػػػػل كالبحػػػػ 

ا رااػػػػي اإلنجطيزيػػػػة، كسػػػػنغادر إلػػػػ   الصػػػػبح.. ككبػػػػطنا

الساينة!.. كاف يطقي في أذني هػاق الكطمػات كالحجػارة!..    

أك كالوعيد!.. فقد كنػا فػي بػحبة ،انيػة مطهمػة سػننهيها       
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فػػػػي  ،كأقػػػػداـ النػػػػاس  ،بطقػػػػان ركا ػػػػح عجػػػػالت السػػػػيارات  

 الشوارع من جديد!.

قرب باب الخركج  نػاـ فيػه   ذهبت ا،تل مقعدان خاليان 

جالسان!.. لم أكن أقول عطػ  الوقػوؼ    –نص  ساعة!  –

فػػي هػػاا الطػػابور الطويػػل العػػريب الػػام يقػػ  عطػػ  غيػػر  

"ا رض"،  فػوؽ د مني.. كطهم ينترركف أخا أماكنهم يبع

 !منه بعد أف استعجل "البحر" خركجهم

جػانبهم فػي   إلػ    كنػت أنػاـ   أنػا كانوا كثيػرين جػدان.. ك  

ـ!.. كنػػػت أ،سػػػبهم يقولػػػوف فػػػي أناسػػػهم: "ال  هػػػدكن تػػػا

تزعجػػوا هػػاا النػػا م الجػػال !". كلكنػػي أدركػػت فيمػػا بعػػد  

يبيعػػػػػة ركح الشػػػػػعل  تسػػػػػتهويهأنػػػػػه "الهػػػػػدكن" الػػػػػام 

اإلنجطيزم "المادب"، الام يعطي أركع ا مثطة فػي ،ػل   

 تدخل من أ،د.أك  ،بولي إل   "النراـ" دكف ،اجة

فقػػػد اسػػػتعار  مػػػن كػػػاف لػػػي  إنجطيزيػػػان مػػػن هػػػاالن،    

ح اإلنجطيزيػة لهػاق الدكلػة التػي     بالرغبة أك بالءػركرة الػرك  

 يزالوف يدعونها بػ"العرم !".ال

هػػػػاق هػػػػي لنػػػػدف!.. كمػػػػن أكؿ نرػػػػرة      انآخ.. أخيػػػػر

  انشػي  أ،سست فػوران بػأف بيننػا   أ،سست بانقباض نحوها، 
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مػػا نسػػميه   لعطػػهمػػن الجاػػان ال أعػػرؼ أسػػبابه بالتحديػػد،    

أ،يانػػػان بعػػػدـ االرتيػػػاح.. ،اكلػػػت أف أتخطػػػص مػػػن هػػػاق      

بسػػػرعة قبػػػل أف تسػػػٕد عطػػػ٘ي المنافػػػا،  السػػػطبية المشػػػاعر 

إ،دل العوابم  ؼكشرعت في محاكالت متوااعة الكتشا

ا كثػر شػهرة فػي العػالم، بػل كفػي التػارين، قػرأت، ككتبػػت         

كانططقػػػت  ،بعػػػب المعطومػػػات، كدكنػػػت بعػػػب الخالبػػػات 

 ، كأ،يانان غير الهوين ، في شػوارع المدينػة   أمشي الهوين

 كسا،اتها.

خػػالؿ اليػػومين ا كلػػين مػػن مػػدة إقػػامتي فػػي لنػػدف،       

تأكػػػدت فعػػػالن بػػػأنني قػػػد تركػػػت خطاػػػي فػػػي بػػػاري  الطيػػػل  

الطيػػل الػػام يعنػػي ا نشػػودة ا كثػػر      الحافػػل بكػػل شػػين!  

قسػػػوة فػػػي سػػػاينة الو،ػػػدة! كالػػػام يعنػػػي أيءػػػان ا غنيػػػة 

الطيػػل.. هػػاا الػػام    ب العاشػػقين..ا كثػػر زهػػوان فػػي قطػػو   

 كطهػػػا، اال،تاػػػاؿ بػػػه، مػػػن بػػػين مػػػدف العػػػالم    تميػػػزت فػػػي 

باري "المجنونػػة!".. كػػاف البػػد أف أبحػػث فػػي لنػػدف عػػن    

فالطيل في لندف مقتػوؿ.. كأنػا مػا     ..الطيل شين آخر غير

فػػي لنػػدف أشػػيان   يقولػػوف إف هنػػا مػػن أجطػػه، ك  إلػػ   ج ػػت

نما ة كيطػو متػر   أخرل غير ليطها، فمسا،ة لندف أل  كثما

 انمربع.. كاإلنجطيز يقولوف بأنه عط  ّبعد كػل عشػرين متػر   
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تاريخٔي يسػتحه التحيػة    أثٔر يوجد أك ،يوجد شئ  جميل

 كالتأمل.

لػػم يكػػن فػػي مػػدة إقػػامتي هنػػا مػػا يتػػيح لػػي رؤيػػة كػػل   

شػػػػين، كلكنػػػػي عطػػػػػ  أم ،ػػػػاؿ عقػػػػػدت العػػػػزـ عطػػػػػ  أف     

 ة اليا،ي"أخػػب !" ركبتػػي بػػباح كػػل يػػوـ لبػػدن جولػػة سػػ   

كػػل خطيػػة مػػن خاليػػا  إلػػ   قػػ  إال بعػػد أف يطػػ  الرػػالـ وتت

 لندف.

مػػن مػػرة.. كلكنػػي لػػم    اػػعت فػػي شػػوارع لنػػدف أكثػػر  

سػػتوق  أم "جنتطمػػاف" أك أم "ليػػدم"   أأتػػردد فػػي أف  

 الطريه!إل   ليرشدني أك لترشدني

مػػػػن خطػػػػوة  خػػػػرل كجػػػػدتني بػػػػين يػػػػدم الطػػػػورد      

فػي  "كيطسوف"، الام يتػوج تمثالػه عمػودان يػويالن جػدان،      

الحمػػاـ كبػػالنوافير.. بسػػا،ة قديمػػة جػػدان، مطي ػػة بالنػػاس ك

هكػػاا  سػػميتقػػالوا لػػي: إنهػػا سػػا،ة "ترافطغيػػر".. كقػػد    

بعػػد االنتصػػار المعػػركؼ لهػػاا الػػام يجطػػ  عطػػ  العمػػود  

 ـ. 1805منا عاـ 

عطػػ  يسػػار السػػا،ة توجػػد ناشػػيوناؿ غػػاليرم، التػػي     

تءػػػم مختػػػارات ال مثيػػػل لهػػػا مػػػن كػػػل مػػػدارس الرسػػػم        
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القػػػرف التاسػػػع إلػػػ   رػػػػػمػػػن القػػػرف الثالػػػث عش  ،بيػػػةا كرك

 عشر. 

يحػػي  السػػػا،ة أكثػػػر مػػػن عشػػػرين مسػػػر،ان.. ككطهػػػا  

تاكػػد مػػا يتػػردد عػػن اإلنجطيػػز مػػن أنهػػم يحبػػوف المسػػرح، 

 كيحافروف عط  بقا ه. 

من كقت السياح  غرؽأف ترافطغير تست من رغمعط  ال

ساعات يويطة، إال أنني لم أستطع أف أقيم فيهػا أكثػر مػن    

الوقت الام استغرقه السالـ عط  هاا الويطسوف.. كعط  

 الطريقة ا مريكية.. من بعيد: "هالو كيطسوف!".

 لػػػم تكػػػن خطػػػام العجطػػػ  تسػػػتحثني بعػػػدـ الوقػػػوؼ    

فػػي سػػا،ة "ترافطغيػػر" فقػػ ، بػػل لقػػد فعطػػت ذلػػك     يػػويالن

ر عوالم لندف.. خاكا مػثالن: فػي الػػ"هايد بػارؾ"     أماـ أكث

الركن الشهير بخطبا ه، الاين يتكطموف فيه عن إل   ذهبت

كػػل شػػين، كيػػرددكف فػػي جنباتػػه "أقػػار" الشػػتا م التػػي       

لها جباق بقايا لوردات إنجطتػرا اليػوـ!.. لقػد أقمػت      لتند

أ،ػػد إلػػ   فػػي هػػاا الػػركن فقػػ  الوقػػت الػػام يطبػػت فيػػه      

بأخػا بػورة تاكاريػة لػي كػأم سػا ح        الحءور أف يتاءل

 )تطااف!( يريد أف يزعم بأنه كق  هنا يومان من ا ياـ!
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كالك كاف الحاؿ أمػاـ كنيسػة "أبػام كنستمينسػتر"،     

،يػػػث يتػػػوج مطػػػوؾ كمطكػػػات بريطانيػػػا، ك،يػػػث يتزكجػػػوف  

،ولػه   الكنيسػة  كيكانوف أيءان منا عهد "غايوـ".. ،مػت 

 ،الػػام أنشػػأها اسػػم الرجػػلإلػػ   هالوقػػت الػػام انتبهػػت فيػػ

كالام تدين له بريطانيا بأسرها باءل هػاا الػػ "إنشػان"    

 إذ أنه يعني كالدة أشهر كنيسة في بريطانيا كطها.

تمامان كما فعطت عند "برج لندف".. بحثت عن اسػم  

)غايوـ ا كؿ( الام أنشأق.. كلكػن عنػد هػاا البػرج، كػاف      

يقػػػػػ  بػػػػػين عينػػػػػي شػػػػػبح مأسػػػػػاة إنسػػػػػانية ها طػػػػػة هػػػػػي      

سػػجن، إلػػ   . فبػػرج لنػػدف تحػػوؿ فػػي يػػوـ مػػا   "السػػجن".

كلهػػاا كنػػت أشػػعر بػػأف كػػل ،جػػر فيػػه يػػ ن مػػن انسػػحاؽ        

 إنساف!

هػػػاـ، ،يػػػث غباكن ققصػػػرإلػػػ   عنػػػدما أردت أف أذهػػػل

تطت  ،وله أعداد ها طػة مػن السػياح،     فكطاتتقيم المطكة، 

خصوبػػان فػػي الحاديػػة عشػػرة كالنصػػ  بػػبا،ان لمشػػاهدة    

د ،ػدا ه "جمطػ    "تبديل الحرس" كنت أشػاهد مػن بعيػ   

طػػي بصػػط   ف  بػػارؾ"، لقػػد كانػػت الحسػػرة تاػػور فػػي داخ   

مػن االسػتمتاع عػن قػرب ببحيراتهػا       ةكقتي ال يمكننػي ألبتػ  

 الجميطة المعركفة بأجمل مجموعة من الطيور الما ية!
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"كقار" المطكػػة، كػػاف لػػػمراعػػاة كهػػاـ، نغأمػػاـ قصػػر باك

 البد أف أق  قطيالن!

لنػػػدف الوااػػػحة..  هػػػاا القصػػػر عالمػػػة مػػػن عالمػػػات    

مسػػا،ته مػػع ،دا قػػػه ،ػػوالي سػػتة عشػػػر هكتػػاران.. أمامػػػه      

نصػل تػاكارم مػن المرمػػر ا بػيب، ّيحيػي ذكػرل سػػططاف       

المطكػػة فكتوريػػا.. فػػي شػػماؿ القصػػر توجػػد ،ػػدا ه غػػرين  

 البيكاديطي!إل   بارؾ، التي تمتد

قصػػػػر إلػػػػ   فػػػػي الطريػػػػه نسػػػػيت أف أقػػػػوؿ لكػػػػم بػػػػأف

تمثػػاؿ الرا ػػع لػػػتشالرز   هػػاـ البػػد مػػن المػػركر تحػػت ال    غباكن

كمػػػن هنػػػاؾ البػػػد أف يتحػػػوؿ النرػػػر نحػػػو ،ػػػراس       ،ا كؿ

الخيػػوؿ "هػػورس غػػاردس".. هػػاالن الػػام يتسػػمركف فػػي   

ا رض تحػػػت قبعػػػاتهم الغطيرػػػة بػػػال ،ػػػراؾ، بػػػرغم ز،ػػػاـ      

 السياح، كتاليم كاميرات التصوير!

تقػل   التماثيل التػي تغػص بهػا سػا،ة ككتػر بػالس، ال      

. كمػن هػاق السػا،ة نسػتطيع أف     عن تمثاؿ تشػارلز ا كؿ. 

سػػػا،ة البيكػػػاديطي.. السػػػا،ة التػػػي البػػػد أف     إلػػػ   نصػػػعد

 لندف. إل   يتحدث عنها كل سا ح ياد

دف البيكػػادلطي كسػػوهو كشػػماف بػػارزاف عطػػ  خػػد لنػػ    
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فػي بػاري ، مػع الاػارؽ      كالحي الالتيني كالشانزليزيهتمامان 

 الكبير بطبيعة الحاؿ!

ا جعػػػل هػػػاق لقػػػد سػػػمعت عػػػن البيكػػػادلطي كقػػػرأت مػػػ  

أكبػػر مػػن كاقعهػػا كأركع..  ،فػػي خيػػالي كتصػػورم ،السػػا،ة

كلكن "التوااع" الػام كػاف البػد لتصػورم أف يتنػزؿ إليػه       

يمتها عند رؤية هاق السا،ة عن قرب، لم يكن ليقطل من ق

كالسػياح عمومػان.. فهػي     البريطانيينإل   كأهميتها بالنسبة

مطمػػح تػػأتي رأسػػان بعػػد سػػا،ة "ترافطغيػػر" مػػن ،يػػث إنهػػا  

 لندف من شت  أنحان الدنيا.إل   أنرار الوافدين

شػػباف كفتيػػات كثيػػركف مػػن كػػل جػػن ، كمػػن كػػل لػػوف  

 يطتاوف ،وؿ النافورة ا نيقة التي يعتطيها تمثاؿ أيركس.

أهم ما لات انتباهي في البيكػادلطي، أنهػا أعقػد منطقػة     

في لندف بالنسبة لطسير، كلهاا فقد أكجدكا ممػرات تحػت   

مػػػن جانػػػل اخػػػر.. هػػػاق الممػػػرات   ةالمشػػػا ا رض لعبػػػور

 مزينة بالمتاجر الجمطية.

من جوانل تطػك النػافورة التػي تغطػي مسػا،ة كاسػعة       

مػػػػن سػػػػا،ة البيكػػػػادلطي، تنططػػػػه المالمػػػػح ا كثػػػػر قسػػػػوة  

 ،شػباب لنػدف الػاين ال يتػرددكف فػي أف يسػرقوا       :لطسا،ة
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ما كجدكا أمػامهم، العنػ  عنػدهم     ،أك يقتطوا، أك يحطموا

 لاة البطش من أجل البطش..! إاٌل "لاة" ال تعادلها

فػػي  ،عنػػدما زرعػػوا بعػػب محطػػات الميتػػرك فػػي لنػػدف  

قنابػل كمتاجػرات، كػانوا يػدركوف      ،فترة أعيػاد رأس السػنة  

بػػأف هنػػاؾ أركا،ػػان بري ػػة ستسػػاك.. كلكػػن البػػأس أف يطاػػ   

يكػػوف ذلػػك أبطػػػغ   عػػدد مػػن المػػواينين ا بريػػان أنااسػػهم ل     

 تعبير عن ركح ا،تجاجية، تريد التغيير.

عطػػ  أ،ػػد جوانػػل سػػا،ة البيكػػادلطي متجػػر  سػػواف       

كادجار، كمن ،افتي هاا المتجر يمتد أجمل شارعين في 

لنػػػػػدف كطهػػػػػا، همػػػػػا: شػػػػػارع ريجنػػػػػت سػػػػػتريت، كشػػػػػارع    

 ،بيكػػػػادلطي.. ا كؿ تػػػػزداف ،افتػػػػاق بػػػػأركع متػػػػاجر لنػػػػدف   

ة.. كالثاني عبارة عن كشكوؿ كبعمارة إلػ بي بي سي ا نيق

يحتػػػوم بػػػين جانبيػػػه عطػػػ  كػػػل شػػػين... فيػػػه عطػػػ  كجػػػه   

الخصػػػػوص بػػػػار لنغتػػػػوف هػػػػاكس المعػػػػركؼ تحػػػػت اسػػػػم      

فػي   فػي هػاق ا كايديمػة،   كيقاـ  ،ا كاديمية المطكية لطانوف

أ،دث أعماؿ مشاهير الرسم المعابرين..  ،بي  كل عاـ

يػأتي   ، كهػو هاق ا كاديمية تخطه في لندف أهم ،دث فني

 خػالؿ  كلكنه يشغل المهتمين بالرسم ،مرة كا،دة في العاـ

 العاـ كطه. 
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هنػػػاؾ عطػػػ  ،ػػػوافي نهػػػر الػػػػ "تػػػايمز" يوجػػػد قصػػػر   

"كيستمينسػػتر" الػػام ال يقػػل عمػػرق عػػن عشػػرة قػػركف..   

فننػػه كإلػػ  جانػػل أهميػػة هػػاا القصػػر التاريخيػػة كا ثريػػة،      

يميػػػػزق عنػػػػد الطنػػػػدنيين، أنػػػػه مقػػػػر اجتماعػػػػات البرلمػػػػاف     

كفػػي شػػماله يرتاػػع بػػرج يولػػه ما ػػة كخمسػػة      نجطيػػزم.اإل

أمتػػػار، كمعػػػركؼ فػػػي شػػػت  أنحػػػان الػػػدنيا بصػػػوت جرسػػػه  

 ـ.1859التي أنش ت عاـ  "به بن"الها ل.. أعني 

ثػػػػم لكػػػػم أف تال،رػػػػوا هػػػػاق المعطومػػػػات لتػػػػدرككم      

الدهشة التي أدركتني: كزف جرس الساعة ثالثة عشر ينػان  

ة أمتار.. ا رقػاـ يػوؿ   بالتماـ كالكماؿ.. قطر مينا ها سبع

كل كا،د ستوف سػنتيمتر، كالمسػا،ة الموجػودة بػين كػل      

دقيقػػػػة كدقيقػػػػة تسػػػػعما ة كثالثػػػػوف سػػػػم مربػػػػع.. عقػػػػرب   

الػػدقا ه يولػػه أربعػػة أمتػػار كخمسػػة كعشػػركف سػػنتيمتر،     

ككزنػػه ما ػػة كيطػػو جػػراـ.. عقػػرب السػػاعات متػػراف كسػػبعة    

 كستوف سنتيمتر، كهو أثقل كزنان من عقرب الدقا ه.

، "به بن" رقاـ بحيحة ،سل كثيقة مطبوعة عن ا

قػػػػرانة الجرا ػػػػد، أك  إلػػػػ   الطنػػػػدنيوف ليسػػػػوا فػػػػي ،اجػػػػة  

االستماع لنشػرات ا خبػار؛ ليكونػوا عطػ  عطػم باجتماعػات       
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البرلماف اإلنجطيزم، إذ يكاي إلدراؾ ذلك أف يمعنوا النرػر  

فػنف كجػدكها تػزداف بػالعطم اإلنجطيػزم       "بػه بػن  "في قمة 

فػنف هػاا يعنػي أف     ،بءػون سػايع فػي الطيػل     أك ،في النهػار 

 أهل الحل كالعقد في اجتماع!

مػػػن ماػػػاخر لنػػػدف  "بػػه بػػػن "عنػػدما نػػػزعم هنػػػا بػػػأف  

الزاهيػػة، نتػػاكر فػػوران الماخػػرة ا خػػرل التػػي ال تقػػل عنهػػا   

فػػػي العػػػاـ  الػػػام بنػػػي قيمػػػة كأثػػػران.. أعنػػػي تػػػاكر بريػػػدج 

ـ، كهػػػػو عبػػػػارة عػػػػن جسػػػػر يعبػػػػر نهػػػػر التػػػػايمز..   1894

قسمين.. إل   -بالعرض -هاا الجسر من الوس   كينقسم

هة ا رض آالت تتيح لكل منهما في ماخرة كل قسم من ج

أعطػػ ، لتػػتمكن السػػان مػػن العبػػور.. زنػػة كػػل  إلػػ   ناػػراجاال

قسػػم ،ػػوالي ألػػ  يػػن، كالمسػػافة بػػين العاراػػتين ثالثػػة       

 كأربعوف متران يوالن.

شػارع  مقر إقامتي، كاف البػد أف أعبػر   إل   في الطريه

الصػػحافة. فػػي هػػاا الشػػارع كػػل عمػػارة.. بػػل كػػل شػػقة..     

تحتػػوم بػػين جػػدرانها بحنػػاف جريػػدة أك مجطػػة مػػن جرا ػػد  

كمجػػػالت لنػػػدف العديػػػدة، كػػػل الشػػػوارع المحيطػػػة بهػػػاا       

، كالمتارعة عنه، تحال بأعداد كثيرة مػن المطػابع   ،الشارع

كفػػػي جػػػوارق إ،ػػػدل السػػػا،ات التػػػي يػػػزين أ،ػػػد أيرافهػػػا  
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فيه جونسوف.. كهو أيءان المنزؿ الام  المنزؿ الام كلد

خطوات منه،  بعد عط كعاش فيه ليتم قاموسه المعركؼ. 

يوجد فندؽ، تسيسهير تشيز، ،يث كاف جونسوف يجتمػع  

بػغولد سميث، كعدد آخر من الشخصيات االسػتثنا ية فػي   

 لندف.

لنػػػػدف ،افطػػػػة بالتػػػػارين كالحءػػػػارة كمجػػػػد الدكلػػػػة      

شػػم .. كأهػػم مػػن ذلػػك عنهػػا ال تغيػػل"العرمػػ " التػػي ال 

فمن يعػرؼ أكربػا مػن العػرب      ،أنها تنعم بحل قومنا العرب

بػػمة البريطانيػػة تحديػػدان، كلهػػاا فوجػػود    اإنمػػا يعػػرؼ الع 

 ،، أك لػػدكاعي بػػحيةّسػػٕياحالعػػرب فيهػػا هػػو كجػػود الفػػت: 

أك لطتعطػػػيم، كلكػػػن أيءػػػان لػػػدكاعي "أمنيػػػة" فالمعاراػػػات   

لػام ال يسػمح   العربية تجػد مطجػأ فػي القػانوف البريطػاني ا     

الػديكتاتوريات التػي تتمنػ  فنػانهم.. ال بػل      إل   بتسطيمهم

إنػػػه يحتمػػػي بطنػػػدف بعػػػب مػػػن تحػػػوـ ،ػػػولهم "شػػػبهات"    

كال،رػػوا أننػػي كاػػعت "شػػبهات" بػػين قوسػػين     ،اإلرهػػاب

فطنػػػدف كالقػػػانوف البريطػػػاني ال يأخػػػا النػػػاس بالشػػػبهات..  

كالخالبػػػة أف الوجػػػود  .فهػػػاق أعػػػرؽ ديمقراييػػػات العػػػالم

فػػػي لنػػػدف مػػػازاؿ مال،رػػػان.. بػػػل لقػػػد نشػػػأت فػػػي    العربػػػي
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العابمة البريطانية أهم منصات ا قالـ كالتعبير عن الرأم 

 بالنسبة لطعرب. 

لػػم يطػػل مكػػوثي فػػي لنػػدف، فقػػد أ،سسػػت بصػػعوبة        

شديدة في التكل  معها، إٍذ لػم أجػد شػي ان منػي فيهػا، كمػا       

كجػػدت فػػ٘ي شػػي ان منهػػا.. قطػػت لعطػػه غمػػوض هػػاق المدينػػة  

بعػب الوقػت لنعرفهػا    إلػ    رة مشاعرها، كهػي تحتػاج  ككعو

كتعرفنػػا، كليكػػوف البػػوح أكثػػر عبقريػػة كبػػدقان، لػػم تاطػػح        

كهػػي كثيػػرة فػػي أف تاسػػح لهػػاق  ،جميػع محػػاكالتي الال،قػػة 

المدينة المهمة مكانان في قطبػي، بػل إننػي كنػت أجػد ناسػي       

فػػػي كػػػل زيػػػارة لهػػػا أكثػػػر زهػػػدان فػػػي بػػػداقتها أك ،بهػػػا.     

مػػػػن أبػػػػدقا ي مػػػػن محبػػػػي العابػػػػمة     يتءػػػػايه العديػػػػد  

البريطانية من كالمي هػاا عنهػا، كقػد بػالوا جهػودان ييبػة       

كمتاانية إلبالح ما يمكن إبال،ه كلكػن دكف جػدكل، أك   

 مثػل  دكف نتا   ترايهم، كدا مان ما أقػوؿ لهػم: إف المػدف   

ختطػػ  مػػا يك ا تطػػ أركاح مجٌنػػدة يػػأتط  منهػػا مػػا   ،النػػاس

يقطػػل أبػػدان مػػن    هػػو الك ،اختطػػ ! كهػػاا لػػي  ذنػػل أ،ػػد    

يشػػعرني بػػأم إثػػم  كمػػا أنػػه ال ،أهميػػة العابػػمة البريطانيػػة

تجاههػػا.. لقػػد بػػالت مػػا فػػي كسػػعي لكػػي تكػػوف عالقتنػػا         

 !كسامحها الطهيا "عمار" فطم أفطح.. سامحني 
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 .. الطه مات!

هػػاق المعاينػػة   بعػػب فالسػػاة الغػػرب المحػػدثين  أخػػا 

مػػػػػػن الطبيعػػػػػػة كالكػػػػػػوف  يسػػػػػػتند إليػػػػػػه مػػػػػػوقاهم أبػػػػػػالن

فءػطت   ؾا جيػاؿ الجديػدة هنػا   من ثم فػنف  كاإلنساف!.. ك

أف تسػػتكين داخػػل هػػاا اإليػػار لاتػػرة يويطػػة.. فقػػد عػػز      

عطيهػػػا أف تتػػػدبر أمػػػر الخطػػػه كالخػػػاله بعػػػد أف أهػػػدرت      

 فوالمسػػيحي الكنيسػػة دكرهػػا.. كبعػػد أف الذ رجػػاؿ الػػدين

 أك أنهم أكرهوا عطيه! ،بالصمت

الخطػػػػوة ا كلػػػػ  فػػػػي مشػػػػوار الءػػػػياع   كانػػػػتهنػػػػا ك

كقػػد سػػاعد عطػػ  اسػػتاحاؿ هػػاا الءػػياع تاػػري   ،الطويػػل

العطم في كل أك فػي أكثػر الءػمانات التػي كػاف قػد قػدمها        

 لهاالن في أعقاب الثورات الصناعية.   
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الوجودية، التي أببحت بعد فشطها، فطساة تقطيدية، 

وف عنهػػا بأنهػػا   كأبػػبحوا يقولػػ  ،تنصػػل ركادهػػا منهػػا ااف  

موديػػل كػػاف يجػػل أف يكػػوف كلػػم يعػػد هنػػاؾ أم اػػركرة        

 الستمرارق!

ك"ال معقوليػػػػػة" ألبيػػػػػر كػػػػػامو فػػػػػي كتابػػػػػه الشػػػػػهير     

"سيزي "، كانت منصاة من جانل، كلكنهػا جبانػة كخا اػة    

من جانل آخػر.. فكػامو يجعػل مػن ،الػة "سػيزي " ،الػة        

يشػػترؾ فيهػػا كػػل النػػاس، ككػػل الحءػػارات.. فاإلنسػػاف فػػي  

زمػػاف، كداخػػل إيػػار أم ،ءػػارة، يصػػدر بحقػػه ،كػػم       أم 

ثػػم يصػػعد كيصػػعد، كلكنػػه ال   ،أبػػدم، هػػو أف يبنػػي كيبنػػي 

السػػاح؛ ليسػػتأن  نشػايه مػػن جديػػد،  إلػ    يطبػث أف يهػػوم 

 كهكاا.

هػػػاق ،قيقػػػة تاريخيػػػة أكثػػػر منهػػػا فراػػػية فطسػػػاية..   

 "القػػػدر"ككػػػامو جرػػػّبن عػػػن تقػػػديم العطػػػة الكبػػػرل لهػػػاا       

لإلنسػػػػػػػاف كالحءػػػػػػػارة.. جػػػػػػػبن أف يقػػػػػػػوؿ: إف التػػػػػػػرؼ،  

 العطل في التهاكم. جبن أبرز كاإلنحالؿ، كنسياف الطه، هي

 نػه كػاف يعطػم أف جيػػل مػا بعػد الحػرب أبػبح ياكػػر         كػامو 

ه!"، هػو  يػ في الطه قطػيالن جػدان، أك أف كػامو ناسػه كػاف "يت     

 ااخر مع هاا الجيل.
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كػل مػا    سػيزي ، أم  ةرخالاالساة يقولوف بتهاكل ب

لػم يعػد يحتمػل     كالشػباب الغربػي   .،ققه اإلنساف المعابر

كػػػػل افترااػػػػات قػػػػدرق الغػػػػامب.. كال شػػػػين يجطػػػػل لػػػػه    

كهو أ،يانان يتخا موقاان عدا يان من المجتمع؛  "السعادة".

كعطػػػػ  العػػػػالم، كعطػػػػ    ،ليػػػػنا  عػػػػن نقمتػػػػه عطػػػػ  ناسػػػػه  

بعد كل خطوة يخطوهػا يطػرح عطػ  ناسػه     إنه المستقبل. 

ثػػػم مػػػاذا؟!.. كالػػػاين لػػػم يجربػػػوا فدا،ػػػة هػػػاا السػػػااؿ: 

اليػا     هػاا التسػاؤؿ المػرٕ   لالخيبة في العثػور عطػ  جػواب    

لن يتيسر المطل عط  فراغ يويل، عريب، سحيه، قاتم؛ 

نكسػار كالتهػدـ الػداخطي الػام     لهم أف يقػدركا مسػتول اال  

بػػباح مسػػان، كهػػو يبحػػث عػػن     اإلنسػػافيمكػػن أف يعانيػػه  

" مثالي لتحركه، كلتحرؾ "نقطة".. عن هدؼ.. عن "بعد

 كل هاا البشر من ،وله!

كالثقػػة  ،الاشػػل فػػي العثػػور عطػػ  هػػاا البعػػد المثػػالي    

كعزكفه عػن "،ػل"    ،باإلنساففي كل ما يحي   ،الماقودة

سػػػطبي يخػػػتم فيػػػه ،ياتػػػه بربابػػػة، أك يتخػػػا فيػػػه موقاػػػان  

هيػأت فػي   قػد  كل هػاق ا شػيان    كلعلعدا يان من مجتمعه، 

بػػوؿ أم دعػػوة نحػػو عػػالم آخػػر!.. داخطػػه أراػػية خصػػبة لق

 ،ت  لو كاف كهميان!
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هاا العػاـ "ااخػر" قػد يبنيػه كيهدمػه هػو ناسػه فػي         

أك  ،خياله كػل يػوـ ألػ  مػرة كمػرة، عػن يريػه المخػدرات        

يػػزداد  "رك،يػػة"أنػػه قػػد يجػػدق أمامػػه داخػػل نطػػاؽ دعػػوة  

توقه إليها كطمػا أمعنػت فػي الغرابػة، كفػي الالمعقػوؿ، كفػي        

التػي أناهػا كاعتػاد عطيهػا كلػم       مجتمعػه البعد عػن نػوامي    

شػػيان.. ا يريػػد فػػي فهػػم الكػػوف كالحيػػاة كا     تحقػػه لػػه مػػ  

يجػػد أمامػػه بابػػان جديػػدان يناػػتح عطػػ  عػػالم   هػػو المهػػم أف ك

 كأكهػاـ  آخر غير عالمػه.. فيػه كعػود كثيػرة.. كرك،انيػات     

 أكثر!

مػػػػن هنػػػػا فقػػػػ  تػػػػركف ااف فػػػػي الغػػػػرب كثيػػػػران مػػػػن    

التػػي ينقػػاد إليهػػا   ،الغريبػػة كالتنريمػػات الػػدعوات، كالاػػرؽ 

كهػو ال يػدرؾ أف معرمهػا     ،الشباب بأعداد ليسػت بسػيطة  

اليػػة، هػػدفها  أكثر مػػن تنريمػػات كثنيػػة خرافيػػة خي  بػػليسػػت 

الػػام تنرػػيم "مػػوف"   ، كذلػػك مثػػل التجػػارة كجمػػع المػػاؿ  

النػػػاس لػػػم فكسػػػا ل اإلعػػػالـ ا كربيػػػة فػػػي ،ينػػػه؛   "دٕكخ" 

ياهموا شي ان عن الطغز المميػز لهػاق المنرمػة الغريبػة التػي      

من الشباب، ككطهم يعمطوف ليالن كنهاران  كثيرةتءم أعدادان 

كيقػػػدموف دخطهػػػم اليػػػومي يواعيػػػة لهػػػاا الرجػػػل الػػػدجاؿ  

"موف" الام يوشك أف يصبح ااف أغن  رجل في العالم: 



 

 121 

ن هػػػػاالكقصػػػػور..  كيػػػػا رات.. كمصػػػػانع.. كشػػػػركات..   

الشػػباب المسػػخركف تركػػوا عػػوا طهم مػػن أجػػل أف يصػػبحوا 

 عبيدان لػ "موف". 

كدعوة "موف" ليست المطجأ الو،يد الػام يطػوذ بػه    

فهنػػاؾ دعػػوات أخػػرل ال تقػػل خطػػورة!     ،الشػػباب المتهػػدـ 

كتطصػػػه الشػػػعارات عطػػػ   ،تػػػوزع المنشػػػورات عطػػػ  النػػػاس

 ،كينتشػػر مبشػػرك هػػاق الػػدعوات عطػػ  ا ربػػاة    ،الحيطػػاف

بػػػل إنهػػػم  ،كالسػػػا،ات العامػػػة ،كالمطػػػاعم ،مقػػػاهيكفػػػي ال

يسػتأذنوف بالػدخوؿ لشػرح     ،أ،يانان يػدقوف أبػواب المنػازؿ   

 ماهبهم.. أك دعوتهم.

فػي الحػي الالتينػي     "كوجػاس "فػي شػارع    ،في منزلػي 

ببػػػاري ، فتحػػػػت البػػػاب  جػػػػد أمػػػػامي شػػػابان فػػػػي ،ػػػػوالي    

لػػي  لػػه مػػن ا كربيػػين سػػول كجهػػه   ،العشػػرين مػػن عمػػرق

كنػػت  ،أمػػا مػػا خػػال ذلػػك فهنػػدم  ،عرق ا شػػقركسػػحنته كشػػ

أ،سه يصل لتوق من أ،د أ،راش القارة الهندية البعيدة.. 

يطاػه ،ػوؿ جسػدق النحيػل      الطػوف  فػاتح  انكردي انيرتدم إزار

هنػدم آخػر.. ك،قيبػػة    أمِّ يريقػػة عطػ  يريقػة غانػدم، أك   

كقػػػد  بػػػغيرة مػػػن القمػػػاش ا بػػػيب تنسػػػدؿ عطػػػ  بطنػػػه!  
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الحقيبػػة مجموعػػة مػػن الكتػػل،  اسػػتطعت أف أتبػػين فػػي هػػاق

 كالنشرات.

كػػػػاف ،طيػػػػه الػػػػرأس إال مػػػػن "زعػػػػزع" فػػػػي مقدمػػػػة    

 جمجمته يزيد يوله عن العشرة سنتيمترات!

الحقيبة القماشػية كأخػرج لػي منهػا كتابػان      إل   مد يدق

 غطيران في نحو أربعما ة باحة ثم قاؿ: 

 جيتا"  –افاد غهاا كتاب "بها -

 جيتػػػا"؟! –"بهاغافػػػاد  هػػػاا الشػػػخص  مػػػن هػػػو  -

 )سألته(.

 ابتسم الشاب كهو يدفع الكتاب نحوم: 

هػػػػاا لػػػػي  شخصػػػػان.. هػػػػاا عنػػػػواف أ،ػػػػد الكتػػػػل  -

الهندكسية ا ربعة! عرفػت لحرتهػا أف هػاا الواقػ  أمػامي      

داخػػػل إلػػػ   مصػػػاب بطوثػػػه هندكسػػػية.. تركتػػػه يطػػػ  البػػػاب 

 الشقة.. 

عػػادة أ،ػػاكؿ أف "أبػػرؼ" النػػاس مػػن هػػاا الطػػراز       

رؼ سطاان ،صيطة نقاشػي معهػم، ثػم إنػي غالبػان مػا        نني أع

"البءػػا ع" التػػي يركجػػوف لهػػا.. كلكػػن ،الػػة       أنػػواعأدرؾ 
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هنػػدم" كانػػت تختطػػ !.. كنػػت      –هػػاا الشػػاب الػػػ"يورك   

 أراها شيقة!

 . (مرة أخرل سألته)أنت فرنسي؟!..  -

كأتبػػػػػاع كريشػػػػػنا   ..أنػػػػػا مػػػػػن أتبػػػػػاع "كريشػػػػػنا"   -

 ة!اليامنوف بالتقسيمات العرقية كالجنسي

عاوؾ يا سيدم!.. كنػت أريػد أف أعػرؼ هػل أنػت       -

آخػػر؟! يعنػػي أيػػن    بطػػدمػػن فرنسػػا، أـ مػػن الهنػػد، أـ مػػن    

كلػدت؟!.. يعنػي أبػوؾ كأمػك كأجػدادؾ كجػدكا فػي الهنػد         

أم  ،راػػوخان لػػنرم ا مػػن الحديثػػة   ،فػػي أكربػػا؟! يعنػػي  أك

 هوية تحمل؟!.. 

 كريشنا يحبك!.. كأنا أ،بك! -

 تجبني عط  ساالي؟!أهالن كسهالن.. كلكنك لم  -

أبػػي كأمػػي فرنسػػياف.. ككسػػا ل ا مػػن هنػػا تعػػٕدني    -

 فرنسيان!

اإلجابة لػم تكػن عطػ  مسػتول كبيػر مػن الصػعوبة،         -

 ألي  كالك؟!

ثػػػم عػػػدت أقطػػػل الكتػػػاب الغطػػػي  الػػػام بػػػين يػػػدم..  
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كالام ال أفهم من عنوانه شي ان.. كاف مكتوبان عط  غالفػه:  

 "قداسة سوامي برابهوبادا".. قطت؟!

 هو مال  الكتاب؟!"برابهوبادا"  هل -

 عط  أسطوب السااؿ:  محتجانقاؿ بحدة 

 قداسة برابهوبادا هو ممثل كريشنا عط  ا رض! -

 قطت باستغراب:  -

 عط  ا رض؟!!  -

 ثم استأنات:  -

 ككريشنا ناسه أين "يقع" إذا؟! -

 في السمان! -

 كماذا ياعل "هناؾ"؟! -

 ينترر الوالن كالطاعة من أتباعه. -

أدركػػػت أف هػػػاق خرافػػػة  لقػػػد لحرتهػػػا فقػػػ  فهمػػػت..  

جديػػدة تػػدخل أكربػػا.. كلكنهػػا هػػاق المػػرة تأخػػا الهويػػة       

الهنديػػة.. كػػم فػػي الهنػػد مػػن ديػػن؟! ككػػم فػػي الهنػػد مػػن       

 ؟!.. اتخرافال

هػػػاا الشػػػاب، كأمثالػػػه مػػػن التػػػا هين الءػػػالين، يعػػػد     

 كيعد برابهوبادا رسوله عط  ا رض!!، لهانإكريشنا، 
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فقػرأت تحػت اسػم برابهوبػادا:     تػاب..  قطبت غػالؼ الك 

المنرمة العالمية لعقيدة كريشػنا".. فقطػت دكف    "ماس 

 أف أ،رؾ عيني عن هاق العبارة: 

 إذان هو ،ي يرزؽ؟! -

 من؟! -

 "قداسة!!" برابهوبادا.  -

 كماذا في ذلك؟! -

كهػػو "ممثػػل!" كريشػػنا عطػػ  ا رض.. كلكػػن قػػل    -

 لي "المنرمة!" العالمية أين مقرها؟!

ثالثػػة مراكػػز   ..لػػوس أنجطػػ .. كلنػػدف الهنػػد .. ك -

 ر يسة.

 كباري ؟! -

فيهػػا مركػػز جديػػد يقػػع فػػي الحػػي السػػادس عشػػر        -

 بباري .

كأنػػت.. متػػ  شػػان لػػك القػػدر أف تسػػطم مقاليػػدؾ         -

 لػ"قداسة!" برابهوبادا؟ 

 منا ثالثة أشهر.  -



 

 

 126 

 ثم تابع بهستيرية: 

ااف كجػػػػدت الطػػػػه!.. كجػػػػدت الحػػػػل!.. كريشػػػػنا   -

 يحبني!..  كأنا أ،ل كريشنا! 

 سألته:  -

 كقبل ذلك؟! -

ال أ،د كاف يحبني.. كما كنت أ،ػل أ،ػدان!.. أبػي     -

تػػرؾ أمػػي، كذهػػل مػػع امػػرأة أخػػرل، كأنػػا فػػي سػػن الثالثػػة    

، كلتغطيػػػة إلناػػػاؽ عطػػػيٕ ا مػػػن أجػػػل عشػػػر.. أمػػػي كابػػػدت 

ة، ،يػػػث مصػػػاري  دراسػػػتي ،تػػػ  بطغػػػت الخامسػػػة عشػػػر   

بحوت في أ،د ا ياـ  جد سريرها فارغان.. لقد اختات 

أف أبحث عن ناسػي   البدفطم أرها ،ت  يومنا هاا.. كاف 

يردكنػي..  ك في كل شين، كفي كل مكػاف. زجرنػي النػاس   

تشػػردت.. المسػػتقبل كػػاف مخياػػان كرهيبػػان.. انخريػػت فػػي    

عطػ    ،عدد من الجماعػات الهيبيػة، كنػت أجػد عنػد هػاالن      

عدـ المبػاالة بػالراهن كبمػا سػيأتي.. ككنػت أجػد         ،ا قل

تعاييػت معهػم كػل     .عندهم االشتراؾ في المصير الوا،ػد 

أنػػػػػواع المخػػػػػدرات.. كمارسػػػػػت كػػػػػل أنػػػػػوع الرذيطػػػػػة..      

كالحصػػيطة كانػػت دا مػػان فقػػداف السػػعادة، ،تػػ  جػػان اليػػوـ  

 الام عرفت فيه كريشنا، فأ،بني كأ،ببته!



 

 127 

 ثم قاؿ:

لتػي تغمرنػي اليػوـ..    إنك ال تػدرؾ مػدل السػعادة ا    -

إف كريشنا يحبك ،تػ  أنػت!.. كأنػا أ،بػك.. أال تريػد أف      

 تنءم إلينا.. كتحبنا كما نحبك!

كلكػػن ااف مػػن يصػػرؼ عطيػػك؟! هػػل تشػػتغل؟!..     -

 هل تعمل؟!

كل أتباع كريشنا يشتغطوف، كيشػتغطوف لػه هػو!..     -

لػػػدينا مزرعػػػػة كبيػػػػرة خػػػارج بػػػػاري ..  كبعػػػػب ا تبػػػػاع   

المركػػز.. إلػػ   يكسػػبوف يػػاكؿككػػل مػػا  ،مو،اػػوف كعمػػاؿ

 نأكل كنشرب معان.. شركان في كل شين!

 كم عددكم؟! -

 في باري : ما تاف منترموف.. كثالثة آالؼ عءػو  -

.. كلكػػن ال تػػن  أف لنػػا ثمػػانين مركػػزان فػػي  غيػػر منترمػػين

شت  أنحان العالم.. كبعب مراكزنا بها أكثر مػن عشػرين   

 أل  تابع! 

 كم عمر ،ركتكم؟! -

 عشر سنوات.  -
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 فق ؟!! -

ثم مػرت لحرػة بػمت.. أ،سػبني كنػت أيطػل النجػاة        

لجيػػل يتعطػػه بأذيػػاؿ الخرافػػة، بعػػد أف فقػػد ثقتػػه فػػي كػػل    

 شين!.. ،ت  في الحقيقة!!

 سمعت الشاب يتجه نحو باب الخركج كهو يقوؿ:

جيتا"، كعنواننػا   –لقد تركت لك كتاب "بهاغافاد  -

 في باري !

أك هكػاا   عدد أفراد الكريشنا يزداد في باري ..كاف 

كاف يخيل إلي.. كنت أراهم مػرة فػي ا سػبوع عطػ  ا قػل      

يجوبوف شوارع العابمة الارنسية، فػي ألبسػتهم الهنديػة،    

أجراسػػػػػػهم، يغنػػػػػػوف كيرقصػػػػػػوف   يقرعػػػػػػوف ك ،بطبػػػػػػولهم

كيوزعػػػوف عطػػػ  النػػػاس كتػػػبهم كنشػػػراتهم، ثػػػم يػػػدعونهم   

لحءػػػػور محااػػػػراتهم كنػػػػدكاتهم.. كػػػػانوا فػػػػي غنػػػػا هم      

هاق الكطمات التي  ،  نغم كا،د رتيليرددكف دا مان، كعط

 لم أفهمها ،ت  ااف، كلكني أ،سبها نوعان من االبتهاؿ: 

هػػػػػػارم كريشػػػػػػنا.. هػػػػػػارم كريشػػػػػػنا.. كريشػػػػػػنا     -

كريشنا.. هػارم هػارم. هػارم رامػا.. هػارم رامػا.. رامػا        

 راما.. هارم هارم.
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كػل النػاس هنػا يحارػوف هػاق "ا نشػودة" لكثػرة مػػا        

ـ جماعػػة "كريشػػنا".. بػػل   ترددهػػا فػػي الشػػوارع كػػل يػػو   

 إنهم ال يرددكف غيرها.

لجماعػػػة كريشػػػنا مجطػػػة دكريػػػة تصػػػدر باإلنجطيزيػػػة      

ود هيد"، سق  في يدم غكبالارنسية.. اسمها: "باؾ تو

أ،ػػد أعػػدادها القديمػػة، فوجػػدت فيػػه تصػػريحان لر يسػػهم      

،ػػػػوؿ إ،ػػػػدل ا زمػػػػات االقتصػػػػادية، ا عطػػػػ  برابهوبػػػػادا 

  يقوؿ:

يعػػرؼ التنرػػيم الطبيعػػي إال   المجتمػػع ال يمكػػن أف   -

نأكػل   ،إذا نحػن عشػنا ،يػاة ريايػة     عط  المستول الرياي.

نسػتطيع أف نطبػي بسػهولة     ،من الزراعػة  ،من عطان ا رض

 البتركؿ.  الطاقة أكإل   كل ا،تياجاتنا، دكف ،اجة

 قاؿ السا ل: 

كلكننػػػػا نسػػػػتعمل البتػػػػركؿ كوسػػػػيطة مػػػػن كسػػػػا ل    -

 التدف ة أيءان؟!

 أجاب:  -

السػػػػهل جػػػػدان أف نتخػػػػا الحطػػػػل بػػػػديالن إنػػػػه مػػػػن  -

 لطبتركؿ!
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كػػاف يغػػزك قطػػوب الشػػباب النػػافر مػػن ،ءػػارة اليػػوـ..   

لبسػػػاية تحػػػت الريػػػ  كاإلػػػ   يػػػتخطاهم الحنػػػينفكثيػػػركف 

هنػػػاؾ أنػػػاس كثيػػػركف يجػػػدكف     اػػػغوط الحيػػػاة الحديثػػػة.  

 أناسهم في مثل هاق الدعوات.

ة" فػػػي نرػػػر بعػػػب   ٕيػػػإف برابهوبػػػادا يعطػػػم أف "المدن 

كينة" يا،نة ال تكل كال تمل.. كلم تستطع أف الشباب "م

تمل الاراغات العريءة في أركاح هاالن كناوسهم، فبقيػت  

الحياة عبارة عن "مهمة" بعبة، يجل أف تناا فػي أقصػ    

عطػ    ،تػه كنشػراته  افػي دعو  ، برابهوبػادا سرعة. لهاا ياكد

كرفػػػب كػػػل أدكات   ،الطبيعػػػة كالريػػػ  كتربيػػػة الحيوانػػػات  

 .المدنية الحديثة

امػتل رأسػي بوقػع يبػوؿ      من ذلك الطقػان  أسابيع كبعد

جماعة "كريشنا" فتناكلػت كتػابهم مػن جديػد: "بهاغافػاد      

 جيتا" كأخات أقرأ..  –

القػادة  كاف عط  ،هر الكتاب الغطي  عبارات لعػدد مػن   

الماكػػػػػرين كالاالسػػػػػاة كغانػػػػػدم.. كهيجػػػػػل.. كأندريػػػػػه   ك

ازداف غػػالؼ مػػالرك.. كالتػػزا ديػػل فاسػػتو. كهػػاالن الػػاين  

شركع فطسػاي، كلػي    الكتاب بعباراتهم، اتخاكق عط  أنه م

أمػػػا بعءػػػهم فقػػػد اتخػػػاق قصػػػيدة شػػػعرية   .معتقػػػدان دينيػػػان
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جيػػػدة، مثػػػل "كانػػػت" ك"المػػػرتين".. فػػػالهنود يخططػػػوف     

الخياؿ .. يخططونها أيءػان  كفطسااتهم بكثير من المثاليات 

 بالخرافة كالتأليه ك"التدين". 

جيتػػا"، قػػررت أف   –ػ"بهاغافاد بعػػد أف فرغػػت مػػن ألػػ  

أذهل شخصيان لطتعػرؼ عطػ  جماعػة الكريشػنا فػي عػالمهم       

 مقرهم.إل   الغريل.. قررت أف أذهل

لػدخوؿ عػالم  "كريشػنا"     ..كنت أتحم .. كأتحم 

الغريػػل. ككنػػت عطػػ  ثقػػة بػػأنني سػػأكوف عطػػ  محػػك تجربػػة  

جديدة، لن تكػوف عطػ  مسػتول ها ػل مػن الػاكان، كلكنهػا        

 ستكوف شيقة!عط  ا قل 

مقػػػرهم فػػػي الحػػػي السػػػادس عشػػػر    إلػػػ   فػػػي يريقػػػي 

ببػػػاري ، أخػػػات أراجػػػع بعػػػب معطومػػػاتي عػػػنهم.. كنػػػت        

 أاحك أ،يانان، كأ،يانان أؤيد.. كأ،يانان أنكر. 

كجػػػػػدت فػػػػػي فطسػػػػػاتهم بعػػػػػب المثاليػػػػػات، كبعػػػػػب   

ف أف الرك،انيػػػػػات.. كبعػػػػػب السػػػػػخافات.. مػػػػػرة يحػػػػػاكلو

أساسػيات   كمػرة بػبعب   ،يأخاكا بػبعب نصػا ح الصػالحين   

كمػرة بػبعب الطقػوس الخرافيػة التػي ال يمكػن أف        ،ا دياف

 تبق  عط  ،ياتها إال في البطداف البدا ية كالهند!
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يحرموف شرب الشام كالقهوة.. كيركف فيهما نوعين 

مػػػػػن أنػػػػػواع السػػػػػموـ.. يػػػػػدرجونهما اػػػػػمن المخػػػػػدرات   

كالمسكرات كالتبغ.. كيػركف أنهمػا يسػتحثاف هػدـ اإلدراؾ     

يقي. أم أف من شأنهما تعطيل القول العقطية، العقطي الحق

كا هػػػػم مػػػػن ذلػػػػك فهمػػػػا يعطػػػػالف التركيػػػػز فػػػػي اإلنصػػػػات 

 الرك،اني الام يتم بين كريشنا كتابعيه!

يحرمػػوف أيءػػان أم عالقػػة جنسػػية يمكػػن أف تػػتم بػػين    

رجل كامػرأة بػدكف زكاج. كهػاا قػانوف اسػتعاركق مػن كػل        

عػػػػودكف، ا ديػػػػاف السػػػػماكية، كلكػػػػن جماعػػػػة الكريشػػػػنا ي    

فيءػػياوف إليػػػه تحػػػريمهم  م عالقػػة جنسػػػية بػػػين الػػػزكج   

 ،منهػػا هػػو الحمػػل كاإلنجػػاب كالزكجػػة مػػا لػػم يكػػن الغػػرض  

 ف  ة الزكجة بعد الحمػل، ال يحه لطزكج مجامعه بمعن  أن

كعطػ  الػزكج    ،كهو الحمل ،غرض الجماع قد تحقه سطاان

 كهكاا.  ..أف ينترر ،ت  تارغ زكجته ما في بطنها

جيتا" ياطسػ  هػاا    -بها قافاد -في كتابه "ككريشنا 

القانوف عط  هاق الطريقة: بمػا أف النشػاط الجنسػي الػام     

غراػػه إنجػػاب   يػػتم بػػين الػػزكج كالزكجػػة، البػػد أف يكػػوف     

أف يرػػػل هػػػاا  -بنػػػان عطػػػ  ذلػػػك- أياػػػاؿ يتبعػػػوني، فيجػػػل

 دكف هاا الهدؼ.  أبدان النشاط مقدسان، أم اليمارس
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ثػػػػم يحرمػػػػوف  ،قمػػػػاريحرمػػػػوف كػػػػالك ألعػػػػاب الإنهػػػػم 

 ف البقػػػػرة تيعػػػػّد فػػػػي    ،تحريمػػػػان باتػػػػان أكػػػػل لحػػػػم البقػػػػرة    

كفػي   ،فهي تطعمهم مػن ،طيبهػا   ،لكل الناس الهندكسية أ٘مان

،طيػػل ك ،طيبهػػا الغػػاان ا كثػػر فعاليػػة  م تقػػدـ رك،ػػاني!  

نمو أغشية المن، كهاا من إل   البقرة، كما يقولوف، يدفع

لمبػػػادئ   ،أقػػػولشػػػأنه أف يسػػػمح باهػػػم أعطػػػ ، كتطبيػػػه     

 كريشنا!

كهم أناسهم ال يأكطوف الطحم عمومان.. ال لحم البقػرة  

كال غيرق.. يقولوف كي  نأكػل جثػث هامػدة؟! ثػم إف أكػل      

يدعوف أنه ال  بلالطحم ّيعّد عا قان كبيران لطتقدـ الرك،اني! 

 يوجد أم كتاب سماكم يسمح بحرية أكل الطحوـ. 

نػوا "نبػاتيين"   كوال يكاي أبػدان لجماعػة الكريشػنا أف ي   

ركح إلػػػ   دا مػػػان ابػػػل البػػػد أف يقػػػدمو ،ال يػػػأكطوف الطحػػػوـ

عنػدما يصػنع   أم أنػه  الكريشنا كل مػا يعػدكف مػن يعػاـ..     

أ،ػػدهم يعامػػه، يجػػل أف ينػػوم أنػػه يقػػوـ بػػالك ال لرغبتػػه   

ناػ  كريشػنا..   إلػ    كلحاجته، كلكن  نه سيدخل السػركر 

ع قواعػػد المطػػبن أف يتبػػإلػػ   كعطيػػه عنػػدما يعتػػزـ الػػدخوؿ

محددة محرـ عطيػه مخالاتهػا، أك الخػركج عطيهػا: البػد أف      

كأثنػػان  يسػػتحم! كالبػػد أف يغيػػر مالبسػػه بمالبػػ  نرياػػة.   
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الطػػػبن يجػػػل أال تالمػػػ  يػػػدق بقيػػػة جسػػػدق أك مالبسػػػه،       

كمحرـ عطيه لم  الطعاـ الػام أعػدق، أم ال يجػوز لػه أف     

هػػػاا عػػػدا  كريشػػػنا ك،ػػػدق هػػػو الػػام ياكقػػػه! ف"ياكقػػه"  

 االبتهاالت التي يجل أف تسبه ا كل كتتطوق!ا دعية ك

كفػػػي أتبػػػػاعهم   ،يعػػػيش هػػػاالن تحػػػت سػػػمان بػػػاري      

 همنمػػ هنػػاؾك ..ف مػػن الارنسػػيين كغيػػر الارنسػػيينكالكثيػػر

 الماليين فػي شػت  أنحػان العػالم اليػوـ، التحقػوا بالكريشػنا       

أف عمػػػػر هػػػػاق "المنرمػػػػة العالميػػػػة!"   مػػػػن  رغمعطػػػػ  الػػػػ 

 .السنوات عدد قطيل من بشيرية ال يزيد عنالت

كلكػػػػػن  الهندكسػػػػػية موجػػػػػودة منػػػػػا أزمنػػػػػة سػػػػػحيقة، 

 ر ،ركتهم سنوات قطيطة فق !"برابهوبادا" كمريديه، عم

مقػػرهم، إلػػ   بػػخل عجػػالت الميتػػرك الػػام سػػيقودني

كفػػي  ،لػػم يكػػن يحجػػل عنػػي هػػاق المراجعػػات فػػي أفكػػارهم   

جػػل عنػػي  كلػػم يكػػن يح  ،كفػػي مسػػتول نشػػايهم   ،مبػػاد هم

لمػػا سػيقابطني عنػػدما أكػوف بػػين    ت المتنػافرة أيءػان التوقعػػا 

بػػػاوفهم بعػػػد قطيػػػل.. لػػػن يطردكنػػػي.. بػػػالعك .. فهػػػم      

محااػػراتهم، إلػػ   يػػدعوف كػػل النػػاس لزيػػارتهم كاالسػػتماع 

كالمشػاركة فػػي نػػدكاتهم كيقوسػػهم الدينيػػة. لػػن يتجهمػػوا  
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في كجهي، عنػدما أرفػب أف أنخػرط فػي جمػوعهم كأسػطم       

فهػم يصػركف عطػ      ،عكػ  الل عطػ   لهم مقاليدم كتػابع.. بػ  

إعطػػان النػػاس بػػورة مػػن الحريػػة فػػي تقريػػر المصػػير. كػػل   

توقعػػاتي كانػػت تتكػػدس فػػي بنػػان بػػور مختطاػػة كمتناقءػػة   

كبيػرة   لعالمهم الصغير، داخل هاق البناية التي أعتقػد أنهػا  

 .باري  كال سيماجدان في عابمة أكربية، 

 ،قبػل أف أدفػع البػاب    ،أشهد أنني انتررت أماـ بنايتهم

لحرة.. يويطة!.. كنت أ،نها لن تنتهػي!.. ال أدرم لمػاذا   

كػػػدت أعػػػود عطػػػ    بػػػل إننػػػي تطكػػػأت كػػػل هػػػاق الطحرػػػة..   

 أعقابي، ككأني أبحو من ،طم!

 .. دخطت!

عطور كأبخرة هنديػة كػاف يعػ  بهػا المػدخل.. كعطػ        

 الحيطاف رسوـ كبور كخرا   هندية أيءان!.. 

مات أمػامي كران ،ػاجز بػغير يشػبه ،ػواجز االسػػتعال     

فرنسػػياف عطػػ  مػػا يبػػدك، بػػال بنططونػػات   ،شػػاباف أكركبيػػاف

كال قمصػػاف، كػػاف أ،ػػدهما فػػي إزار أبػػار فػػاتح.. كااخػػر 

في إزار كردم، ككأنهما يهبطػاف لطتػو مػن إ،ػدل البػواخر      

الهنديػػػػة.. خطاهمػػػػا أربعػػػػة أك خمسػػػػة رفػػػػوؼ محشػػػػورة      
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بالكتل، كالنشرات، كالصور كالخػرا  .. تقػدمت نحوهمػا،    

 هما قا طين بصوت كا،د: فابتسما كال

 كريشنا يحبك!.. كنحن نحبك!.. -

لتحيػػػة!" فاكتايػػػت  ال أدرم مػػػا هػػػي إجابػػػة هػػػاق "ا   

تين مػػن رأسػػي، الػػام يكػػاد يناجػػر مػػن    نبنيمػػانة أك إيمػػا 

 ركا ح البخور.. 

تػػرل أف تػػدخل لطمحااػػرة؟!.. خػػاق يػػا فػػالف!..    -

 )قاؿ أ،د الواقاين هنا(.

أعطػػػم أف هنػػػاؾ "محااػػػرة".. إنػػػي ج ػػػت!     أكػػػن لػػػم 

فقػػ .. ابتسػػمت لهػػػاا الػػػ"فالف" ثػػم انقػػػدت خطاػػه كػػػأم      

إنساف ييل جدان!.. كلكن بعد أف خطػوت خطػوتين نحػو    

 المصعد دعاني ااخر الام لم يغادر الحاجز: 

 هنا؟!إل   تحءرأكؿ مرة  -

 نعم! -

المصػػػػعد  تركػػػػلهكػػػػاا بػػػػدا لػػػػي..  نػػػػك كػػػػدت     -

 خطع ،اانؾ!ابالحاان.! 

 ،ػػػاا ي.. ثػػػم يطػػػل أف أخطػػػع جػػػواربي أيءػػػان   خطعػػػت
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ليءعها بين أ،اية كثيػرة   فاعطت.. ثم ناكلته كل "العدة"

 كانت تتراكم خط  الحاجز!

أنػػػػت هنػػػػا فػػػػي منػػػػزؿ "كريشػػػػنا" كالػػػػدخوؿ هنػػػػا   -

بالحاان ممنوع.. كل الاين سبقوؾ ،ااة مثطك.. التخػ   

مػػن  بالمػػان كالصػػابوف عطػػ  أم ،ػػاؿ، فالبنايػػة "مغسػػولة"

 آخرها.   إل أكلها

تين.. ثػػم نإيمػػا إيمػػانة أك مػػرة ثانيػػة أعطيتػػه برأسػػي  

 الدكر الثالث.  نحوبعدنا 

في انترارنػا بػالة كاسػعة مطي ػة بالنػاس..       تهناؾ كان

ككطهػػػػػم جطػػػػػوس عطػػػػػ  ا رض. بعءػػػػػهم كػػػػػانوا ،طيقػػػػػي    

تشػػبه أذيػػاؿ القطػػ ،  مػػن الشػػعر الػػرؤكس، عػػدا "زعػػازع"

عطػ  جبػػاههم  كػاف  ك ،كانػت تتػدل  ،تػ  آذانهػػم أك أكتػافهم    

خطاف أباراف مرسوماف بمادة ما.. عرفت فيما بعد أنهم 

يػػػدعونها "الؾ" كأنهػػػا تواػػػع عطػػػ  جبػػػاق أتبػػػاع كريشػػػنا   

هػػاالن أنهػػم مػػن  عرفػػت مػػن هي ػػة لتمييػػزهم عػػن ااخػػرين.

يحتارػػوف  –مثطػػي  –"أهػػل البيػػت".. أمػػا البقيػػة فكػػانوا    

عطػ  جبػاههم إال    ي رهم!.. كبنططونػاتهم!.. كلػ  بكل شػعو 

 هنا لالستماع!.إل   جاؤكاكهم "العافية!".. 
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، كػػػاف يبػػػرز شػػػاب "كريشػػػناكمم!"  فػػػي نهايػػػة الصػػػالة 

يتجاكز عمرق الخامسة كالعشػرين.. غربػي.. كلكنػه لػي      ال

كػاف  كلعطػه أمريكػي،    .فرنسيان.. كاف يرهػر ذلػك فػي لهجتػه    

 يطوح في يدق بكتاب غطي  كهو يقوؿ: 

فػػػي كػػػل أنحػػػان العػػػالم،    هػػػاا الكتػػػاب معتػػػرؼ بػػػه   -

الرك،يػػة.. هػػاا الكتػػاب اليقػػرأ فػػي  ؼكخالبػػة لكػػل المعػػار

الهنػػػد فقػػػػ ، كلكنػػػه ّيػػػػ٘درس إجباريػػػان فػػػػي كػػػل الجامعػػػػات     

الشػػػػرقية؛ لقيمتػػػػه الثقافيػػػػة كالتربويػػػػة كالشػػػػعرية، كفػػػػوؽ  

 ذلك.. الرك،انية. 

تبينت من بعيد عنواف الكتػاب، فوجدتػه الكتػاب ناسػه     

 جيتا(. –)بهاغافاد أهدكق لي  سبه أف الام

 ثم أردؼ قا الن: -

ه  ػػػػكريشػػػنا هػػػػو ا عطػػػ .. كأنػػػػتم باعتنػػػاقكم مباد    -

يمكػػػػػػػػػنكم أف تحتارػػػػػػػػػوا بكػػػػػػػػػل عػػػػػػػػػاداتكم كتقاليػػػػػػػػػدكم 

 لػػػككػػػل ذإلػػػ   أف تءػػػياوا إاٌل عطػػػيكمكمػػػا كاعتقػػػاداتكم.. 

تعػػػاليم كريشػػػنا. تأكػػػدكا أف هػػػاق هػػػي الوسػػػيطة الو،يػػػدة   

الكتػػل  كريشػػنا جػػان ذكػػرق فػػي كػػل   كلبطػػوغ السػػعادة )!!(  
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السماكية..  كقد كبطتنا عن يريه هاق الكتل معطومػات  

 كافية عن ،ياته كعالقته بالعالم المادم.

ثم ذكر بعد هػاا أف كريشػنا كتػل القواعػد ا ساسػية      

 الخمسة لطمعرفة.. كهي: 

 ا عط .  -

 الطبيعة كالعالم المادم.  -

 الكا ن الحي.  -

 الزمن ا بدم.  -

 الزمن ا زلي.  -

. فهػػاا الكػػوف، كأنػػه لػػم يوجػػد بػػدفة  إلػػ   ثػػم تطػػرؽ

كهاا السبل هػو   من سبل، لوجودقالبد  التناسه كالنراـ

ثػػػم قػػػاؿ بػػػأف النػػػاس فػػػي هػػػاا العػػػالم  "الػػػاكان العطػػػوم".

المػػادم يعػػانوف مػػن أربعػػة عيػػوب "نقػػص" تحجػػل عػػنهم      

كأف يعطي كػل   ،أهمها:  الخداعات المادية ،المعرفة التامة

 أك رجػل  بأنػه  أف يقػوؿ ثػل  مكا،د مٌنا لناسه هوية معينػة،  

 أك غنػػػي أك بػػػيني. فقيػػػر أك أمريكػػػي  أك فرنسػػػي ،امػػػرأة

كػل هػػاق الصػػاات الماديػة، لػػي  لهػػا أم    .أبػػيب أك أسػود 
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عالقة بالصاة الحقيقية التي تميز كػل هػاالن النػاس، كهػي     

 الصاة الرك،ية الخالدة التي يجل اعتبارها الحقيقة. 

 ثم أااؼ: 

 ،ا غانػػدم، الػػام أبػػ٘ركطنػػا نرتكػػل أخطػػان المهاتمػػ -

عطػػ  ،ءػػور اجتمػػاع   ،بػػدافع التشػػبث بنررياتػػه السياسػػية 

تحػايرات سػكرتيرق الخػاص بأنػه     مػن   رغمعطػ  الػ  انتخابي، 

تعػرض لمػا أسػماق محدكديػة      لقػد  كقد قتل فعالن! ،سيقتل

الشػػم  مػػثالن نراهػػا بػػغيرة    إلػػ   عنػػدما ننرػػر ف ،الحػػواس

نعجػػػػز عػػػػن سػػػػماع مػػػػا يقػػػػاؿ فػػػػي الغرفػػػػة    نحػػػػنك جػػػػدان.

 المجاكرة. كما أف الاكان ناسه محدكد!! 

هنا نهب أ،د الحاارين مػن الءػيوؼ يقػوؿ لطسػيد     

 المحاار بصوت مرتاع: 

قطػػت إف غانػػدم كػػاف بنمكانػػه أف يتجنػػل المػػوت..       -

هل تػرل أنػه يمكػن لعاقػل ،كػيم ذكػي كغانػدم أف يخشػ          

لرجػػل يريػػد أف  المػػوت.. المػػوت يػػا سػػيدم لػػي  ،ػػاجزان    

 يبني!..

)رٕد  ا سػػػ طة تطقػػػ  بعػػػد المحااػػػرة لػػػو سػػػمحت!      -

 المحاار(.
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 كلكني أريد أف أناقش ال أسأؿ! -

 قاـ أ،د جماعة المحاار يقوؿ لطءي : 

.. أما أنػت  ااف دعه يكمل.. إنه في العالم الرك،ي -

 فمازلت في العالم المادم!

 هنا ثارت ،ايرة الرجل: 

لػػك: إننػػي فػػي العػػالم  هػاق مجػػرد كطمػػات! مػػن قػػاؿ  -

،يػث   هػاا الشػخص   المادم.. أنت هنا كػالخركؼ يسػوقك  

 قد.. أف أسأؿ.. ،ت  أتوبػل تيشان.. أما أنا فأريد أف أن

 الحقيقة!إل  

تعػػػػاليم إلػػػػ   ثػػػم اسػػػػتأن  محااػػػرنا بعػػػػودة جديػػػدة   

كريشػػنا، كالعػػالم المػػادم، كالػػنقص الرك،ػػي عنػػد إنسػػاف      

.. فالنػػػػاس النعػػػػداـ الحمػػػػاس الػػػػديني لديػػػػه  الػػػػام اليػػػػوـ

االنتاػػاع مػػن النرػػاـ القػػا م، كلكػػنهم اليعمطػػوف إلػػ   يسػػعوف

عط  إبال،ه. ثم أخا يحث عطػ  "عػدـ" العمػل.. كعػدـ     

المشػاركة فػي النشػػايات االجتماعيػة المختطاػة،  ف الػػاين     

"بهػا م".. كهنػا أيءػان عػاد      هم مجػرد  يعمطوف كيشتغطوف

 الرجل الام سكت قبل قطيل يناقش. 

يعمطػػوف عشػػر سػػاعات يوميػػان هػػم  تقػػوؿ إف الػػاين  -
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كػاف عطػيهم   كبها م..  مجرد أناس غير يبيعيين.. أك أنهم

طػػػدعوة ل التاػػػرغإلػػػ   أف يعمطػػػوا مثطػػػك.. أم أف يعمػػػدكا 

.. كلكػن.. لػو أف خبػاز الحػي     كالعمل من أجطهلػ"كريشنا"

تسػتطيع أف  المقػدار مػن السػاعات، هػل كنػت       ذلكاليعمل 

  تحصل عط  خبزؾ اليومي!

الخبازكف مكرهػوف عطػ  العمػل عشػر سػاعات      ااف  -

أسػػتطيع أف  . كأنػػايػػا سػػيدم.. كهػػاق ،الػػة غيػػر يبيعيػػة   

 العمل!إل   أ،صل عط  خبزم اليومي دكف الحاجة

أنت لم تجل ،قيقةن عطػ  سػاالي.. هػل تعتقػد أنػه       -

كػػػاف بنمكانػػػك أف تكػػػوف فػػػي هػػػاق البنايػػػة الكبيػػػرة لػػػو أف    

 المقاكؿ لم "يعمل".. كلم يتعهد بنانها؟!

نحػػن مسػػتعدكف لطعمػػل داخػػل النرػػاـ لتصػػايته..      -

نحن ال نقوؿ إف الخبازين يجل أف يتوقاوا عن العمػل!..  

،يػػػاتهم تعػػػاليم إلػػػ   كلكػػػن نقػػػوؿ إنػػػه ال بػػػد أف يءػػػياوا 

 كريشنا!

 هنػا. إل   قبل مجي ي كنت أعطم أف هاق هي غايتك -

المثػل فػي الغبػان بػػ"الحمار" كفػي       وفسااؿ آخر.. تءرب

الػػػػػاكان بػػػػػػ"البقرة" مػػػػػن قػػػػػاؿ لػػػػػك: إف الحمػػػػػار أغبػػػػػ     

 الحيوانات!. كأف البقرة ذكية؟!
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 الحمار يعمل أعماالن شاقة! -

 من البقرة؟  أقل ذكانن كاف أنه لهاا كاف غبيان.. أكأ -

نعػػػم!.. كلهػػػاا البػػػد أف يقػػػاؿ عػػػن الرجػػػل الػػػام     -

 يعمل كثيران بأنه ،مار. 

لحااػػرين هنػػا فػػي هػػاق الصػػالة مػػن غيػػر    إذان كػػل ا -

،مير،  نهم كطهم يعمطوف عشر  ،في نررؾ ،جماعتكم هم

 ساعات يوميان؟! 

اػػػاؽ المحااػػػر بنقػػػاش هػػػاا اإلنسػػػاف "العابػػػي!"   

لكػػػػن الرجػػػػل يسػػػػتأن  ككػػػػأف   فططػػػػل إليػػػػه أف يسػػػػكت، ك  

لػػػم يططػػػل إليػػػه سػػػول االسػػػتمرار فػػػي     المحااػػػر العتيػػػد 

 المحااػػػر اػػػطراا سػػػ طة.. ف مزيػػػد مػػػن  النقػػػاش كيػػػرح 

عػدد   ،ا،تجاجػان  ،.. فتبعػه مػن المكػاف   "يردق!"إل   أخيران

من الحءور؛  ف المحاار كاف يجػل أف يءػمن لكػل مػن     

 ا خا كالرد.!الكالـ كالمناقشة، كجان إليه ،رية 

انتهػػػت المحااػػػرة.. فجػػػانت مااجػػػأة جديػػػدة! هػػػاا   

بػػاالت أخػػرل  إلػػ   االنتقػػاؿإلػػ   الشػػاب دعػػا الحااػػرين  

كجبة الغدان.. أك العشان..لسػت أدرم، فقػد كانػت    لتناكؿ 

الرابعة بعد الرهر.. ككل الحاارين هنا إل   الساعة تشير
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لػي   بػل  كاف عطيهم أف يشاركوا في تناكؿ هػاق الوجبػة..   

 - ف شػػاؤكاإ -دعػػاهم للكػػل كػػل يػػوـ   فقػػدهػػاا فحسػػل؛ 

كبهاا يستطيعوف أف يدخركا ربع مرتبهم شهريان.. ثم قاؿ 

مطيػػػوف  12)أف يػػػدعو كػػػل سػػػكاف بػػػاري     إنػػػه يسػػػتطيع  

 ال يخش  أم نقص في التموين؟! كهو، (نسمة

قطت في داخطي: يا ترل من "يموف" هػاا الطعػين؟!   

ثم قررت أف يكػوف هػاا السػااؿ اػمن نقاشػي لطمسػاكؿ،       

 ا كل! الاراغ من كالام سأعمل جهدم عط  أف يتم بعد

كنت أتوقع أنني سػأرل مػن المػأكوالت مػا لػم أرق مػن       

  .. ثم قطت بصوت مرتاع!قبل!

 ماذا أباب هاا المسكين المطق  عط  ا رض؟! -

في مكانهػػػا هطعػػػان، فهػػػي كانػػػت     انتاءػػػت "دكمينيػػػك" 

ر،طػػة يويطػػة لػػم   سػػاالي أيقرهػػا مػػن غافطػػة، أك سػػار،ة، ك

 يعطم مداها أ،د! يكن

 أكق!.. لقد أخاتني! -

ثم كاعت يدها عطػ  بػدرها!.. تطهػث!.. كأردفػت،     

 بتسامة معتارة، خجطة: كهي تنرر إل٘ي با

 كلكن أم مسكين تعني؟؟ -
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 أ،ػػد "الشػػباب"!.. أعنػػي الكريشػػنا!..   إلػػ   أشػػرت

أمػػاـ "كنبػػة"   يػػزاؿ يغػػرس جبهتػػه فػػي ا رض   الكػػاف فهػػو 

كػػل أنػػواع الزهػػور كالػػوركد.. كػػاف   ،مػػران أنيقػػة مغطػػاة ب 

رجػل.. عاػوا.. بػورة فوتوغرافيػة      أيءان هاق الكنبة فوؽ

في إيار ذهبي أنيه، يزيػد  كقد كاعت الصورة لرجل!.. 

يولػػػه عػػػن المتػػػر، كعراػػػه عػػػن الخمسػػػين سػػػنتيمتران..     

 ينيك: مأجابت دك

 إنه يسجد! -

 يسجد؟!.. كلمن يسجد؟! -

لصػػا،ل الصػػورة.. "برابهوابػػادا" ممثػػل كريشػػنا      -

 عط  ا رض!

 ثم تابعت: 

هػاق الصػالة   إلػ    أم تابع من أتباع كريشػنا يػدخل   -

 د!أك يرل بورة بربهوابادا عطيه أف يسج

 كطما دخل!.. ككطما رأل الصورة!  مرة كا،دة؟! -

أجطػػػػت نرػػػػرم فػػػػي كػػػػػل أنحػػػػان الصػػػػالة.. كػػػػػاف       -

الموجودكف هنا خطيطان من أتباع كريشنا كمن الزا ػرين..  

 مكاف ا كل. إل   ككطهم ينترركف "ا كامر" باالنتقاؿ
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فػػي  ، كهػػيدكمينيػػك هػػاق كانػػت مػػن جماعػػة كريشػػنا   

 ،شػػقران ،هػػا. فرنسػػية ،ػػوالي الثانيػػة كالعشػػرين مػػن عمر  

كأشػهد أف هػاق ا لبسػة الهنديػة التػي كانػت        ،جميطة جػدان 

، ككػػػػل ااخػػػرين كا خريػػػػات مػػػػن  دكمينيػػػك  تنػػػدس فيهػػػػا 

زمال هػا، قػػد زادتهػػا ،سػػنان ككداعػة. كنػػت أتػػألم لهػػا كهػػي   

جانبهػا  إلػ    تءيع في براثن هاق الوثنية الهندكسػية. كػاف  

رق.. ػػػػػػياػػػل بػػػغير، اعتقػػػدت أنػػػه فػػػي العاشػػػرة مػػػن عم     

 سألتها: 

 هاا أخوؾ؟! -

 هاا ابن بديقتي "تيسا" التي تق  هناؾ!  -

أ،ػػد  إلػػ    امػػرأة بدينػػة كانػػت تسػػتند    إلػػ    كأشػػارت

. ثػم كاػعت يػدها عطػ  رأس     لنػا ااف  جوانل باب مواجػه 

 حسسه" كتداعبه في ،ناف كهي تتابع: تالطال، "ت

 أنه يستعد لطر،يل! -

 أين؟!إل   الر،يل!.. -

 الواليات المتحدة ا مريكية!إل  فرجينيا.. في  -

هنػاؾ مػع أسػرته، فاسػم أمػه      إلػ    كنت أ،نػه سػياهل  

 "تيسا" لي  فرنسيا.. قطت: 
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 .. إذف؟! بالدقإل   سيعود -

 إنه إنجطيزم..  -

  ؟!كلماذا فرجينينا -

ثنػػػ  عشػػػر  اعنػػػدما يبطغػػػوف  ،كػػػل أياػػػاؿ كريشػػػنا  -

كهنػاؾ يتمكنػوف مػن     ،فرجينيػا إل   ير،طوف ك،دهم ،عامان

 ..باتنا الزراعيػػػػة الشاسػػػػعة.. يزرعػػػػوف  العمػػػػل فػػػػي هءػػػػ  

 خدمة "البقرة" ك،مايتها!إل   كيسعوف

 أم بقرة؟! -

 !ةكل بقر -

 كلماذا الري  "دا مان" يا دكمينيك؟! -

إل   الهجرةإل    ننا ال نريد المدينة.. نحن ندعو -

نجػد   لكػي  ف هدؼ الوجود هو أف نعيش ببسػاية الري   

 .الوقت الكافي لتطوير الرك،انية

 استأنات بعصبية: كسكتت قطيالن، ثم  -

الموجػودة فػي كػل     هاق االختراعات كهاق المكػا ن  -

كبطالػػة  ،أكجػػدت البطالػػة.. بطالػػة ا يػػدم  ،قػػوؿ اإلنتػػاج

تنصػػل  ..العقػػوؿ! ثػػم إف الحػػركب.. الحػػركب يػػا سػػيدم   
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دا مػػػػان عطػػػػ  المػػػػدف كالمنػػػػايه الصػػػػناعية، كلػػػػي  عطػػػػ  

 الحقوؿ كا نهار!. 

شػاعرة  إل   لقد تح٘ولت. هنا كانت دكمينيك تسرح!.

 أكثر مما ينبغي!

 استمرت: 

فػػي الهنػػد.. كػػاف مػػن    مػػثالن ..فػػي الحػػرب ا خيػػرة  -

 عط  كالكوتا! تاجرتالسهل أف تال،  أف أكثر القنابل 

 كانت أمثطتهم دا مان من الهند.. 

 كأستأنات:

 كالناجوف من الحرب.. يا سيدم.. يتجهوف دا مان -

المطجػأ.. يػأكطوف مػن نتػاج     الري .. إنهم يجدكف فيه إل  

   رض، كيشربوف من ،طيل "البقرة!"ا

 قطت كقد امتل بدرم غيران: 

لمػػػاذا  ..البقػػػرة أيءػػػان!.. البقػػػرة فػػػي كػػػل ،ػػػين!     -

 ،طيل النعجة مثالن؟! الحطيل اليكوف

استدارت دكمينيك نحوم كأخات تشد عطػ  ،ػركؼ   

 كطماتها كهي تنخزني في بدرم بسبابتها النحيطة: 
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كهػػي أنبػػل   ،الثػػركة الحقيقيػػة لإلنسػػاف   قػػرة هػػي الب -

ك،طيبهػا هػو ك،ػدق القػادر عطػ  دفػػع       ،الحيوانػات كأذكاهػا  

 .نمو القول العقطية كالرك،انية

 قطت لها:  -

تنتشػػركف فػػي المدينػػة   ،،تػػ  ااف ،زلػػتم مػػاكلكػػنكم 

 الري ؟!إل   كالدخاف.. لماذا ال تاهبوف أنتم

نحػػن هنػػا فػػي المدينػػة بشػػكل ماقػػت.. نحػػن هنػػا        -

 هي مهمتنا سنر،ل. تكعندما تن ،ن مهمة دا

كانػػػت مهمػػػة دكمينيػػػك كزمال هػػػا هػػػي التبشػػػير بهػػػاق     

 الوثنية الهندكسية.. 

كفػػي كػػل   ،بعػػد ،ػػديث امتػػد لػػدقا ه عػػن كػػل شػػين     

كجدتني أنػدهش لكػالـ كانػت تقولػه دكمينيػك كاتػاة        ،شين

 أكركبية عن المرأة كدكرها.. كانت تقوؿ: 

الرجػل سػتكوف    فنف، الري إل   عط  منطه الهجرة -

يسػػاعدق  ،لشػػاقة مػػن نصػػيبه، كالزراعػػة كالحػػرث ا عمػػاؿ ا

فػػدكرها أف تحطػػل المػػرأة فػي ذلػػك الثػػور كالحصػػاف.. أمػػا  

 كترع  ا يااؿ.. ،لبيتا"البقرة"! كتنر  

كغيػػرهن مػػن  ،كلكػػن بنػػات جنسػػك مػػن الارنسػػيات   -
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ينااػػػطن مػػػن أجػػػل اقتسػػػاـ كػػػل شػػػين مػػػع       ،ا كركبيػػػات

 الرجل!..

تحركػػػات المػػػرأة التػػػي تحػػػاكؿ     نحػػػن نال،ػػػ  كػػػل   -

تقطيدق.. هػاق التحركػات فػي    إل   كتسع  ،مناهءة الرجل

تنتهػػي   ،الواقػػع ليسػػت أكثػػر مػػن مسػػر،ية سػػاخرة مءػػحكة

التػػي يجػػل  أف  فيهػا المػػرأة دا مػػان بالتأكيػػد عطػ  أنهػػا هػػي  

تغػػال  ناسػػها،   –عنػػادان  –المػػرأة  "تطػػد!".. أك تنجػػل. 

صػنع، هػػو  طػػة فػي الم أك عام ،كتعتقػد أف عمطهػا كسػكرتيرة   

لكنهػا بعػد ،ػين تقتنػع تمػاـ       ،مصدر سعادتها كيمأنينتهػا 

نمػو   كفي رعايةاإلنجاب،  في قتناع بأف "السعادة" هياال

 !كمتابعتهالطال 

مػن   بعػب ربما كاف في الكػالـ الػام تقولػه دكمينيػك     

بػػل هػػاا ال يهػػم ااف!..  ..مػػن الواقعيػػة بعػػبك ،المنطػػه

ت شػي ان مػا عػن الشػعر!.     توقاػ  دكمينيػك  الام يهم هو أف

 بعد لحرات:  لهالست أدرم لماذا قطت ك

 كعندما تموتين؟! -

 عنػػػدما ،نترػػػر أف تصػػاعني بقءػػػية بػػعبة  أن ػػػػػ لػػم أك 

 قالت: 
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إلػػ   ة متناهيػػةيػػعنػػدما أمػػوت تنتقػػل رك،ػػي بطبيع   -

جسد آخر.. ربما جسػد إنسػاف.. ربمػا جسػد ،يػواف!..      

 ثم ،الشبابإل   ،من الطاولة ،أم الركح ،تمامان كما تنتقل

 ا كؿ! الوا،د في الجسد ،الشيخوخةإل  

 لػ  التاػت إ أجل! لقد كانت تعني "تناسن ا ركاح".. 

كعراػػه  ه!" كػػاف يسػػد بطولػػ مػػن الكرشػػنا بػػوت شػػاب " 

أ،ػػػد جوانبػػػه إلػػػ   البػػػاب المواجػػػه.. الػػػام كانػػػت تسػػػتند

 فرجينيا!إل   الام سير،ل المرأة.. أـ الطال

 قاؿ المحاار:

إلػػػ    . سػػػنقدـ ا كػػػل معػػػان  قبػػػل أف نأكػػػل نحػػػن.    -

كريشػػػنا.. كهػػػاا أمػػػر سػػػيتم فػػػي ا،تاػػػاؿ جمػػػاعي بعػػػد        

 لحرات!

 تنحنح ثم تابع: 

غيػػر هػػاا.. البػػد مػػن تقػػديم اػػحايا الكريشػػنا..       -

كتقػػديم الءػػحية هػػو اعتػػراؼ اػػمني بالعطويػػة.. كبمػػا أف   

انية تحقيه هاق العمطية لطصعوبات كالحياة تءن عطينا بنم

جميعػػػان فهنػػػاؾ "اػػػحية" سػػػهطة..  اهػػػهالماديػػػة التػػػي نواج

الة.. كهي التغني بأسػما ه "المقدسػة" بعػد    ممكنة..  كفٕع
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عطيكم أف تػرددكا هػاق الكطمػات: هػارم      .قطيل أماـ تمثاله

كريشنا هارم كريشنا.. كريشنا كريشنا.. هػارم. هػارم.   

 راما.. هارم راما.. راما راما.. هارم هارم..

عط  إيقاع بعب  مطحنة مغناة ،رددها مرتين أك ثالث

ثناف من زمال ػه.. ثػم   ابالءرب عطيها  هالطبوؿ التي با،ب

كانػػت تطػػك الكطمػػات مكتوبػػة  ،سػحل مػػن خطاػػه لو،ػػان كبيػران  

 عطيه بخ  كااح.. 

هاا الطػوح سػيكوف أمػامكم عنػد الهيكػل.. انرػركا        -

إليػػه كغنػػوا بصػػوت مرتاػػع!.. عطػػيكم أيءػػان أف ترقصػػوا..   

 ف إيقاع النشػيد ناسػه لػي      ؛كعمطية الرقص سهطة جدان

 جيدان..  ٘ينرركا إلابعبان.. 

مػع كقػع    يغنػي كيحػرؾ رجطيػه يمينػان كيسػاران     ثم أخػا  

،تػػ  ،ػػن أف كػػل مػػن فػػي الصػػالة  كاسػػتمر كػػالك ،الطبػػوؿ

أف يتأكػػد مػػن قدرتػػه   ثػػم أ،ػػلالرقصػػة.  يريقػػة قػػد أدرؾ

عطػ  "الاهػم"..    نحن أك ربما من قدرتنا ،عط  "التاهيم"

قبػػل  مػػن الػػرقص قػػوـ معػػان بتجربػػة أك تجػػربتينفططػػل أف ن

الهيكػػل. كلكػػن قبػػل أف يػػأذف ببػػدن التجربػػة      إلػػ   الػػاهاب

 دكمينيك أسألها: إل   أنا التاٌت ،ا كل 
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هػػل يتوجػػل عطػػ  كػػل النػػاس هنػػا أف يرقصػػوا أك       -

 يرددكا هاق الكطمات أماـ الهيكل؟

كلكػػػػن يسػػػػتحل منػػػػا  ،يمػػػػأنتني بأنػػػػه "ال يتوجػػػػل"

ناسػي: عطػيكم لعنػػة الطػه.. كالطػه مػػا     قطػت فػػي  فكءػيوؼ..  

 رقصت كال رددت هاق الكطمات أبدان!!

مرة أك مرتين.. أك  بالمغنين الراقصين ماجت الصالة

ثالثػان.. ثػم هبطنػا السػطم نحػو الػدكر ا راػي مػن          :قولوا

الػػػػام كػػػػاف يسػػػػدق هػػػػاا الشػػػػاب الطويػػػػل    ناسػػػػه البػػػػاب 

 العريب!

كػػاف يحجػػل ثطثهػػا ا خيػػر   ،الصػػالة التػػي تطقاتنػػا ااف

خطػػ  ثالثػػة عقػػود ،ديديػػة    ، كهػػيسػػتا ر ،مػػران غطيرػػة 

فيهػػػػا كػػػػل  ،بػػػػغيرة مزخرفػػػػة بنقػػػػوش شػػػػرقية أك هنديػػػػة  

ال  ،ا لواف. كمن أرض الصػالة كػاف يرتاػع ،ػاجز ،ديػدم     

لمنػػع الػػواقاين هنػػا مػػن    أكجػػدكق ،يزيػػد يولػػه عػػن المتػػر  

كػػػاف هػػػاا هػػػو   ،لمػػػ  السػػػتا ر أك االقتػػػراب ممػػػا خطاهػػػا  

 هيكل: ال

 سألت دكمينيك: 

أك كمػػا  ،أعتقػػد أنكػػم تػػرددكف كثيػػران هػػاا النشػػيد   -
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،تػػػػػ  فػػػػػي الشػػػػػوارع كالسػػػػػا،ات  ،تدعونػػػػػه "الءػػػػػحية"

 العامة!؟

الحياة اإلنسانية مناسبة جيدة لواع نهاية ،اسمة  -

أك هػػاق  ،كهػػاا النشػػيد الػػام نغنيػػه    ،لطتوجعػػات الماديػػة 

هػدافها  يجل أف تعطم أف من أنبل أ ،الءحية التي  نقدمها

 العالم. إل   جطل "السالـ"

غػرر   التػي بعيدان أتاحص كجه هػاق الاتػاة    أنا سر،ت

بعد أف  ،و الهندكثنٕي ،كباتيات أخريات كفتياف آخرين ،بها

الخصػػػػػبة الممهػػػػدة بالءػػػػػياع كبػػػػػالخوؼ   كجػػػػدكا ا رض 

 مأف ػػػػدته ان قػػػػدمواالشػػػػباب التعسػػػػ  االنكبالتشػػػػرد.. هػػػػ 

 مذلػػك بعػػد أف خػػدعه   واالاارغػػة لمركجػػي الخرافػػة.. فعطػػ   

أخػػػػا يهػػػػددق المسػػػػتقبل بالسػػػػحه ثػػػػم  ،كخػػػػالهم الواقػػػػع

 ،بػأم خػي    هػاالن الشػباب   كالدمار.. كػاف البػد أف يتعطػه   

فوجد هاق ا كاكبة التػي يسػمونها    ،،ت  كإف كاف كهميان

كهػاا   ، ف فيهػا كعػودان كثيػرة    ،فرب  مصيرق بهػا  ،كريشنا

 . غربفي أكربا كال ما يبحث عنه ااف أكثر الشباب

أتباع كريشنا الموجودكف هنا في هاق الصالة شكطوا 

بػػػػاين عػػػػن يمػػػػين الهيكػػػػل كعػػػػن يسػػػػارق.. ثػػػػم أخػػػػاكا    
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كهم بعب الزا رين طوف.. كيغنوف.. كيرقصوف.. يشاربيط

ربما كاف فػي هػاالن ا خيػرين مػن يعجبػه       من ا كركبيين.

 !لي  إاٌلهاا "الطحن" الهندم.. 

كأخات ،ركػات   أخات أبواتهم ترتاع!.. كترتاع!..

رقصػػهم تعطػػو.. كتعطػػو.. كأخػػا عػػرقهم يتصػػبل مػػن كػػل      

تحػوؿ   ..مكاف.. كبعد دقػا ه.. كبهسػتيرية عجيبػة مازعػة    

 ركب كقاز!إل   نواح.. كانقطل رقصهمإل   غناؤهم

الصػالة كانػػت تختنػه.. كرؤكس أكثػػر الحااػرين هنػػا    

تناجػػر. لػػم نعػػد نسػػمع أم إيقػػاع. كلػػم نعػػد نميػػز         تكػػاد

 ر فػػي هػػاق المجموعػػة التػػي كانػػت تشػػل    كا،ػػدان مػػن ااخػػ 

.. كنا نسمع فق  اواان قوية.. قوية.. تتزلزؿ كتشتعل

لها كل خاليا أجسادنا.. ككنػا نػرل فقػ  أجسػادان ،مػران      

كنػػا  ..فػي معركػة اػارية مجنونػة!     ..تتطػا،ن.. كتتطػا،ن  

 نخاؼ!.. كطنا كنا نخاؼ!

أخيران.. انارج الستار ا ،مر الام كانت تمنعنا منػه  

خط  هاا الستار.. عط  سدة يزيػد  ك باف الحديدية!القء

ارتااعهػػا عػػن خمسػػين سػػنتيمتر.. كػػاف هنػػاؾ تمثػػاالف أك    

 ،بنماف.. أك هما في الحقيقة "عركستاف" من البالستيك
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يػػوؿ كػػل منهمػػا ،ػػوالي    ،تشػػبهاف تمامػػان عػػرا   ا ياػػاؿ 

 ،ا كلػػػ  تمثػػػل امػػػرأة هنديػػػة كثياػػػة الشػػػعر     ،متػػػر كا،ػػػد 

ذا لحيػة غزيػرة سػودان     ،هنػديان أيءػان   كالثانية تمثػل رجػالن  

كا قػػراط مػػا   مػػن الحطػػي كالتيجػػاف  –كطيهمػػا  –كعطيهمػػا 

بػػػور كرسػػػوـ  كانػػػت ك،ولهمػػػا ،ينػػػون بحمطػػػه "،مػػػار!" 

كػػاف كهطػػم جػػرا..  ،كلبقػػر كعجػػوؿ ،بػػغيرة لهنػػود آخػػرين

 ،كبشػموع كثيػرة أيءػان    ،محػايين بمبػاخر كثيػرة    التمثػاالف 

 "بركجوكتػػػورات"الػػػػلػػػم تكػػػن تغنػػػي عػػػن أاػػػوان    كلكنهػػػا 

سػػػق   التمثػػػالين، كهػػػي كانػػػت مثبتػػػة فػػػي   السػػػايعة نحػػػو

 الصالة..

فأدركػػػت هػػػاق  ،سػػػحبت دكمينيػػػك مػػػن كتاهػػػا نحػػػوم 

بكطمػػػة  أتاػػػوقفبػػػادرت قبػػػل أف   ،الطعينػػػة أننػػػي سأستاسػػػر  

 كا،دة:

هػػػاا هػػػو كريشػػػنا.. كهػػػاق هػػػي زكجتػػػه الجميطػػػة     -

 "راداراني" 

 أهالن كسهالن .. هو متزكج إذف! -

قػػػد جر،ػػػت   ،بهػػػاا السػػػااؿ السػػػاخر   أعتقػػػد أننػػػي. 

..  فقد لكزتنػي بنرػرة ،انقػة مػن     مشاعر دكمينيك الدينية
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ثػػػم أدارت كجههػػػا تغنػػػي    ،ركػػػن عينهػػػا الجميطػػػة الواسػػػعة   

كتػػرقص مػػع ااخػػرين.. أجػػل!.. فهػػاالن لػػم يتوقاػػوا بعػػد   

 عن الركب كالقاز كالنواح. 

 عادت دكمينيك بعد لحرة تقوؿ: 

 ؛تمثاؿ كاإلخػالص لػه  نحن نعمل عط  خدمة هاا ال -

  !"سبحانه" نه الصورة التي يرهر تحتها كريشنا 

لست أدرم لماذا اشتعطت في ناسي رغبة جامحة في 

فعػالن.. لعطهػا بهػاق الصػاعة      ةأف أباع هاق الاتػاة المعتوهػ  

انتشػػاؿ ناسػػها مػػن هػػاق "الطعبػػة"    إلػػ   فتسػػرع ،تسػػتيق 

 هاق الخدعة السخياة! :الخطيرة.. أك قولوا

كلهػاالن الاتيػاف كالاتيػات     ،أبكي لها –كالطه  –كدت 

لحرتها تبجػيالن   يػػػػالاين كانوا ينطر،وف أمام ،من أمثالها

مسػتول  إلػ    .. لقػد كبػل بهػم اليػأس    مكعبادة لهاا الصن

إلػ    ،كلالعتقػاد فػي أم شػين    ،الءركرة لطتعطه بأم شين

 ،فػػي هػػاق العػػرا   البالسػػتيكية   هػػو "االعتقػػادأف بػػار "

كػػػل انتصػػػارات  .. بقػػػر كالعجػػػوؿ كالهنػػػود!  كفػػػي بػػػور ال 

زمانهم العطمية كالاطساية لم تحمهم مػن عبػادة ا بػناـ..    

السػبل فػي هػاق االنهيػارات العقطيػة       ،هػي ناسػها   ،بل لعطها

 كالناسية كالرك،ية!
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 مسح جبهتك!ااع يدؾ عط  الطهل!.. ثم  -

 بوت امرأة كاف يداهمني من قريل!

نػػػت فتػػػاة  التاػػػت بسػػػرعة نحػػػو مصػػػدر الصػػػوت.. كا   

تحمػل فػي يػدها شػي ان يشػبه اإلنػان        ،غير دكمينيك ،أخرل

 ،لػػم أعػػرؼ مصػػدرها ة،الصػػغير.. تنبعػػث منػػه شػػعطة بػػغير

 ثم كررت برفه:  ،ابتسمت في كجهي

 اع يدؾ فوؽ الشعطة!.. ثم أمسح جبهتك! -

أدركػػت أف لعبػػة الشػػعطة هػػاق هػػي إ،ػػدل فقػػرات هػػاق 

هػػاق إلػػ   الطقػػ  الػػديني عنػػد جماعػػة كريشػػنا!.. نرػػرت  

الاتاة يويالن دكف أف أ،ػرؾ سػاكنان ثػم ،ولػت نرػرم نحػو       

دكمينيػػك فاهمػػت هػػاق ا خيػػرة أننػػي لػػن أفعػػل!.. كبهػػزة       

زميطتهػا بػا،بة الشػعطة    إلػ    خاياة من رأسها كانت تشػير 

مػػن كػػاف إلػػ   بػػأف تبحػػث عػػن "نمػػرة" أخػػرل.. فتخطتنػػي  

 يق  بجانبي!

،امطػػة فػػي  هنػػاؾ فتػػاة أخػػرل تػػدكر عطػػ  الحااػػرين   

عطػيهم جميعػان أف يشػموها. كقبػل أف     ككػاف  كردة.. يدها 

دكمينيػػػػك تططػػػػل إليهػػػػا أف    منهػػػػا تقػػػػ  أمػػػػامي اقتربػػػػت  

 تقوؿ: لنحوم  اٍلتىاىتىٍت.. ثم تتجاكزني
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عطػ    مءػيايك  عاص؟ يمكنك أف تجامل أنت لماذا -

 ا قل!

فػػػي   ثػػػم اقتربػػػت أهمػػػ  ،كاػػػعت يػػػدم عطػػػ  كتاهػػػا 

 أذنها: 

ن بكتػػػاب أجػػػل! مح٘صػػػ ن يػػػا سػػػيدتي..أنػػػا مح٘صػػػ -

 اسمه: "القرآف"

إلػػ   هػػزت كتايهػػا ككػػل البنػػات! ثػػم أدارت كجههػػا     -

فتاة ثالثة أخات تتقػدـ  إل   كنت أنرر.. ،يث كنت أنرر!

،يػػػث الصػػػنم كزكجتػػػه.. كػػػاف بػػػين يػػػديها   ،نحػػػو الهيكػػػل

مطي ة بأبناؼ من المأكوالت.. كاعتها عط   كبيرة بينية

 ت تخطو عطػ  قااهػا  ثم عاد ،عند أقداـ الصنمين ،ةالسٕد

 !معها الخط .. ثم .. سجدت!.. فسجدكا كطهمإل  

 يا ماؿ الهالؾ.  -

بالعربيػػػة.. كبصػػػوت  ال شػػػعوريان  يبػػػدك أننػػػي قطتهػػػا  

فهػػػػي لػػػػم   ،حاػػػػتستو ٍتتىػػػػمسػػػػموع..  ف دكمينيػػػػك التا 

 تاهم!.. لقد كانت تحسبني أكطمها!

 نعم ؟! -
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.. أشػػرت نحػػػو بػػػينية ا كػػػل!  مػػػن الموقػػػ  تخطصػػان 

 فقالت:

محػرـ عطينػا   فالبد أف نقػدـ ا كػل لكريشػنا أكالن..     -

 أف نأكل قبطه.. ال بد أف يكوف هو أكؿ ااكطين!

فػػي كػػل لحرػػة جديػػدة كانػػت ترتاػػع فػػي ناسػػي نسػػبة   

العقػػل   مسػػطوبو هػػم هػػاناالعتقػػاد بػػأف هػػاق الاتػػاة كزمال   

 ختيار فعالن!كاال

 ااف فق  يمكننا أف نأكل! -

نحػو الػدكر    قالتها دكمينيك كهػي تسػحبني مػن يػدم    

 العطوم!

كانػػت السػػتا ر الحمػػران قػػد أسػػدلت مػػن جديػػد عطػػ   

ليمكنهمػػػػػػا ا كػػػػػػل ك،يػػػػػػدين فػػػػػػي     ،كريشػػػػػػنا كزكجتػػػػػػه 

  "!!"ايم ناف

الػػدكر العطػػوم خصصػػوق لطػػاين يتكطمػػوف  الارنسػػية   

 ،كالدكر ا راي لطاين يتكطمػوف اإلنجطيزيػة   ،من الزا رين

ككػػػل  ،مجموعػػػاتإلػػػ   دكر قسػػػموا الزا ػػػرين  كفػػػي كػػػل 

كفػي كػل    ،ة تتكػوف مػن أربعػة أك خمسػة أشػخاص     وعمجم

مجموعة تابع من أتباع كريشػنا..  "يعتنػي" بالءػيوؼ..    
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يتحدث إليهم.. كيجيل عط  أس طتهم.. كيبعان يشرح لهم 

" عطػػ  يديػػه  لأهػػداؼ الحركػػة كغاياتهػػا.. كربمػػا "اهتػػد   

ال أبػل يجػل    ،بعءهم.. كهو ال يططل مػنهم ذلػك مباشػرة   

 أف االنقيادإل   كل الموجودين هناكي يطم ن  يططبه أبدان

 ،عطػػػ  "قناعػػػة" الاػػػرد نهػػػاق الحركػػػة إنمػػػا يػػػتم بنػػػاإلػػػ  

هػاا يعطػي الزا ػرين    فكلػي  باإللحػاح..    ،كبمحب إرادتػه 

االنطباع عن أف معتقد كيعطيهم  ،ثقة في كل ما يسمعوف

إلػػ    ليسػػت فػػي ،اجػػة    ،عطػػ  قواعػػد قويػػة    بٗنكريشػػنا مرػػ 

.. التػػودد كأتوليػػد اإلقنػػاع  بالططػػل المباشػػر كباإللحػػاح   

مػػػػن شػػػػأنهما التنايػػػػر..  ف النػػػػاس     كاإللحػػػػاح كالتػػػػودد 

هػػػو  ،سيكتشػػػاوف أف الغػػػرض مػػػن كػػػل هػػػاا "السػػػيرؾ"    

الحصػػػوؿ عطػػػ  أتبػػػاع جػػػدد فقػػػ !.. كهػػػاا سػػػيحب  كػػػل 

 دبطوماسية "المنرمة العالمية" لمعتقد  كريشنا!

سػػػططة فواكػػػه ا كػػل يتكػػػوف مػػػن: سػػػططة خءػػػار.. ك 

 مخطوية بالكريم.. ك،طيل.. يبعان ،طيل "بقرة!" 

ا كػػػػػػػل كػػػػػػػاف عطػػػػػػػ  ا رض.. كبػػػػػػػال شػػػػػػػوكات كال  

 سكاكين.. إعالنان لطبساية!!

 ستأكطين مع أم مجموعة يا دكمينيك؟! -
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كأننػي أرغػل أف أكػوف     ،ي سػككل ننػ سألتها!.. فرنت أ

 في مجموعتها!

ن البنػػات فػػي جماعػػة كريشػػنا ال يػػأكطن ااف.. إنهػػ     -

 يقمن بتقديم ا كل كالخدمة ،ت  ينتهي الرجاؿ!

هػاا أدهشػني   فأف تقوؿ مثل هاا الكالـ فتاة أكركبيػة  

 أيءان!

 تابعت دكمينيك: 

أ،ػػد زمال ػػي أف يعتنػػي بػػك!    إلػػ    كلكنػػي سػػأيطل  -

قنعتها بأنني لن آكل..  ننػي لسػت جا عػان!.. أك  ننػي ال     أ

 أ،ل ا كل البارد!

ذلػػػػػك أف تقػػػػػابطني  .. كيطبػػػػػت إليهػػػػػا عواػػػػػان عػػػػػن    

 بالمساكؿ عنهم في باري . أريد أف أجط  إليه!

 لقد ذهبت تستأذنه! غابت عني دكمينيك!

كخط  كل ا بػواب   ،إليها في كل الصاالت التي دخطنا

.. ك،تػػ  فػػي الحمامػػات.. كتحػػت الػػدرج..    هػػاالتػػي كلجنا

أبحػػث ك "أفػػتش"كعطػػ  الحيطػػاف.. كفػػي السػػقوؼ.. كنػػت 

دخطػت يػدم فػي    أ.. ا قػل كا،ػد عطػ    هندم عن هندم.. 

لعطنػا نعثػر    ،جيوبي. كيطبت مػن ااخػرين أف ياعطػوا مثطػي    

 . من البحث .. كلكن ال جدكلهندم كا،دعط  
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كلكػػػػنهم  ،كػػػػل الػػػػاين داخػػػػل هػػػػاق البنايػػػػة أكربيػػػػوف   

ألبسة هندية.. كيدفنوف قطوبهم في كثنيػة   " فيركفمتنكَّ"

 هندكسية. 

ة ر يسػػػهم! فػػػي  غرفػػػإلػػػ   عنػػػدما اقتػػػادتني دكمينيػػػك 

الدكر الثالػث.. قطػت فػي ناسػي: ااف سػتتحقه ا منيػة!..       

 أخيران سأقابل هنديان!

 إنه ينتررؾ! -

 قالتها دكمينيك كهي تدؽ برفه باب الغرفة التي كانت

 . "االتي!"بها  تقبع

  !ادخل -

ينبعػػػػث مػػػػن تحػػػػت البػػػػاب     ،سػػػػمعت الصػػػػوت خافتػػػػان  

ت عطػ  ثقػة   لقػد أبػبح   المغطه!.. نبرته لم تكن فرنسػية.. 

 ،ءرة هندم!في بأنني سأكوف 

 بعػػد أف دفعتنػػي ،أغطقػػت دكمينيػػك بينػػي كبينهػػا البػػاب 

عطػ   ك ،سداخل الغرفة!. كػاف أمػامي رجػل ،طيػه الػرأ     إل  

ككػل الػاين    مػن الشػعر   "زعػزع "مسا،ة بغيرة من رأسػه  

ينتشػػركف فػػي أرجػػان هػػاق البنايػػة. كػػاف فػػي يػػدق قطػػم!..        

المكتػػػػل  تحتشػػػػد فػػػػوؽ ككػػػػاف ينكػػػػل عطػػػػ  أكراؽ كثيػػػػرة 



 

 

 164 

دم ػػػػػػ دنػوت ،تػ  أسػندت ي    ،الحديدم الػام ياصػطه عنػي   

 عط  ،افة المكتل:  –كاقاان  –

 جط !ا -

دكف أف كقالهػػػػا بهػػػػدكن.. دكف أف يحػػػػرؾ رأسػػػػػه..    

 كػػػدتكعنػػػدما جطسػػػت   .. فجطسػػػت!نحػػػوم يحػػػرؾ يػػػدق 

 نه لي  هنديان..! لقد تبينت كجهه ااف!إ !يحأب

 تحت أمرؾ! انأ -

ة.. بػػػػبابتسػػػامة مجامطػػػة ماد   ٘يإلػػػ قالهػػػا كهػػػو ينرػػػر    

 لػػم يكػػد سػػول فتبينػػت شػػي ان آخػػر.. هػػو أف هػػاا الػػر ي     

.. "المحااػػرة"بػػػ قطيػػلالشػػاب الػػام فجػػر رؤكسػػنا قبػػل    

 كدت أقػوؿ لػه: هنػدم لطػه يػاعم!.. كلكنػي ،ولػت السػااؿ        

 هاق الصيغة: إل  

 أال يوجد في هاق  البناية هنود؟! -

كاف يرػن أنػه لػم يحسػن الاهػم.. أراد أف       ،لاجا ية السااؿ

 يستواح: 

 ماذا؟! -

،تػػ  ال يسػػين الرػػن فػػي     ،عػػدت أؤكػػد لػػه السػػااؿ   

 :همستول فهم
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 أنا أبحث عن هندم:  -

 ثم قاؿ:  ،الكرسيإل   أسند ،هرق

 عترؼ بأنني أيءان لم أفهم!أ -

 قطت كأنا أتطات ،ولي: 

كالمػػػي لػػػي  عطػػػ  كجػػػه كبيػػػر مػػػن   فػػػنف مػػػع ذلػػػك -

 أف أقابل هنديان..بة.. أريد والصع

ألقػػػ  القطػػػم الػػػام كػػػاف يطعػػػل بػػػه بػػػين أبػػػابعه عطػػػ   

كهػو ينرػر    ،المكتل.. ثم أسند مرفقيه عط  المكتل ناسػه 

 في شي  من الحدة: ٘يإل

أنػػػػك يطبػػػػت مقػػػػابطتي  ،عطػػػػ  أم ،ػػػػاؿ ،ال أعتقػػػػد -

 لطمزاح كالتنكيت!..

 كقبل أف يكمل قطت:

مػػن فػػي هػػاق البنايػػة الطويطػػة العريءػػة  أراق كػل مػػا  -

ال فػػيػا سػػيدم..   بامتيػػاز الهنػػدإلػ    شػيان كأفكػػار ينتسػػل أ

ف اسػػتحوذ بػػي تصػػور قسػػرم بػػأف البػػد مػػن       أ انتطمنػػي إذ

هنػػػػدم ،قيقػػػػي.. كا،ػػػػد عطػػػػ     "إنسػػػػاف" العثػػػػور عطػػػػ  

 "أدكخ!"أنني  ..ا قل!..  شين عجيل

مػع أننػي    ،مز،تي هاق لم تنػل إعجػاب السػيد الػر ي     
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هػػاا  ال أشػػك لحرػػة فػػي أنػػه كػػاف يقػػدر مػػدل ،يرتػػي فػػي    

 :العالم الغريل.. قاؿ

 ثم ماذا؟  -

فػػي المػػدل   افم تشػػرداكعينػػ ،عركػػت جبهتػػي يػػويالن  

مػن النا،يػة    -عبر النافاة الواسعة التي كانػت تمػد الغرفػة    

 –أنػػا  –كتمػػدني  ،بكػػل مػػا تحتاجػػه مػػن اػػون   -الشػػمالية

بكػػػػل مػػػػا كنػػػػت أ،تاجػػػػه لحرتهػػػػا مػػػػن أمػػػػل فػػػػي الاسػػػػحة  

ق المزياػػػػة كالحريػػػػة.. أجػػػػل!.. لقػػػػد مططػػػػت هػػػػاق الوجػػػػو  

كمػا نقػوؿ    "الهػوش! "المستعارة.. كاػقت بهػاق الكا نػات    

 في إ،دل لهجاتنا البدكية!

 من انتم؟! -

 ،هكاا سألته بعد أف تكبدت العنان في تهايل بوتي

 مطي ان بالغي ! انقالام كاف سيأتي نز

إلػػػػػػ   ا لطداللػػػػػػة.. داللػػػػػػة النػػػػػػاس  كأنػػػػػػاس جػػػػػػاؤ  -

 . "الحقيقة"

 أم ،قيقة؟! -

 كريشنا! -

 دين؟! كأ هل هاق فطساة -
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كلػػي   ،الاطسػػاة بػػدكف ديػػن مػػادة جافػػة نعػػدنحػػن  -

لهػػا أم قيمػػة عمطيػػة.. كالػػدين بػػدكف أسػػاس فطسػػاي هػػو   

مجػػرد عوايػػ  كأ،اسػػي .. كلكػػي يكػػوف لػػدينا برنػػام        

ال بػػػد أف يكػػػوف هنػػػاؾ تػػػوازف بػػػين الاطسػػػاة  ،عمػػػل فعػػػاؿ

 كالدين!

 ف كريشنا إله؟!إ :نتم تقولوف أ،يانانأ -

 إله خاي! -

 ألعنه ابتغان مرااة الطه!كنت في داخطي 

 كهل هناؾ إله ،اهر؟! -

 نعم!.. هو هاا الام خطاك! -

التات خطاي! فرأيت بورة فوتوغرافية لهاا الػوثن   -

 زاؿ ،يان يسكن الهند. ماالام  "بربهوبادا"

 كلكنكم تدعونه رسوالن أ،يانان! -

 كطه كا،د! -

 ،لمػػػاذا هػػػاق المالبػػػ  الهنديػػػة.. كهػػػاق الزعػػػازع    -

 ن التي تءعونها عط  جباهكم؟!كهاق المادة الصارا

 لتمييزنا عن ااخرين! -



 

 

 168 

 لماذا تجطسوف عط  ا رض دا مان.. -

الجػػػػػال  عطػػػػػ  ا رض يأخػػػػػا كاػػػػػع الممػػػػػارس      -

ا.. كهػػاا يزيػػد فػػػي تركيػػز الػػاهن.. كيبعػػث عطػػػ       غػػ لطيو

أف الجطوس إل   اؿ.. إاافةالتاكير الجدم.. كالتأمل الإع

 عط  ا رض فيه را،ة تامة لطجسم. 

 الحركة عط  ما يراـ؟!نشاط  -

هويادا.. الام خطاك!.. عنػدما ذهػل   بنعم!.. فبرا -

لػم يكػن يمطػك سػول      ،الواليات المتحػدة إل   ـ1965عاـ 

فػي نيويػورؾ..    ك،يػدان .. كاف يمشػي  هندية أربعين ركبية

ص كيػػردد قيػػر ،إ،ػػدل ،ػػدا قها العامػػةإلػػ    فبػػدأ يختطػػ

الػام سػمعتنا نغنيػه قبػل لحرػات       "هارم كريشنا"د ينش

بعػد أيػاـ قطيطػة فقػ  لػم يعػد يػرقص كيغنػي          .أماـ الهيكػل 

بػػل كػػاف يشػػترؾ معػػه فػػي ذلػػك كثيػػر مػػن شػػباب       ،ك،يػػدان

. أسػ  هنػاؾ أكؿ   نيويورؾ الاين أعجبهم مػا دعػاهم إليػه   

كااف نحن ننتشر في كل أنحان العالم. لنا  مركز كريشنا.

ا نيا.. كأتباعنػػػػػثمػػػػػانوف مركػػػػػزان فػػػػػي شػػػػػت  أنحػػػػػان الػػػػػد  

 كل هاا في خالؿ عشر سنوات فق ! بالماليين.
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 من يمولكم؟! -

: الكتػػل كالمجػػالت مهمػػةثػػة مػػوارد ماليػػة هنػػاؾ ثال -

.. فمػػثالن تػػم توزيػػع أكثػػر مػػن سػػبعة ماليػػين  هاالتػػي نصػػدر

فػي العػاـ المااػي فقػ . كمجطتنػا يػوزع       مػن الكتػل   نسخة 

 ،ر مػػن مطيػػوف نسػػخة فػػي بريطانيػػا فقػػ    منهػػا شػػهريان أكثػػ 

ة تطبػع  طػ ك،والي خمسما ة أل  نسػخة فػي فرنسػا. فالمج   

 !"ود هيدغباؾ تو"بالارنسية كاإلنجطيزية. كأسمها: 

 كالثمن؟! -

 ف ما ننشر يتم يبعه بكميات كبيرة جػدان، سػوان    -

فنف النسخة فػي ،ػد    ،كاف ذلك من الكتل أك من المجالت

ذاتهػػا ال تكطانػػا كثيػػران.. كنحػػن نوزعهػػا عطػػ  النػػاس فػػي        

دكف أف نحدد ثمنان معينان.. كل يػدفع مػا تجػود     ،عالشوار

 به ناسه..

النػػػػاس يػػػػدفعوف بكػػػػرـ عنػػػػدما تبػػػػدكف لهػػػػم هػػػػاا  -

 المستول من ا ريحية؟!

 ،المصػػدر المػػالي الثػػاني هنػػاؾ هػػاا بػػحيح!.. ثػػم -

كالمصػدر الثالػث    ،بعػب أعءػان الحركػة    "معونػات "هو ك

فمثالن لػدينا فػي    ،هو بعب النشايات التجارية كالصناعية



 

 

 170 

لػػػػػوس أنجطػػػػػ  فػػػػػي أمريكػػػػػا مصػػػػػنع لطعطػػػػػورات كأدكات 

 التجميل!

 ما الهند بالنسبة لكم؟! -

 نهػػػا  ،"عػػػاهرة" مجػػػرد كواقػػػع معػػػاش ااف إنهػػػا  -

مػن ،يػث   بدأت تنخرط في ماديات العصػر الحػديث.. أمػا    

فػػػنحن ال ننسػػػػ  أبػػػدان أنهػػػا مسػػػػق  رأس     كونهػػػا ا بػػػل  

 ااف كأف قطوبنػػا ،كأف معطمينػػا الكبػػار هػػم هنػػود  ،كريشػػنا

 هندية!

 هل تتكطم الهندية؟! -

 أتكطم السنسكريتية! -

)لطمال،رػػة: هػػاق الطغػػة هػػي إ،ػػدل الطغػػات القديمػػة فػػي      

 .الحءارة البراهيمية في الهند(

عنػػدما تػػتكطم الارنسػػية تتكطمهػػا بطهجػػة أمريكيػػة..    -

 ألي  كالك؟!

أجػػػػل!.. فأنػػػػا أجػػػػين مػػػػن أمريكػػػػا.. كلػػػػدت فػػػػي    -

 نيويورؾ!

 عتقد كريشنا؟!كدينك ما هو قبل أف تتبع م -

 اليهودية! -
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 .طمال،رة: في اتباع كريشنا يهود كثيركف(ل)

 هل عارض أهطك اعتناقك لمبادئ كريشنا؟! -

 نعم!..  نهم ال ياهموف شي ان! -

 متزكج؟! -

نعم!.. من إ،دل عءػوات كريشػنا.. التحقػت أنػا      -

كبعد  ،كهي بالحركة في كقت كا،د.. كنا في لندف يومها

 شهور قررنا أف نتزكج!

 أكالد؟!لك  -

 ال!.. -

 الهند؟!إل   تنرموف ر،الت  تباعكم -

 كل عاـ! -إجباريان-نعم!.. مرة كا،دة  -

 كي  كقع اختيارؾ مساكالن عن مركز باري ؟! -

سمه الست المساكؿ الو،يد.. هناؾ شخص آخر  -

خػارج   "تػورين "كهو موجود ااف بمزرعتنا فػي   "ديطير"

 باري !

 لديكم مزرعة خارج باري ؟! -

مسا،تها ثمانوف هكتاران.. كبها مدرسة لليااؿ..  -
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تباع كريشػنا.. كزكجتػي هػي    أأعني أيااؿ المتزكجين من 

المسػػاكلة عػػن هػػاق المدرسػػة.. كمػػا توجػػد بهػػا معامػػل       

 كبناعة الاخار.  ،كالخياية ،بغيرة لطرسم

يقػيم فػي الهنػد     "خطاػي! "الػام   اابرابهوبادا.. ه -

 كما عرفت.. كلكن هل له تنقالت؟!

ل!.. فهو يتنقل بين عوابم العالم باستمرار.. أج -

ف مهمته تحتم عطيه التنقل إباري  ماخران.. إل   كقد أت 

 باستمرار. 

ما نوعية عالقتكم مػع الحكومػات فػي البطػداف التػي       -

 تقيموف بها؟!

كال عػػػػن  ،االحكومػػػػات ال تعػػػػرؼ شػػػػي ان كثيػػػػران عٌنػػػػ -

قػػػد مهمتنػػا..  ف السياسػػػيين ال يػػػأتوف إلينػػا.. لكنػػػي أعت  

أنهم يعرفػوف أننػا نسػتطيع أف نمػدهم بكثيػر مػن النصػا ح        

 )!!( إلبالح الحكم!.. كلتحسين النرم!

 كقادة ا ،زاب السياسية؟ -

كثيػػركف مػػنهم مهتمػػوف بنػػا.. كقػػد كقعػػت لقػػانات     -

ا الرك،ػػػي برابهوبػػػادا كبعػػػب القػػػادة  نػػػعديػػػدة بػػػين معطم

 السياسيين الحزبيين!
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 أم النرم أقرب؟!إل   نتمأ -

تبػاع  أنحن لسنا شػيوعيين كال رأسػماليين.. نحػن     -

يجػل أف   ،في كل مكاف ،معتقد كريشنا فق .. ككل الناس

 يصبحوا كالك.. كهاا هو أهم أهداؼ ،ركتنا!

هل كقع أم تصادـ بينكم كبػين بعػب ا سػر التػي      -

 غادرها بعب أكالدها من أجل االلتحاؽ بكم؟!

 كقع! -

 كثيران؟! -

 بين بين! -

الخطػػ  عطػػ  إلػػ   يميػػت رأسػػفر ،تعبػػت مػػن الكػػالـ  -

 السق  كأنا أقوؿ له: إل   بعد قطيل أخات أنررك ،الكنبة

الغريػػػػػل أنػػػػػك ،ػػػػػدثتني عػػػػػن كػػػػػل شػػػػػين.. عػػػػػن   -

برابهوبػػادا.. عػػن كريشػػنا.. كلكنػػك نسػػيت شػػي ان مهمػػان..     

 مهمان جدان.!

 ما هو؟! -

 البقرة.. أجل!.. البقرة يا سيدم! -

كلكػن يجػػل أف تعطػم أف البقػرة لػػديها     ،أنػت تسػخر   -
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 تاػػوؽ بػػه كػػل الحيوانػػات ا خػػرل!      ،رك،ػػاني  "اػػمير!"

 هناؾ تطور تمر به كل الحيوانات!ك

 هاق نررية مادية!.. أعني نررية تطور ا نواع! -

إف جػػػانت كمػػػا قػػػدمها داركيػػػن فهػػػاا بػػػحيح..        -

كلكني أقصػد التطػور الرك،ػي. الكػا ن الحػي يمػر بثمانيػة        

ي ػة  قبل أف يبطغ اله ،مختط  "نوع"ماليين كأربعما ة أل  

 كهي الهي ة التي تمكنه من اإلدراؾ الرك،ي! ،اإلنسانية

 أيءػان  رت تبقػ  ػػػكلكنها عط  هاق الصورة التي اخت -

كقل لػي هػل تططبػوف     ،مادية. دعنا من ،ديث البقرة ااف

 معينة فيمن يريد أف  يطتحه بكم؟! "مواباات"

ططبه هو نأبدان.. نحن ال نطرح أم شرط.. كل ما  -

 اتباع تعاليمنا!

كػػاف سػػاالي هػػاا سػػخياان مػػن ،يػػث الرػػاهر.. كلكػػن    

لسػػت أدرم لمػػاذا اسػػتحوذ بػػي اعتقػػاد      ،قبػػل أف أير،ػػه 

عجيل غريل بأنه سيقوؿ في اإلجابة عطيػه: أهػم الشػركط    

 التي نططبها فيمن يطتحه بنا هو أف يكوف مختل العقل! 

نػػػتم تعترفػػػوف بالرسػػػاالت السػػػماكية كاإلسػػػالـ..    أ -

 ؟! كقبطه اليهودية كالنصرانية
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 نعم! -

ف كريشػػػنا تعػػػاليم دينيػػػة شػػػامطة    إنػػػتم تقولػػػوف  أك -

 كامطة ال تقبل الزيادة كال النقص؟

 نعم! -

ف هاق التعاليم كجػدت قبػل خمسػة    تقولوف أيءان إ -

آالؼ سنة، أم ثالثة آالؼ عاـ قبػل المػيالد.. بمعنػ  آخػر     

قبػػػل كػػػل ا ديػػػاف السػػػماكية؟! كهػػػاق ا ديػػػاف إنمػػػا هػػػي     

أعطػػػػم يػػػػا سػػػػيدم أف الػػػػدين امتػػػػداد لتعػػػػاليم كريشػػػػنا؟! 

إنمػا جػان ليػد،ب     ،اإلسالمي آخر هػاق ا ديػاف كخاتمهػا   

الهندكسػػية. هػػي ككػػل المعتقػػدات ا خػػرل الوثنيػػة.. إنػػه       

ينػػػػاقب تمامػػػػان كػػػػل خرافػػػػاتكم كخػػػػزعبالتكم التػػػػي رأيػػػػت  

الشػػامطة "كسػػمعت.. كإنػػه جػػان بمػػا لػػم تػػأت بػػه ديػػانتكم     

يػػه بػػين  كمػػا تػػدعونها.. كيػػ  يمكػػن لكػػم التوف   "الكامطػػة!

 هاا؟ "تخطيطكم"

كل ما قطت ال يغير شي ان فػي النتػا   المقػررة، كػل      -

ما جان في ا دياف السماكية كاف قد جان قبالن فػي معتقػد   

فػنف كػالـ الطػه     ،كريشنا.. كما دمنا نتحػدث عػن كػالـ الطػه    

 يتءارب!ال
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مػػن كػػالـ  هػو  معتقػػد كريشػػنا تعتقػد أف أنػت أيءػػان   -

 الطه؟!

 نعم!..  -

 القرآف؟!ك -

 ااخر كالـ الطه!هو  -

كلكن أعتقد أنك لم تاهمنػي قبػل قطيػل.. قطػت لػك       -

ه كيػ  توف ػ  ، فكيد،ب كل ترهػاتكم  ،ف القرآف يد،ءكمإ

 ؟!كبين أقوال

 كفيم يد،ءنا ،سل تعبيرؾ؟! -

 ،كتاسػػيركم لػػدكر اإلنسػػاف ،نػػه يػػد،ب عقا ػػدكمإ -

كفطسػػاتكم لطحيػػاة. يػػد،ب كػػل يقوسػػكم الوثنيػػة التػػػي       

 :نتم تقولوفأؾ شي ان آخر: م أزيدثشاهدت قبل لحرات. 

 ،نه بنمكاف اإلنساف أف يقابػل الطػه فػي أ،ػد أيػوار ،ياتػه      إ

 ألي  كالك؟!

نعػػػم! بالتأكيػػػد!.. كلكػػػن بشػػػرط أف تصػػػدر بػػػالك  -

ابهوبػػػػادا.. ممثػػػػل  ربمػػػػن المعطػػػػم الرك،ػػػػي   "تعطيمػػػػات"

مجػػػرد كريشػػػنا عطػػػ  ا رض. إنػػػه لػػػن تتيسػػػر لػػػك مقابطػػػة 

دكف أف تربطػػػػػك محبػػػػػة بأ،ػػػػػد   شخصػػػػػية آدميػػػػػة مهمػػػػػة 
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يجػػػػػل أف تحػػػػػل  ،المقػػػػػربين إليػػػػػه.. كلكػػػػػي تقابػػػػػل الطػػػػػه 

 كتخطص له! ،برابهوبادا

 قطت: 

ف هاا فػي اإلسػالـ.. أك فػي أم ديػن     أكهل تعتقد  -

 سماكم آخر؟!

 نعم! -

 كفوؽ ذلك تكاب كتاترم! -

 أنا ال أكاب! -

 لقد زدتني عيبان آخر فيك.. كهو الجهل! -

 تأدب! -

أنػت ال   ،ااف.. أنت جاهلقيقة أكاجهك بها هاق ، -

 تعرؼ اإلسالـ.

تحػػدث معػػي تأـ ل ،اإلسػػالـإلػػ   أنػػت ج ػػت لتهػػديني -

 عن معتقد كريشنا؟!

 خرجت كجسدم يتصبل عرقان!

هػاق الػدعوات   مثل   ف "ينزؼ"خرجت!.. كفاادم 

كتجػد أتباعػان يعػدكف بػالماليين فػي       ،الخرافية تجد مجػاالن 
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ال  ،ان كاإلسػالـ بينما نجػد دينػان سػامي    ،خالؿ سنوات قطيطة

يجعطهػم يحققػوف    يتمتع أهطه كالداعوف إليه بحمػاس كػاؼو  

له اليوـ من االنتصارات ما يحققػه مجػوس الهنػد كغيػرهم     

من فتو،ات جيدة لخزعبالتهم بين شباب الغرب كفي كػل  

 مكاف!

نهػا لػم   إبكيػت!   –كالطػه!   –. ك،زنت!.. ثم خجطت!.

عػػن مسػػيرة بعػػب الا ػػات المنكسػػرة  "مال،رػػة"تكػن فقػػ   

فػػي الغػػرب.. كلكنهػػا أيءػػان النػػاير لمػػن ينػػاـ عطػػ  كسػػادة     

 !بالقين رك،ه إثران غطيرة الهيان عن

تػػػاكركا أف ،ػػػوادث هػػػاق المسػػػر،ية التػػػي ال أعػػػرؼ   

أك قبػػل  ،ا لػػم تػػتم فػػي أ،ػػد العصػػور السػػحيقة  كيػػ  أبػػاه

كإنمػػػا تمػػػت فػػػي القػػػرف العشػػػرين. ك،وادثهػػػا ال   ،المػػػيالد

ا ية الساذجة فػي أ،ػد أ،ػراش    ر في إ،دل القرل البدتدك

مدينػػة  ،مػػا تػػدكر فػػي قطػػل بػػاري  أزهػػ  المػػدف كإن ،الهنػػد

 عابمة العالم!. كما يدعوها الارنسيوف!!، كا نوار
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كهنػػاؾ سػػتعبث  الإبا،ػػة،هنػػاؾ سػػتطق  العيػػوف الزرقان 

 .المنسدؿ كعناقيد الاهلما ش ت بالشعر 

تطعبػاف..   الجميطة.. هناؾ ستءع يدؾ في يد "أنيتا"

الغارقػػة كتصػػرخاف. كتغنيػػاف.. كتطوثػػاف الػػثط  بشػػهقاتكما  

 في ا ،شان!

سػول أنهػا تثيػر "الغػي " فػي       "أنيتػا" لو لم يكن في 

بدكر بعب أبدقا ي، لكاف ذلك كافيان لدفعي لطاهاب من 

 السويد. إل   أجطها

إلػػػػ    اإلعجػػػػاب بهػػػػا را عػػػػة "أنيتػػػػا".. فهػػػػي تحػػػػوؿ    

"،قػػػػد".. كتجعػػػػل مػػػػن كبريا هػػػػا باعثػػػػان لطرغبػػػػة فػػػػي أف  
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نتصػػدل لهػػا بػػالطعن كالصػػاع.. إنهػػا عطػػ  النقػػيب مػػن كػػل 

ال نسان الدنيا.. فنثارتهػا تجطػل اإلناولػونزا كالصػداع ثػم      

 تجطل "الطاة" البديعة. تطبث أف 

السويد.. كفي مطار "أكرالند" إل   –فعالن  –ذهبت 

كتمعػػػن يعنػػػان فػػػي العػػػابرين كفػػػي     سػػػم.. كانػػػت أنيتػػػا تبت 

!.. ككػاف قتالهػا يطػالبوف بالنجػدة!..     الواقاين مػن ،ولهػا  

 فعقدنا الصطح.. كلم أزد عن أف قطت لها خاية: 

كوني امػرأة عاديػة!.. فأبػدقا ي ياءػطوف النسػان       -

 الهاد ات!

أيءػػان بػػل كانػػت  فحسػػل،سػػتوكهولم لػػم تكػػن "أنيتػػا" 

البياض الكثيػ  الػام    جوهرة الشماؿ المكسوة بالبياض..

ال يكػاد ينقطػع أك يتوقػ !.. بػل لعػل بػرامة البيػاض هػػي        

التػػي أغػػدقت عطػػ  أهػػل هػػاق الػػبالد كػػل هػػاا الػػزخم مػػن        

القػػػدر مػػػن التسػػػامح    الجمػػػاؿ، كأاػػػات عطػػػيهم كػػػل هػػػاا   

قان، بمقومػات الحيػاة، فكػل مػا فػي ممطكػة       تركالهدكن، كاال

 السػػػويد يػػػدعو لإلعجػػػاب كاإلكبػػػار، بػػػل إنػػػه مثػػػار اػػػجر   

كغيرق لػدل الارقػان ا كربيػين ممػن ينرػوف عطػ  مسػتول        

متقػػدـ مػػن الرفػػاق كا مػػن االجتمػػاعي المنءػػب . السػػويد     
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تاػػػاج هم دا مػػػان بػػػأف "الرفػػػاق" هػػػو أبعػػػد مػػػن ذلػػػك قيمػػػة    

 كشموالن.

التز،طه عط  الجطيد.. كريااة  ستوكطهم كانت كالك

بػػيد السػػمك. ككانػػت "لنػػػغ" الػػام يقتػػرف اسػػمه باسػػػم       

ويدية ذات االنتشػػػار الػػػدكلي. فهػػػاا الرجػػػل   ا لعػػػاب السػػػ 

يعيش بعيدان عٌنا.. ياصطنا عنه ،والي قػرف مػن الزمػاف!..    

 كلكنه ،اار في بديهة كل عشاؽ الريااة. 

ستوكهولم كانت عواجيز يتمتعػوف، بءػماف اجتمػاعي    

ال نرير لػه فػي الػدنيا.. يمكػن لطعجػوز أف يوابػل العػيش        

إلػػػ   الػػػدخوؿإلػػػ   فػػػي منػػػزؿ الصػػػبا.. كهػػػو لػػػن يحتػػػاج    

المطبن.. كلن يغامر بسالمة أبابعه المرتعشة أمػاـ أفػراف   

الغاز أك الكهربان.. ا كل يأتيػه مطهيػان ،تػ  منزلػه.. ،تػ       

إلػػػػ   سػػػػريرق.. فا سػػػػرة السػػػػويدية الكبيػػػػرة، مػػػػن المطػػػػك 

العامػػػػل، باتػػػػت إ،ػػػػدل مثاليػػػػات المجتمعػػػػات التػػػػي تػػػػركـ  

 التكافل كتسع  إليه!

" النحػػات المػػدهش.. سػػتوكهولم كانػػت "كػػارؿ مػػيط  

ككانػػػػت "ميطيسػػػػغاركف" مكػػػػاف إقامتػػػػه.. كمكػػػػاف شػػػػغطه      

كإبداعاتػػػه "العبقريػػػة" كفيػػػه أيءػػػان كػػػاف يقػػػوؿ: "دعػػػوني  

 أبدع ما ،ل النهار يشع". 
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ستوكهولم كانت المرأة "الاوقية" التي تقػوؿ لطرجػل:   

كطم مت  شانت!.. كنػت  اسكت! مت  شانت، كتأمرق بأف يت

ثػ  السػويدية تشػتغل بػالتطحيم     سػمع أف ا ن أأبعه عندما 

كالحػػػدادة فػػػي أ،ػػػد مصػػػانع السػػػان.. ككنػػػت أعػػػٙد ذلػػػك       

"سػػػابقة" لطمػػػرأة المعابػػػرة.. سػػػأيطع المحكمػػػة عطيهػػػا.. 

كسػػأزكد المػػدعي العػػاـ بمطػػ  كامػػل عنهػػا، عنػػدما تحػػين      

الاربة لطمرافعة اد نسان اليوـ.. أك عندما يػأتي الوقػت   

ن  الثػاني كمػا   المناسل لتنايا أ،كامنػا السػبقية اػد الجػ    

 تسميه سيموف دك بوفوار!

سػتوكهولم كانػت هػػي ناسػها ما ػدة العشػػان التػي تيعػػٕد      

)كلي  بعد منتص   في الخامسة أك السادسة بعد الرهر،

ككانػػت أيءػػان هػػي الرغيػػ  المعجػػوف بالسػػكر!..        الطيػػل!( 

ا يبػاؽ السػػويدية  لعطكػم فأنػػا شخصػيان أ،ػػ  دا مػان بػػأف    ك

 عسل!عمومان كطها "،ال" ككطها 

أخػػػانا "الجمػػػل" السػػػويدم ا نيػػػه نحػػػو المدينػػػة.. 

أ،ػػػدث مػػػوديالت "فولاػػػو" فخػػػر  بكػػػل بسػػػاية كػػػافكهػػػو 

ككاف يقودق أ،ػد الػزمالن فػي السػاارة      ،الصناعة السويدية

ل االتجاهػات، كػأني   كنػت أبعثػر بصػرم فػي كػ      ..السعودية!
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أك عػػن عػػواجيز السػػويد السػػعدان.. أك   أبحػػث عػػن "لنػػغ"

عػػن كػػارؿ مػػيط . أك عػػن المػػرأة الاوقيػػة، أك عػػن الرغيػػ   

  !السكرم

كانت هاق المناسبة، هي إ،دل المناسبات التػي أدرؾ  

ياػػالن غػػٕران!. كػػادت تصػػيبني  –فعػػالن  –فيهػػا أننػػي مػػا زلػػت 

بدمة ياولية بري ة؛  نني لم أجد شي ان مما كنػت أنترػرق   

فػػػي يرقػػػات العابػػػمة السػػػويدية، إذ لػػػم يأخػػػاني "لنػػػغ"    

با ،ءػػػاف.. كلػػػم يمػػػد كػػػارؿ مػػػيط  يػػػدق إلػػػٕي مر،بػػػان..    

أسػػػػكتوا مزاميػػػػرهم عػػػػن التغريػػػػد.. كالمػػػػرأة   كالعػػػػواجيز 

الرماد!.. رماد السمان.. أك البيػاض  الاوقية كانت تتطح  

 . الكثي  الام يكاد ال ينقطع!

في عينػي الشػكول..    –هي  –أنيتا فقرأت إل   نررت

 ثم عادت تتكبر، كتزرع بدرم كبػدكر أبػدقا ي غيرػان.   

ؽ مػػاذا عػػن عناقيػػد الػػاهل الممتػػدة التػػي تنسػػدؿ مػػن فػػو   

أكتػػاؼ أنيتػػا؟ كمػػاذا عػػن البحػػار الزرقػػان التػػي تتػػدفه فػػي    

عينيها! ياااااق!.. فاي خػالؿ البحػث كالتاتػيش فػي عناقيػد      

الاهل غرقنا فػي بحػار أنيتػا الزرقػان! إف الػام بػنع هػاا        

المجػػاؿ هػػو الخػػاله العرػػيم الػػام أغػػدؽ عطػػ  السػػويدية     
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الثمانيػة   ابياض الكثي  المنهمر من السػمان، كالػام جعػل   

ما ػػة كسػػتين سػػنة بػػال معػػارؾ..   يعيشػػوفاليػػين سػػويدم م

 كبال دمان.. بعيدان عن الحركب!

نطقػػة أنحػػان كالحػػة لم إنسػػاف مهػػوكس مثطػػي يػػأتي مػػن

تستحم في الدمان كل بباح، كاف ا ،رل به أف ياكر فػي  

هاا المواوع قبل غيرق، عندما تتأل  فػي رأسػه ا ،ػرؼ    

ان السػالـ ا بػيب   ا ربعة التي تمثػل اسػم دكلػة تتطاػع بػرد     

كػػل مػػا  مػػن رغمعطػػ  الػػهػػاا ،ػػدث فػػي الشػػماؿ ا كربػػي،  

عانتػػػه القػػػارة العجػػػوز مػػػن ،ػػػركب مػػػدمرة خػػػالؿ القػػػرنين   

هػػػاق الحػػػركب سػػػول  بػػػين ا خيػػػرين، كلػػػو لػػػم يكػػػن مػػػن   

 الحربين العالميتين ا كل  كالثانية. 

أنا القػادـ مػن أنحػان منطقػة تغػرؽ فػي الػدمان ال أرل        

ابحني.. كتسػػطخني.. كتشػػويني.. تػػ التػػيإسػػرا يل سػػول 

. أعػػػد قػػػادران عطػػػ  تعػػػدادها    مسػػػنين لػػػ كتػػػأكطني.. منػػػا  

 جسدم مزركع بالرباص، كقطبي يغص بقنبطة غطيرػة مػن  

تناجر كتعيػد اناجارهػا فػي    كهاق القنبطة الخوؼ، الباركد ك

كل لحرة!.. كأنا ما زلت ،جران بغيران في لعبػة الشػطرن    

ا بػػدأ ريشػػي ينمػػو!.. الدكليػػة. يقتطػػونني متػػ  شػػانكا كطمػػ

كقبل هاا كاف االستعمار.. كمع هاا كاف دا مان التخطػ ..  
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الػػػام يػػػتم   ككانػػػت الارقػػػة.. ككػػػاف "الػػػابح" الػػػداخطي..  

 بسكاكين ا هل.

إننػػػي أجيػػػ  مػػػن الشػػػرؽ، كلػػػي  بػػػين عينػػػي سػػػول       

الانػػان.. كلػػي  فػػي جيػػوبي أك فػػي ،افرػػة نقػػودم سػػول     

عطػػػػ    المػػػػوت!.. لػػػػي را حػػػػة منتنػػػػة!.. قػػػػارة!.. تبعػػػػث     

القشعريرة كالغثياف.. لست أدرم لماذا يوافه السويديوف 

بالدهػػػم كهػػػم الػػػاين   إلػػػ   عطػػػ  إعطػػػا ي تأشػػػيرة دخػػػوؿ   

يحػػػػاربوف تطػػػػوث البي ػػػػة!.. كلسػػػػت أدرم كيػػػػ  يقبطػػػػوف      

بوجودم، هنا كهم الاين ال يعرفػوف ا لػواف "القاتمػة"..    

"نخاشػػيرم" أم ذبػػاب سػػويدم السػػتنجد إلػػ   كلػػو دخػػل

بكػػل كسػػا ل التعقػػيم الحديثػػة.. كلحػػرض الصػػيادلة عطػػ        

اكتشاؼ عقاقير جديدة لطحيطولة اد ،ركؼ اختناقيػة لػم   

يعرفهػػػا مػػػػن قبػػػل.. مثػػػػل غبػػػار البػػػػاركد.. كمثػػػل دخػػػػاف     

 الحقد.. كمثل را حة الموت.. كمثل هبوب التخط ! 

السويدم، أعتقد أف أقص  ،االت الزهو عند الاباب 

هػػي مبايعػػة بقيػػة الاصػػا ل الابابيػػة لػػه عطػػ  جػػزن مػػن ركػػاـ 

"التخمػػة" السػػويدية!.. كأنػػا ج ػػت اليػػوـ أ،مػػل إليػػه كػػل    
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المنغصػػات التػػي لػػم يكػػن يحطػػم بهػػا فػػي بػػالد كػػل مػػا فيهػػا    

 .كالثط  أبيب، أبيب: الوجوق بيءان! كالسالـ أبيب

"ايػػػػردكا هػػػػاق الحشػػػػرة الماذيػػػػة".. هػػػػاق العبػػػػارة   

ان لمرػػػاهرة سػػػيقودها لػػػاباب السػػػويدم شػػػعارسػػػيتخاها ا

بعػػد قطيػػل!.. كأنػػا ال  سػػتقر فػػي المدينػػةأاػػدم، منػػا أف 

مػػػػػن تشػػػػػوهاتي  ،ػػػػػت  أك أف أخاػػػػػي شػػػػػي ان أأسػػػػػتطيع أف 

ثيػػػػػابي مططخػػػػػة بالصػػػػػديد.. بػػػػػديد    هػػػػػاق .. فالمقيتػػػػػة

ل  امنػػاديطي تقطػػر بالػػدمع.. دمػػوع الثكػػ  هػػاق الجر،ػػ .. ك

  كالماجوعين في المستقبل! كاليتام 

أنني ،شػػػػػرة مءػػػػػطهدة.. متخطاػػػػػة!..   بػػػػػعترؼ سػػػػػأ

كل هاق ا كجػاع، فقػد فراػوا     من رغمعط  الكجاهطة!.. 

 كبالانان! عطي الحرب.. كأرغموني عط  الزكاج بالموت

ن.. ػػػػ يوجػد فػي السػويد ذبػاب؟! يمك    بالمناسبة: هػل  

 أدرم! ال

 ،ػػل،يػػث  ،السػػويد منػػا عهػػود الحػػركب النابطيونيػػة    

فػي  كػاف  ف بعيػدان عػن القتػل.. ك   كػا  ، فهػو  يالنيطعل دكران ا

لقػػػد كػػػاف منشػػػغالن بحشػػػد البيػػػاض      منػػػأل عػػػن الػػػدمان!  

 المنهمر من السمان، ككاف مندفٓعا لتأمطه!
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ثنتػين تعػرض ا مػن الخػارجي لطسػويد      افي مناسػبتين  

لطتهديػػد.. ا كلػػ : كانػػت فػػي بدايػػة هػػاا القػػرف العشػػرين،  

الكامػل،  عندما قرر جارق النركي  ،يازة االستقالؿ الويني 

ـ 1814معراػػػان االتحػػػاد الػػػام عقػػػد بػػػين البطػػػدين عػػػاـ     

لطقطػػع.. كػػاف أمػػاـ السػػويديين سػػااؿ كاقعػػي ماػػركض..       

أم ،ػػػد سػػػيقبطوف بهػػػاا االسػػػتقالؿ؟! القػػػول    إلػػػ   كهػػػو

المعتدلػػة أيػػدت االسػػتقالؿ.. كانتصػػرت.. كهػػي تعػػٕد هػػاا    

"التحرر" النركيجػي تطػوران يبيعيػان، فالجػار "الغػالي" مػن       

جانػل  إل   نهإيريد.. ثم  تار نوعية الحياة التي،قه أف يخ

الديمقرايية التي تحكمت فػي العقػوؿ المعتدلػة التػي كانػت      

فػػػي ،صػػػانة مػػػن الػػػبطش كالتخطػػػ  كػػػاف هنػػػاؾ ا مػػػل أك    

االسػػتنباط الطبيعػػي بػػأف هػػاا االناصػػاؿ الػػودم سػػيكوف لػػه  

تػػػأثير كااػػػح، عطػػػ  المػػػدل البعيػػػد، فػػػي تقويػػػة الػػػركاب     

دين الشماليين، كفعالن فقد أخػا التعػاكف   التعاكنية بين البط

بػػػػين الػػػػدنمارؾ كالنػػػػركي  كالسػػػػويد يتصػػػػاعد فػػػػي كػػػػل     

المجاالت كعط  مختط  ا بعدة كالميادين عدا الميػادين  

"الدفاعية!"، ،ت  أببح هػاا التعػاكف مثػاالن لكػل البطػداف      

التي تركـ التالقي الديمقرايي المستقل الحر.. كقػد اػم   

التػػي كانػػت فػػي مر،طػػة تاريخيػػة مػػا  إليػػه بعػػد ،ػػين فنطنػػدا،
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تمثل جزنان مػن الممطكػة السػويدية.. كمػا اػم فػي بػورة        

 أاع  أيزلندا.

المناسػػػػبة الثانيػػػػة التػػػػي تعػػػػرض فيهػػػػا أمػػػػن السػػػػويد  

الخارجي لطخطػر، كانػت أيػاـ الحػرب العالميػة الثانيػة! فاػي        

الحرب العالمية ا كل ، كاف السويد يبدك خارج الػدا رة..  

اإلسػػتراتيجية كالتكتيػػك الحربػػي فػػي إلػػ   رلػػي  فقػػ  بػػالنر

ذلك الحين، كلكن أيءان باال،تجاجات الشػديدة المتال،قػة   

،والي نص   ،دكثهااد الحرب التي كاف قد مء  عط  

بل إف قرف!. أما في الحرب الثانية فالمغامرة كانت أكبر.. 

نسبة الخطر ارتاعت أكثػر.. ،تػ  لػو لػم يكػن هنػاؾ سػول        

مجػػػػاكرين لطسػػػػويد كهمػػػػا الػػػػدنمارؾ   ا،ػػػػتالؿ البطػػػػدين ال 

 كالنركي . 

كانػػػت النتيجػػػة الطبيعيػػػة لهػػػاا الخػػػ  المحايػػػد الػػػام  

اتخاق هاا البطد الشػمالي، هػي مطالبتػه بتشػكيل منرمػات      

عالميػػػة ترعػػػ  السػػػالـ.. كتػػػدافع عػػػن ،قػػػوؽ اإلنسػػػاف..     

كتحتػػػػػرـ ،ريػػػػػة الشػػػػػعوب كاسػػػػػتقاللها.. فجػػػػػانت ا مػػػػػم 

 المتحدة باركعها المختطاة!

أماني السويد أبػغر مػن ،جػم أيمػاع اإلنسػاف      كانت 

المعابػػػػػر، كهػػػػػي أبػػػػػغر مػػػػػن بطشػػػػػه كغػػػػػركرق ك،طمػػػػػه   
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كاستبدادق.. فبقيت هاق الهي ػات الدكليػة كأشػباهها مجػرد     

 فنادؽ أنيقة لتزجية الوقت، كلخداع الشعوب المقهورة.

 كهػػػاق الحشػػػرة العانػػػة التػػػي تأخػػػا "أنيتػػػا" بيػػػدها       

دل ماػػػػرزات هػػػػي إ،ػػػػ )كعناقيػػػػد الػػػػاهل تغمػػػػر كتايهػػػػا( 

الشػػعوب المقهػػورة التػػي ،طػػت تػػدس عارهػػا كانخػػاالها فػػي 

العبارات "العطوفة" الساخرة التي تصدرها في ،قهػا تطػك   

 الهي ات الدكلية!

 ارؿ"يػػػػكلجنػػػػا بػػػػاب هوتيػػػػل "بيرغػػػػر أمػػػػا ااف فقػػػػد 

فءػقنا   كلطوهطة ا كل  فقػد بػدا هػاا "الصػرح!" متجهمػا     

ا الانػدؽ ال  به.. كااؽ بنا.. كقاؿ أ،د ا بػدقان إف هػا  

يصػػػطح إال إلقامػػػة معسػػػكرات ريااػػػية أك كشػػػاية، كالػػػاين 

،جزكق لنا كانوا يرنوف أننا أمريكيوف، كأنه يهمنػا دراسػة   

يػػػراز "رككوكػػػو" العمرانػػػي أك غيػػػرق.. لقػػػد نسػػػوا أننػػػا     

.. فػػي كػػل شػػين!   الحداثػػة"بػػدك" كأف الػػام يهمنػػا هػػو  

الحداثة في ماهومها السطحي البسػي  الػام يقتصػر لػدل     

دكف أف يكػوف  لبعب عط  ألواف الشراش  كنوع اإلاانة ا

أك مػن "الكػالـ" الػام ال     الحداثػة هػدؼ محػدد مػن     هناؾ

يكاد ينتهي أك يتوق  كلو لحرة كا،ػدة مػن أجػل التػنا      

 أك االبتهاؿ!
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"أنيتػػا" رأت االمتعػػاض باديػػان عطػػ  كجػػوق ا بػػدقان، 

 فنزلت عن كبريا ها تقوؿ: 

الثالػػث عشػػر، كػػاف    يػػركل أنػػه فػػي منتصػػ  القػػرف      -

هنػػاؾ رجػػل اسػػمه "بيرغػػر يػػارؿ".. كهػػو مرػػْن أسػػ  أكؿ     

كعطػػ  هػػاا  ،نػػواة لمدينػػة سػػتوكهولم التػػي تحتءػػنكم ااف 

 فالسويديوف يقدسوف هاا االسم!

التػػي تثيػػر الغػػي  فػػي بػػدكر      ،تػػدخل هػػاق الحسػػنان  

لم يجد شي ان، فقد بقي "الرعن" عط  مءػب،   ،أبدقا ي

 ،ت  "ارتحطنا"!

لم أكن أعػرؼ كيػ  تهطػل الكطمػات مػن       كأنا شخصيان

بناسػػ  فتخػػرج متشػػحة بال ،بػػين شػػاتي أنيتػػا بهػػاا السػػخان

البػديع!.. جػػرب أف تءػع البناسػػ  مػع البيػػاض الكثيػ  فػػي     

 فءان كا،د!.. جرب!!

منػا السػاعات ا كلػػ  قػافنا أجسػػادنا السػمر الكالحػػة     

كالطعػػػل  فرهرنػػا لطمػػػل عطػػ  أربػػػاة سػػتوكهولم البيءػػػان،   

 فػػػوؽ ،أك فػػػي الواقػػػع نتػػػد،رج  ،الكرتونيػػػة كنحػػػن نمشػػػي 

مػرة نسػقطه، كمػرة يسػقطنا..     البياض الكثيػ .. ف الثط .. 

كاف ياذينػا بغزارتػه.. ككنػا ناذيػه بأقػدامنا الهمجيػة.. لػم        
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كأنػػه ال  ،نكػػن نعطػػم أف هػػاا "ا بػػيب" ماػػرط الحساسػػية   

 ،الممطػونة بالشػقوؽ كالطػين    ،يطيه اغ  ا قداـ الصػطبة 

الهموـ كالككبات  المقيمة كالعابرة!.. لم نكن نعطػم ذلػك   بك

أف يثمػػػل، بطمػػػ  إلػػػ   ،تػػػ  رأينػػػا السػػػويديين ّيْسػػػًكركنه،

م ينتشػػركف كالنحػػل، كػػل بػػباح،   اهأقػػدامهم الناعمػػة، كهػػ 

 عبر بوابات هاق البيوت العتيقة. 

غريبػػػػة، فهػػػػي فػػػػي النهػػػػار بطقػػػػع     سػػػػتوكهولم مدينػػػػة  

يشػػتد  ،كهػػي فػػي الطيػػل مطي ػػة ،تػػ  االختنػػاؽ      ،بحصػػاح

أهطها ،ت  ياكركنك بأخشابهم الصطبة القوية ذات الشهرة 

العالميػػػػػة، أك يػػػػػاكركنك بالحديػػػػػد أك الاػػػػػوالذ، كمثػػػػػالين  

لمعػػػادنهم الطبيعيػػػة الشػػػهيرة عالميػػػان أيءػػػان. كهػػػم كػػػالك    

يػػاكبوف ،تػػ  يػػاكركنك بػػأقراص السػػكر التػػي يخططونهػػا      

 لشعبية. بخبزهم أك بأيباقهم ا

يعػػػػػانوف مػػػػػن عاهػػػػػة عالجهػػػػػا أسػػػػػوأ منهػػػػػا.. كهػػػػػي   

"التػػػرؼ".. التػػػرؼ ،تػػػ  شػػػحمة ا ذف.. كالعػػػالج الػػػام  

يثيػػر الاػػزع كال نتمنػػاق لهػػم هػػو "الاقػػر" الاقػػر ،تػػ  أكػػل     

جػيالن متػواكالن،    التػرؼ السػويدم   يخطػه  نخػاؼ أف النخالة! 

كالءػماف االجتمػاعي    ،لي  له من عمل غير النوـ كالسهر

ين. كهاا الترؼ هو الجانل السين لمتوسػ   كايل بكل ش
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دخل الاػرد السػويدم، الػام يتخطػ  بمرا،ػل نررا ػه فػي        

! ال يوجػد أ،ػد فػي السػويد لػي       كل دكؿ أكركبا الغربيػة 

لػػه دخػػل شػػهرم يءػػمن لػػه الحيػػاة الكريمػػة، بمػػا فػػي ذلػػك   

منػػوع أف "تبيػػت  ما جانػػل الػػاين يعيشػػوف فػػوؽ أراػػه، ف  

فربة لطعالج، كممنوع  !" كممنوع أف ال تجدعط  الطول

 . المدرسة ليستعدكا لطمستقبل!إل   أف ال يدخل أبناؤؾ

"أنيتػػا" تاػػاخر بػػأف لػػي  فػػي بالدهػػا جػػا ع كا،ػػد، أك 

متسػػػػػوؿ كا،ػػػػػد، كهػػػػػي بػػػػػادقة فيمػػػػػا تقػػػػػوؿ.. كلكنهػػػػػا  

بشػػػػوفينيتها هػػػػاق تءػػػػرـ نػػػػار الغػػػػي  فػػػػي قطػػػػوب بعػػػػب    

ال يهم! فمباح  نيتا ما تقوؿ كما تاعل! ألي  ا بدقان! 

اا هو قانوف الحقل!.. الحقل الام تركح فيه الاراشػات  ه

 كتغدك بال ،دكد، كبال أم ،ساب  م أ،د؟!

،والي ثالثما ػة سػيارة لكػل ألػ  سػويدم، أم بعبػارة       

أخػػرل كػػل ثالثػػة مػػواينين سػػويديين لهػػم سػػيارة.. كهػػاق   

 نسبة ال توجد في كل أنحان العالم اليوـ. 

، كبعػػػدد ابطػػػوؿ شػػػواي ه ةكبمػػػا أف السػػػويد معركفػػػ 

التػػي ال تحصػػ  فػػنف نسػػبة القػػوارب هنػػاؾ تمثػػل     ابحيراتهػػ

 عدد ا سر: كا،د عط  عشرة. إل   بالنرر
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تارين السويد مع التاوؽ قػديم، فػالجميع يػاكركف أف    

السػػػػػػويد يمثػػػػػػل البطػػػػػػد ا كؿ فػػػػػػي العػػػػػػالم فػػػػػػي ،يػػػػػػازة  

التطيازيونػػػات المطونػػػة بالنسػػػبة لعػػػدد السػػػكاف، .. كهػػػاق     

التطػػور االقتصػػادم السػػعيد   إلػػ   المعيشػػة المثطػػ ، تعػػود  

 الام يعيشه هاا البطد. 

فاي العالم، ،سل اإل،صا يات الدكلية، السويد لديػه  

إجمػػػػػالي النػػػػػات  بالنسػػػػػبة لطاػػػػػرد، يػػػػػأتي بعػػػػػد الواليػػػػػات   

هػػاا الواػػع فريػػد..  إلػػ   المتحػػدة.. كالتطػػور الػػام أدل 

فالتصػػنيع الحقيقػػي فػػي السػػويد لػػم يرهػػر إال فػػي عصػػور       

ـ، كػػاف يأخػػا ،قيقػػة  1870اػػي السػػنوات متػػأخرة نسػػبيا ف

رغػػػم أنهػػػا غيػػػر  يػػػة تقػػػدمان مطحو،ػػػان "كاإل،صػػػا يات الدكل 

مكتمطة عن هاق المر،طة من التارين تبدم تقريبيان أنه بين 

ـ عػرؼ السػويد التوسػع االقتصػادم     1913ك  1870عاـ 

ا سرع بعد الياباف". أم أف هاالن الاين نراهم اليوـ في 

ديػػد لهػػاا العمػػر االقتصػػادم.. لجسػػتوكهولم، هػػم الجيػػل ا

ف الشيوخ منهم يقاؿ عنهم: إنهم لم يتكياوا بعد مع إ،ت  

 بورة الحياة الصناعية الجديدة!

"كالسػػويديوف يمكػػنهم أف ياخػػركا بتطػػور اقتصػػادم    

جيد خالؿ سػنوات مػا، بعػد الحػرب، فننػه ،تػ  كإف كانػت        
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أكثػػر بطػػداف أكركبػػا الغربيػػة قػػد لحقػػت نوعػػان مػػا بالتقػػدـ         

قتصادم السػويدم، إال أف السػويد اسػتطاع أف يحػتا      اال

بمكانته كأكثر البطداف ا كركبية تقدمان اقتصاديان.. لكنه لم 

يكػػػػن مػػػػن الماكػػػػد أف هػػػػاق الحالػػػػة قػػػػد اسػػػػتمرت فػػػػي        

-1970السػػػػبعينيات، فالدراسػػػػة التػػػػي عنيػػػػت بالسػػػػنوات   

ـ، تتوقع إيقاعػان اػعياان نوعػان مػا لطنمػو االقتصػادم       1975

يعني ارتااعان في إجمالي النات  سػنويان بنسػبة   في السويد، 

( في الما ة فق .. كلهاا فقد أبػبح مػن الماكػد أف    3.8)

السػػػويد سػػػتاقد كاػػػعها ا كؿ أك المتقػػػدـ عطػػػ  البطػػػداف  

 ا كركبية في نهاية السبعينيات". 

لسػػػت أدرم إف كنػػػا نسػػػتطيع أف نحتسػػػل "القػػػرانة"  

رأ الصػح   نوعان مػن أنػواع التػرؼ! فالسػويديوف شػعل يقػ      

بصورة يندر أف يوجد لها مثيل.. فاي هاا البطد أكثر من 

، يطبػػع منهػػا  )ال،ػػ  العػػدد الءػػخم(   ما ػػة بػػحياة يوميػػة  

، بينمػا  )ال،  العدد المهػوؿ(  يوميان أكثر من أربعة ماليين

ثمانيػػػة ماليػػػين نسػػػمة.. كانتشػػػار   ،ػػػوالي عػػػدد السػػػكاف  

نحسػػػار الطغػػػة  لصػػػح  السػػػويدية فػػػي الخػػػارج اػػػ يل؛ ال   ا

سويدية. كهػاا يعنػي أف هنػاؾ خمسػما ة كسػتين نسػخة       ال

يومية تقريبان لكل أل  مواين سويدم، هاا عدا المجالت 
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 ،الشعبية التػي تاكػد بعػب اإل،صػا يات أنػه ال يخطػو منهػا       

المجػالت  إلػ    ، إاػافة فػي السػويد   أم بيت ،أك من بعءها

العطميػػػػة، كالثقافيػػػػة، كالمتخصصػػػػة فػػػػي مجػػػػاالت الحيػػػػاة    

 ا خرل!

كنت أندل خجالن كأنا أقرأ هاق اإل،صا يات!.. ككنت 

أدس كجهػػي عػػن السػػويديين ،تػػ  ال يسػػألوني: كػػم يقػػرأ    

الشعل السعودم من بحاه اليومية كغير اليوميػة؟. كنػت   

سأشعر بالغصة لو أقحمني السويديػػوف في تقريػػر مػػا إذا   

شػػعبان قار ػػان أـ أنػػه غيػػر    –ككػػل  –كػػػػاف الشعػػػػل العربػػػػي  

لهػػػػاا كنػػػػت أزداد فهمػػػػان لػػػػبعب أسػػػػباب تحالانػػػػا    قػػػػارئ.

  !مع التخط  كالصط .. نسأؿ الطه السالمةالتقطيدم 

نص  الصح  السويدية جرا د ،رة.. كربعها تراقبه 

 قياا ،زاب االجتماعية الديمقرايية كالمحافرػة.. أمػا البػ   

 بالمنرمات السياسية ا خرل.  فمرتب 

شػاكل ماليػة   بعب الصح  السويدية اختاػت نرػران لم  

جانت خصوبان بعد االرتااع المطحوظ في ا سعار.. مثػل  

بػػػحياة "مورغػػػو نتيػػػد نػػػيغن"، كهػػػي بػػػحياة قديمػػػة..    

ك،طػػػت بػػػحياة رسػػػمية لطحػػػزب االجتمػػػاعي الػػػديمقرايي   

 ـ. 1932الام ،ل يحكم السويد منا سنة 
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كقػػػد ال،رػػػت الحكومػػػة السػػػويدية مػػػا تعانيػػػه هػػػاق       

موتهػػا كاختاا هػػا، إلػػ   الصػػح  مػػن اػػا قات ماليػػة تػػادم 

فقػػػررت أف تقػػػدـ معونػػػات.. مثػػػل عنػػػدنا قبػػػل أف توقػػػ      

المعونػػات.. فقػػ  الاػػرؽ هػػو أف المعونػػات السػػويدية، قػػد    

ثالثػػة ماليػػين كنصػػ  كراكنػػه أم ،ػػوالي ثالثػػة إلػػ   تصػعد 

 ماليين رياؿ سعودم لكل بحياة"!!!". 

كػػػل هػػػاا الحشػػػد مػػػن اإلبػػػدارات مػػػن  رغمعطػػ  الػػػ ك

الصػػحاية التػػي تنبػػ  عػػن نسػػبة متاا طػػة جػػدان مػػن الػػوعي         

كاإلدراؾ الثقػػػػافي إال أف بعػػػػب المال،رػػػػين السػػػػويديين    

يركف أف المستول الثقافي في بالدهم لم يبطػغ كػل مػا هػو     

مرجػػػو لػػػه، كهػػػم يقولػػػوف: إف الثقافػػػة فػػػي السػػػويد تشػػػبه  

ن غيػػر التز،طػػه  الحالػػة الريااػػية فػػي البطػػد ناسػػه، ال شػػي   

 عط  الجطيد.. كبيد السمك. 

السػػػػويديوف غيػػػػر مقتنعػػػػين بمػػػػا ،ققػػػػه مالاػػػػو أدب   

ا يااؿ في بالدهم مػن سػمعة عالميػة فػي هػاا الميػداف..       

كال يػػركف أف الاخػػر كػػل الاخػػر فػػي "اسػػتريد لينػػدغرين"،  

كشخصياته المحببة لػدل كػل أياػاؿ العػالم.. مثػل "فياػي       

 برينداسيير". 
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اػػيهم فػػي أدب القصػػة عػػدد يسػػير مػػن      كمػػا أنػػه ال يك 

ذكم الصػػػدل الكػػػوني مثػػػل "أيانػػػد جونسػػػوف" أك أديػػػل  

 آخر، مثل: "ارتور لوند كايست" الام أدخل السػوريالية 

 السويد كأ،د ركاد ا دب الحديث!إل  

يريدكف ،جمان أكبر، كيريدكف أف تصبح بالدهم مثاالن 

 في كل شين. 

ر الثقافػة  كلكن هناؾ عقبة عسيرة ،طت تعتػرض انتشػا  

السػويدية.. أك تقػ  بػين هػاق الثقافػة كالجمهػور الػدكلي،        

نعني الطغة!.. كبالاات فيما يتعطه بااثار الشعرية!. كلكن 

هناؾ مجهودات كبيرة يبالها "المعهػد السػويدم" لتػاليل    

هاق العقبة.. فقد افتتح مكاتل تابعة له فػي بعػب البطػداف    

إف أكؿ هػػػػاق ا كركبيػػػػة، مثػػػػل فرنسػػػػا كبريطانيػػػػة.. بػػػػل   

ـ.. كسػػػػاارات 1971المكاتػػػػل افتػػػػتح فػػػػي بػػػػاري  عػػػػاـ     

السػػػويد ناسػػػها فػػػي بعػػػب البطػػػداف لهػػػا مهمػػػات ثقافيػػػة.. 

كهناؾ أكثر مػن جامعػة أجنبيػة بػدأت بالثقافػة السػويدية..       

كقػع عػدة اتااقيػات     –السابه ذكػرق   –كالمعهد السويدم 

ثقافيػػػة مػػػع سػػػبعة مػػػن بطػػػداف أكركبػػػا الشػػػرقية. كالتعػػػاكف  

في بػػػين بطػػػداف أكركبػػػا الشػػػمالية جػػػار بػػػرغم فشػػػل     الثقػػػا

 محاكلة إنشان مجطة ثقافية مو،دة كموجهة لطخارج. 
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اإلبػػػداعات الانيػػػة السػػػويدية غيػػػر معركفػػػة كثيػػػران فػػػي 

الخػػػػارج، عػػػػدا بعػػػػب االسػػػػتثنانات فػػػػي مجػػػػاؿ ا غنيػػػػة      

 كالسينما. 

كعنػػػدما يحءػػػرني التاكيػػػر فػػػي السػػػينما السػػػويدية،    

مسػػػا،ة الصػػػغيرة المخصصػػػة فهنػػػاؾ إنسػػػاف يحتػػػل كػػػل ال 

 ..لسػػػينما سػػػتوكهولم فػػػي ذهنػػػي، كهػػػو شػػػاعر.. سػػػاخر    

رمزم.. يق  عط  ،دكد السوريالية، كيتمك٘ن بقدرة فا قة 

لػي  لػػه شػبيه فػػي كػػل    .مػن كػػل أدكات التعبيػر السػػينما ية  

سوسػػة.. السػػينما الدكليػػة.. ككػػل أعمالػػه لهػػا أبعػػاد ال مح 

سػػػهم يجػػػدكف ف النقػػػاد أناإأبعػػػاد رك،يػػػة معقػػػدة.. ،تػػػ   

آخر ما شاهدته له "بيءة ككاف بعوبة بالغة في تاسيرق! 

الثعباف".. كقد سبه أف كقات مشدكها أماـ فيطم "كجهان 

لوجه"، كفيطم٘ي "بػرخات كهمػ " ك"منػا،ر مػن الحيػاة      

الزكجيػػػػة"، ككطهػػػػا كانػػػػت "مدبطجػػػػة" بالطغػػػػة الارنسػػػػية.    

 أعترؼ أنني كنت ال أفهمػه فػي هػاق ا فػالـ مػن المشػاهدة      

ا كلػػ .. كلكنػػي، بحػػل، كنػػت أكػػرر عيػػادتي لطصػػاالت التػػي  

 تعرض أفالمه!

إنػػػه بعيػػػد كػػػل البعػػػد عػػػن السػػػينما التجاريػػػة!. كعػػػن  

اإلثػػػارة العايايػػػة البسػػػيطة. فػػػي الصػػػوت يريػػػد أف يقػػػوؿ     
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شي ان. كفػي اإلاػانة يريػد أف يػو،ي باكػرة. كفػي الصػورة        

 يريد أف يبني مناخان ناسيان لالتصاؿ.. 

.. كاإلنصات لطحوار ناسػه، الػام   شينو لغيراإلنصات 

يػػرل "بريغمػػاف"، كهػػاا هػػو اسػػمه، أنػػه ال يكاػػي ك،ػػدق        

 ال،توان رسالة الايطم. 

أكؿ نجاح دكلي قدمػه بريغمػاف كػاف "ابتسػامات ليطػة      

بياية" كبرغم هجرته عن السويد ماخران.. كبػرغم بعػدق   

عن ستوكهولم، إال أف كل تحركاتػه الانيػة مءػمومة دكليػان     

الثقافػػة السػػويدية. بػػل إنػػه خيػػر رسػػوؿ لهػػا فػػي        لحسػػاب

 الخارج. 

عشػرة أيػاـ   خػالؿ  غير هاا.. فقد ابتطعتنا سػتوكهولم  

كامطة! كالناس في الشوارع كفػي السػا،ات العامػة.. كػانوا     

كطهم "لنغ"، ككطهم "كارؿ ميط "، ككطهم نسان فوقيػات،  

ككطهم خبز معجوف بالسكر.. ككطهم "أياند جونسػوف"..  

 رغماف!ككطهم بي

كأنػػا كنػػت بيػػنهم الحشػػرة الشػػرقية التػػي ترتجػػ  مػػن     

الخػػوؼ كالخػػاالف، فربػػاص الجنػػود اإلسػػرا يطيين يومهػػا،  

كػػاف يعػػوث فػػي الجنػػوب الطبنػػاني!.. كأجػػزان مػػن ا رااػػي   

 كاف يطرد منها أهطها من جديد. لقد العربية، 
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ككطمػػػػا ،اكلػػػػت إخاػػػػان را حػػػػة المػػػػوت التػػػػي تكسػػػػو   

يخبرهم أنػي مػا زلػت أتطقػ       جطدتي، جان ناير من الشرؽ

إبابات جديدة. ككطما ،اكلت إخاان الموت الػام يسػكن   

عرػػامي، جػػان بػػوت مػػن الشػػرؽ يعطػػن فنػػا ي.. كيػػرهص     

 بنهايتي. 

كنت ميكركبا كالطاعوف بػين هػاق الخاليػا الحيػة التػي      

 ال تعرؼ الحرب.

"أنيتا" ،طت تعػامطني بعطػ . فهػي تعػرؼ تخطاػي..       

لكنها تدرؾ أنني كسػير ،ػرب،   تدين هاا التخط .. كهي ك

فال تريد أف تكسرني أكثر.. قاتطها الطه.. لقد أكبيتها أف 

تكوف امرأة عادية!.. كلكنها ،طت تعاند، ،ت  عادت تمػل  

 بدكر أبدقا ي بالغي !

يتهػػػػا الجميطػػػػة المكتسػػػػية بعناقيػػػػد لػػػك مػػػػا تشػػػػا ين أ 

الػػاهل، السػػابحة فػػي الاءػػان ا بػػيب!.. تعػػالي.. أسػػبغي   

  مػن ،ولنػا مطػرؾ ا زرؽ المنهمػر مػن عينيػك       عطينػا كعطػ  

السػخيتين، كهػػات الطػوف البناسػػ  المنهمػر مػػن بػين ،بػػات     

 الطالا كشاتيك الغطيرتين.. جربوا.. ا بيب مع البناس !
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ذات مسػػػػان جميػػػػل، فػػػػي إ،ػػػػدل مػػػػدف "الجزا ػػػػر"      

الصػػػغيرة، كقػػػ  الشػػػاعر الػػػدكتور إبػػػراهيم الزيػػػد يطقػػػي       

العػػالي فػػي السػػعودية. كمػػا أف بطػػغ     محااػػرة عػػن التعطػػيم  

تصػحبه   ة؛ ،ت  تقدـ إليه سػيدنا "الػوالي"  نهاية المحاار

ثطػػػة مػػػن كجهػػػان المدينػػػة الصػػػغيرة كأغنيا هػػػا يقولػػػوف لػػػه  

جميعان: البػد مػن بقا ػك معنػا هػاق الطيطػة "ليطػة الجمعػة".         

لكػػن المحااػػر اسػػتغرؽ فػػي إبػػدان أسػػاه؛ لعػػدـ تمكنػػه مػػن  

ة، فهػػػو البػػػد أف يغػػػادر تػػػوان،     تطبيػػػة هػػػاق الرغبػػػة الكريمػػػ   

الرتبايه بنشايات مختطاة في مدف جزا رية أخرل، شاكران 

لطػػوالي كبػػحبه هػػاا اإل،سػػاس النبيػػل بءػػركرة تكريمػػه!      

تكريمػك،  إلػ    لػه: نحػن ال نرمػي    هو يقػوؿ فابتسم الوالي ك
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أف تكرمنػػػا أنػػػت، فغػػػدان سػػػيكوف يػػػوـ     إلػػػ   كلكننػػػا نطمػػػح 

يبػان كإمامػان فػي بػالة     لنػا خط  أنت الجمعة، كنريد أف تكوف

الجمعػػة، ثػػم أاػػاؼ: أنػػت فػػي هػػاق الزيػػارة رسػػوؿ الػػديار     

بمقامك بيننػا بءػع    -بالطه عطيك! -المقدسة إلينا، فأكرمنا 

 ساعات أخر. 

كفي مسان آخر في قرية جزا رية أخرل، كاف الشػاعر  

عبدالمحسػػن بػػن ،طيػػت يطقػػي قصػػا دق عطػػ  جمهػػور مػػن       

ا فت  الشاعر، كهػو فػي   مثقاي البطد الشقيه كشبابه، إذ م

يػدان تطػوح مخترقػة، فػي كػل       عز استطهامه، يطمح أببعان أك

لحرة، هدكن الصالة ككقار اإلنشاد. لقد كاف لطشاعر كػل  

 "المجنونػة"  ميدا  الحه في أف يرن بأف تطك ا ببع أك

محالة ا،تجاجان، أك اعترااان، أك تعطيقػان، ال يعطػم    تكرم ال

كلكػػن المااجػػأة كانػػػت أكبػػر مػػػن    إال الطػػه مبنػػاق كمحتػػػواق.   

ا،تمػػاالت الشػػاعر ك،نونػػه البري ػػة، إذ انبثػػه لػػه شػػاب مػػن 

بػػين الجمػػوع، يسػػأله ببسػػاية كهػػدكن عػػن "ميقػػات" أهػػل  

 الشماؿ ا فريقي في اإل،راـ لطح  أك العمرة!!

كلػػػن أنسػػػ  الصػػػعوبات التػػػي كاجهػػػت زميطنػػػا العزيػػػز    

 الػػػدكتور سػػػعد الصػػػوياف، عنػػػدما ألقػػػ  محااػػػرته لطمػػػرة   

ا كل  في الجزا ر العابمة عن ا دب الشعبي في الجزيػرة  
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فيٖهم عط   قد العربية. إذ كجد الصوياف أف "بحثه" الجيد

غيػػر مػػا ينبغػػي لػػه، فكيػػ  ببطػػد هػػو مهػػد العركبػػة كمو ػػل       

اإلعجػػػػػاز البالغػػػػػي أف يػػػػػر٘كج لطغػػػػػة الدارجػػػػػة أك لطشػػػػػعر   

"المطحوف" كما يسػمونه فػي الجزا ػر، فكػاف الواػع أشػبه       

اختيػػار إلػػ   لورية"، ممػػا ااػػطر د. سػػعد الصػػوياف   بػػػ"ا

مواػػػوع آخػػػر لمحااػػػراته القادمػػػة فػػػي المػػػدف كالقػػػرل       

 الجزا رية ا خرل عن: الثورة الاطسطينية، باة اال،تالؿ. 

جػػران تطػػك ا ،ػػداث ،طػػت تتعػػا،م فػػي ذهنػػي ،قػػا ه    

كانػت شػديدة الرسػوخ فػي داخطػي، كمػن تطػك الحقػا ه مػػا         

ا يتعطػه بهػاا اإلنسػاف ناسػه،     يتعطه بهاق ا رض، كمنها م

المسػطمين جميعػان،   إل   فهاق ا رض )أرانا( هي، بالنسبة

كفػػػي كػػػل مكػػػاف، أرض الطهػػػارة كالنػػػور كالمجػػػد المبػػػين،  

أرض الػػو،ي كالرسػػالة. كهػػاا اإلنسػػاف )نحػػن( هػػو نبتػػة       

هػػػاق ا رض ناسػػػها، كهػػػو مو ػػػل الرسػػػالة، ك،امػػػل لػػػوان   

كؿ عػن المهمػة   الدين. إنه سػطيل الاػاتحين، كالمسػاكؿ ا    

التاريخية المديدة لطحءارة اإلسالمية. كهاا الموقع النابه 

في قطوب المسػطمين كعقػولهم، لػم يػزدق التػواتر التػاريخي       

 الطويل إال كهجان كنبوغان كتزكية، كإال فما معن  أف يططل

محااػػر فػػي التربيػػة أف يػػاـ النػػاس فػػي يػػوـ الجمعػػة؟   إلػػ  
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مواقيػػػػت الحػػػػ  كأف يسػػػػأؿ "شػػػػاعر" أف يبػػػػين لطحءػػػػور 

كالعمػػػرة كيشػػػر،ها لهػػػم؟! كأف ّيعتػػػرض عطػػػ  با،ػػػث أف     

يتحػػػدث عػػػن الشػػػعر "المطحػػػوف".. ذلػػػك ،ػػػدث  ف كػػػل    

هاالن هم من أرض الجزيرة.. من مكة المكرمة أك بػالقرب  

منهػػا، كذلػػك كطػػه لػػه معػػاٗف كدالالت متسػػامية يػػدركها غيػػر    

السػػػعوديين أكثػػػر مػػػن السػػػعوديين أناسػػػهم!.. ذلػػػك هػػػو      

م شين قػد يكػوف مقبػوالن مػن غيػرهم أمػا هػم        قدرهم.. كأ

فرهورهم مثقطة بالدين كالتارين كالحءارة.. كهم ا منػان  

عطيها كطهػا بحكػم مػوقعهم مػن الػدين ناسػه، كمػن التػارين         

 ذاته، كمن الحءارة في كامل هيبتها ككقارها.

اػػػػمتنا  ،تطػػػػك ا ،ػػػػداث فػػػي مناسػػػػبة كا،ػػػػدة  جػػػرت 

ا ػر  زا سبوع الثقافي السعودم في الج مناسبةهي  ،جميعان

 قبل أكثر من ربع قرف. 

اإلسػػالـ كالػػديار المقدسػػة هػػي "ثػػركة" السػػعوديين      

المطهمػػػة  بالػػػاات تطػػػك الثػػػركة هػػػيلعػػػل ك "غيػػػر النااػػػبة"

لطقػػيم التػػي ستاسػػح لهػػم المكػػاف المرمػػوؽ فػػي الحءػػارة        

دعمػػػػػػان  البشػػػػػػرية إذا مػػػػػػا اسػػػػػػتطاعوا أف يجعطػػػػػػوا منهػػػػػػا

 تناقءات.مصدران لط لطمشتركات كلي 

 



 

 205 

 

متوااػعة، تمػد رجطيهػا    رشػيقة  أبيطة، مدينة بػغيرة  

 المعػػركقتين فػػي ميػػاق البحػػر المالحػػة، كتنػػاـ فػػي كقػػت جػػدٕ 

 مبكر!

كال  لػػػي  فيهػػػا فنػػػادؽ خمػػػ  نجػػػوـ،  مدينػػػة أبػػػيطة 

 يوجػػد بهػػا سػػيارات فارهػػة، أك يخػػوت فخمػػة أك اػػخمة.     

أك نػوادو لطقمػار، أك   ، أك نػواد ليطيػة   ،مالق في أبيطة كلي 

كلػػػػي  فيهػػػػا ميػػػػادين كبيػػػػرة أك شػػػػوارع   أككػػػػار لطمافيػػػػا.

 كأكلي  فيها دكر للزيػان، أك بوتيكػات لطمواػة     فسيحة.

 طعطور كأدكات التجميل!ل

أبػػػيطة مدينػػػة ال تحػػػل الكحػػػل أك الماكيػػػاج، كلػػػي      
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 لديها فساتين يويطة لطسهرة، كال تمطك خػواتم أك أقرايػان  

 ك الاهل أك ا لماس!من الاءة أ أك قال د

ال تطػػػػػػب   ال تعػػػػػػرؼ معػػػػػػاي  "الاػػػػػػرؽ" ك   أبػػػػػػيطة

تمشػػي فػػي الشػػارع عاريػػة السػػاقين أك   فػػال الػػػ"ديكولتيه"،

أك  أك الكػػػػوكتيالت ال تحءػػػػر الحاػػػػالتهػػػػي الػػػػاراعين، ك

المناسػػبات إال فػػي كامػػل الحشػػمة، ككامػػل الحيػػان، ككامػػل  

 الوقار.

ال تركل السيارات الاخمة، كال تسػكن القصػور    أبيطة

، كال تسػػتحم فػػي بػػانيو مػػن العطػػر، كال تنػػاـ فػػي    الشػػاهقة

 سرير من ريش النعاـ. 

هػػػي ال تخػػػرج فػػػي المسػػػان ك،ػػػدها، كال تتسػػػكع فػػػي  

ا سػػػواؽ ك،ػػػدها، كال تػػػدع مجػػػاالن  ،ػػػد أف يكطمهػػػا، أك  

 يعاكسها، أك يمسك بيدها، أك يربك مشيتها!

غيرة، متوااػػعة، تسػػتحي، كتحػػاف    أبػػيطة مدينػػة بػػ  

عط  سمعتها، كعط  شػرفها، كعطػ  أخالقهػا التػي ال تشػبه      

 أبدان أخالؽ المدف المدهشة ا خرل!

لم  تجد أبيطة، بنمكاناتها المتوااعة، مػا تنػاف  بػه    

المػػػػدف ا خػػػػرل ا كثػػػػر اتسػػػػاعان كا كثػػػػر بجا،ػػػػة، غيػػػػر    
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خػدها   "الثقافة". فهي لم تمد يدها إال لإلبداع، كلم تع 

إال لطمعرفػػة، كلػػم تاػػتح بػػدرها إال لطاػػن، فجسػػدها الاػػارق  

هو الجسد ا كؿ، إف لم يكػن الو،يػد، الػام يسػبح، دكف     

 توق  كدكف انقطاع، في فءان الثقافة الر،ل!

محمد بػن عيسػ ، عاشػقها ا كؿ، قػاـ، هػو كبػديقه       

الانػػػػاف التشػػػػكيطي المػػػػويطحي بننشػػػػان "جمعيػػػػة المحػػػػي    

تءػػم النخبػػة المتميػػزة مػػن شػػباب    الثقافيػػة" كهػػي جمعيػػة 

أبػػػػيطة مػػػػن الانػػػػانين كالمبػػػػدعين! فكػػػػاف النشػػػػاط ا كؿ     

لطجمعية هو "التشكيل"، إذ اشتهرت جداريات أبػيطة فػي   

كػػل ا نحػػان، فأبػػبح يػػالن البيػػوت الصػػغيرة، فػػي المدينػػة   

المتوااػػعة، ال يػػتم كال يتحقػػه إال بريشػػة الانػػاف، أك هػػي    

يطة تتشح بالطوف كالرػل  هي بيوت أب فرشاة اإلبداع! كها

كالءون، كتتميز أك تختط  عن كل البيوت ا خرل غيرها 

 . كطه في العالم

كمػػػا لبثػػػت الجمعيػػػة الاتيػػػة أف كسػػػعت مػػػن نشػػػاياها  

ليشػػػمل المػػػاتمرات، كالنػػػدكات كالمحااػػػرات، كالشػػػعر،     

أنشػػػػأت الجمعيػػػػة جامعػػػػة بػػػػياية   لقػػػػد كالموسػػػػيق ، بػػػػل

عايػػػة المطػػػك ، تحػػػت رأسػػػموها جامعػػػة المعتمػػػد بػػػن عبػػػاد
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، ثم تبرع ا مير بندر بػن سػططاف لطمدينػة بنقامػة     شخصيان

مكتبة عامة تعٕد اليوـ من معالمهػا الاكيػة التػي أخػات فػي      

 االتساع. 

غبػػت عػػن أبػػيطة بءػػع سػػنوات فوجػػدتها عطػػ  غيػػر         

زدادت نءجان كبهانن.. شوارع فسػيحة  اا. لقد كبرت ك،اله

ت عط  قأيط كميادين ك،دا ه عامة كاسعة، كا هم هو أنه

تطػػك الميػػادين كالحػػدا ه أسػػمان مثقاػػين كأدبػػان كماكػػرين  

أكثػػػرهم مػػػن أبػػػدقان أبػػػيطة كمػػػن مرتاديهػػػا، مػػػن       كػػػاف 

 المغاربة كالعرب، كلكن أيءان من أسبانيا كأفريقيا.

أدهشػػتني أبػػيطة بعػػد أف زرتهػػا مػػاخران فهػػي ا كثػػر        

 نءارة كا كثر إغران.

ي المدنٌٌيػة  كثر ا خءر في أبيطة، كتقدمت هي فلقد 

كمػػػا تقػػػدـ بػػػن عيسػػػ  فػػػي النءػػػ  كفػػػي السػػػن     ،كالبهػػػان

الشػػػين يشػػػغل بػػػن عيسػػػ  أكثػػػر مػػػن    .كالوقػػػار كاإلبػػػداع

أبػػيطة، فحيثمػػا تقابطػػه، فػػي داخػػل بػػالدق أك فػػي خارجهػػا،   

 نكزيػػران فػػي مهمػػة، أك مثقاػػان مشػػاركان فػػي مػػاتمر، فننػػه لػػ     

كعن ترتيبات كاستعدادات الموسم  ،يحدثك إال عن أبيطة

قبل. أبيطة هي بناعة بن عيسػ  كال أ،ػد يعطػم كيػ      الم

 ستكوف من بعدق )بعد عمر يويل إف شان الطه(.
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أمػػا جمعيػػة المحػػي  فهػػي ليسػػت جمعيػػة ،كوميػػة، بػػل  

أهطية تقوـ في تمويل نشاياتها كمواسػمها، عطػ  تبرعػات    

كمسػػاهمات أعءػػا ها الماسسػػين، كقػػد أبػػبح مػػن بيػػنهم    

م أخيران الوزران )محمػد  المحاموف، كا يبان، كالساران، ث

 بن عيس  ناسه مثالن(. 

لقػػد تحولػػت أبػػيطة، فػػي سػػنوات قطيطػػة مػػن المدينػػة       

مدينة ملن السمع، كملن البصر، إل   الصغيرة المتوااعة،

فتاوقػػت بعقطهػػا كبانهػػا، كبنبػػداعها، عطػػ  كثيػػر مػػن المػػدف  

 ا خرل غيرها. 

، لي  لدل أبػيطة أم شػين سػول محمػد بػن عيسػ       

الثقافػػة، كسػػول البحػػر، البحػػر لػػي  فػػي غواياتػػه       كسػػول

كإنمػػػػػػا البحػػػػػػر فػػػػػػي بسػػػػػػايته كعاويتػػػػػػه  ،كاستعرااػػػػػػاته

 كتطقا يته. 

 ،في المقابل لدل المدف ا خرل كل شين إال الثقافػة 

كإال محمد بن عيس ، كلهاا فنف أبيطة تجط  دا مػان فػي   

الصػػاوؼ ا ماميػػة، يسػػتمع إليهػػا النرػػارة بنبػػغان شػػديد      

كهػػي تتحػػدث، كيصػػمتوف فػػي سػػكينة متناهيػػة كهػػي تاكػػر،  

 يقرأكف كل ما في دفاترها عندما تكتل أك ترسم!هم ك
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مدينػػة أبػػيطة هػػي محمػػد بػػن عيسػػ ، كقصػػر الثقافػػة، 

، فا كؿ أدهشني في رؤيتي له لطمرة كفندؽ الخيمة القديم

ا كلػػ  قبػػل أكثػػر مػػن عشػػرين سػػنة، إذ كػػاف يعيػػد تنسػػيه  

الكراسػػي، كيرتػػل الطػػاكالت كيحػػرؾ المػػايكركفوف بناسػػه      

بػػػين المنتػػػدين كالمتػػػداخطين، ككػػػاف ياػػػتح بػػػدرق لهػػػوان    

فػال يخنػه رقبتػه بربطػات العنػه التػي يشػان بعػب          ،الثقافة

لمناسبات التي تكثر ل هاق االمثقاين أف يتحطوا بها في مث

 الكاميرات. كتنتشر فيها العيوف 

 غير الكبير، كاف ابن عيس  يحشد المثقاين في منزله

، يػأكطوف،  مػن ليػالي موسػم أبػيطة     ليطة كا،ػدة عطػ  ا قػل   

كيشربوف، كيبنوف ا فكار كيهدمونها. كهاا الحشد تقػوـ  

خدمتػػػه السػػػيدة الططياػػػة الجميطػػػة ،ػػػرـ بػػػن عيسػػػ      عطػػػ

سيدات أبيطة الالتي يسهمن في إعداد المػأكوالت  كبعب 

بمػػػا تجيػػػد مػػػن  ةكػػػل كا،ػػػد ،المغربيػػػة التقطيديػػػة الشػػػهية

 ،أبػيطة لػم يتغيػر شػين    إلػ    في ر،طتي ا خيػرة . كا كالت

 مػػن رغمالػػ عطػػ  فػػأبواب بيػػت بػػن عيسػػ  مازالػػت مشػػرعة    

الحاػػل  مػػن   رغمعطػػ  الػػ  كتكػػاثر محبػػي كمرتػػادم أبػػيطة،     

الثقافػػػة فػػػي يػػػوـ افتتػػػاح     الحاشػػػد الػػػام يحتءػػػنه قصػػػر  

 الاعاليات الاكرية كالثقافية لطموسم. 
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كاف فندؽ الخيمة، قبل عشرين عامان، هو الو،يد في 

أبػػػػيطة، ينترػػػػر اػػػػيوؼ أبػػػػيطة فػػػػي المسػػػػان، كيعطمهػػػػم  

التوااػػػع كالتقشػػػ  كاإلخػػػالص لطثقافػػػة. فهػػػو فنػػػدؽ بػػػال   

نجوـ، كبػال راديوهػات أك تطيازيونػات، كبػال تطياونػات فػي       

ال تبعػد   كلكي تتصل بصػديه لػك فػي ينجػة، التػي     الغرؼ، 

أكثػػر مػػن أربعػػين كيطػػوا متػػران، عطيػػك أف تنػػترم فػػي       عنػػك 

الطابور الام يمتد، أماـ مكتػل االسػتقباؿ الصػغير، لػزمن     

قػػد يطػػوؿ كقػػد يقصػػر، ،سػػل مػػا لػػدل مػػن يسػػبقك مػػن      

إلػ    المثقاين من مخزكف الكالـ، الام يريػد أف ياءػي بػه   

 ي هاا الاندؽ.. فندؽ الخيمة!الجهاز السحرم الو،يد ف

إف محمدان بن عيسػ  هػو الغنػي بمػا يحمػل فػي عقطػه        

كبمػػا يحشػػد بػػين جوانحػػه  ،ككجدانػػه مػػن اهتمػػاـ بالثقافػػة

مػػػػن ،ػػػػل  بػػػػيطة. كإف فنػػػػدؽ الخيمػػػػة، المتوااػػػػع فػػػػي    

إمكاناتػػػه، يزهػػػو عطػػػ  كػػػل الانػػػادؽ ا خػػػرل الاخمػػػة، ذات 

النجػػػػػػػػػػوـ المتعػػػػػػػػػػددة، كذات السػػػػػػػػػػرر الػػػػػػػػػػوثيرة، كذات  

كالموسػػػيق   التطيازيونػػػات المطونػػػة، كالتطياونػػػات ا نيقػػػة،  

وبولػد  فاي فندؽ الخيمة كػاف يرقػد لي   .الكالسيكية الناعمة

سنجور، كجورج موستاكي، كلطاػي الخػولي، كعبػدالوهاب    
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كأ،مػػد عبػػدالمعطي ،جػػازم،    كبولنػػد الحيػػدرم  البيػػاتي،

كمحمػػػػد الايتػػػػورم، كالمهػػػػدم المنجػػػػرة، كسػػػػعد الػػػػدين  

إبػػػراهيم، كغيػػػرهم كثيػػػركف مػػػن مترفػػػي الثقافػػػة كأثريػػػان       

 اإلبداع!. 

 مرْن مثل محمد بن عيس ؟ كمرْن مثل فندؽ الخيمة؟!

ترل أنه ال أ،د يشبه محمػد بػن عيسػ ، كأنػه     أبيطة 

فنػػػدؽ الخيمػػػة، ال فػػػي يػػػوؿ الػػػدنيا كال فػػػي    الشػػػين يبػػػٕز

 عراها.

لسػػػػت اػػػػد التطػػػػور الػػػػام مػػػػٕرت بػػػػه أبػػػػيطة، عطػػػػ   

توااعه، كلكنػي متعطػه بأبػيطة التػي عرفػت قبػل أكثػر مػن         

عشػػػرين سػػػنة عنػػػدما كانػػػت تجػػػرم عطػػػ  الشػػػاي  ،افيػػػة  

كف زهػػػػػو أك القػػػػػدمين، بػػػػػال مسػػػػػا،يه أك عطػػػػػور، كبػػػػػد  

خػػػيالن!.. كعنػػػدما كانػػػت تاتػػػرش الرمػػػل المتوقػػػد تحػػػت     

كبػال مناشػ     ،كالنجوـ، بال تكط  القمرالشم ، أك تحت 

 كثيرة.أك شراش  أك ماارش 

أبيطة ا كل  ربما  ننػي أ،ببتهػا كهػي عطػ      إل   أ،ٕن

تطػػك الحػػاؿ بري ػػة كعاويػػة كتطثػػغ فػػي الكػػالـ عنػػدما تتػػدلع     

 حل عندما تعشه.تتعثر خطاها في ال هي كانتك
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هم يسموف أناسهم "أكالد الطه" .. أما أنا فأسػميهم  

 "أكالد الشيطاف".

مجموعػػػات مػػػن الشػػػباف كالاتيػػػات التػػػا هين.. رأيػػػت      

نمػػػاذج مػػػنهم  كؿ مػػػرة عطػػػ  شاشػػػات التطازيػػػوف، كفػػػي      

 في مدف أكربا الكبيرة.  ،الشوارع العامة

يمثطػػػػوف فرقػػػػة فنيػػػػة فػػػػي اإلذاعػػػػات كالتطازيػػػػوف هػػػػم 

جديدة تقدـ أغاني جماعية دينية تسػتهوم أعػدادان ليسػت    

قطيطة من المستمعين كالمشػاهدين. هػاق ا غػاني ممطػونة     

فػػي أمػػا أسػػرتهم. إلػػ   بالػػدعوة لاللتحػػاؽ بهػػم، كاالنءػػماـ 

طهػػػػم دكر آخػػػػر.. فمػػػػن ،ػػػػين اخػػػػر تصػػػػطدـ  فالشػػػػوارع 
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ببعءهم في أكبر شوارع بػاري  العػامرة بالنػاس، كبالػاات     

فػػي الحػػي الالتينػػي المحشػػور بالشػػباب؛ خصوبػػان يػػالب       

الجامعػػات.. تصػػطدـ ببعءػػهم يقػػدـ لػػك كتيبػػات بػػغيرة،      

ككػػػػل كتيػػػػل ينػػػػاقش قءػػػػية فكريػػػػة عصػػػػرية، أك مشػػػػكطة   

هاق الكتابات بتوقيع سياسية راهنة، أك غير ذلك.. كجميع 

فهػػػو يػػػامن  ،ر" بطريقػػػة كا،ػػػدةثم"تنصػػػ كا،ػػػد: يهػػػودم

 ،كلكنػه ينكػر الكنيسػة    ،بالمسيح كما يزعم، كهػو يػدعو لػه   

أم أنػػه فػػي كطمػػة   ،ينكػػر كػػل الطقػػوس الدينيػػة المسػػيحية ك

مختصػػرة قػػد أببح"نصػػرانيان مطحػػدان".. كهػػاا مػػا جعطنػػي 

أتسانؿ أكثر من مرة هػل هػاا اليهػودم، إف كػاف موجػودان      

مسػيحيين ديػنهم بالبػدع    فعالن، ترؾ اليهودية لياسد عط  ال

منػا أف بػدأ التاكيػر     ،كبالحقا ه التي أنكرها ،التي اختطقها

ـ في كالياورنيا بالواليات 1968في تكوين فرقته هاق عاـ 

 المتحدة ا مريكية؟!

"غػػػي لػػػوك " أكبػػػر منػػػت  منوعػػػات فػػػي التطازيػػػوف       

الارنسػػي )يهػػودم أيءػػان( يكػػاد يكػػوف الو،يػػد الػػام يصػػر  

فػػي أكثػػر برامجػػه..    كالد الشػػيطاف()أ عطػػ  تقػػديم هػػاالن 

كػاف ذلػك يبيعيػان عنػد كػػل مػن يعػرؼ "غػي لػوك "، فهػػو         
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المنػػت  الػػام ال يخطػػو أم برنػػام  مػػن برامجػػه مػػن انريكػػو 

 ماسياس كاليهود ااخرين. 

كاف يومان ممطران ذلك اليوـ الػام قػررت أف أ،ػل فيػه     

 عط  "أكالد الشيطاف".  ،ثقيالن أك خاياان ،اياان

رة تتكػػوف مػػن أكثػػر مػػن أربعػػة يوابػػه.. تقػػع بنايػػة كبيػػ

بػػالقرب مػػن البوربػػة الارنسػػية، فػػي الحػػي التاسػػع، شػػارع     

 "ليوف كالدؿ". 

يرقت الباب الحديدم الكبير ا سػود.. لػم أكػن عطػ      

ثقػػػػػػػػة ممػػػػا ينتررنػػػػػػػػي خطاػػػػػػػه، إال عنػػػػدما اناػػػػرج البػػػػاب   

نػػز فمػػه شػػابان يكت -عاويػػان- جػػدني أ،يػػي  ،الجبػػػػػػار بأنػػػػػػػاة

الءػػيه نوعػػان مػػا بابتسػػامة بركتوكوليػػة باهتػػة، عرفػػت أنػػه     

 يقدمها مجانان لكل مػن يطػرؽ هػاا البػاب الحديػدم الكبيػر      

 !المططي با سود

إل   قامة متوسطة.. شعر مجعد أسود.. سحنة تميل

السػػمرة.. لغػػة فرنسػػية جيػػدة تطاػػح عطػػ  بعػػب كطماتهػػا      

 "لكنة" أجنبية خاياة.. أمريكية ربما؟!

 "الدهطيز": إل   الباب كلجت

 مثق  شرقي يريد أف يتعرؼ عط  ا سرة؟! -
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قطتهػػا لػػه مشػػبعة بابتسػػامة تطػػتم  العػػار، فقػػد ج ػػت   

 زيارة مااج ة إف أ،ببتم!إنها بدكف موعد مسبه.. 

هػػل أنػػت عطػػ  موعػػد؟! هػػل تريػػد رؤيػػة شػػخص        -

 معين؟!

رتبػاؾ. تأكػد لػي    اف يسألني كفي نررته إلٕي بعب االك

ذلك عندما ال،رػت أننػي أنسػاؽ معػه فػي ،ػديث متشػعل،        

في الوقت الام لم يحػاكؿ فيػه أف يػدعوني لطجطػوس عطػ       

الكرسػػي الو،يػػد الػػام كػػاف يشػػغل جانبػػان مػػن "دهطيػػز"        

العمارة.. كاف عط  يميني مكتل مغطه.. له باب زجاجي.. 

كيحجػػل رؤيػػة مػػا خطاػػه سػػتار أبػػيب غطػػي ، كعطػػ  بعػػد       

تقريبػػػان مػػدخل لمكتػػػل أك لػػدهطيز آخػػػر لطعمػػػارة..   متػػرين  

ذلك البػاب شػباب   عبر لست أدرم؟!.. كاف يدخل كيخرج 

من هاق المنرمة.. مػن "أكالد الشػيطاف"، فتيػاف كفتيػات     

.. كجػػػػوق كالحػػػػة، منهكػػػػة، تاتقػػػػر  م معنػػػػ  مػػػػن معػػػػاني 

ة ولهػػػا مػػػن عالمػػػات النشػػػ عػػػدياالسػػػتقرار كالهػػػدكن.. لػػػم 

 ،كنػػػت أسػػػتقبطها مػػػنهم كمػػػنهن   سػػػول ابتسػػػامات مجانيػػػة   

بػػل  ،قػػ  عنػػد مجػػرد منحػػي ابتسػػامة عػػابرةبعءػػهم لػػم يتو

يػػدنو منػػي مصػػافحان كهػػو يقػػوؿ: إننػػي أ،بػػك..! "شػػكران"   
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هػػػػي الكطمػػػػة الو،يػػػػدة التػػػػي كنػػػػت أجػػػػدها عطػػػػ  "يػػػػرؼ  

الطساف"، لطرد المباشر العاوم عط  هاق الجمطػة كأمثالهػا   

بػػػدكف  ،أك بجػػػانبي ،عنػػػدما تنططػػػه مػػػن كػػػل عػػػابر أمػػػامي 

 استثنان، فكطهم كانو "يحبوني".. هم يقولوف ذلك!

هػػػػاق هػػػػي ميرسػػػػي.. معطمػػػػة رقػػػػص.. كأ،ػػػػد أفػػػػراد  

ا سػػػرة! قػػػدمها لػػػي مايػػػك الشػػػاب الػػػام اسػػػتقبطني قبػػػل    

لحرػػػػة. فتػػػػاة يويطػػػػة.. بدينػػػػة.. شػػػػعرها بػػػػين ا شػػػػقر       

كا سػػود.. أ،سػػبه كسػػتنا ي.. ربمػػا.. عينػػاف غطيرتػػاف..   

لغتهػا الارنسػية اػعياة    في فستاف أ،مػر "قػاتم" يويػل..    

 جدان.. كلكن لغتها اإلنجطيزية ممتازة. 

 أهالن كسهالن ميرسي.. أنت أمريكية؟!  -

نعػػػػم، كتخرجػػػػت فػػػػي أرقػػػػ  معاهػػػػد الػػػػرقص فػػػػي    -

 الواليات المتحدة. 

 كماذا تعمطين في باري ؟!  -

ا سػػػرة.. كمعطمػػػة رقػػػص  هػػػاق أنػػػا إ،ػػػدل بنػػػات   -

 للسرة أيءان!!

 مسيحية؟! -

 كني ااف مسيحية!!يهودية في ا بل.. كل -
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 الشاب مايك: إل   التاتي -

 كأنت؟! -

 يهودم كندم.  -

 خر لحه بنا فيما بعد: قطت اثم  -

 كأنت؟! -

 يهودم أمريكي.  -

 عدت أسأؿ ميرسي: 

 أعتقد أف أكثركم يهود؟! -

نعػػػػػم .. كلكػػػػػن بيننػػػػػا عػػػػػدد ال بػػػػػأس بػػػػػه مػػػػػن        -

 المسيحيين.

 مستحيل!.. ماذا تقولين؟!  -

بهػدكن مجيطػة   ابتسمت كهي تءع يدها عط  كتاي  -

"مايػػك كديايػػد" الشػػابين الطػػاين كانػػا يقاػػاف   إلػػ   نررهػػا

 قالت:  ثم معنا..

 إني أ،بك، الطه يحبك أيءان؟! -

أزاؿ أنقل عينػي بخػوؼ كباسػتغراب مػن      الأجبت كأنا 

  :ميرسيإل   الشابين، كمن الشابينإل   ميرسي
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 شكران.. كلكن..! -

 قبل أف أتم قايعتني: 

 من أم بطد أنت؟! -

 السعودية.. مسطم كالحمد لطه!!من  -

 إني أ،بك.. كالطه يحبك أيءان!  -

قالوها ثالثتهم.. كلكني كنت أ،سبهم اليعنوني هػاق  

المرة،  نهم قالوها كهم يتبادلوف نرػرات غامءػة، أخػات    

 ،ارة.  تحوياتتبدم لي فيهم 

نزاؿ كقوفان في الػدهطيز، كقػد مءػ  ااف أكثػر      الكنا 

إلػػػ   ا الواػػع.. التاػػػتي مػػن نصػػػ  سػػاعة كنحػػػن عطػػ  هػػػا   

 مايك: 

هػػػػػل يمكننػػػػػي ااف مقابطػػػػػة المسػػػػػاكؿ، أك أ،ػػػػػد     -

 المساكلين عنكم هنا؟!

دك جطيػػػػان كااػػػػحان عطػػػػ  قسػػػػمات  كػػػػاف االنزعػػػػاج يبػػػػ

فهمت فيما بعػد أنػه البػد مػن أخػا موعػد لتنرػيم         كجهي.

لقان مع أ،د المساكلين، أك مع بعب أفراد ا سرة. اليوـ 

هػػػو الجمعػػػة.. فأعطػػػاني مايػػػك موعػػػدان فػػػي يػػػوـ االثنػػػين     
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المقبػل، الثالثػة كالنصػ  بعػد الرهػر، ككتػل اسػمي، كيػػوـ        

الموعػد كسػاعته فػي مػاكرة بػغيرة كػاف يحمطهػا فػي يػػدق         

  لمثل هاق ا مور.

 يحػاكؿ أ،ػد مػن هػاالن الػواقاين ،ػولي      ،ت  ااف لم 

أك في إ،دل  ،أف يدعوني لطجطوس في أ،د مكاتل البناية

فػػي مػػدخل العمػػارة     معهػػم بػػاالتها، بػػل اسػػتمر الحػػديث   

 "كٌقافي". 

عرفػػػػت أنهػػػػم يعيشػػػػوف هنػػػػا فػػػػي شػػػػكل جمػػػػاعي..        

يقتسػػػموف كػػػل شػػػين.. شػػػركان فػػػي كػػػل شػػػين.. لػػػديهم    

 ه منهم. ،ءانة لليااؿ يتعهدها فري

تػػػػػزكج كلديػػػػػه  ا ياػػػػػاؿ أياػػػػػالهم، إذ إف بعءػػػػػهم م  

فػػػي سػػػاعات   ،كيشػػػربوف سػػػويان  ،أياػػػاؿ.. يػػػأكطوف سػػػويان 

أ،ػػػد نشػػػايات ا سػػػرة.. إلػػػ   معينػػػة. ككػػػل مػػػنهم منءػػػم

 كالرسم.  ،كالرقص ،كالغنان، كالموسيق 

كلكن من يموؿ هاق "المنرمة" فػي مدينػة شػرهة     -

ثػػر غػػالن مػػن  كبػػاري ؟ الحيػػاة المعيشػػية فيهػػا أبػػبحت أك  

 نيويورؾ أك يوكيو أك أم بطد آخر؟! 
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لػػم يجػػل،  ،هػػاا السػػااؿ أزعػػ  مايػػك رجػػل االسػػتقباؿ 

تحديػدات قػد تحػرج أ،ػدان..     إلػ    فقطت له بأنني ال أيمػح 

كلكنػػي فقػػ  أريػػد أف أعػػرؼ هػػل الػػام يعػػولكم كيصػػرؼ        

منرمػػػة  كجمعيػػػة دينيػػػة؟! أ  كم شػػػخص معػػػين؟! أ عطػػػيك

ماذا؟! قاؿ يحارني من عػدـ معػاكدة يػرح     كسياسية؟! أ

 هاا السااؿ: 

اإلجابػػة عطػػ  هػػاا السػػااؿ ليسػػت مػػن اختصابػػي،  -

 نها ال تهمك بقدر ما تهمك رسالة ا سرة!إثم 

لم ألح في يطل الجواب.. مع أنني كنت أريد أف يعطم 

مايػػػك بػػػأف الرغبػػػة فػػػي معرفػػػة اإلجابػػػة عطػػػ  السػػػااؿ قػػػد    

الريبػة أخػات تأكػل كػل       ف ،أببحت بالنسبة لػي اػركرية  

 دكاعي االيم ناف في ناسي. إنني أعترؼ بأنه قبػل مجي ػي  

هاالن، كنت أعتقد بأف هاق إل   كقبل أف أتحدث ،هناإل  

"الارقػػػة" ال تعػػػدك أف تكػػػوف، بكػػػل بسػػػاية، إ،ػػػدل فػػػرؽ 

عطػػػ    ،كبالتقطيعػػػات الجديػػػدة  ،الشػػػباب المولػػػع بالمواػػػة  

هػا..  تطػل منتجا الرغم من بعب اإلشارات الدينية التػي تتخ 

أمػػا ااف فقػػد بػػدأت أشػػم فيهػػا ركا ػػح أخػػرل. كلهػػاا فقػػد   

بدأت أبحث عن معرفة كل شين عنها. كالرغبػة فػي معرفػة    
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كل ذلك، كاف يحراها في ذاتي الحار الشديد الػام بػدأ   

 يرتسم بواوح عط  كجوق هاالن الثالثة!

ني.. أك ربمػا أنهػا كانػت    فكأف ميرسػي أرادت أف تشػو  

 ما "ز،ات" إلي في ثقل تقوؿ: تتوقع ذلك عند

تعطم أننا نطبع كتيبات بػغيرة نوزعهػا عطػ  النػاس      -

ككػالك نشػترؾ فػي بعػب      ،في الشوارع مقابل قيمة معينػة 

برام  المنوعات في التطازيوف كاإلذاعػات، كهػاا يقػدـ لنػا     

 ما يمكن أف نعيش به. 

 احكت كأنا أنرر إليها.. أقوؿ: 

الوا،ػد.. كأكثػر   قيمة كل كتيل ال تتجاكز الارنػك   -

 الناس اليشتركف.. هاا كاقع؟!

 بحيح.  -

اشػػتراككم فػػي التطازيػػوف كاإلذاعػػة ال يشػػكل دخػػالن     -

كبيران.. فهل تريدين أف تقولي بأف هاق ا شيان يمكن لهػا  

 ة شخص يعيشوف في أكثر اأف تسد ناقات أكثر من ثالثم

 مدف العالم غالنن معيشيان.. هي باري !

 ات. تأتينا مساعدات كبدق -
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 من أين؟! -

 هاا ال يهمك! -

 سكت.. لم أقل شي ان. 

كرق أ،دان كلكن لي  من ،قي أف أي ،بل إف هاا يهمني

عط  أف يقوؿ لي ما يهمني. إف إيجػار الشػقة الوا،ػدة فػي     

ألاػػػين يػػػورك فػػػي  عطػػػ الحػػي الػػػام يسػػػكنه هػػػاالن، يزيػػد   

الشهر الوا،د، فما بالكم بعمارة كبيرة من أكثػر مػن أربعػة    

 يوابه؟! 

تقوؿ ميرسي بأنهم كانوا يسكنوف بناية خارج بػاري   

انخاػاض إيجارهػا، إال    رغمعطػ  الػ  كفي إ،ػدل الءػوا،ي.   

أنهػػػا كانػػػت مرهقػػػة التكػػػالي  بالنسػػػبة لػػػدخل "الارقػػػة"..    

 هكاا؟!.. عاويان!.. تحكي.. توالي قصتها: 

فػػػي ليطػػػة مػػػن الطيػػػالي جطسػػػنا كطنػػػا نػػػدعو الطػػػه،        -

  لنػػا سػػكنان أكثػػر مالنمػػة فػػي بػػاري ..    هيػػبػػأف ي ،كنصػػطي

 هػاا الحػي ليجػد ناسػه، بقػدرة الطػه!      فكاف فريه مٌنػا يعبػر   

سػألوا عػن   ف ،أماـ هاق البناية. كانت خاليػة كغيػر مسػكونة   

ال أ،د يعرفػه.. كالقػانوف الارنسػي يبػيح     كلكن با،بها؟! 

لطنػػاس أف يسػػكنوا أك يحطػػوا فػػي أم مكػػاف مجانػػان إذا كػػاف  
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 ،ػػػه امػػػتالؾ  طسػػػاكنل"!!" بػػػل إف بػػػا،به غيػػػر معػػػركؼ 

كنزلنػػا العمػػارة مجانػػان.    ،هنػػاإلػػ   .. كهكػػاا ج نػػا، المكػػاف

 فنحن ال ندفع إيجاران!

 ا،تد كل شين في داخطي.. لم أعد أ،تمػل كػل هػاا   

 فاناجرت:   الهران

أنػػػت ترنػػػين بػػػأنني سأبػػػدؽ هػػػاا التخريػػػ !! فػػػي     -

بػػاري ؟!.. هكػػاا ؟! عمػػارة جميطػػة نرياػػة كبيػػرة مترككػػة     

ف مالػػك أك راع، لكػػي تجي ػػوا أنػػتم كتسػػكنوها مجانػػان؟!  بػػدك

هل هاا معقوؿ؟!.. كإذا افترانا أنها كانت مهمطة مهػدرة،  

كخابػة فػي بػاري ، لمػاذا لػم يعثػر        ،كهاا ال يصػدقه عقػل  

 ة بالنػػاس،كم قػػبطكم فػػي هػػاق المدينػػة المحشػػور  عطيهػػا غيػػر 

 كي دا مان أزمة سكانية ،ادة؟!... تالتي تش المدينة

سريعان في عينػي ميرسػي الغطيرتػين كػل إمػارات      قرأت 

 مصافحة:  لي الحنه كالنزؽ، كهي تقوؿ

الموسيق . إل   ستمعأاعارني.. سأذهل  بطي ك -

ناكلتها يدم محمالن نرراتي المصطوبة نحو هيكطها البدين 

لعنات ا كلين كااخػرين.. أدارت ،هرهػا نحونػا، كتقػدمت     

ثالث كلكنها التاتت  نحو سٌطم العمارة المقابل خطوتين أك

 سريعان نحونا: 
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 مايك!.. تعاؿ! -

 ..تشاكرق ميرسيتركني مايك أق  مع ديايد ليطحه ب

"مواػػػػوع"  أنػػػػا ال أدرم فػػػػي أم  شػػػػين.. ربمػػػػا كنػػػػت   

 المشاكرة؟!

 سألني ديايد ليشغطني عن النرر إليهما:  -

 هل أنت مامن بالطه؟! -

 البجيحتػين  أجبته محوالن نررم عن عينيه السػوداكين 

 تاحص كل ما ،ولي: أ

بػأنني مسػطم!. كهػاا يعنػي أننػي      لػك  سبه أف قطت  -

كبػأف محمػدان عبػدق كرسػوله، سػيد المرسػطين        ،أؤمن بالطه

 كخاتم النبيين. 

االثنػين   يػوـ  كدعت ديايد كمايك ماكدان بأننا سنطتقي

فػػي الثالثػػة كالنصػػ  بعػػد الرهػػر.. ،يػػث سػػيكوف      المقبػػل 

 النقاش مع مساكؿ إدارم كبعب أفراد ا سرة. 

كلكػػػن قبػػػل أف أخػػػرج يطبػػػت بعػػػب    ،ابتسػػػمت تأدبػػػان

الكتيبػػات التػػي ينشػػركنها كيوزعونهػػا بػػين النػػاس، كخابػػة   

ديايػػد، كأنػػا أمػػد يػػدم  إلػػ   التػػي لػػم أيطػػع عطيهػػا. ،مطهػػا 
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 ،،مطػت الكتػل   ثػم  نحوق بورقة نقدية ذات عشرة فرنكػات. 

 كخرجت..!

سأقرأ الكتيبات..  كسأعود يوـ االثنػين لطقػان هػاالن    

 الشيايين" من جديد!!"

لطمرة  ثنين،في اليوـ الموعود، يوـ اال ،ءرتبالاعل 

لمقابطة "أكالد الشيطاف"! كقبل الموعػد المحػدد    ،الثانية

بنص  ساعة كنت أ،تل مقعدان في إ،ػدل عربػات الميتػرك    

 ليهم.. نص  ساعة تقريبان هي مسافة الطريهفي الطريه إ

 !هالحي الام يسكنونإل  

قػػرأت كتصػػاحت أكثػػر الكتػػل التػػي أعطػػوني إياهػػػا..       

كانػػػت عػػػن الموسػػػيق .. عػػػن الاػػػن.. عػػػن قءػػػايا فكريػػػة     

كسياسػػية معابػػرة.. عػػن مشػػكطة "تشػػيطي" مػػثالن.. كنػػت    

أتسانؿ كأنا أقرأ هاق الكتل: هل أنا أماـ منرمة سياسػية  

أنهػا كػل هػاق ا شػيان مجتمعػة؟!      ك دينيػة.. أ  كة أفكري كأ

فػػي كػػل مػػا قػػرأت، لػػم أسػػتطع أف أ،ػػدد بطريقػػة كااػػحة       

ذلػػػك فػػػي لقػػػا ي بهػػػم بعػػػد     إلػػػ    هويتهػػػا. ربمػػػا توبػػػطت  

 لحرات؟!
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شين كا،د!.. هو أننػي أمػاـ "منرمػة"     فيكنت أثه 

ة مػػػػن لػػػػماسسػػػػها يهػػػػودم، هػػػػو "موسػػػػ  داكد".. كممو

 هػػم مػػن لمنتمػػين إليهػػاجيػػوب يهوديػػة، كأكثػػر أعءػػا ها كا 

 يهود.. ال

أزعم بأف هناؾ درجة من الخوؼ كانت تجتاح كل مػن  

"، شػػارع 1يحػػاكؿ، مثطػػي، أف يقتػػرب مػػن العمػػارة رقػػم "    

 "ليوف كالدؿ" في الحي التاسع.

خط  الباب الحديدم ا سػود، كػاف يقػ  دا مػان مايػك      

هػاق المػرة   الام استقبطني فػي المػرة ا كلػ .. لػم يتركنػي      

المكتػػل ذم البػػاب الزجػػاجي إلػػ   بػػل أخػػاني ،طيزفػػي الػػده

كالسػػػػػتار ا بػػػػػيب، ثػػػػػم يطػػػػػل إلػػػػػٕي بأعػػػػػاب عبػػػػػارة أف     

 "أنترر!".

 انتررت!

رننػػػت أنػػػه مػػػن أجطػػػي فبعػػػد لحرػػػات اناػػػرج البػػػاب.. 

 ينارج!..

شػػػاب .. يابػػػاني؟!.. بػػػيني؟! فيتنػػػامي؟ .. يػػػدخل   

الغرفة متأبطان "قيثارة".. كاف مايك خطاه، يزفه كزا ر رقم 

غرفػة االنترػار.. هػاق الغرفػة التػي كػاف الػدخوؿ        إل   "2"
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إليهػػا فػػي المػػرة ا كلػػ  محرػػوران أك شػػبه محرػػور.. يقػػوؿ   

 مايك: 

لػم تكػن    ،فػي المػرة ا كلػ     ،السبل أف هػاق الغرفػة   -

 أك مهيأة الستقباؿ "زكار".  ،نرياة

عرفػػػت بأنػػػه  ،كػػاف الشػػػاب يابانيػػػان. بعػػػد ،ػػديثي معػػػه  

فهػػو قػػادـ مػػن   ،رذمةدة ستاترسػػها هػػاق الشػػ اػػحية جديػػ 

إلػ    لندف كمعه عنواف "أكالد الشيطاف".. يريد أف ينءم

أبعد من إل   أسرة باري . كقبل أف أبل معه في الحديث

 ذلك، كانت تسد فتحة الباب ميرسي:

 بونجور.. إنني أ،بك.. الطه يحبك أيءان! -

 خارج الغرفة:إل   ثم أردفت مشيرة

 تاءل! -

هػػػا ثػػػالث كنبػػػات غرفػػػة أخػػػرل مجػػػاكرة بإلػػػ   قػػػادتني

فقػػػ .. لػػػم يكػػػن الممػػػر الػػػام عبرنػػػاق خاليػػػان مػػػن "أكالد     

الشيطاف" الاين يشاعوف كل سالـ لهم بػأنهم "يحبونػك"   

 كبأف "الطه يحبك".

جثت ميرسي عط  إ،دل الكنبات، كأنا عطػ  الثانيػة..   

قبػػل أف أقػػوؿ لهػػا شػػي ان، كػػاف مايػػك يقػػ  عطػػ  رؤكسػػنا،   ك
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كأخػػ   ،أكثػػر مال،ػػة كبجانبػػه فتػػاة فػػي ،ػػوالي العشػػرين،    

بػغر سػنها إال   مػن  رغم عطػ  الػ  كزنان كدمان مػن ميرسػي.. ك  

مػػارات اإلنهػػاؾ كالسػػهر المػػزمن كانػػت ترتسػػم ،ركفػػان     أأف 

 غطيرة تحت عينيها..

 قدمها مايك: 

 هاق سوزاف.. مغنية.. كإ،دل أفراد ا سرة! -

ا،تطت سوزاف الكنبة الثالثة.. ثم استوت في جطسػتها  

 لي:عط  بوت مايك يقوؿ 

لم أستطع أف أهي  لك كل مػا يطبػت، فػأكثر أفػراد      -

ا سرة في إجػازة اليػوـ.. كلػي  هنػاؾ أم مسػاكؿ إدارم      

 أك مشرؼ يمكنك مقابطته.. آس !.

 أستطيع أف أعود في يوـ آخر إف أ،ببت؟! -

قطػػػت ذلػػػك كأنػػػا ألتاػػػت ال شػػػعوريان نحػػػو ميرسػػػي..       

 ءحكت كهي تقوؿ:ف

كسنعطيك كػل  بنمكانك أف تتحدث معنا نحن ااف،  -

ما نعرؼ من معطومات ممكنة.. مايك اليستطيع أف يعطيك 

 موعدان آخر!
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 ثم رفعت رأسها نحو مايك تقوؿ: 

 ألي  كالك ؟! -

، ثػػػم خػػػرج كيػػػدق  بػػػالنايمايػػػك المسػػػكين هػػػز رأسػػػه   

توبػػد البػػاب خطاػػه.. بػػدأ يتأكػػد لػػي بػػأف ميرسػػي ليسػػت      

 ..معطمة رقػص فقػ ، كلكنهػا مػن "القػادة" أيءػان.. ،سػنان       

سوزاف التي انارج فمهػا الصػغير  كؿ مػرة منػا     إل   اتالت

 هاق الغرفة عن العبارة المعتادة: إل   أف دخطت

 إني أ،بك.. الطه يحبك أيءان!   -

 شكران.. كلكن من أنت؟!   -

مغنيػػػة أمريكيػػػة الجنسػػػية.. مسػػػيحية.. مططقػػػة..    -

 كعندم يال! 

لقد كانت لغتها الارنسية أ،سن بكثير من فرنسػية   -

 ميرسي. 

 دت أسألها: ع

 أسرة موس  هاق؟!إل   لماذا رغبت في االنتساب -

ميرسػػػػي كأنهػػػػا تسػػػػتأذنها  إلػػػػ   أجابػػػػت كهػػػػي تنرػػػػر 

 لطحديث: 
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هاق قصة تطوؿ!.. هاكها باختصػار: بػدأت أشػعر     -

الكنيسة في إل   بالءياع في سن الرابعة عشرة.. لم أذهل

يػػوـ مػػن ا يػػاـ.. كفػػي هػػاق "المدينػػة" القػػاهرة الشػػحيحة   

كنت أعيش فراغان.. تعرفت عط  فريه مػن الهبيػين   القاسية 

 ،عرفػػػػػت أغػػػػػرب بػػػػػور اإلبا،يػػػػػة المتطرفػػػػػة  ،ا مػػػػػريكيين

تعاييت كل أنواع المخػدرات كبالػاات الحشػيش.. كانػت     ك

لػم  ، كا زمة تزداد اتساعان، فقطعػت كطيػان االتصػاؿ بأسػرتي    

يعػػد يربطنػػي بهػػا أم رابػػ  ،تػػ  سػػن الثامنػػة عشػػرة، إذ       

ين ،ت  في "الحل".. كانت الرغبػة  فقدت الثقة في كل ش

 من يوـ اخر!! تدنو نحومفي االنتحار 

كالياورنيػا.. كهنػاؾ التقيػت بػبعب     إلػ    ذهبت ك،يػدة 

اإليمػػػاف بالمسػػػيح.. كلكػػػن   إلػػػ   الشػػػباب الػػػاين يػػػدعوف  

الكنيسػػػػة كلكنهػػػػا كنيسػػػػة إلػػػػ   بطريقػػػػة جديػػػػدة. يػػػػدعوف

جديػػػدة.. أك أنػػػه فػػػي الواقػػػع لػػػم يكػػػن هنػػػاؾ أم كنيسػػػة      

 .. ،دثوني عن الطه كثيران كبطريقة عصرية. إيالقان

هيه.. ،سنان.. كلكن من هم هاالن الشػباب الػاين    -

 ،دثوؾ عن المسيح؟!

 لقد كانوا من أعءان ا سرة.  -
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 ثم ماذا؟! -

منا ذلك الحين كأنػا معهػم سػعيدة.. فقػد كجػدت       -

 الطريه.. كجدت ناسي!!

 سوزاف كأمثالها مػن شػباب اإلبا،يػة كالمخػدرات، هػم     

موسػػ  داكد" المزعػػوـ "الت بػػدكف إرادة فػػي يػػد  آمجػػرد 

كأمثالػػه؛ إف أكثػػر أفػػراد هػػاق ا سػػرة هػػم مػػن أبنػػان الهيبيػػة 

المتطرفػػػػة، أك مػػػػن "الااغػػػػابوف" الػػػػاين أكطهػػػػم الجػػػػوع      

كالتشرد، كعدـ االستقرار، كفقػداف الثقػة فػي كػل شػين..      

شػػباب يػػأس كقنػػوط، يتعطػػه بكػػل مػػا يمكػػن أف يبعػػدق عػػن    

 كاقعه السين كمصيرق ا سوأ.. 

 اكد.. بالنسبة لك؟!من هو موس  د -

قبل أف تجيل تحرؾ "الايل" الػام كػاف يػربب عطػ      

 يميني.. أعني ميرسي.. تقوؿ:

إنػػػه نبينػػػا، كهػػػو ،طقػػػة الوبػػػل بيننػػػا كبػػػين الطػػػه.   -

 التات نحوها ساخران:

 هاق!.. كمن الام أرسطه لكم يا ترل؟! -

 الطه! -
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 هل سبه أف رأيته؟! -

 ال! -

 كأنت يا سوزاف؟! -

 ال! -

 غيركما من أفراد ا سرة؟!هل سبه أف رآق أ،د  -

 قالت ميرسي: 

 ال يمكن  ،د أف يراق أك يجتمع به.  -

 قطت: 

كلكن ما الام ياكد لكما كجودق؟! قد تقولوف ما  -

يكتػػل مػػن رسػػا ل ككتيبػػات، كلكػػن لمػػاذا ال تاتراػػاف بػػأف   

موسػػػػ  داكد، هػػػػو اسػػػػم تتسػػػػتر كرانق عصػػػػابة تصػػػػدر      

إنػػػه ال  منشػػػوراتها ككتيباتهػػػا بهػػػاا االسػػػم المنتحػػػل؟! إذ 

يوجػػد أم دليػػل مػػادم يثبػػت كجػػود شػػخص معػػين يحمػػل   

 هاا االسم!

ميرسػي فقػد ردت بو،شػية     كانت تصمت سوزاف، أمػا 

 كباختصار:

نحػن ال يهمنػػا التحقػػه مػػن هويتػػه، بقػػدر مػػا تهمنػػا   -

أفكػػارق كدعوتػػه.. ثػػم أنػػت هػػل ج ػػت بقصػػد التشػػكيك فػػي    

 موس  أـ بقصد الحديث معنا؟!
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 سوزاف أسألها: إل   التات

 كهاق ا سرة التي تنتمين إليها.. هػل هػي دينيػة أ    -

مػاذا؟.. كموسػ  المزعػوـ هػل هػو       كفكرية؟ أ كسياسية أ

 شيوعي؟! اشتراكي؟! بهيوني؟!. 

 ميرسي لم تترؾ لسوزاف فربة اإلجابة:  -

نحػػن ال تهمنػػا السياسػػة.. نحػػن فرقػػة دينيػػة نحػػل    -

 الطه كالطه يحبنا .

 قطت:  -

ل، كأكثر مػن  كلكن موس  هاا أبدر أكثر من كتي -

منشور سياسػي اػد نرػم سياسػية معينػة.. هػاا يعنػي أف        

 له اهتمامات سياسية!

 أجابت: 

 هاا ال يهمنا!! -

تحدثنا بعد ذلك في جو ماعم بالجدؿ كالمناهءة في 

كػػل شػػين ،ػػوؿ موسػػ  داكد المزعػػوـ ك،ػػوؿ نوايػػا مثػػل     

 هاق المنرمة..

ـ فػي الواليػات   1968أذكر هنا بأف الحركة بدأت عػاـ  

حػػػدة ا مريكيػػػة كبالػػػػاات فػػػي كالياورنيػػػا.. ااف لهػػػػا     المت

مراكز في شت  أنحان أكركبا كبالاات في لنػدف، كبػاري ،   
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كجني ، كبرككسل، كركما عدا بطداف العالم ا خرل.. إذ 

إف مجمػوع البطػػداف التػي تنتشػػر فيهػا فػػركع هػاق الجمعيػػة     

،ػػوالي ما ػػة بطػػد.. كعػػدد مراكزهػػا بصػػاة إجماليػػة ال يقػػل 

 ي مركز. عن ما ت

النشػػايات الانيػػة التػػي تقػػوـ بهػػا هػػاق الجمعيػػة، إنمػػا    

 هي كسيطة لجاب الناس إليها تقوؿ ميرسي ناسها: 

نحن نركز عط  الموسيق  كالغنان في بػاري ؛  ف   -

الارنسػػيين يحبػػوف الموسػػيق . كفػػي إيطاليػػا نهػػتم برعايػػة    

ا ياػػػاؿ كاالعتنػػػان بهػػػم  ف اإليطػػػاليين يحبػػػوف ا ياػػػاؿ.  

كفػػي لنػػػدف نػػولي المسػػػرح درجػػة كبيػػػرة مػػن العنايػػػة؛  ف     

اإلنجطيز يحبػوف المسػرح.. فػنحن لسػنا فنػانين محتػرفين،       

 دـ أم كسيطة من شأنها تبطيغ رسالتنا. بل هواة نستخ

كنػػت أريػػد أف يسػػتمر النقػػاش، لػػوال أف السػػاعة كانػػت  

تقتػػرب مػػن الخامسػػة كالنصػػ  بعػػد الرهػػر، كهػػاق السػػاعة   

هػػػي التػػػي "تصػػػطي!" فيهػػػا ميرسػػػي كتسػػػمع موسػػػيقاها..  

استأذنت هػي، كلكػن قبػل أف تخػرج يطبػت إلػي سػوزاف أف        

كػن إلحػاح ميرسػي    ترافقها.. كنت أكد أف تبق  سػوزاف، كل 

 أف تستأذف هي ا خرل. إل   ألجأ المسكينة

 جمعت أيرافي.. كخرجت.. 

"أكالد الشيطاف" كثيركف.. سخرهم فراغهم الرك،ػي  

  ف يكونوا كالك.. 
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ال أعرؼ كي  يمكن المالنمة بين "عقالنيات" الغرب 

ك،هور مثل هاق المنرمات كالجماعات التػي ال عقػل لهػا.    

التعطػػػػيم؟! هػػػػل هػػػػي قسػػػػوة الحيػػػػاة فػػػػي هػػػػل هػػػػو فشػػػػل 

هػو   كأ مجتمعات "الندرة" كالطهاث؟! هل هي المخدرات،

في اب   افيسهماف اطالوجداني الالخوان الاقر الرك،ي ك

اإلنساف هل هػو الاشػل فػي بنػان عالقػات سػوية مػع         توازف

النػػاس كالمجتمػػع كشػػركط الحيػػاة الجديػػدة كتحػػدياتها؟!    

الػػدا م عػػن "الغا ػػل" أك  فتنػػاف اإلنسػػاف بالبحػػث  اهػػل هػػو 

ن عػ الػام ال يكشػ  دا مػان     ،المطتب  ،"الماقود" الغامب

"ماهيته" كربما كاف من المناسل أف يبق  كالك؟! المهم 

ف هناؾ منتاعين أك مستايدين من مثػل هػاق المطتبسػات:    إ

لي  فق  الشباب الاين يجدكف فيهػا الخػالص، بػل كػالك     

 الاين يهي وف لهم الما دة!.

تسػػاؤالت أخػػرل: هػػل يكتػػل لمثػػل هػػاق       كتطػػح عطػػيٕ 

الجماعات كالتنريمات الصمود كاالستمرار؟! كهل يػزداد  

مريػػدكها كالمنتسػػبوف إليهػػا؟ إف كجودهػػا فػػي ا بػػل هػػو  

لططعن في العطم، كلطد،ب في الدين الاين يػنرم العالقػة   

بين الكوف كالحياة كا شيان من جهػة، كاإلنسػاف مػن جهػة     

 أخرل. 
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اإلنسػػػػػػاف لغػػػػػػة!.. فالنػػػػػػاس كطهػػػػػػم يشػػػػػػتركوف فػػػػػػي    

"التءاري  الايزيولوجية"، فكطهم لهػم أيػد، كلهػم أرجػل،     

كلهم رؤكس، كآذاف، كعيوف، كأفواق، لكػنهم يختطاػوف عػن    

عنػػػػدما ياكػػػػركف، أم بعب عنػػػػدما يتكطمػػػػوف، الػػػػبعءػػػػهم 

 كعندما يتصرفوف.. 

لي  هو ذلك الوجود الحسي مػن الطحػم    إذف اإلنساف

كالعرم، بقػدر مػا هػو الػاكان، كالاكػر، ككػوامن اإلبػداع..        

 الطغة. ، باختصار، أم

 اإلنساف هو إذف لغة!

 ذاكرة! –،تمان  –كبالمقياس ناسه.. فالمكاف هو 
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كالمكاف الام لي  له ذاكرة، أك أنه بػال تػارين، "هػو    

 المكاف!"

اف.. أم بأ،ػػػداث أك ماهػػػوـ مقيػػػد بالزمػػػ هػػػو المكػػػاف

هػػي التػػي تحػػدد قيمتػػه كتبػػين أهميتػػه. كبػػدكف   فتطػػورات، 

تطك ا ،داث أك التطورات، يكوف المكاف بال مالمػح، كبػال   

كجػػػػه، كبػػػػال هويػػػػة، فهػػػػو كػػػػأم مكػػػػاف بػػػػال ،ػػػػدكد، بػػػػال   

جػػػػدراف!.. بػػػػال أسػػػػق .. فهػػػػو مجػػػػرد امتػػػػداد المتنػػػػاق      

  . هو ال مكاف!لطيابسة.

 ف أاػػوان التػػارين  كيكػػوف المكػػاف هكػػاا بػػال كهػػ ،    

 مصوبة نحو جهة أخرل، أك مكاف آخر. 

دارت بخػػايرم هػػاق المال،رػػات كأنػػا أتصػػاح مالمػػح   

رم دم لػػيالن" عطػػ  ،ػػدكد   سػػ"المكػػاف" فػػي مطعػػم "كطو  

مونبرنػػػاس مػػػع الحػػػي الالتينػػػي فػػػي مدينػػػة الثقافػػػة كالاػػػن     

 ك"ا مكنة".. باري .

كػػاف الوقػػت ،هػػران، ككنػػت فػػي معيػػة المر،ػػوـ الشػػاعر   

ا ثيػػػػر  يسػػػػتاذ محمػػػػد الاهػػػػد العيسػػػػ  )كالػػػػد بػػػػديق ا 

عبػػػدالوهاب العيسػػػ (، الجػػػدراف تتحطػػػ     أيءػػػان المر،ػػػوـ 

 .بصػػػػػور شػػػػػعران مثػػػػػل فيػػػػػرلين، كبولاػػػػػور، كأبػػػػػولطينير     
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كالجدراف ناسها تحمل تواقيع مشاهير آخػرين مثػل بػابطو    

 بيكاسو، كأرنست همنجوام، كفوجيتا، كغيرهم. 

الشػين الو،يػد   ا كل هنا جيػد، كلكػن لػي  هػاا هػو      

الػػام يميػػز "المكػػاف"، كلػػي  هػػاا هػػو الشػػين الو،يػػد        

 مثل هاا المكاف. إل   الام يج  من أجطه الناس

هنػا السػتطهاـ المكػاف، كالسػتجوابه،     إل   إنهم يجي وف

كليبػػوح بمػػا كالسػػتنطاقه، كليقػػوؿ لهػػم هػػو كػػل مػػا لديػػه!   

مػػػا يختزنػػػه مػػػن  بكلياءػػػي يكتنػػػز مػػػن أفكػػػار كإيحػػػانات،   

  خبار. ا سرار كا

 هػػػمالارنسػػػيوف تحديػػػدان يحبػػػوف هػػػاا "المكػػػاف"، ك    

،افروا عطيه، كبػانوق ك،مػوق، منػا ،ػوالي قػرف كنصػ        

 .من الزماف

ـ، يػوـ كػاف مجػرد    1847المقهػ  فػي العػاـ    هاا بني  

مقه  عط  ،دكد باري  القديمة، فيخرج إليه الباريسػيوف  

 في إجازات نهاية ا سبوع لطتركيح كالمتعة.

يقوؿ عنه همنجوام: "كاف من أجمل مقاهي بػاري ،  

كػػاف دف ػػان فػػي الشػػتان.. أمػػا فػػي الربيػػع كالخريػػ ، فطػػي       

هنػػػاؾ أليػػػه بػػػالمرن مػػػن أف يتخػػػا لػػػه مكانػػػان فػػػي سػػػا،ته،  
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مػػترطالن بامتػػداد ا شػػجار مػػن جهػػة الطوكسػػمبورغ، كمػػن       

 جهة تمثاؿ الماريشاؿ "نام". 

الرسػامين   الارنسيوف يبحونه أيءػان  نػه كػاف "مطتقػ     

 كالشعران كالانانين"، كما ياكر عنه الشاعر أبولطينير. 

ال يختط  في مسػتول الخػدمات    )اليوـ( هاق المطعم

عن أم مطعم آخر مػن مطػاعم بػاري  ا نيقػة، لكنػه ،تمػان       

ف لػػه "ذاكرتػػه" الخابػػة،  إمػػن ،يػػث  يختطػػ  عنهػػا جميعػػان

كلػػػه أسػػػرارق الخابػػػة، كلػػػه مو،ياتػػػه الخابػػػة، فهنػػػا قػػػرف  

كنصػػػػ  مػػػػن الزمػػػػاف، كهنػػػػا تػػػػراث ها ػػػػل مػػػػن الوجػػػػوق،     

 كالسحنات، كالخبرات، كالحنين. 

ذاكرة "المكاف" هي التي جعطػت شػاعران، مثػل محمػد     

الاهد العيس  يشعر بأنه لي  بالغريل تمامان عط  المكػاف،  

كهنػػػاؾ مالمػػػح شػػػعر، كهػػػاق الوجػػػوق    فهنػػػاؾ مالمػػػح فػػػن، 

كالتواقيع التي تحتل الجػدراف، هػي كجػوق نعػرؼ سػحناتها      

أك لعطنا نحسها، أك ندرؾ بعب ما تريد أف تاءي به عبر 

هػػػاق المسػػػا،ات المربعػػػة أك المسػػػتطيطة فػػػوؽ "الجػػػص"  

الام اليختط  عن أم "جص" أك فػوؽ الخشػل الػام ال    

 يختط  عن أم خشل. 
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،تػراـ ذاكػرة المكػاف، فكػل مكػاف      نحن لم نتػرب عطػ  ا  

عنػػػػدنا هػػػػو لػػػػي  بالمكػػػػاف، كقػػػػد أعطانػػػػا الطػػػػه موهبػػػػة،    

كاستعدادان فطريػان خابػان لتحطػيم كػل "مكػاف" قػادر عطػ         

الكػػالـ، كعطػػ  البػػوح، كعطػػ  اإلفءػػان با خبػػار، كالكشػػ      

 عن ا سرار.

الغػػػػػانن  ،معرػػػػػم ااثػػػػػار عنػػػػػدنا ذهبػػػػػت أدراج الريػػػػػاح

الوثنيػػة، أك نتيجػػة الجهػػل    باريعػػة الحػػرب عطػػ    ،كتػػدميران

التػػػػاـ بطغػػػػة ا مكنػػػػة كأ،اديثهػػػػا الشػػػػيقة المثيػػػػرة التػػػػي ال  

 يجيدها سواها، كال يغني عنها سواها.

 تحػػوؿ "الارنسػػيوف يحتارػػوف بمقهػػ  "مجػػرد مقهػػ    

لقد ا،تارػوا بػه  ف    القرف. قرف كنص ، عمرق مطعمإل  

أمػػاكن لديػػه مػػا يقولػػه، أمػػا نحػػن فنننػػا "نخػػرس" كػػل يػػوـ  

كتػػراث، عطػػ  الػػرغم مػػن أنػػه قػػد يكػػوف لػػديها      إة بػػال كثيػػر

 أشيان كثيرة تريد قولها.

أتاكر دا مان كم من معالم التارين كالحءارة ،افناها 

دا مػػان  إنهػػا .ا كجودهػػا لغيػػر مػػا أسػػباب ذات منطػػه كألغينػػ

ال تعػػػرؼ مػػػاذا تتػػػرؾ مػػػن أثػػػر قاتػػػل عطػػػ     ةأسػػػباب بطيػػػد

ن الحياة، كالحءارة، كالتارين.. نحػن نرػن أف تطػك ا مػاك    
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إنها تتكطم فعالن، كلكننا  .مجرد جماد غير قادر عط  الكالـ

نحن المصابوف بالصمم، بل بالعم  الثقافي الػام ال يػرل   

 في الاءان الممتد أمامه أك خطاه إاٌل الرالـ! كالاراغ!

ة ها طػػػػة عطػػػػ  إسػػػػكات البشػػػػر كالمػػػػدر     لػػػػدينا قػػػػدر 

 كالحجر.. فمن مثطنا؟!
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الوين كطه، ك،ػين تاػرح    يتبختر،ين تتزين العابمة 

 مػػن بكػػل مػػا أكتػػييزغػرد  العابػمة يزغػػرد الػػوين أجمعػػه،  

  ، كمن جبركت!بوت

،ين تبكي العابمة تتشقه اطوع الوين كطه، ك،ػين  

اسػػتجابةن لمكػػامن  ،العابػػمة يػػ ن الػػوين بكػػل مػػا فيػػهتغػػتٕم 

 الوجع كالحزف كالدموع. فطهػاق ا سػباب سػميت العابػمة    

القطػػل  العابػػمة هػػي، كلهػػاق ا سػػباب أيءػػان كانػػت عابػػمة

الػػػام ينػػػبب، كالعػػػين التػػػي تبصػػػر، كا ذف التػػػي تسػػػمع،   

كاليػػػد التػػػي تطػػػٕوح بالحػػػل، كالتػػػدفه، كالوعػػػود التػػػي ال       

 تخيل. 
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قطػػوب إلػػ   ي عنػػواف البطػػد، كهػػي ماتا،ػػه العابػػمة هػػ

كالعابػػمة هػػي دا مػػان العقػػل الػػام ياكػػر، كالػػاهن     النػػاس.

الػػام يػػدرؾ، كالحػػ  الػػام يطتمػػع، كالعػػزـ الػػام ياصػػل     

 كيقرر. 

ألػػم تػػركا أف فرنسػػا ترتبػػك ،ػػين تسػػتيق  بػػاري  فػػي  

كأف اليابػاف يرتاػع فيهػا منسػوب الزلػزاؿ ،ػين تنػاـ         ؟كسل

انيا تصػػػاه ا رض بكامػػػل  كأف أسػػػب ؟يوكيػػػو عطػػػ  كجػػػل 

الاالمنكو  ف مدريد الجميطػة   مجنونة من قوتها في رقصة

  ؟!ت، أك أعطت موعدان لعشقها الجديدقد احكت، أك غن

أما تطك البطداف التي ايقت مسا،ات الحػل كاإلبػداع   

في عوابػمها فقػد خرجػت لطنػاس بػال كجػه، كبػال مالمػح.         

بػيب الكبيػرة"   كبال كدر. فما هي كاشنطن "قرية البيػت ا  

مقارنػػػة بنيويػػػورؾ، كلػػػوس أنجطػػػ ، كسػػػاف فرانسيسػػػكو،    

 كأكشػػػيكاغو، كغيرهػػػا؟ كمػػػا مدينػػػة بػػػوف أمػػػاـ ميػػػونين،   

مػػن المػػدف ا لمانيػػة التػػي    ابػػرلين، كغيرهػػ كأفرانكاػػورت، 

تتدفه خيالنن كشعران كببابة؟ الناس يناركف من العوابم 

التػػي تتشػػح بالسػػيوؼ كالخطابػػات، كتهمػػل الحػػل كالاكػػر      

كالاػػن، كالنػػاس أيءػػان يتسػػانلوف هػػل ازدهػػرت القػػاهرة فػػي  
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ذاكػػرة الجمػػاهير بغيػػر الجمػػاؿ كاختػػراع الثقافػػة كالاػػرح؟،   

كهػػل ارتقػػت بغػػداد كدمشػػه كركمػػػػػػا بغيػػر ا نػػػػػوار التػػي      

 –كطهػػا–غطتهػػا، كا اػػوان التػػي انبثقػػت منهػػا؟ لقػػد كانػػت 

تميػػز بزهػػو  ت ككجػػوقعوابػػم بأذرعػػة، كعيػػوف، كرؤكس،   

   باحات التارين.شرس عط

كمنػػػا مػػػدة كنحػػػن نرقػػػل كرٍثػػػلر الريػػػاض بكثيػػػر مػػػن     

الشوؽ، ككثير من التططع، فهي عنواف الوين، كهي كجهه 

 هيبته. كلقد كانت قطوبنا تخاه مع كػل ،جػر يءػاؼ   هي ك

البنان، ككانت تتمدد االبتسامة عط  مسا،ة الوجه مػع  إل  

قد كل زهرة تتغطرس في النمو ك"التعمطه" كالتحدم. كل

هي الترمومتر الػام نقػي     –لنا كلطناس  –بقيت الرياض 

بػػػه ،ػػػرارة الحػػػل فػػػي هػػػاا الػػػوين، كهػػػي القصػػػيدة التػػػي   

يشػػترؾ فػػي نرمهػػا كػػل شػػباب الػػوين، كهػػي الحطيػػة التػػي     

تتزين بها نساؤنا في كل أعياد الوين، كهػي الػرمح الػام    

يهزق في يديه رجالنا ،يثما كانوا، كأينمػا كجػدكا، ككطمػا    

مػػػوز العػػػز فػػػي هػػػاا الػػػوين. كالشػػػم  عنػػػدما    تػػػاكركا ر

سػا،ة  إلػ    تشرؽ عط  الرياض زاهيػة بهيػة، نخػرج جميعػان    

البيػػت نغنػػ  كال نمػػٌل، كنءػػحك كال نكػػٌل.. كالمطػػر ،ػػين     
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ي تغتسػػل فيػػه بحشػػمة ككبريػػان يتػػدفه    هػػيهمػػي عطيهػػا، ك 

القطػػػل، كتشػػػرؽ العػػػين، كيتصػػػبل النشػػػيد مػػػن الحنػػػاجر،   

 ن.أك كثمر الياسمي ،كحبات الياقوت

لقػػد عجبنػػا لحركػػة التػػارين ،ػػين جػػانت النتيجػػة عطػػ    

هػػػػػاا النحػػػػػو الكػػػػػريم. فقػػػػػد أبػػػػػحبت الريػػػػػاض عابػػػػػمة 

بدرها الاػارق، كػل   إل   "اخمة" تجمع في يديها، كتءم

سػػهوله ككديانػػه،  كػػل قػػراق كهجػػرق، ك كػػل مػػدف الػػوين، ك 

كسػػػػوا،طه، كجبالػػػػه، كبػػػػحاريه. لقػػػػد أبػػػػبحت الريػػػػاض  

عابمة "عريمة" توزع الحل كالقوة كالخػيالن فػي جميػع    

سػػماكات الػػبالد، كتجعطػػه ينهمػػر عطػػ  كػػل ،بػػة رمػػل فيهػػا، 

كعط  كل نبتة ،ية فػي مجاهيطهػا.. كلقػد تخطقػت الريػاض      

كتشػػكطت مػػن قطػػوب "أهػػل الممطكػػة" ،تػػ  أبػػبحت عطػػ      

مػػن الػػركان، كعطػػ  هػػاا النحػػو مػػن الرشػػاقة        هػػاا النحػػو 

كالحيوية كاالمتالن. إف رجحاف هاق العابمة ال يأتي فق  

مػػن القيمػػة السياسػػية كالثقػػل االقتصػػادم الطػػاين أدتهمػػا      

كتاديهما تأثيران ك،سػمان منػا أف تو،ػدت جهػات الجزيػرة      

"الحديثة" تحػت لػوان كا،ػد، لكػن رجحػاف هػاق العابػمة        

جػػػم الحءػػػارم الػػػام تجسػػػدق عطػػػ    الح -ااف  -يدعمػػػه 
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خاريػػة العػػرب كالمسػػطمين، كبالتػػالي عطػػ  االعتبػػار الػػام    

، فهػػػػاق دق فػػػػي محافػػػػل اإلنجػػػػازات اإلنسػػػػانية بػػػػدأت تتقطػػػػ

الرياض، بكل الهدكن كالرسوخ كالثقة، مازالت هي عابمة 

التػػأثير كالحسػػم، كلهػػاا فقػػد ّسػػم٘يت "بيػػت العػػرب"، فهػػي  

أف تحتءػػػن فػػػي   مازالػػػت تتمسػػػك بػػػدكرها العريػػػه، كهػػػو  

أ،شا ها كل العػرب. كهػاق الريػاض، بكػل التوااػع كالعػزة       

كالشموخ، يأتي إليها كل من أراد أف يناقش أك يبحػث فػي   

مسػػا ل العػػرب، فهػػي مازالػػت عطػػ  رسػػالتها القديمػػة، تطكػػم   

مسػػاكلية ،ءػػارة العػػرب كتػػاريخهم. كالريػػاض ليسػػت  هػػي

 هػػاا فقػػ ، بػػل هػػي ااف اػػون ممتػػد يعػػانه السػػمان، فقػػد 

لارت الجهل الام كاف يغط  كجهها الجميل، كهي مرقػت  

من قبءة الجوع الام كاف يسكل الشحوب عطػ  جسػدها   

الغب، كهي ناات مػن سػاعد المػرض الػام كػاف يأسػرها       

ااف  الريػػػاض ،ػػػد الءػػػع .. ،ػػػد المػػػوت. لقػػػد أاػػػحت   

 –فػوؽ ذلػك    –،جمان ،ءاريان باذخان يزهو بالبنان، كلكػن  

كيكاػػي المدينػػة  .قافػػة كالبصػػيرةبػػالعطم كالػػوعي كالثيزهػػو 

التي كاف فيهػا "المطػوع" هػو النمػوذج ا ك،ػد كالمتاػرد       

 انعػػدد –ااف  –فػػي الواجهػػة الثقافيػػة، أنهػػا تءػػم ك،ػػدها  

مػػػػن الجامعػػػػات، كعػػػػددان مػػػػن الكطيػػػػات كالمعاهػػػػد العطيػػػػا    
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المتخصصػػة. كيكاػػي أف المدينػػة التػػي كانػػت تءػػمر فيهػػا      

كالعدـ، أنها ااف تحتشد ،د التالشي إل   المنابر الثقافية

بالمناسػػبات العطميػػة كالثقافيػػة الكبػػرل، التػػي يتحػػدث عنهػػا  

العػػػالم فػػػي كػػػل مكػػػاف: )جػػػوا ز المطػػػك فيصػػػل، ا،تاػػػاالت  

الجنادرية. كمعارض الكتػاب، كمعػارض الرسػم، كعػدد مػن      

 الماتمرات العطمية في تخصصات مختطاة(. 

كاف هنػاؾ يػوـ قػد كلػ ، لػم يكػن فػي مقػدكر الريػاض          

إلػ    تستوعل فيه كػل هػاا الءػون، أك أف تتطػاكؿ فيػه      أف

كػػػل هػػػاا الشػػػموخ، فػػػال مسػػػا،ة القطػػػل كانػػػت تكاػػػي، كال  

فسحة العقل كالاكر كاإلبداع كانت تسمح. فالمدينة كانػت  

بغيرة، بل ربما كانػت تجػد ،رجػان بالغػان ،ينمػا يسػمونها       

"مدينػة". كسػكاف الريػاض كانػػت تصػطك عطػيهم الجػػدراف      

كػػاف يتااعػػل خػػارج ،ػػدكد العػػارض. إف    فػػال يػػدركف مػػاذا 

الاين عاشوا تطك ا ياـ. هم الاين يعيشػوف اليػوـ الغبطػة    

،تػػ  ،ػػدكدها القصػػول. فهػػم الػػاين تتهيػػأ لهػػم المقارنػػة     

مازاؿ ياكر كي  كانت  –نحن  –بكامل مااجكتها، كجيطنا 

هاق الرياض قبل خمسة عشر عامػان فقػ ، ككيػ  أبػبحت     

 ااف. 
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لعابمة، هػو ا،تاػاؿ بزهػو الػوين     إف اال،تااؿ بزهو ا

ف مػن  كطه، كما تحقه هنا هو عينة لما تحقػه فػي كػل مكػا    

 .الجميػػل فػػي عيػػوف أهطػػه كشػػبابه . إنػػههػػاا البطػػد الجميػػل

هػاالن الػاين يغنػوف اليػوـ لعابػمتهم كال يمطػوف، كالػاين        

أكدعوهػػا قطػػوبهم؛ كػػي تػػزداد كبريػػان كسػػموان، ككػػي تءػػع    

مجػػد.. نحػػو الخطػػد.  اليػػد فػػي اليػػد.. كتمءػػي.. نحػػو ال   
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كػاف قػد    آخػر  في أدنبرق كنا عط  موعد مػع "بػدكم"  

بػػأف ياسػػح لػػه فػػي مجػػال  الحءػػر   ،مػػن جهتػػههػػو  ،أقسػػم

 مكانان!

كػػػاف يجػػػين مػػػن هنػػػاؾ.. مػػػن أقصػػػ  ا رض.. مػػػن       

 كمعه خنجر بقطية، قطع عطػ  ناسػه أف يسػندها    ..أمريكا

بل إنها  ،أركع بور الحل تطكك ،بدر أ،ط  عشيقاتهإل  

 أنبل أشكاؿ االست ثار بأنااس الحبيل كرك،ه!

تاابػػيل بتػػزاؿ تمتطػػ   السػػبحاف الطػػه!.. كانػػت رأسػػه   

كدقػػػا ه أعػػػراس التػػػارين النابػػػه فػػػي بػػػالدق!.. ككػػػاف قطبػػػه  

يػػزاؿ يتجػػرع فػػي ايم نػػاف كبريػػان الميػػراث فػػي   ال المتوثػػل

 مكة كالمدينة.
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اليػػوـ ا كؿ  منػػا نعبػػث"قررنػػا أف " هنػػا لمػػا اجتمعنػػا

أف نمػزؽ ثيابهػا..   قررنػا  باستكانة العابمة االسكتطندية.. 

 ..أف "نخربش" خدها!.. أف نططمها ،ت  تبكي أك تصيح

كاسػػػػػحة عكػػػػػرت فػػػػػي ناػػػػػوس    مجنونػػػػػة كانػػػػػت "غػػػػػارة"  

 ما ياب! بعب االسكتطنديين

إلػػ   ، كبعػػد أف عػػدنااػػي ا يػػاـ ا خػػرلفال تخػػافوا.. 

 فهػػمكطهػػم يػػدعوننا "جنػػتطمن"؛   كػػانوا قواعػػدنا سػػالمين،

كػػػػانوا يتػػػػاكركف أننػػػػا فػػػػي يػػػػوـ "الغػػػػارة" كنػػػػا خصػػػػومان   

 شرفان!.. ال نطعن إال في الوجه! 

بػػػديقنا القػػػادـ مػػػن أمريكػػػا ،ػػػاؿ رفيػػػه إلػػػ   شػػػكوت

 في أدنبرق .. قطت له:  مقر إقامتهإل   الام أعادناالر،طة 

.. فقػد قتطنػا شػعران ،تػ      !يا عزيػزم، إنػه مسػتهاـ    -

 الشعر!كرهنا 

قشع عن رأسه القبعػة "التكساسػية" كأزاح عػن قدمػه     

"بوط" رعاة البقر، ثم أخا يططل النجدة في بػور كهػاد   

بالدق كجبالها، لينش  هاق ا بيات التي كاػعها بػين يػدم    

 با،بنا، يطقمه بها ،جران. ليسكت.. فيريحنا كيستريح: 
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 يالطي تغني بالهول كأنت معطوؿ

 انت ميت نواريهال انتػػػػػػػه بحي كال 

 أنػت مهبػػػػػػوؿ ،عنيػػػػػت ناسػػػػػك بالهػػػػػول

 نته بشاريهاال انتػػػػػػػػػػػه ببياعػػػه كال 

 ما كل من جانػػػػػػا يزامػػػػػػر مثل أبا الهوؿ

 كإال كمػػػػػػػػػػػػػػػػا عنتر بعيدق مراميػػػه

 درب الهول يا أهل الهول سي  مسطوؿ

 ػػػػػػه الزـ يداريػػػػػهالزـ عطػػػػػػ  راعيػػ

 اسمع كالمػػي يػػػػػػػػوـ أقولػػػػػػػه بمدلػػػػػػوؿ

 قػػػػػػارم كال يحتاج لػػػه من يقريػػػػه.

أؤكد لكم أف هاا المقصود أعالق لم ينرم بعدها بيتان 

 كا،دان.. فشكرنا الطه عط  "ر،مته" كإنعامه!!

ذات الطبيعػػػة  ،سػػػكت رغػػػم أف أدنبػػػرق الخءػػػران لقػػػد 

إلهامػػان شػػعريان كفنيػػان  ،خػػالؿ قػػركف يويطػػة ،ا،كة ،طػػتالءػػ

لكثير من أبحاب بناعة الخياؿ، فكثير من الشعران غنػوا  

شخصيتها ا خاذة، كمنا،رهػا االسػتثنا ية.. كهػي بالنسػبة     

  ،دهم: "ذكرل يجل أف نحتا  بها فوؽ ا خريات!"
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ثػػم هنػػاؾ أ،ػػد أبػػحاب اإلنشػػان الموسػػيقي، كاسػػمه     

ه كجػػد بدايػػة أشػػهر سػػيماونياته فػػي    مينػػديطش، ياكػػد أنػػ  

 أدنبرق. 

كلػػي  هػػاا فحسػػل.. فقػػد كانػػت هػػاق المدينػػة، فػػي      

القرف الثػامن عشػر بالػاات، عابػمة أدبيػة كثقافيػة كبػرل،        

إذ كانػػػػػت مجمػػػػػع ا دبػػػػػان كالشػػػػػعران كالاالسػػػػػاة أمثػػػػػاؿ   

هيػػػوـ الايطسػػػوؼ  كديايػػػدستيانسػػػن الركا ػػػي كالشػػػاعر.. 

لرجػػل العػػاياي".. كالمػػارخ.. كهنػػرم مػػا كنػػزم مالػػ  "ا

 كآدـ سػػػميث مالػػػ  "أبحػػػاث عطػػػ  يبيعػػػة ثػػػركات ا مػػػم    

غولدسميث الام قءي فيهػا عػامين    ".. كأكلياركأسبابها

لدراسة الطػل، كغيػر هػاالن آخػركف كلػدكا أك عاشػوا فػي        

 أدنبرق، ككانت لهم ك،يان كإلهامان. 

أغػػػرب مػػػا فػػػي البعػػػث الثقػػػافي الػػػام عرفتػػػه عابػػػمة   

الثػػػامن عشػػػر كمػػػا بعػػػدق إنمػػػا   ا سػػػكوتطنديين فػػػي القػػػرف

تحقػه أكؿ مػا تحقػه عطػػ  يػد "،ػالؽ".. أجػل ،ػػالؽ!..       

 ،فقػػػد أبػػػبح هػػػاا الحػػػالؽ فػػػي يػػػوـ مػػػا بػػػا،ل مكتبػػػة        

كأهػػػم المشػػػتغطين بالمسػػػرح فػػػي  ،كجػػػامع أغػػػاف ،كشػػػاعران

ريحيتػػه العريءػػة، دينػػة. اسػػمه ااف رامسػػام، ككفػػان   الم

تمثػػاالن زاهيػػان فػػي أجمػػل ،ػػدا ه المدينػػة:    لػػه أقػػاموا فقػػد 
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"كيست برانس  ستريت".. لكن تمثاله لػم يكػن ا شػهر،    

كال ا كبػػر، كال ا جمػػل، فػػي أدنبػػرق.. فطقػػد اسػػتأثر عنػػه     

بكػػػل هػػػاق الصػػػاات تمثػػػاؿ آخػػػر لرجػػػل آخػػػر، جػػػان بعػػػد      

رامسػػام، ليأخػػا فػػي عهدتػػه شػػويان جديػػدان مػػن أشػػواط        

 مدينة. المسار الثقافي كالعمراني في ال

عنػدما جػان    كاف ذلك فػي أكاخػر القػرف الثػامن عشػر،     

سػػػػمه، يمحػػػػو فػػػػي أذهػػػػاف   اككلتػػػػر سػػػػكوت، كهػػػػاا هػػػػو   

 ،آنػػػااؾ ،االسػػػكوتطنديين كػػػل أثػػػر لمقطػػػة أدنبػػػرة ا ك،ػػػد   

الشاعر بيرن . قء  ككلتر سكوت هاا كل ،ياته يسػاح  

عط  مناكل مدينته الصػغيرة الوادعػة يمو،ػه كتوقػه لػي       

قػػ ، كلكػػن أيءػػان بمػػا ،ققػػه لهػػا مػػن       بركاياتػػه كأشػػعارق ف 

 يػػانمحامبصػػاته انتصػػارات مدنيػػة ك،ءػػارية؛ باءػػل عمطػػه  

 مرػػْنلقػػد كػػاف كػػالك هػػو    لطمقايعػػة كطهػػا..  انر يسػػلكونػػه ك

ينرم زيارات المطػك جػورج الرابػع  دنبػرق فيمػا بعػد.. أم       

فػػػي العشػػػرينيات مػػػن القػػػرف التاسػػػع عشػػػر. كعطػػػ  يديػػػه     

ة" عػػػػين بريطانيػػػػا أبػػػػبحت هػػػػاق العابػػػػمة الهاد ػػػػة "قػػػػر

كلهاا كاف يستأثر بأشػهر النصػل التاكاريػة     ،العرم  كطها

 فيها.
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كنت أثنان إقامتي في أدنبرق أبر عطػ  عيػادة ثالثػة    

أشيان لػو أعطػوني مكانهػا القمػر: ا كؿ: بػركدم كطػوز،       

اتخػػاق الكاتػػل الركا ػػي  ،،يػػث كػػاف يعػػيش إنسػػاف غريػػل

ركفػػػة، سػػتياين  "مػػػوديالن" لبطػػل إ،ػػػدل ركاياتػػه المع   

التػػي تعػػد أ،ػػد ا عمػػاؿ الانيػػة البػػارزة فػػي ميػػداف أدب     

الرعػػل.. كعنوانهػػا: "الػػدكتور جيكػػل كالسػػيد هيػػد"..   

هػػاا الػػػ "بنػػي آدـ" الػػام كػػاف يعػػيش هنػػا اسػػمه كليػػاـ   

كأخاق كنيحان فني لعمل أدبػي   ،بركدم، كقصة اشتهارق

 ،هػػي أنػػه كػػاف ر يسػػان لطمجطػػ  البطػػدم فػػي أدنبػػرق ،بػػارز

كلكػن   ،قامة، كالمواينػة الصػالحة فػي الرػاهر    رمزان لالست

عنػػدما ينػػاـ النػػاس، كػػاف يقػػوـ متنكػػران بشػػن     ،فػػي الطيػػل

أشػػنع عمطيػػات الطصوبػػية كقطػػع الطريػػه فػػي المدينػػة       

ناسػػػػها. لقػػػػد كػػػػاف أ،ػػػػد عالمػػػػات الخػػػػوؼ كاإلرهػػػػاب    

كالسػػػطل فػػػي المدينػػػة التػػػي يػػػرأس مجطسػػػها البطػػػدم.      

عطقػوق فػي    ثػم  ،فػألقوا عطيػه القػبب    ،اكتشاوق فيما بعػد 

 ،بل يويل متين اسمه المشنقة.

الثػػػػػػػػػاني: المكتبػػػػػػػػػة المركزيػػػػػػػػػة.. ك.. المكتبػػػػػػػػػة    

اإلسكوتطندية.. كهاق ا خيرة تعد كا،دة من المكتبػات  
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عػاـ  الا ربع الكبرل المهمة فػي الممطكػة المتحػدة. بنيػت     

بنتهػا كطيػة الحقػوؽ    كقػد  ـ )تأمل فػي التػارين(..   1682

، عنػػواففػػي جامعػػة أدنبػػرة، كفيهػػا أكثػػر مػػن ثالثػػة آالؼ   

ة ػػػػػػػكعػػػدد كبيػػػػر جػػػدان مػػػػن المخطويػػػات.. أمػػػػا المكتب   

مسػتول الثانيػة، كبهػا بػالة     إل   تصل د الػػػ ، فقػػػا كل

تحػوم عػددان مػن الرسػوـ،     ككامطة اسػمها أدنبػرق ركـ..   

كالنحػػػػوت، كالصػػػػور، كالكتػػػػل، كقصابػػػػات المجػػػػالت،  

كالجرا ػػػػد التػػػػي تحكػػػػي بشػػػػكل مػػػػا بعػػػػب التطػػػػورات     

التاريخيػة كالحءػػارية المختطاػػة لمدينػػة أدنبػػرق ناسػػها..  

في المكتبة أيءان مختارات شيقة من الموسػيق  كالانػوف   

 الجميطة ا خرل.  

الثالث: جامعة أدنبرق.. هاق الجامعػة التػي تأسسػت    

هػػػاا القػػػرف السػػػادس   ـ )ال،رػػػوا التػػػارين1582عػػػاـ ال

فػػػي أكربػػػا جامعػػػات أعػػػرؽ كأكبػػػر منهػػػا،     إف (.عشػػػر..

هنػاؾ جامعػات تطغػ      ناسها ك،ت  في الممطكة المتحدة

كلكن كطيػة الطػل فػي     ،سمعتها عط  سمعة جامعة أدنبرق

هاق الجامعة هي التي ،شدت ،ولها قػدران لػي  يسػيران    

من السمعة كالشهرة بجديتها كبقوتها، ثػم باالنتصػارات   
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درانها. فايهػػا ،قػػه جػػيم  العطميػة التػػي ّ،ق قػػت بػػين جػػ 

سيميسػػن اكتشػػافان أساسػػيان ،ػػوؿ اسػػتعماؿ المخػػدر أك    

الػػػػ"كطورك فػػػورـ" فػػػي العمطيػػػات الجرا،يػػػة كعمطيػػػػات      

الوالدة.. ثم جان بعدق الطورد لستير ينقػا ،يػاة أعػداد    

كثيػػػػػرة مػػػػػن البشػػػػػر باكتشػػػػػافاته الجيػػػػػدة فػػػػػي ،قػػػػػل      

المطهػػػػػرات. كإف مجػػػػػرد كجػػػػػود أسػػػػػاتاة عطػػػػػ  هػػػػػاا  

طية ما، يكاي ك،دق لتكثي  قػدر ال بػأس   المستول في ك

 به من كقار العطم ،وؿ الكطية..

تعطقنا بهػا، لػم   من رغم عط  الهاق ا شيان الثالثة، 

فاي هػاق المدينػة    ،تكن لتستأثر بكل تططعنا نحو أدنبرق

مػػػن  مكينػػػةأشػػػيان أخػػػرل ا،تطػػػت مػػػن ناوسػػػنا مػػػواين  

يػر  ،تػ  متا،اهػا كمراكزهػا الانيػة الغنيػة بكث     كاإلعجاب. 

اإلكبػػػار فػػػي عيػػػوف قابػػػدم    توٌلػػػدمػػػن ا عمػػػاؿ التػػػي   

العابػػمة اإلسػػكوتطندية، لػػم تأخػػا منػػا هػػي ا خػػرل كػػل  

االهتمػػاـ؛  ننػػا رأينػػا مثطهػػا كأ،سػػن. ربمػػا كػػاف هنػػاؾ       

شين لم نػرق مػن قبػل، كبالتأكيػد لػم يػرق أ،ػد ممػن لػم          

هػػاق المدينػػة،  نػػه ال يوجػػد إال فيهػػا أعنػػي     إلػػ   يػػأتوا

هػػو يءػػم مجموعػػة كبيػػرة كقديمػػة  "متحػػ  الطاولػػة" ك
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جػػدان مػػن ألعػػاب ا ياػػاؿ، كالكتػػل، كالبػػدؿ، كالعػػرا  ،     

كالطو،ػػػات الصػػػغيرة، ممػػػا يتطعػػػه بحيػػػاة الصػػػغار فػػػي      

 المااي.  

، جانػػل هػػاا الػػزخم الثقػػافي الجيػػد، هػػيإلػػ   أدنبػػرق

مقػػػػػر لعػػػػػدد مػػػػػن المهرجانػػػػػات   ،ـ1947عػػػػػاـ الكمنػػػػػا 

 العالميػػػػػػة، أهمهػػػػػػا: "مهرجػػػػػػاف الموسػػػػػػيق  كالانػػػػػػوف   

 الدرامية" كالمسرح.  

ال تسػػػتكثركا ذلػػػك عطػػػ  مدينػػػة لهػػػا مػػػن ا هميػػػة      

 رغمبػػالالتاريخيػة كالسياسػػية مػا إلدنبػػرق، فهػاق المدينػػة    

عػاـ  الالو،دة القا مة بين انجطترا كإسكوتطندا منػا    من

تػػػػػػػػزاؿ تحػػػػػػػػاف  عطػػػػػػػػ  بقا هػػػػػػػػا عابػػػػػػػػمة  ال ـ 1707

 لإلسكوتطنديين تاريخيان كثقافيان كإداريان.  

تشػػػػكل القسػػػػم الثالػػػػث مػػػػن الممطكػػػػة     إسػػػػكوتطندا 

عطػػػ  ك، جانػػػل إنجطتػػػرا كشػػػماؿ أيرلنػػػدا  إلػػػ   المتحػػػدة

هاق الو،ػدة التػي يشػارؼ عمرهػا عطػ  نهايػة       من رغم ال

ن مازالوا يصػركف بػاعتزاز   يا سكوتطنديفنف قرنه الثالث 

ورهم الخػػاص. طػػعطػػ  اإلبقػػان عطػػ  تػػراثهم القػػومي، كفطك
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الطباس الػويني   كل الناس في شت  أنحان الدنيا يعرفوف

اإلسكوتطندم، كيعرفػوف أيءػان الموسػيق  ا سػكوتطندية     

الػػػػػ "بيبػػػػركؾ" كهػػػػي تتخػػػػا آالت "موسػػػػيق  القػػػػرب"  

 المعركفة أدكات ر يسية لطعزؼ.  

بالمناسػػػبة الموسػػػيق  اإلسػػػكوتطندية أقػػػرب أنػػػواع     

الشرقية.. كيوجد لػوف مػن    ا ذفإل   الموسيق  الغربية

مػػػن جػػػزان الغربيػػػة  هػػػاا النػػػوع مػػػن الموسػػػيق  فػػػي ا    

 فرنسا.. كبالتحديد في مدينة "راين" كما ،ولها.  

ربمػػا كجػػدنا تاسػػيران تاريخيػػان لطقربػػ  الناشػػ ة بػػين     

موسػػػػػيق  بعػػػػػب منػػػػػايه غػػػػػرب فرنسػػػػػا كالموسػػػػػيق   

اإلسػػػكوتطندنية، كهػػػاا التاسػػػير هػػػو أف اإلسػػػكوتطنديين 

ينحدركف من أربعة أبوؿ، هػي: سػتوؾ، كاسػكندناؼ..    

، كالغالبيػػة مػػنهم تنحػػدر مػػن هػػاا    كجيػػرمن.. كسػػيطتيك 

تنحػدر القبا ػػل   ،كهػػاا هػو المهػم   ،ا خيػر.. كمنػه أيءػان   

 القديمة التي عاشت كتعيش في غرب فرنسا.  

هػاا االسػػتطراد   –غاػػر الطػه لكػػم !   –اسػمحوا لنػا   

عطمػػوا أننػػا قءػػينا فػػي هػػاق المدينػػة أيامػػان  اك التػػاريخي!
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تػػي لػػن نحػػدثكم عػػن دكاعػػي "الاتنػػة" ال     ماتعػػة بحػػه.. 

سػػػافر.. اتركػػػوا هػػػاق   تػػػرقص فػػػي عيػػػوف أهطهػػػا بتحػػػد  

ا شػػػيان التػػػي تمثػػػل بحػػػه أ،ػػػد المصػػػادر الها طػػػة لػػػػ       

ٍنػػدرة" أدنبػػرة.. أك "أثنيػػا الشػػماؿ" كمػػا يسػػمونها     "غى

أ،يانػػان.. كقػػد سػػموها كػػالك لطػػراز بيوتهػػا المعمػػارم     

القػديم المػػأخوذ عػن ا غريػػه.. كأكؿ مػن سػػماها بهػػاا    

 ه "كليامز ا غريقي".االسم فناف يوناني اسم

اتركػػوا هػػاق ا شػػيان ااف، كتعػػالوا أبػػوح لكػػم بسػػر  

كػػػاف لػػػي كػػػالنجول.. لقػػػد كنػػػت فػػػي أ،ػػػايين مختطاػػػة       

انسحل بهدكن من غرفتػي فػي الانػدؽ، كأذهػل دكف أف     

بينتالنػد هيطػز ،يػث ال ،ػوار فػي هػاق       إلػ    يعطم أ،ػد!، 

المنطقة سول مع العصافير كالشجر.. ال تنسوا أف فػي  

تسػػعما ة ألػػ  شػػجرة، أم ربمػػا اػػع    أكثػػر مػػن أدنبػػرق

   .سكانها من البشر

أ،ػػالـ لهػػا إلػػ   كنػػت أريػػح خيػػالي فػػي هػػاق المنطقػػة

 ال يعػرؼ النهايػة!   انامتػداد كما أف لها  ،أجنحة ال تحص 

كػػاف يعػػاكدني فيهػػا "ييػػ " أ،ػػد الرجػػاؿ الػػاين كػػانوا    
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يجي ػػوف إليهػػا لطبحػػث عػػن عػػرا   أفكػػارهم، كشػػارات       

كعػػػػواياهم.. أعنػػػػي ركبيػػػػرت ستياينسػػػػن،   خػػػػوايرهم 

بػػػا،ل ،ديقػػػة قصػػػا د للياػػػاؿ.. كالكاتػػػل     ؛الشػػػاعر

 أيءان با،ل ا عماؿ الخالدة، مثل سد هيرمستن.  

إلػػػػ   هنػػػػا..إلػػػػ   ستيانسػػػػن هػػػػاا.. كػػػػاف يجػػػػين

طيح مشػػػاعرق! سػػػكطمػػػا رغػػػل فػػػي ت  ..بينتالنػػػد هطيػػػز

رفعت يدم محتجان في كجهػه أكثػر مػن مػرة؛  نػه رأل      

ترؾ هاق المنطقة، بل أدنبرق كطها، بحثان عػن  يومان أف ي

مكػاف آخػر، ربمػػا كجػد فيػه هػػوان أكثػر نقػان، كنسػػيمان       

أكثػر نءػػجان.. كلكنػػي كنػت أرخػػي يػػدم خجػالن فػػي كػػل    

مػػرة، فالرجػػل مػػا هجػػر المكػػاف السػػا،ر إال  نػػه كػػاف       

ر تػاق تعمػراف بثقػوب كثيػرة كثقػوب       فقد كانت ،مريءان

لسػػػل، قبػػػل أف  كػػػاف مصػػػابان بمػػػرض ا  فهػػػو المنخػػػل، 

يعثػػركا افػػة الصػػدر هػػاق عطػػ  عػػالج نػػاجع. كػػاف البػػد 

 .أف يءػػػػرب فػػػػي كػػػػل اتجػػػػاق، بحثػػػػان عػػػػن "العافيػػػػة"    

كػاف البػد أف يتعطػه بكػل      ،كانعتاقان من الموت المحقه

كأنػػا أثػػه أنػه لػػوال "السػػل" لمػػا تػػرؾ   .أسػباب الصػػحة 
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تاهيتي إل   ستياينسن أدنبرق كالبيتنالند هطيز، لياهل

كغيرهمػػػا. أ،يانػػػان كنػػػت أؤيػػػد فيػػػه تطػػػك   كهنولولػػػو.. 

بطػد، لػي  فقػ   نهػػا    إلػػ   الهجػرة المتوابػطة مػن بطػد    

كانػػت كسػػيطته الو،يػػدة لطتشػػبث با مػػل فػػي البػػرن مػػن  

السػػل.. كلكػػن، فػػوؽ ذلػػك،  نهػػا اسػػتدرت مػػن فػػاادق    

ر،طػػػػة خػػػػالؿ  "المتػػػػرؼ أعمػػػػاالن أدبيػػػػة ها طػػػػة، مثػػػػل    

 .  "ر،طة عط  ،مار عبر جباؿ ستاين".. ك"ا رض

ال تقولػػػوا إننػػػي مجنػػػوف!.. كلكػػػن قولػػػوا إف فػػػي    

 يبعي شي ان يسيران من يبع ستياينسن كأقرانه!

لنػدف،  إلػ    لقد اػحكت مػن ناسػي عنػدما كبػطت     

سػػكوتطندية.. اػػحكت  ننػػي  تاركػػان خطاػػي العابػػمة اال 

 كنت أيعن رغبتي في الصميم. 

ة.. ػػػػػػػػػارة!".. مهتر قػػػػػػػلنػػػػدف هػػػػاق.. مدينػػػػة "  

تطيع أف تحدد فيها ناسك.. كهي أيءان تس ة. الػػػػثقيط

مػػوم  عجػػوز ال تحسػػن تقطيػػد الاتيػػات الالتػػي ينبثػػه  

 العارية كالنار أك كالسعير!   الشباب من أذرعهٕن
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مػرات كثيػرات، كفػي كػل مػرة تػزداد        اختطات إليهػا 

في ناسي الثقة بأنه ال يمكن أف تنشػأ بيننػا أم بػورة    

 من بور ا لاة.. قبحها الطه!
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سػحيقة  بدكم مثطي.. عاش موزعان بين جبػاؿ ككهػاد   

قصػا د   الحافطػة بالشػقوؽ  يخػ  بأقدامػه   كػاف   ،كبال نهايات

يجػد ناسػه    هػا هػو   كلطاكػرة،  ،كلطجماعػة  ،لطصػحران  عشه

فهػػػم  كإف كثػػػر النػػػاس مػػػن ،ولػػػه،   ،تػػػ  اػػػا عان كك،يػػػدان 

جسػػػديان  ،فػػػي جماعػػػات أنانيػػػة ال تنشػػػ    يرهػػػركف دا مػػػان 

 إنما هػو كعقطيان كعايايان، إال عط  شكل أفراد.. ككل فرد 

 "مشغوؿ" بناسه..  في الحقيقة

بدكم مثطي قػد يعػرؼ ،ػل "القبيطػة" التػي تءػخمت       

ياقػػد شػػي ان غاليػػان   ، هػػا هػػومػػع "الاكػػرة" فأبػػبحت "أمػػة" 

كاػػركريان لحياتػػه: ،ػػرارة النػػاس مػػن ،ولػػه، الحػػرارة التػػي   

أيءػان فػي   تتجسد تتجسد في شعورهم باالنشداد نحوق، ك

 شعورق هو باالنشداد نحوهم. 
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يػػػردد ك"العالقػػػة" فػػػي الجماعػػػة ا نانيػػػة ماقػػػودة..  

الارنسػػيوف هنػػا بسػػخرية كاسػػتهزان قػػوؿ أ،ػػد الشػػعران     

كلػػد فػػي عينيػػك.. كأعػػيش عطػػ     "أريػػد أف أكػػوف دمعػػة أ  

كجنتيػػك..  مػػوت عطػػ  شػػاتيك" إنهػػم يركنػػه عطػػ  غيػػر     

منطػػػه!.. أنانيػػػة فػػػي المعػػػاش.. كأنانيػػػة فػػػي الاكػػػرة..       

كأنانيػػة فػػػي العاياػػػة. قػػد يػػػاهل المهتمػػػوف بالدراسػػػات   

االجتماعيػػػػة فػػػػي تاسػػػػير ذلػػػػك كتعطيطػػػػه مػػػػااهل عػػػػدة،    

كهػو   ،سيطتقوف في شين كا،د كأساسي ،،تمان ،كلكنهم

بمػػػا ياػػػوؽ نسػػػبة سػػػا،ة    ،تعػػػدادان ،تءػػػخم الجماعػػػة  أف

امتداد النشاط اليومي فػي التحػرؾ كالمعػاش، هػو ك،ػدق      

إلػ    الام يخطه ا نانية اليومية.. بل قد تصل المشػكطة 

،ػػد التطػػرؼ، فتنشػػأ هكػػاا عنابػػر بسػػيطة، تشػػكل فػػي     

مجموعها هاق المشكطة االجتماعية المعقدة.. كمػن هػاق   

كفػي كػل    ،النػاس فػي كػل مكػاف    العنابر: الءيه كتزا،م 

ممارسػػػة النشػػػاط..  "أمػػػاكن"تػػػزا،مهم فػػػي  ، إنػػػهشػػػين

ممارسة النشاط ناسػها.. كلهػاا    "عمطية"كتزا،مهم في 

كطػػه أجػػدني شػػديد اإلعجػػاب بمػػا قالػػه أ،ػػد الماجػػوعين   

  بالجماعات ا نانية:



 

 267 

عنػػدما أجػػد إنسػػانان ينتحػػر فطػػن أقػػوؿ لػػه سأسػػاعدؾ،   

البيػر  نعػم هػاا هػو     يدان..كلكن سأقوؿ له إني "أفهمك" ج

كاف ياكػر أف لػي  هنػاؾ يريػه لطخػركج       الام ناسه كامو

يريػه  من هاق الحيػاة المشػكطة فػي الجماعػات ا نانيػة إال      

 االنتحار. 

كالحركة الهيبية إنمػا نشػأت بحثػان عػن جماعػة مثاليػة،       

"الحػػػل" كالعػػػيش الجمػػػاعي. الحركػػػة    إلػػػ   كلهػػػاا دعػػػت 

 ة قبل كل شين.. الهيبية كانت ردة فعل اجتماعي

ااف.. هنػػاؾ شػػين جديػػد يبحػػث عنػػه الشػػباب، هنػػاؾ   

كتل كدعايات ك،ت  أغاني كأناشػيد، يرددهػا الشػباب فػي     

إعػػػادة إ،يػػػان  إلػػػ   ا مػػػاكن العامػػػة كالمنتػػػديات.. تهػػػدؼ  

 "الدين". 

كسا ل عٕدة قامت لمحاربػة "الز،مػة" كلطتخايػ  مػن     

نهػػػا تعاياػػػان مػػػع اإلنسػػػاف الػػػام ياقػػػد فػػػي عناوا    ،،ػػػدتها

بػبرق كمناعتػه.. فكػاف أف     ،سػطاان  ،نتيجػة لاقدانػه   ،أريحيته

فػػػي المػػػدف  ،فػػػي مجػػػاؿ الموابػػػالت العامػػػة مػػػثالن ،تأنشػػػ 

أعنػػي المػػدف التػػي تعػػاني مػػن     ،المتاجػػرة بالنػػاس  ،الكبػػرل

"التخمة" السكانية، أنش ت كسيطة ،ديثة كفعالة لطتخاي  
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كقد  ."ميترك" ااسمه كسيطةكرعاية لطمناعة.  ،من الز،اـ

لطتخاي  من الءغ  السكاني عط  كجػه  هاا الشين أنش  

 تحت ا رض.إل   من هاا الءغ بعب ا رض، ليتحوؿ 

الميتػػرك فػػي كاقػػع ا مػػر لػػم يػػزد هػػاق المجتمعػػات إال   

 كايقان بالناس كبالحياة. ،تعقيدان

في المرة ا كل  التػي شػاهدت فيهػا الميتػرك.. ذهطػت      

 كتشػ  أف هنػاؾ مػدنان   ا ،انلطمػرة ا كلػ  أيءػ   ، كتمامان  نني

تحػت   ،تتكػوف مػن عػدة يوابػه     ،في هػاا الكػوف المحتشػد   

فػػي ا قبيػػة كا ناػػاؽ   كفا رض، كأف النػػاس الػػاين ينتشػػر 

فػي   ،ربما ياوؽ عددهم الناس الاين يػدبوف فػوؽ السػطح   

كػػل المػػدف التػػي    .الشػػوارع كالميػػادين الكبيػػرة كالصػػغيرة   

 فوؽ ا رض.. يمشوف فيها عرفتها قبل باري  كاف الناس

تطكػػم  .تحػػت الشػػم .. هكػػاا فػػي العػػران إف بػػح التعبيػػر   

كانت الصدمة ا كلػ ، أمػا الصػدمة الثانيػة فهػي المو،يػات       

الز،مػة، االختنػاؽ، الطهػاث،     :التي ترسخها ،اهرة الميتػرك 

 ثػػم بػػالخوؼ، أك اإليهػػاـ الغمػػوض، اإليحػػان المػػزاج العكػػر،

اتي بسػػيطة  كػػم كانػػت ،يػػ    يػػااااق  الجريمػػة بكػػل أنواعهػػا..  

 !. كبدكف الميتركبدكف باري !.
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سػػطاادرك دالػػي يقػػوؿ: "الرجػػل الػػام يركػػل الميتػػرك    

بعػػػد سػػػن ا ربعػػػين ،مػػػار!" كهػػػو يقصػػػد أف ذلػػػك هػػػو       

 الشاهد عط  فشطه في أف يخطه عالمه "فوؽ ا رض".. 

هل يعني هاا الام يقولػه سػطاادكر دالػي أف كػل مرػْن      

سػػػن ا ربعػػػين هػػػػم    ممػػػن تجػػػػاكزكا هػػػم "تحػػػت ا رض"   

ا قاؿ دالي بعب اإل،جػاؼ  م"،مير!" فعالن.. ربما كاف في

الميتػػػرك هربػػػان مػػػن ازد،ػػػاـ    إلػػػ    ف الباريسػػػيين ياػػػٕركف 

السػػػػيارات، كتخطصػػػػان مػػػػن البحػػػػث المءػػػػني عػػػػن مواقػػػػ   

.. ثم إف مديريهم ال يخاوف متعتهم عند تأنيبهم لطمركبات

 !بكرةالم عط  التأخر في مباشرة أعمالهم في أكقاتها

يعرفػوف   ،كيختطاوف إليها ،الناس الاين يحبوف باري 

بػػػاري  "فػػػوؽ ا رض" لكػػػنهم ال يعرفػػػوف بػػػاري  "تحػػػت 

الميترك من "فوؽ ا رض" إل   ا رض".. إف كل ما ينزؿ

عيػػػوف جا،رػػػة..  أم أراػػػي" "يصػػػبح بالءػػػركرة تحػػػت   

 أنااس متقطعة.. كرغبة في النهش.

لكػم ،يػاة    هنا في باري  ثالث كطمات فرنسػية تشػرح  

"ميتػػػػرك.. بولػػػػو..  الباريسػػػػيين فػػػػي مػػػػدينتهم المعقػػػػدة: 

دكدك".. كهػػي تعنػػي: "ميتػػرك.. عمػػل.. نػػوـ" فػػالميترك    

كجػػد ليكػػػوف   الػػػام فػػي الحيػػاة الحديثػػػة "مشػػكطة" كهػػو    
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ببح هو ناسه أف ،،الن.. لقد أنش  نتيجة لءركرة عصرية

،ػػل. فالباريسػػي ال "يقػػوؿ"   إلػػ   مشػػكطة عصػػرية تحتػػاج  

"يػد،رجها"   إنػه  الثالث السػابقة بارتيػاح بػل    تطك الكطمات

إنه يص  ،ياته بالجااؼ، كالرتابة، كالطهاث، بعن  كنزؽ. 

كانحسار الارص فػي التنػوع كاالختيػار، كهػاا عطػ  الػرغم       

من أنه يعيش في أكثر عوابم العالم شوقان كإثػارة.. ككػل   

، كبسػػبل مػػا الطعػػين الميتػػرك هػػاا ذلػػك إنمػػا يحػػدث بسػػبل

 فة شوهان.يمثطه من ثقا

بػاري  تايػػد مػن شػػبكة ميتػرك كبيػػرة جػدان.. ككاسػػعة     

العمػػػل، إلػػػ   جػػػدان.. كتػػػرب  كػػػل أيرافهػػػا إال أف الػػػاهاب  

كالعػػػػودة منػػػػه بػػػػالميترك تعنػػػػي لطباريسػػػػي معركػػػػة ،اميػػػػة   

في الساللم، فػي   الويي  من الز،اـ الخانه تحت ا رض،

 .ناسها داخل عربات الميترك، كالممرات

مطيوف نسمة، 11الباريسي يزيدكف عن سكاف اإلقطيم 

 المدينػة  كنسبة كبيرة من الناس الاين يعمطوف فػي بػاري   

فػػي إ،ػػدل اػػوا،يها مػػثالن.. كهػػم   أم .. هػػايبيتػػوف خارج

، هػػػاا "الثعبػػػاف" بطبيعػػػة الحػػػاؿ مػػػن مسػػػتخدمي الميتػػػرك

 بالموت كالسموـ.بالمطل ك المتطوِّم المطين
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سػػػيارات.. هػػػاق الماليػػػين مػػػن البشػػػر بعءػػػها يمطػػػك   

العمل إل   كلكن أكثرهم ال يستعمطها خصوبان في الاهاب

داخل باري ؛  ف ذلك يكاد يكوف مستحيالن، لز،اـ النػاس  

 كتعرقل سير السيارات "فوؽ ا رض". 

أربػع أك   تتكػوف مػن   بعب محطات الميترك في بػاري  

إلػػ   ، كلكػػي يخػػرج النػػاس  "تحػػت ا رض"خمػػ  يبقػػات  

ي بعػػػب هػػػاق المحطػػػات   فننػػػه يوجػػػد فػػػ   "كجػػػه ا رض"

النػاس هنػا    .ا عط  ا دكارإل   مصاعد اخمة، ترق  بهم

البشػػر المتػػػراكم،   أم يعػػانوف دا مػػان مػػن مشػػكطة النػػاس..     

أناػاس مطوثػة، كركا ػح     :المتكٕدس كأكياس الدقيه أك الػرز 

 كمػن ريػح جهػنم!    ،ال قبل  ،ػد بهػا، كأمزجػة مػن البػاركد     

عػػالم كالحػػاؿ فػػي كالحػاؿ فػػي المػػدف ا خػػرل الكبػػرل فػػي ال 

نيويػػػورؾ مػػػثالن.. سػػػكانها يزيػػػدكف عػػػن عشػػػرة       .بػػػاري 

بػػػين هػػػاالن أربعػػػة ماليػػػين عطػػػ  ا قػػػل  كماليػػػين نسػػػمة.. 

 يوميان..  الطعين يستخدموف الميترك

كقػػػد بػػػدا  ،سػػػألت يومػػػان أ،ػػػد ا بػػػدقان الباريسػػػيين

نزقػػان: كيػػ  أنػػت اليػػوـ؟ فأجػػاب: هػػاا الميتػػرك يزيػػد فػػي      

"قتػل" كػل هػاالن النػاس الػاين       ناسي كل يوـ الرغبة فػي 

 يحتشدكف في هاق المدينة. 
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 كسألت آخر: 

 ما هو الميترك بالنسبة لك؟ 

 فقاؿ باختصار: 

 . !إنه الجحيم

 كسألت ثالث فقاؿ: 

البا سػػػػة..  هػػػػو مقبػػػػرة محشػػػػٕوة با جسػػػػاد الميتػػػػة..

  العانة!

يعني الميترك لطباريسي القاارة كالعاونة: الممػرات ال  

 هػي  إف هػاق الممػرات  الناس كبقاياهم، ثم  تخطو من أقداـ

ممػػػرات إلػػ    يػػػأتوفمطجػػأ "العػػايطين" كالمشػػػردين، فهػػم    

الميتػػػرك لطرا،ػػػة كالنػػػوـ فػػػي الطيػػػل كفػػػي النهػػػار. كمػػػا أف    

الشػػػاكذ  كأاالغتصػػػاب  كأ ،لطسػػػطو انمكانػػػ يعػػػٕد الميتػػػرك

كالمخػػػػدرات. الميتػػػػرك هػػػػو "العػػػػالم السػػػػاطي" لطمدينػػػػة     

م الطقانات  تطالمشبوهة، كفيه ت، فايه تتم الصاقات الكبرل

 عط  كل التوقعات.المارقة  ،المريبة الخارجة عط  القانوف

إ،دل عربػات الميتػرك سػتجد فتػاة     إل   عندما تصعد

تدفن رأسها فػي إ،ػدل ركايػات     ،متطٌاعة بشاؿ داكن الطوف

إلػ    أتطتجػ  إنهػا  بػل  ،ال تقرأإنها في كاقع ا مر  .."كافكا"
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ن كجػػوق ركػػاب الميتػػرك المعاػػرة    م "كافكػػا" هربػػان مػػ  لعػػوا

 انترار المااجكت.بالتربص كببالخوؼ ك

تقع سػػػإ،ػػػدل عربػػػات الميتػػػرك  إلػػػ   كعنػػػدما تصػػػعد 

لبيػػػع  ،قػػػادـ مػػن أفريقيػػا   ،البشػػرة ك عطػػ  كهػػػل قػػاتم   يػػ عين

تجسػد بػاس القػارة    إنمػا   ،الارنسيين تماثيل خشبية تافهة

ؿ اليػوـ سػول الجػزن اليسػير     اكهو لم ينجز يػو  ،السودان

إف  عابػػمة الػػدنيا.إلػػ   المهمػػة التػػي جػػان مػػن أجطهػػا  مػػن 

فػػي أف يطعػن كػػل مػػن يشػػاركه   ااف لديػه الرغبػػة المشػػهودة 

يبصه في كجهػه! بكػل    أف ربما أنه يشتهي أك ،هاق العربة

 بساية.

السػػيد  عربػػة الميتػػرك إلػػ   قػػد تواجػػه عنػػدما تصػػعد   

أك  بمواػػوع االسػػم  ااف مولػػود بػػن عبػػدالجبار )ال تهػػتم   

( كهو مطركد من عمطه ية ،قيقية أك كهميةيكوف الشخص

 فقػػد ،رفػػع بػػوته عطػػ  بػػا،ل المقهػػ  الػػام يعمػػل بػػه  إٍذ

يتحػرش   بن عبدالجبار هاا كػاف  انأف مولوداكتش  ا خير 

إف كاف بػحيحان أك   بمواوع القصة ااف بزكجته )ال تهتم

أف  بعد كقوع الاػأس فػي الػرأس،    ،أدرؾ مولودك( !متوهمان

في  ماردةالغرفة اجرق اللطعجوز التي تلي  لديه ما يدفعه 

ال بد من أف ّيغير عط  أ،ػد الركػاب   هو سطح البناية!.. ك
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، عنػػػدما يترجػػػل مػػػن العربػػػة فػػػي أ،ػػػد الممػػػرات المرطمػػػة  

 نقودق بكل بساية!.. يجردق من بعب الماؿ، أم  ليسطبه

هكػػػػاا يتحػػػػدث اإلعػػػػالـ الارنسػػػػي عػػػػن مولػػػػود بػػػػن     

 عبدالجبار كبني جنسه..

 الميترك عالم ك،دق!الشك أف 

 يااااق!..

 لطميترك ثقافته كأنااسه المزعجة!!إف 

ميتػػرك عطػػ  الباريسػػيين الءػػيه، مػػن أهػػم تػػأثيرات الك

نعػػػزاؿ، كالرغبػػػة فػػػي الهػػػرب مػػػن النػػػاس.. كلهػػػاا فػػػنف  كاال

في ارتياد ا ماكن العامة، أك  ، عادة،الباريسيين ال يرغبوف

 ا ماكن التي يكثر فيها الناس.. 

تسأؿ أ،دهم مثالن: كم الساعة؟ فال يوليك  يحدث أف

،ت  مجرد نررة اهتمػاـ، كعطيػك أف ال تكػرر السػااؿ كإال     

 فننك ستسمع ما ال يرايك.

في فرنسػا أنشػأكا الميتػرك فػي مػدينتين أخػريين غيػر        

 باري .. هما: ليوف كمارسيطيا. 

فػػي مكسػػيكو عابػػمة الميكسػػيك، التػػي يزيػػد سػػكانها    

ا الميترك بقركض كخبرات كأأنش عن ثمانية ماليين نسمة،
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فػي   "تحػت ا رض "فرنسية.. خبرات الميترك فيما يجرم 

المكسػػػيكيين، ربمػػػا  "همجيػػػات"بػػػاري  ال تءػػػاهيها كػػػل 

فػػي  لهػػاا السػػبل اسػػتعانوا بالارنسػػيين لتحسػػين خبػػراتهم   

مشػكطة  إنهم يريدكف ،ٌل ، ثقافة ما يجرم "تحت ا رض"

يمػػػػػة فػػػػػي  الموابػػػػػالت كلكػػػػػن أيءػػػػػان تطػػػػػوير فكػػػػػر الجر   

كالطريػػ .. أنػػه لءػػخامة المدينػػة، كلكثػػرة     .مكسيكوسػػتي

تعػػدد محطػػات الميتػػرك فيهػػا، فقػػد كاػػعوا فػػي كػػل محطػػة  

ميترك نوعان خابان من الموسيق ، أك الرسم، أك التماثيػل؛  

بين محطات الميتػرك، إذ إف  التاريه الناس بالك  ليستطيع

ق يزاؿ في هػا  التسمية المحطات ال يايد منها بعءهم.. ف

 العابمة الكبيرة مواينوف ال يعرفوف القرانة كالكتابة. 

 الارنسيوف يعرفوف كي  يسوقوف خبراتهم!!

أكؿ مدينػػػة فػػػي العػػػالم اسػػػتعمل فيهػػػا الميتػػػرك، هػػػي    

لنػػػػدف.. كبعػػػػدها بوسػػػػطن.. كبعػػػػدها نيويػػػػورؾ.. كلكػػػػن  

ف لػػه إنرامػػان، هػػو ميتػػرك نيويػػورؾ.. ،تػػ   الميتػػرك ا كثػػر 

 بولي  خاص به. 

اػػركرة.. كالميتػػرك مشػػكطة فػػي المجتمعػػات   الميتػػرك 

 الحديثة.
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لمػػػا تحػػػت ، ك"تحػػػت ا رض"الميتػػػرك هػػػو عػػػالم مػػػا  

ثقافته ك،ػواهرق كتحدياتػه ،تػ  كإف كػاف مرتػادكق       ا رض

 ."فوؽ ا رض"من سكاف ما 
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!

 

 استقرت أقدامي عط  أرض دهطيز "القبو" القاتم.

كػػاف الػػدهطيز يمتػػد أمػػامي كحيػػة رماديػػة لعينػػة ياصػػل  

ماخرتها عن رأسها مسافة يويطة من التعرجػات كالسػموـ   

 كالعراـ الصغيرة البيءان.. 

تطات ،ولي.. كانت تحيطني من اليمين كمن الشػماؿ  

 جػػدراف ،جريػػة كابيػػة مططخػػة بالو،ػػدة كبالو،شػػة، التاػػت 

ااف المػػػدخل الػػػام أبػػػبح إلػػػ   الخطػػػ  أرفػػػع رأسػػػيإلػػػ  

كػاف بالاعػػل مو،شػػان.. السػاعة هػػي الخامسػػة    .. لقػػدبعيػدان 

نهايػة هػاا القبػو كانػت تنبعػث      كالنص  بعد الرهػر.. كفػي   

شػػارات النهػػار الشػػتا ي القصػػير.. كمػػن نهايتػػه أيءػػان إآخػػر 

 كنت ألمح عبقرية الاءان.. كالحرية..
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الخػػارج مػػن جديػػد لمعانقػػة النػػػاس     إلػػ    كػػدت أعػػود  

أبتطعنػػي هػػاا "القبػػو" خطػػوة بعػػد      كا،تءػػانهم، بعػػد أف   

خطوة.. كنت أمشي بأقداـ أثقل من تطك التي ترجطػت بهػا   

 السطم!

في سق  الدهطيز المنخاب تتػدل  مصػابيح كهربا يػة    

بغيرة، تشع منها أاوان خافتة، تخنقها بال ر،مة كميػات  

 ال تهوف من الغبار كالكسل!

كانػػت  –أك هكػػاا ،ننػػت  –عنػػدما توسػػطت الػػدهطيز  

تستقبالف بوجل بوت موسػيق  "فػال "    فالباردتاأذنام 

 يجعطها الام خافتة.. ربما لم تكن خافتة كلكن لعطه البعد

 كالك! تبدك

 .. فال ؟!

لقػػد بػػدأت أشػػعر بشػػين مػػن ا لاػػة كأنػػا أتقػػدـ نحػػو      

 الصوت.. بل لقد أببحت خطام أكثر رشاقة!

قد أغمءت عينػي، كمػا   فلم أكن أرقص هنا ك،يدان.. 

تدارة، كجػػدتني أقػػ  أمػػاـ البػػاب ذم الطػػوف   بػػين لٌاػػة كاسػػ 

 لقػػانالػداكن، البػاب الػام سػأجد خطاػه الطػرؼ ااخػر فػي         

 أرجو أف يكوف "شيقان". 
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هاا الباب إل   قطعت المسافة الطويطة!.. الطويطة!..

فػػي ،طػػم.. أك فػػي سػػر،ة!.. أك فػػي غيبوبػػة!.. أخػػاتني       

هنػػػا في"يرفػػػة عػػػين".. إلػػػ   أجنحػػػة الػػػػ"فال " الرقراقػػػة

أقوؿ بأنني لسػت غريبػان.. فقػد كجػدت بػوتان أعرفػه        كدت

كيعرفنػػػي.. بػػػحبتنا ليسػػػت كثيقػػػة، فػػػنحن مػػػن ثقػػػافتين       

ين، كلكنػػي تعطَّمػػت!.. كبػػرت أرقػػص "الاػػال "     تمتباعػػد

كأرقص غيرق، كربما أف الموسػيق  ذاتهػا قػد أسػهمت فػي      

 تبديد نسبة ال بأس بها من ك،شة المكاف!

الػػػدخوؿ.. يرقػػػت البػػػاب بخاػػػة كػػػأم زا ػػػر يسػػػتعجل  

ك،ين انارج الباب عػن العػالم الػام يقبػع خطاػه كػاف هنػاؾ        

كجػػػه امػػػرأة.. كانػػػت عجػػػوزان فػػػي ،ػػػوالي السػػػبعين.. لػػػم      

أجال!.. كلم أتراجع!.. فقد كنػت مهي ػان مسػبقان لمصػافحة     

مثػػػل هػػػاا الكػػػ  المجعػػػد، ذم الجطػػػدة الغطيرػػػة البيءػػػان   

 الحافطة بنق  بنٕية كثيرة!

ول "عجػػا ز" فػػي سػػن  أعطػػم بػػأنني لػػن أقابػػل هنػػا سػػ  

هاق المرأة كأكثر!.. فهاا النادم هػو نػادم عجػا ز، كأكؿ    

 شرط في االنءماـ إليه، هو بطوغ أكثر من الستين. 

كانػػػت كػػػ  هػػػاق العجػػػوز بػػػين كاػػػي، ،ػػػين قطػػػت لهػػػا   

 بصوت خجوؿ تحية المسان. 
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ردت التحيػػة بػػػ"مثطها" تاتػػرش كجههػػا ابتسػػامة بػػاردة  

 يدم.  كالحة كهي تستعيد كاها من قبءة

 (.قالت لي) هل أدلك عط  باب الخركج؟! -

فأكدت لها بأنني ،ت  ااف أبحث عػن بػاب الػدخوؿ،    

كلن أتأخر عن يطل مساعدتها، عندما أجمػع أيرافػي مػن    

 الشارع من جديد!إل   أجل االنطالؽ

مػن   قدمت لها ناسي كشر،ت لهػا غراػي، فػأدخطتني   

تزفنػػػي باالبتسػػػامة ناسػػػها التػػػي ألقتهػػػا فػػػي كجهػػػي    البػػػاب

 عندما فتحت الباب. 

أدخطػػػت رأسػػػي أكالن!.. كػػػأنني كنػػػت أخشػػػ  أف يكػػػوف 

يريه الهػركب مػن هػاق "المغػارة" غيػر ميٕسػرة.. تهافتػت        

عينام عط  أكثر من ثالثين عجوز فػي سػن جػدتي ر،مهػا     

الطػػػه! بػػػل أف فػػػيهن مػػػن هػػػي أكثػػػر منهػػػا "يعونػػػان" فػػػي         

 كن يرقصن كطهن!! لقد السن!.. 

بػين الجػدراف   خطػ  البػاب   عندما تكامطت كل أعءا ي 

ا ربعة التي تحتوم هاا الحشد الصغير من عجا ز لنػدف،  

الباب الام أكبدته خطاي السيدة إل   كقات أسند ،هرم

"إليسن" ذلػك الوجػه ا كؿ الػام كػاف لػي معػه أكؿ ،ػوار        

 . أك شبه بامت بامت
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 سألتها: 

 من أنت؟مداـ إليسن..  -

 قالت: 

إ،ػػػػػدل عءػػػػػوات النػػػػػادم.. مػػػػػديرة مكتػػػػػل  أنػػػػػا  -

لطسػػػيا،ة سػػػابقان.. زكجػػػي برلمػػػاني سػػػابه، كهػػػو متقاعػػػد 

ااف.. عمرم ثالثة كسبعوف عامان، كزكجي يكبرني بخم  

 سنوات.

ت كااػػحة اشػػارإكنػػت أقػػرأ عطػػ  جبهػػة هػػاق العجػػوز    

لطار،ػػة، كالنشػػاط، ك،ػػل الحيػػاة، عطػػ  الػػرغم مػػن تقػػدمها  

 انت دا مان مبتسمة، ككانت تبدك رشيقة.في السن.. ك

 عدت أسألها

 أين أنا ااف؟! -

 أجابت كهي تربت عط  ذراعي: 

أنت فػي نػادم لطعجػا ز.. كػل النسػان الالتػي تػراّه٘ن         -

أمامػػك ااف، لػػي  فػػيهن مػػن عمرهػػا أقػػل مػػن السػػتين؛  ف 

من هٕن أقل من ذلك غير مقبوالت في هاا النادم. فبعب 

الثمػػانين كأكثػػر.. خػػا مػػثالن السػػيدة     بطغػػن  أمامػػك هػػاالن

اثنػػاف كثمػػانوف عامػػان بالتمػػاـ    اليػػوـ "شػػيال".. إف عمرهػػا
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قبػػػػل أسػػػػبوع كا،ػػػػد فقػػػػ  ا،تاطنػػػػا بعيػػػػد    ككالكمػػػػاؿ!.. 

ميالدهػا.. تعػػاؿ لتحيتهػػا كمباركػػة عيػػد ميالدهػػا.. سػػتكوف  

مسػػػركرة لػػػالك، كليتػػػك تقػػػوؿ لهػػػا كطمتػػػين عػػػن جمالهػػػا      

إلػ    ، أمػا إف دعوتهػا  ستكوف فػي غايػة السػعادة    ،كرشاقتها

رقصػػػة "فػػػال " أك "تػػػانغو" فػػػنف ذلػػػك سيصػػػبح الحػػػدث  

 ا هم في يومها!

سػػن كانػػت تجػػامطني أـ يلػػم أعػػد أعػػرؼ هػػل السػػيدة إل

شػػيال إلػػ   هػػي تجامػػل بػػديقتها "شػػيال" كلكنػػي تقػػدمت    

فشػػعرت كػػأف  كباركػػت لهػػا عيػػد ميالدهػػا.. ثػػم رقصػػنا!..    

الػػػوران.. إلػػػ   عػػػادت خمسػػػين سػػػنة  السػػػيدة شػػػيال قػػػد   

 !الن! كم هي رشيقة شييخطوة.. خطوة.. خطوت

المجموعة التػي بػدأت تنشػغل بوبػطة     إل   التات أنرر

كاتيػات فػي    -كطهػنٕ  -جديدة من الػ"كارم".. كٕن يرقصػٕن  

سن العشرين.. جرعػات ليسػت هينػة مػن الار،ػة كالػنغم..       

تأمطتهن ككأنني بدأت أدرؾ بػأف الشػيخوخة مر،طػة قاسػية     

اف، كالبػد مػن التغطػل عطيهػا بػأم نػوع مػن        من عمػر اإلنسػ  

 نشايات الارح.

الموسيق  التي كانت تنبعث من آلة التسجيل الءخمة 

التي تحتل أ،د أركاف المكاف.. كاف يرافقها قرع اػحكات  
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ساخنة، تنططه من قطل إ،دل أفراد هاق المجموعة التػي  

 كانت تموج كتمور كتدكر أمامي عط  كقع الػ"كارم". 

عػػرؼ معناهػػا، أخػػات أفػػتش عػػن بػػا،بة     برغبػػة لػػم أ 

الصوت.. كجػدتها أخيػران: عجػوز مسػنة بدينػة نوعػان مػا..        

منتصػػ  السػػاؽ..  إلػػ   ترتػػدم فسػػتانان مطونػػان يصػػل منهػػا   

كالنصػػػػػػػػ  ااخػػػػػػػػر يغطيػػػػػػػػه عنػػػػػػػػه ،ػػػػػػػػاا ها الجطػػػػػػػػدم  

الطويل.السػػػيدة "إليسػػػن" هػػػي التػػػي أخبرتنػػػي بػػػأف هػػػي      

عامػػػان.. ثنػػػين كالثمػػػانين  دة شػػػيال.. ذات االناسػػػها السػػػي 

 شكرت السيدة "إليسن" التي قدمت لي السيدة "شيال".

كمػػػا هػػػي إال غمءػػػة كانتباهػػػة، ،تػػػ  كانػػػت السػػػيدة     

"شػػيال" تقػػاؼ فػػي كجهػػي إ،ػػدل اػػحكاتها العاليػػة.. ثػػم  

 تقوؿ: 

 هاق!.. تريد أف تططل يدم )تخطبني(؟ -

 قالتها كهي تقترب مني.. 

 قطت لها:  -

 ماذا يعني الرقص بالنسبة لك؟ -
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لكراسػػػي الخشػػػبية التػػػي كانػػػت تتػػػراص    جػػػرت أ،ػػػد ا 

كػػل جوانػػل الجػػدراف ا ربعػػة، ثػػم   إلػػ   كا،ػػدان بعػػد ااخػػر 

 دفعته بأناة نحوم كهي تقوؿ:

 جط  أكالن!ا -

 ستمع إليها: أجطست كأخات 

 ،لما كنت شابة، كانت لي هوايات، مثل لعبة التن  -

كركػػوب الخيػػل.. لػػم أكػػن أرقػػص   ،كالتز،طػػه عطػػ  الجطيػػد

سػػول مػػع زكجػػي فػػي الحاػػالت كفػػي ا عيػػاد.. ااف كقػػد      

 ،تقدمت بي السن كلم أعد أسػتطيع التز،طػه عطػ  الجطيػد    

أك ركوب الخيل.. أم لم يعد فػي مقػدكرم أف أمػارس إٔيػا     

مػػن هوايػػاتي القديمػػة.. فاتخػػات الػػرقص كسػػيطة ريااػػية    

اتػػػػة.. لغػػػػة كهػػػػو إ،ػػػػدل كسػػػػا ل التعبيػػػػر المط ،كترفيهيػػػػة

أقطػػع بػه كثيػػران مػػن   ..كالجسػػد الحػػٕر.. ثػم إننػػي  ..اإليقػاع 

كقػػت فراغػػي.. كأنػػت تعطػػم أف لطموسػػيق  دكران فعػػاالن فػػي     

 تهايل ا ركاح، مادامت موسيق  جيدة. 

 ثم أاافت:
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اسػػػػػػمع!.. ال عالقػػػػػػة لطسػػػػػػن بهػػػػػػاا المواػػػػػػوع..  -

 ككثيركف ال ياهموف أف "المزاج" ال عمر له .

لحرػػػة السػػػيدة "مارجريػػػت":   انءػػػمت إلينػػػا بعػػػد   

)عمرها سبعة كستوف عامان(. كزكجة كولونيل إنجطيزم 

سػػػابه.. لػػػػديها ثػػػػالث بنػػػات ككلػػػػد، كطهػػػػم متزكجػػػػوف   

كلػػػػػػػديهم أياػػػػػػػاؿ.. السػػػػػػػيدة "مارجريػػػػػػػت" يويطػػػػػػػة   

.. شػػػعر أشػػػقر يويػػػل.. فسػػػتاف يويػػػل..   (متػػػر1.75)

ماكيػاج هػػادئ يحػػاكؿ بصػػعوبة أف يخاػػي شػػي ان مػػن آثػػار  

ت لها كهي تق  بجانبي تطػوؾ بعػب   الزمن المديد.. قط

 -نغمات الػ "بولكا" الام بدأ يرتاع بوته:

كأنػػػػت يػػػػا سػػػػيدة مارجريػػػػت، مػػػػاذا يعنػػػػي الػػػػرقص 

 بالنسبة لك؟!

 أجابت:  

الرقص ياكرني بػ "مارجريػت" الشػابة، يػاكرني     -

زكجػػي فيمػػا إلػػ   أبػػي، ثػػمإلػػ   بناسػػي يػػوـ كنػػت أيطػػل 

 ،اطة راقصة.إل   بعد، بأف يأخاني
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ذهنػػي سػػااؿ، كنػػت قػػد نسػػيته السػػيدات     إلػػ   قاػػز

 الثالث:  

كلكػػن أزكاجكػػن "الشػػيوخ" لمػػاذا ال يرافقػػونكن    -

هنا في الػرقص، إذ إف رقصػكم غالبػان مػا يتططػل ثنػا ي:       

 رجل كامرأة كأنا ال أرل هنا معكن أم رجل؟!

اػػحكن ثالثػػػتهن، كلكػػػن التػػي أجابػػػت هػػػي السػػػيدة   

 أليسن:  

غالبػان.. كهػم   العواجيز الرجاؿ ال يحبوف الرقص  -

أك بحػل   ،دا مان كسػولوف.. يقطعػوف أكقػاتهم إمػا بػالنوـ     

الكطمػػات المتقايعػػة، أك بالدردشػػة مػػع أبػػدقا هم أك مػػع  

 الغربان في المقاهي.  

 سألت:   -

 هاا النادم ماتوح يواؿ أياـ ا سبوع؟! -

 قالت السيدة شيال:

مػػػرة كا،ػػػدة فقػػػ .. يػػػوـ الخمػػػي  بعػػػد الرهػػػر  -

يػػػػة كالنصػػػػ  ،تػػػػ  السػػػػابعة دانن مػػػػن السػػػػاعة الثانػابتػػػػ

 كالنص  تقريبان. 
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ثػػم فجػػأة لمحػػت أف أ،ػػد الكراسػػي أبػػبح مشػػغوالن    

بػػػ"فتاة!" شػػابة فػػي أقػػل مػػن الثالثػػين.. كقبػػل أف أفكػػر   

فيمػػػػا سػػػػأقوؿ كجػػػػدتني أرمػػػػي السػػػػيدة أليسػػػػن بهػػػػاق   

 الكطمات:   

لػػن تسػػتطيعي أف تقػػولي بػػأف عمػػر هػػاق السػػيدة   -

 تين عامان؟!الجالسة هناؾ تبطغ من العمر أكثر من س

 قالت:   -

 فػػي النػػادم.. إنهػػا   انهػػاق السػػيدة ليسػػت عءػػو    -

كمعطمػػة رقػػص.. كهػػي موجػػودة هنػػا لتعطمنػػا الرقصػػات    

 التي النعرفها.  

عطمت من هاق المعطمة ناسها فيما بعػد أف أسػمها   

"مػػػارم".. كأف عمرهػػػا ثالثػػػوف عامػػػان.. متزكجػػػة كأـ     

لطاطػػػين.. تعمػػػل معطمػػػة رقػػػص فػػػي أكثػػػر مػػػن نػػػادو فػػػي  

نادم"العجػا ز" هػاا مػرة كا،ػدة     إلػ    إنها تػأتي  لندف..

في ا سبوع؛ لتعطيم هػاالن الرقصػات التػي ال يعرفنهػا..     

أخبرتنػػي "مػػارم" بػػأف هػػاا النػػادم عطيػػه إشػػراؼ مػػن       

 الحكومة!.
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 ،أسػػػبوعيان ،قالػػػت لػػػي عػػػن شػػػعورها كهػػػي تقءػػػي    

خمػػ  سػػاعات عطػػ  ا قػػل بػػين عجػػا ز تمتطػػ  قطػػوبهن     

 :. قالتباإلبرار عط  الرقص

بنػػة اكا دب.. كيعػامطنني ك إنهػن مطي ػات بالطاقػة     -

لهػػن، كهػػاا بالنسػػبة لػػي شػػين را ػػع، كالسػػيما أننػػي قػػد    

فقػػدت أمػػي كأنػػا فػػي سػػن السػػابعة.. إننػػي سػػعيدة جػػدان   

بقءػػان هػػاق السػػاعات معهػػن.. كتأكػػد أف فػػيهن نشػػوة      

كابتسامة كاناتاح عط  الحياة، ال يتوفر أ،يانان فػي كثيػر   

  أنهػن يخصصػن   ػػػػػػ ي فقػػػػػ يكاممن هم في مثل سػنك..  

اا شػػين  ػػػػػ كالريااػػة كه   ػػػػػ شػػي ان مػػن كقػػتهن لطموسيق   

 را ع.

السػػػيدة "مارغريػػػت" لػػػم تكػػػن بعيػػػدة عنػػػا عنػػػدما    

تناكلت "،بل" الكالـ من فػم معطمتهػا الصػغيرة، لتاكػد     

لي بأنها تزاكؿ كل بباح بعد اإلفاقة من النوـ عػددان ال  

 ".  بأس به من تمارين الػ "جيمناستيك

مع انطاانة آخػر كطمػة فػي فػم السػيدة "مارغريػت"       

انطاػػأت آلػػة التسػػجيل التػػي تنشػػر الموسػػيق  فػػي أرجػػان 
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المكػػاف معطنػػة انتهػػان "،صػػة" ذلػػك اليػػوـ فػػي رقصػػات     

الاػػػػػػال .. كالتػػػػػػانقو.. كالكػػػػػػارم.. كالبولكػػػػػػا.. تطػػػػػػك 

الرقصػػات التػػي أكػػدت لػػي المعطمػػة "مػػارم" بػػأف هػػاالن   

 أكثرها! يجدف العجا ز

ذرع الػػػدهطيز الكػػػػابي الطويػػػل يطبػػػان لبػػػػاب    عػػػدت أ 

الخػػركج.. كلكنػػي هػػاق المػػرة كنػػت محاوفػػان عػػن اليمػػين   

كعن الشماؿ بػ"كوكبة" من العجا ز اإلنجطيزيػات الالتػي   

الشػارع بشػين يشػبه    إلػ    أخاف يتسطقن السطم المادية

 الرشاقة!

أشهد بأنه قد أخا يتمطكني في تطك الطحرة شػعور  

.. شعور جديد نحو الحيػاة  جديد نحوهن كنحو رقتهن

التي من ،قنا أف نءحك عطيهػا كمنهػا، قبػل أف تءػحك     

 منا كعطينا.  

كانت بور "عجػا ز" لنػدف فػي بػباح اليػوـ الثػاني       

تال،قنػػػي بػػػين مقاعػػػد الػػػػ"دم.. سػػػي.. نػػػاين"، التػػػي     

بػاري .. لقػد عجػز أزيػز هػاق الطػا رة عػن        إل   أعادتني
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تهن أف يحجػػل عػػن أذنػػي بػػدل اػػحكاتهن، ككقػػع كطمػػا 

 المثخنة بكل أشيان الحياة.
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هػػػاا المواػػػػوع الػػػػام تقرأكنػػػه ااف، كػػػػاف البػػػػد أف   

يسمح لنا بكتابته "مطك".. هاا المطك هو الحسن الثاني، 

 ر،مه الطه. ا كؿ رجل الممطكة المغربية

كأيءان هاا المواوع الام تقرأكنه ااف، هػو ،ػديث   

هػو سػيدم محمػد، كمػا      هػاا ا ميػر   .ابػن مطػك   ،عن أميػر 

كلػػػي العهػػػد، كرجػػػل الممطكػػػة المغربيػػػة    يػػػدعوق المغاربػػػة،

 )المطك اليوـ(. !يومها المنترر

شػػرفاف ،ريػػت بهمػػا.. ا كؿ موافقػػة المطػػك، كالثػػاني   

 ابن المطك! إل   الحديث

 جػػػػرلجػػػػانت الموافقػػػػة مػػػػن القصػػػػر فػػػػي مػػػػراكش ك   

ت بػػػاب فػػػي المدرسػػػة المولويػػػة فػػػي الربػػػاط. دلاػػػ الحػػػديث
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،جرة دراسية بغيرة، فكاف يجط  أمامي اثنا عشر شػبالن  

بغيران ال يزيد عمػر أكبػرهم عػن أربعػة عشػر عامػان.. كػاف        

عطػػػي أف أبحػػػث بيػػػنهم عػػػن أمػػػل المغػػػرب القػػػادـ كرجطػػػه       

المنترر.. كاف البد أف أاػع يػدم بسػرعة فػي يػد سػيدم       

 محمد. 

 هاق المهمة لم تكن عسيرة!

واعػػد الطغػػة العربيػػة   فػػي ق –سػػاعتها  –كػػاف الػػدرس  

 "النحو".. كالمواوع هو: "الحاؿ"

 ما هو الحاؿ؟! -

سػػأؿ الشػػين ذك الجطبػػاب ا بػػيب، الػػام عرفػػت فيمػػا 

 ،بعد أنه كاف، يومان ما، أستاذ المطػك الحسػن الثػاني ناسػه    

 في هاق المادة ناسها.. كاسمه "البرنوبي". 

أعطػ  تعطػن ،اجتهػا    إلػ    ارتاعت كل ا يػدم الصػغيرة  

إثبات أنها موجودة!.. فأشار الشين الام كػاف  إل    ةالبري

 أ،دهم!إل   ال ينقصه أبدان كقار العطمان

 كاف عمرق ثالثة عشر عامان فق !

منتهػػػ  البسػػػاية.. بنططػػػوف أزرؽ.. ككنػػػزة زرقػػػان..     

عػػن  هػػاا التطميػػا  فػػوؽ قمػػيص أبػػيب.. لػػم يكػػن يميػػزق     
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 زمال ه ا ،د عشر ااخرين، سول أناه، كفمػه، كاسػتدارة  

 التي انتزعها قسران من أبيه جاللة المطك! ،كجهه

مػػػػا كػػػػدت أيمػػػػ ن ناسػػػػي بػػػػالعثور عطػػػػ  كلػػػػي عهػػػػد  

المغرب، ،ت  عاد هػاا الشػين يزعػزع هػاا االيم نػاف فػي       

داخطػػي: لقػػد أخػػا "ينهػػر!" تطميػػاق الصػػغير، كيػػأمرق بػػأف  

 يطقي إجابته كاقاان!

؟! نسػػػيت أيهػػػا الشػػػين  أيػػػن ،رمػػػة مطػػػوؾ المسػػػتقبل  

فوؽ كل ،رمة.. كأنه  هي مة العطم كالدرسلحرتها أف ،ر

فػػػي مثػػػل هػػػاا المجطػػػ  يسػػػتوم المطػػػك كا ميػػػر كابػػػن        

 كللدب! ..الكطمة ا كل  هي دا مان لطعطمفالشعل.. 

بنررة خجولة مادبة مطي ة بالرغبة في التماس العػار،  

قػػاـ المطػػك القػػادـ يجيػػل عطػػ  السػػااؿ.. كػػاف يحاػػ  ألايػػة  

 ابن مالك!

 ،.. لقػد سػمعت كثيػران عػن ذكا ػه     لم يدهشني ما رأيت

 كشدة أبيه كمدرسيه في تربيته كتعطيمه.  ،كسرعة تطقيه

 الشين أسأله، كسمو ا مير يسمع: إل   التاتٌ ي

أنػػت كنػػت مػػدرس أبيػػه المطػػك.. سأاػػعك فػػي موقػػ       

،رج كهو: يػوـ كػاف الحسػن الثػاني فػي مثػل سػن سػيدم         

 حو؟!محمد ااف، هل كاف له المستول ناسه في مادة الن
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 قاؿ كهو يبتسم: 

عن أم موق  ،رج تتحدث يا هاا؟! فاي مجػال    -

العطػػػم ا لقػػػاب ال تقػػػدـ كال تػػػاخر.. كيػػػوـ كػػػاف الحسػػػن     

الثػػاني تطميػػام، لػػم أكػػن أجػػد أم ،ػػرج فػػي تقػػديم بعػػب   

زمال ػػػه عطيػػػه عنػػػدما يسػػػػتحقوف ذلػػػك بجػػػدارتهم.. خػػػػا      

الجواب: الحسن كاف في مادة النحو أقول مػن ابنػه الػام    

 مامك ااف!يق  أ

 هاق مجامطة لطمطك! أك خوفان منه! -

 بل هي الحقيقة كالجميع يعطموف ذلك. -

كالـ الشين هاا ذكرني بأنني سمعت بالاعػل بػأف بػاب    

 قرانػػه مػػن المغاربػػة   منافسػػة المطػػك الحسػػن كػػاف ماتو،ػػان  

!.. كػػػل المقػػػربين إليػػػه يحػػػدثوني عػػػن "الحػػػرب      الصػػػغار

رها بينه كبين السيد أ،مد االعطمية" التي كاف ال يهمد أك

عصػػػػماف )ر ػػػػي  كزران المغػػػػرب فيمػػػػا بعػػػػد( يػػػػوـ كانػػػػا   

تطميػػػاين بػػػغيرين فػػػي مثػػػل سػػػن سػػػمو ا ميػػػر محمػػػد       

ااف!.. كانػػا يتخاياػػاف بشراسػػة العطمػػان المرتبػػة ا كلػػ       

بػػػين زمال همػػػا الصػػػغار.. ككػػػاف المر،ػػػوـ المطػػػك محمػػػد     

يػد  الخام  يطهل هاا الحماس كهاا التناف ؛  نه كاف ير

مامان عالمان، مثقاان، كاعيان، تمامان كما إأف يخطه من خطياته 
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ياعػػل الحسػػن الثػػاني ناسػػه ااف مػػع ابنػػه كخطياتػػه ا ميػػر      

 محمد. 

استمر درس النحو في باب الحاؿ.. ككاف االثنا عشر 

بػػػغيران ينشػػػركف أبػػػواتهم الرقيقػػػة فػػػي أرجػػػان الحجػػػرة       

 الصغيرة، كزقزقة العصافير أك كغنان النسيم!

كطهػػم يبحثػػوف عػػن اإلجابػػة.. ككطهػػم يتحينػػوف فػػرص    

 التدليل عط  أنهم "أذكيان" كعطمان بغار!

لػػوال أننػػػي كنػػت أدرؾ أنػػػه كػػاف كران ،ماسػػػهم هػػػاا،    

شػػػين مػػػن الغيػػػرة البري ػػػة كيمػػػوح الصػػػبا، لنهءػػػت آخػػػا   

العصػػػا مػػػن يػػػد الشػػػين البرنوبػػػي، كأكتػػػل عطػػػ  سػػػبورة    

 فػي ،اجػة   الاصل: "إني أ،ت !"أ،ت !..  نهم لم يكونػوا 

تكبػػػػد كػػػػل هػػػػاا العنػػػػان فػػػػي البرهنػػػػة عطػػػػ  ذكػػػػا هم    إلػػػػ  

كنبوغهم!.. إنه يكاي أف نحدؽ في عيونهم، لتبدأ شحنات 

الػػػاكان الوااػػػح الاااػػػح تتػػػدفه بسػػػخان عطػػػ  رموشػػػهم    

 كأهدابهم!

عيػونهم الاكيػة، كػانوا    إلػ    هاالن الصغار، كأنػا أنرػر  

اػع!  يبعثوف في داخطي شي ان من الخجػل، ككثيػران مػن التوا   

يكاي أف تعطموا أنهم بعػددهم القطيػل هػاا، هػم كػل يػالب       
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المدرسة المولوية بحالها.. اختيركا من أنحان مختطاة من 

الممطكػػة المغربيػػة، كأ،سػػن تالميػػا هػػاا البطػػد كأذكػػاهم..  

أم أف اختيػػػػػارهم لػػػػػم يخءػػػػػع  م اعتبػػػػػار اجتمػػػػػاعي أك  

سياسػػػي، بػػػل كػػػاف االعتبػػػار ا كؿ كا خيػػػر، هػػػو الػػػاكان     

نة كالتبريز في التحصيل، كالجطد عط  الػدرس.. أم  كالاط

أنهػػم نخبػػة أياػػاؿ المغػػرب العربػػي عطػػ  اإليػػالؽ.. كبيػػنهم  

ابػػػػػن الاػػػػػالح.. كابػػػػػن العامػػػػػل.. كابػػػػػن التػػػػػاجر.. كابػػػػػن  

المو، .. كابن المطك!كهم إنما اختيركا من أجل منافسة 

 كلي العهد كمطار،ته.. لكي يشتد عودق!

مػدير المدرسػة الػام    قاؿ لي ا ستاذ محمػد شػايه،   

كاف يرافقنا في الحجػرة الدراسػية: كلػي العهػد بػين هػاالن       

 هو من الثالثة ا كا ل دا مان!.

المغػػرب، كنػػت أخطػػ  لطقػػان كلػػي   إلػػ   قبػػل أف أجػػين 

العهد! سمعت كقرأت عنه.. فقد كػاف فػي فتػرات متال،قػة     

،ػػػديث أجهػػػزة اإلعػػػالـ ا كربيػػػة كغيػػػر ا كربيػػػة.. ،ياتػػػه   

التػي يشػرؼ عطيهػا كيتابعهػا كالػدق بناسػه،        كيريقة تربيته

كػػاف كػػل مػػا فػػي ،ياتػػه يثيػػر الدهشػػة، كيحػػرؾ فػػي ناػػوس    

الناس فءوالن لطرغبة في االقتػراب منهػا، كمتابعتهػا، كربمػا     

 الكتابة عنها مثل ما أفعل أنا ااف!



 

 297 

رآق العػػالم كطػػػه كهػػػو بػػين السػػػادات كا سػػػد كالمطػػػك   

لدق كممطكته في ،سين كغيرهم من القادة العرب، يمثل كا

الوفػػد الػػام قػػدـ كاجػػل العػػزان فػػي كفػػاة المر،ػػوـ جاللػػة   

المطػػػػك فيصػػػػل! كرآق العػػػػالم أيءػػػػان كهػػػػو بػػػػين نيكسػػػػوف    

كبريجنيػػػ ، لطتعزيػػػة فػػػي كفػػػاة الػػػر ي  الارنسػػػي الرا،ػػػل   

جورج بومبيدك!..كرأيناق كالك في مراسػم تنصػيل المطػك    

خواف كارلوس مطك أسبانيا.. كفي مناسبات عالمية أخرل 

عطػػ  المسػػتول ناسػػه مػػن ا هميػػة!.. كهػػو فػػي كػػل هػػاق      

متػػػػرجمين، أك أنػػػػاس  إلػػػػ   المناسػػػػبات لػػػػي  فػػػػي ،اجػػػػة  

يتحػػػػػػدثوف عنػػػػػػه، فهػػػػػػو يػػػػػػتكطم ا سػػػػػػبانية، كالارنسػػػػػػية، 

جانػػػل العربيػػػة.. كمػػػا أنػػػه مػػػن النا،يػػػة  إلػػػ   كاإلنجطيزيػػػة،

 العطمية كالقانونية يجيد الالتينية!

 ٕفإقيه: جاؿ، قاؿ لػي ا سػتاذ محمػد شػ    كفي هاا الم

هناؾ دركسان إاافية تعطي لزمال ه ليتمكنوا من الطحاؽ به 

 كبطوغ مستواق!

برنامجػػػه الدراسػػػي كاليػػػومي يسػػػترعي االنتبػػػاق لدقتػػػة 

ك،يويتػػػػه.. كهػػػػاا البرنػػػػام  محػػػػدد مػػػػن قبػػػػل مشػػػػرفين   

 تربويين، كغير قابل لطتغيير أك التبديل.
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يستيق  يوميان فػي السادسػة بػبا،ان.. كيتنػاكؿ يعػاـ      

طار في السادسة كالنص ، ثم يبدأ عمطه الدراسي فػي  اإلف

السابعة.. يبػدأ يومػه دا مػان بمػادة "القػرآف الكػريم" لمػدة        

ساعة.. كهاا العمل الدراسي ال يقطعه سول فتػرة تنػاكؿ   

يعػػاـ الغػػدان، كبػػالة الرهػػر فػػي مسػػجد المدرسػػة.. ينػػاـ  

القصػػر إال بعػػد ،هػػر إلػ    فػي العاشػػرة مسػػان.. كال يػػاهل 

 يوـ ا ،د فق . الجمعة ك

إٔمػػا المدرسػػة المولويػػة فقػػد أسسػػها جاللػػة المر،ػػوـ    

ا ميػر   –يومػااؾ  –محمد الخػام ، ،ػين بطػغ كلػي عهػدق      

إل   الحسن الثاني المر،طة الثانوية.. ك،ل بها ،ت  انتقل

مقػػر لطمجطػػ  إلػػ   الجامعػػة.. ثػػم بعػػد االسػػتقالؿ، تحولػػت 

 –اػػيأم فػي ينػاير الما   –ا عطػ  لطقءػان.. كقبػل شػهور     

أعاد العاهل المغربي تدشين هاق المدرسػة لتحتءػن كلػي    

 عهد المغرب الجديد. 

كهػي ال تمػنح دبطومػان أك شػهادة.. بػل تعػد تالميػاها        

االثنػػػ  عشػػػر المتحانػػػات الشػػػهادات العامػػػة كبقيػػػة تالميػػػا  

إلػ    المغرب.. ككلي العهػد ناسػه ينتقػل، أيػاـ االمتحانػات،     

بقيػػػة المغاربػػػة أم بػػػالة فػػػي أم مدرسػػػة فػػػي الربػػػاط مػػػع  

 الصغار. 
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كل ما يميز هاق المدرسة عن المدارس ا خرل، هػو  

هػػدفها فػػػي إعػػػداد كلػػػي العهػػػد لطحكػػػم خطاػػػان  بيػػػه، كهػػػي  

لػػػػالك تناػػػػرد بػػػػبعب السػػػػاعات كالمػػػػواد عػػػػن     باإلاػػػػافة

 المدارس ا خرل العادية. 

ا ستاذ محمد شايه ياطس  هاق المزية عطػ  النحػو   

 التالي: 

مسػػطمان فقػػ ، كلكنػػه فػػوؽ ذلػػك     كلػػي العهػػد لػػي     -

سػػػيكوف يومػػػان مػػػا أميػػػران لطمػػػامنين، كقػػػدكة لهػػػم، كلهػػػاا    

توجل التركيز عط  النا،ية الدينية بصورة أكسػع منهػا فػي    

المدارس ا خرل.. كمػن هػاا االعتبػار كانػت مػادة القػرآف       

إلػػ   الكػػريم، هػػي فاتحػػة كػػل أيػػاـ سػػموق الدراسػػية.. هػػاا    

 من مواد دينية أخرل. جانل ما يشمطه برنام  المر،طة 

ثم أااؼ كلي العهد سيكوف ر يسان لطدكلة.. إذان البد 

أف يكػػػػوف رجػػػػل قػػػػانوف كدبطوماسػػػػيان.. كمػػػػن هنػػػػا نبعػػػػت  

اركرة تدريسه الالتينية.. فالقانوف المعابر يعتمػد فيمػا   

 يعتمد عط  كثير من الدراسات الالتينية في القانوف. 

أف الممطكة المغربية عربية، كلهاا كاف البػد   ن ركال تى

أف يكػػوف عاهطهػػا مػػن خيػػرة مػػن يجيػػدكف لغػػة هػػاق ا مػػة.   
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كالممطكػػػػة المغربيػػػػة هػػػػي أيءػػػػان متاخمػػػػة لػػػػدكؿ تتحػػػػدث   

ا سػػبانية كالارنسػػية، كلهػػاا فالبػػد لهػػاا العاهػػل أف يجيػػد  

هػػاتين الطغتػػين.. ثػػم يػػأتي دكر المغػػرب القيػػادم كاػػركرة  

 عالمية كاإلنجطيزية. معرفة مطيكه لطغة 

كأخيران فنف ا مير محمد سيكوف قا دان أعط  لطجيش، 

كلهاا توجل أف يتدرب عط  بعب ا مور التػي لهػا عالقػة    

بهػػػاا الميػػػداف، مثػػػل الاركسػػػية كالريااػػػة، كلػػػه فػػػي هػػػاا  

 برنام  خاص. 

لكل هاق ا مور اناردت المدرسة المولويػة بأشػيان ال   

ل.. أك أف بعءها موجود توجد في مدارس المغرب ا خر

 كلكن بصاة أقل. 

كػػل مػػا يحػػي  بطاػػل المغػػرب ا كؿ موجػػه نحػػو غايػػة   

كا،دة، هي إعدادق لتػولي شػاكف الحكػم بعػد أبيػه.. ككػل       

مػػػػا فػػػػي ،ياتػػػػه منػػػػا هػػػػاق السػػػػن المبكػػػػرة هػػػػو التهي ػػػػة     

لطمساكلية الكبيرة المنترػرة.. كربمػا كانػت هػاق الحقيقػة،      

مػة كزران الممطكػة المغربيػة    هي أبرز التبريرات ال،توان قا 

عطػػ  هػػاا المسػػم  النػػادر فػػي ا نرمػػة العربيػػة ا خػػرل:       

"الػػوزير المكطػػ  بتربيػػة سػػمو كلػػي العهػػد".. كمػػع هػػاا        

 الوزير جهازق المهيأ لهاا الهدؼ.
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أجػػل!.. كزيػػر بحالػػه مهمتػػه العنايػػة بتربيػػة كلػػي عهػػد  

رتبػػة مالمغػػرب.. كمػػدير المدرسػػة المولويػػة ناسػػه، هػػو ب     

 أك أنه أعط  بقطيل.  ،كلة".. أم ككيل كزارة"كاتل د

كمن مدرسي سمو ا مير في هاق المدرسػة كزيػراف:   

ا كؿ معالي ا ستاذ محمد الااسي "كزير دكلة سػابه"..  

كالثػػػػاني معػػػػالي ا سػػػػتاذ بػػػػا،نيني، كزيػػػػر الدكلػػػػة ،ينهػػػػا 

لطشػػػاكف الثقافيػػػة، كهػػػو يقػػػوـ بمهمتػػػه كػػػوزير، كمهمتػػػه      

 في ا دب العربي. ا خرل كمدرس لولي العهد

أمػػػا اإلشػػػراؼ عطػػػ  سػػػير هػػػاق التربيػػػة فهػػػو إ،ػػػدل     

مسػػػػاكليات رجػػػػل المغػػػػرب ا كؿ، كأقػػػػرب النػػػػاس لػػػػولي     

 العهد.. أعني المطك الحسن الثاني.. 

 قاؿ لي ا ستاذ محمد شايه:

المطػػك هػػو الػػام ،ػػدد العنابػػر الر يسػػة لبرنػػام         -

دراسػػة كلػػي العهػػد.. كهػػو الػػام كاػػع الخطػػوط العريءػػة  

اطسػػاة التػػي ينبغػػي أف يسػػتطهمها ا سػػاتاة كالمشػػرفوف     لط

عط  المدرسة، كالمساكلوف عن تربية كلي العهػد فػي كػل    

ما يصدركف.. كالمطك يتابع بناسه سير الدراسة.. فيططػع  

عط  درجات ا مير فػي كػل أسػبوعين مػرة.. فهنػاؾ كػراس       
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جاللػة  إلػ    تسجل به درجات كلي العهد كزمال ه، ثم يبعث

ما كاف؛ لإليالع عطيه، كمن ثم إبػدان توجيهاتػه   المطك ،يث

كمال،راتػه.. كمػػا أف جاللػة المطػػك يتػرأس مجطسػػان خابػػان    

 سػػػاتاة المدرسػػػة مػػػرة كا،ػػػدة عطػػػ  ا قػػػل فػػػي السػػػنة،    

كينػػاقش معهػػم بحءػػور الػػوزير المكطػػ  بتربيػػة كلػػي العهػػد 

كػػػل مػػػا يمكػػػن أف يطػػػرأ مػػػن تغييػػػر فػػػي البرنػػػام ، أك فػػػي  

 السياسة التعطيمية. 

عػػن السياسػػة كمشػػاكل العػػالم كػػاف يػػدكر فػػي رأسػػي      

كلػػػي عهػػػد المغػػػرب  إلػػػ   أكثػػػر مػػػن سػػػااؿ قبػػػل أف أخطػػػو  

بهػػاق ا سػػ طة مركػػزق كلقبػػه..    إلػػ   الصػػغير.. كػػاف يػػو،ي  

كلكػػن مػػن ،ػػين اخػػر، كنػػت أتػػاكر أف سػػموق بػػرغم كػػل         

كعطػ  الػرغم مػن كػل      ا دكار التي تناط به نيابػة عػن أبيػه،   

يػزاؿ بػغيران    الي تربيتػه فهػو   يقوس التعب ة التي يعػيش فػ  

غءػػػان.. فمػػػاذا يمكػػػن أف يقػػػوؿ ياػػػل لػػػم يتجػػػاكز الثالثػػػة   

عشػػرة مػػن عمػػرق عػػن مشػػاكل القػػارة ا فريقيػػة.. كمشػػكطة   

الشرؽ ا كس .. كاالنتخابات الهندية.. كاجتماع ا غنيان 

 السبعة في لندف؟!

 كل شين إال السياسة!



 

 303 

يقػوؿ "أم  ربما  نهم ال يريدكف أف يعػودكق عطػ  أف   

كالـ" في مشاكل مصيرية كمهمة.. ال يريػدكف أف يهونػوا   

في عينيػه أمػوران مػن هػاا الطػراز، فتكبػر معػه هػاق العػادة،          

كهنا يكوف أ،د مواين الخسارة فػي التعب ػة!.. لعطهػم، إف    

كاف هاا هو السبل، ينسوف أف هاق المثالية قػد تحطمػت   

اليػوـ..  تحت أقداـ كثير من الكبار الػاين يسوسػوف عػالم    

فهم يقولوف "أم كالـ" تندؽ عط  أثرق أعناؽ!.. كتحػرؽ  

شػػعوب!.. كتهػػدـ ديػػار!.. ربمػػا أيءػػان  نهػػم يخشػػوف أف    

يمػػنح بعػػب االنتهػػازيين الصػػاة الرسػػمية كػػل مػػا يمكػػن أف  

يقولػػه "كلػػي عهػػد" المغػػرب فػػي أمػػور لهػػا بػػطة بعالقػػات      

بالدق مع بعب شعوب الدنيا عط  الرغم من برانته كبغر 

 سنة!

نتحيت بسمو ا مير جانبان فػي مكتبػة   الم أدقه!.. بل 

المدرسػػة المولويػػة.. ثػػم أخػػات "أدردش" معػػه فػػي كػػل       

 شين، إال في السياسة!

 قطت له:

 من هو الحسن الثاني؟! -
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أبػػي كمطػػك المغػػرب.. بعبػػارة أخػػرل: كالػػدم      إنػػه  -

 كر يسي كر ي  كل المغاربة. 

ا ميػػر الصػػغير كهػػو يجطػػ  أمػػامي،     إلػػ   كنػػت أنرػػر 

أتخيل فيه مطكان ال،قان  رض المغرب ككنت أيوم لحرتها 

عشػػرات السػػنين.. فأتعجػػل الػػزمن  تصػػور "تػػاج" المطػػك   

عط  هاا الرأس الوديع الاكي الصغير.. كدت أسػأؿ سػمو   

ا مير هاا السااؿ: ما معن  أف تكوف مطكػان؟ كلكنػي رأفػت    

بػػه.. خشػػيت أف أزجػػه فػػي الحػػديث عػػن "فطسػػاة الحكػػم"    

هاق السن الغءة، التي لم تكابد بعد كعثػان   كهو في مثل

المساكلية، كإف كاف كل ما أرل هنػا إنمػا كجػد مػن أجػل      

التهي ػػػػة لهػػػػا.. فاءػػػػطت أف أترجػػػػل هػػػػاا الخيػػػػاؿ الػػػػام      

سػػػيتخط  بػػػي كبسػػػمو ا ميػػػر سػػػنوات عطمهػػػا عنػػػد الطػػػه    

 الواقع كالساعة الراهنة أسأله:إل   ك،دق، فعدت

ات هػاا الوينيػة   تمثيطكم لوالدكم في بعب المناسب -

 كالعالمية، ماذا يعني لكم؟

أف أمثػػل قا ػػد الػػبالد فػػي بعػػب المناسػػبات شػػرؼ       -

 كأم شرؼ!

بعد تمثيطه في هاق المناسػبات، هػل تتحػدثوف معػه      -

 عما يجرم فيها؟!
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 لي  دا مان.. أ،يانان. -

ما هو شػعوركم كأنػتم تقاػوف بػدالن مػن كالػدكم فػي         -

 هاق المناسبات؟ 

أشعر دا مان بالارح.. كبالاخر..  ف تمثيػل بػا،ل    -

 الجاللة فربة عرم . 

هػػػل تػػػاكركف سػػػموكم أكؿ مناسػػػبة كينيػػػة مثطػػػتم     -

 كالدكم فيها؟ 

 ال أذكر ااف، فقد كنت بغيران جدان! -

 بمعن ؟! -

 كنت في السادسة أك السابعة. -

 هل  تاكركف أكؿ مناسبة عالمية؟! -

لطوفػػد المغربػػي الػػام ذهػػل  زيػػارتي لارنسػػا ر يسػػان   -

 لطتعزية في كفاة الر ي  الارنسي الرا،ل جورج بومبيدك.

 هل كانت هاق الزيارة أكؿ زيارة لارنسا؟! -

 بل كانت الثالثة أك الرابعة. -

 ككطها كانت رسمية! -

ال.. الػػػػػػػثالث ا كؿ.. كانػػػػػػػت خابػػػػػػػة.. لطتجػػػػػػػوؿ  -

 كالسيا،ة. 
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 ككي  كجدتم فرنسا؟! -

 جبتني.بالد جميطة.. أع -

هػػل كاجهػػتم ،رجػػان فػػي أكؿ تمثيػػل رسػػمي لجاللػػة     -

 المطك؟!

أجػػل!.. فقبػػل الػػاهاب لطمناسػػبة التػػي مثطػػت فيهػػا       -

جاللػػة المطػػك، كنػػت أشػػعر بػػالارح كبػػالاخر.. كلكػػن عنػػدما  

هناؾ داخل الطقوس التي تعرفها، بػدأت أشػعر   إل   كبطت

 بالحرج.

 كاف عطي أف أتاكر دا مان أف كلػي عهػد المغػرب الػام    

أتحدث إليه ااف، ال يزيد عمرق عن الثالثة عشرة.. كهػاق  

متاهػػات أسػػ طة قػػد إلػػ   السػػن ال تبػػيح لػػي أف آخػػا سػػموق 

يػو،ي لػػي بطر،هػا منصػػبه كػولي عهػػد كمسػتقبطه كمطػػك..     

فمع أنني كنت أثه أف "عقل" سموق يتخط  سنه الزمنػي،  

إال أننػػػي كنػػػت أدارم مػػػواين الحػػػرج.. ربمػػػا كػػػاف هػػػاا        

بػػر خطي ػػات ،ػػديثي مػػع ا ميػػر الصػػغير..   التصػػور، هػػو أك

 عدت أسأؿ سموق: 

 البطداف التي زرتموها؟! -

الممطكػػة العربيػػة السػػعودية.. فرنسػػا.. كأسػػبانيا..     -

 كالنركي .. كبريطانيا.
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 من البطداف العربية لم تزكركا غير السعودية؟! -

 فق  السعودية. -

بين البطداف السابقة التي زرتموها.. أم بطػد ،رػي    -

 بنعجابكم ا كبر؟!

النػػركي .. أمػػا السػػعودية لػػم أقػػم بهػػا سػػول يومػػان       -

أف المناسػػبة لػػم تخػػدمني بمعرفتهػػا    إلػػ   كا،ػػدان.. إاػػافة 

عطػػ  كجػػػه أكمػػػل.. فقػػػد ذهبػػت لطتعزيػػػة فػػػي كفػػػاة جاللػػػة   

 المر،وـ المطك فيصل. 

لػػم أنػػ  لحرػػة، أف الهػػدؼ ا كؿ لطقػػا ي سػػمو كلػػي       

ر لمطػػػك المغػػػرب  العهػػػد، هػػػو التعػػػرؼ عطػػػ  الجانػػػل ااخػػػ   

القادـ، أك أنه الجانل ا كثر كاو،ان كبدقان لمػن هػو فػي    

مثػػل سػػنه.. هػػاا الجانػػل الػػام ال تتوقػػ  أكثػػر الصػػح       

كأجهزة اإلعالـ، خابة في أكربا، عن الحديث عنه.. لي  

فقػػ   ف ذلػػك هػػو جانػػل لحيػػاة أ،ػػد أبنػػان إ،ػػدل ا سػػر    

عػػيم "العطيػػا"، كلكػػن، أهػػم مػػن ذلػػك،  نػػه جانػػل لحيػػاة ز     

قػػادـ، سػػيحدد بمنططقاتػػه الشخصػػية كالتربويػػة كالوراثيػػة    

يبيعػػة عالقاتػػه كعالقػػات دكلتػػه بجيرانػػه كبالعػػالم.. هػػاا       

فءالن عػن أف هػاا الجانػل لمػن هػو فػي مثػل سػن سػموق،          
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يبعػػػث عطػػػ  اإلعجػػػاب كالدهشػػػة كتقػػػدير الحرػػػوة اإللهيػػػة   

لػػبعب أياػػاؿ الػػدنيا الػػاين ال يميػػزهم عػػن غيػػرهم سػػول   

هػػػػم كمػػػػواقعهم مػػػػن التػػػػارين.. مءػػػػينا فػػػػي   يبيعػػػػة أدكار

 اكتشاؼ هاا الجانل ااخر سألت سموق: 

 أنواع الريااة التي تمارسونها؟! -

الاركسية.. كالسبا،ة.. كأمارس كل يوـ مػع بعػب    -

أبػػدقا ي بعػػب أنػػواع الريااػػة ا خػػرل بنشػػراؼ أسػػتاذ       

 متخصص.

 ككرة القدـ؟! -

 أ،ل مشاهدتها كال أ،ل ممارستها! -

 اتيه.. مثالن؟!كالكر -

 مثل كرة القدـ. -

 نوعية قراناتكم؟! -

 القصص أكالن -

 بأم الطغات؟! -

 بالعربية.. كالارنسية.  -

 أال تقرؤكف با سبانية؟! -
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ا سػػػبانية أسػػػهل الطغػػػات ا جنبيػػػة عنػػػدم.. كلكػػػن    -

 قراناتي فيها قطيطة!

 هل لكم كاتل عربي ماءل؟! -

ابن جطػوف كهػو كاتػل مغربػي، أبػدر مػاخران كتابػان         -

 بعنواف "في الطاولة"، كهو يحكي فيه قصة ياولته. 

 كشاعركم الماءل؟! -

 المتنبي.  -

 كمن المحدثين؟! -

 أفءل قرانة الشعر القديم. -

 كالصحافة؟! -

 بحياة "المسيرة الخءران". -

 كالصحافة السعودية؟! -

 المغرب.   إل ال أعرفها فهي ال تأتي -

هػػػػػل تتػػػػػابعوف ا ،ػػػػػداث السياسػػػػػية فػػػػػي اإلذاعػػػػػة   -

 كالتطيازيوف مثالن؟!

قطيالن.. فوقت دراستي ال يمكنني من ذلػك.. كلكنػي    -

شػػػػػديد الحػػػػػرص عطػػػػػ  عػػػػػدـ تاويػػػػػت بعػػػػػب النشػػػػػرات    
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اإلخباريػػة.. كأ،يانػػان عنػػدما يتػػوفر لػػدم شػػين مػػن الوقػػت   

لطترفيػػه، أذهػػل لطنػػادم مػػع بعػػب أبػػدقا ي لمزاكلػػة بعػػب 

 وياتي ا خرل، مثل "البطياردك" كتن  الطاكلة!ه

 هاا النادم أسبوعيان؟!إل   كم عدد مرات ذهابكم -

 أربع مرات. 

 كالموسيق ؟! -

 أ،ل العصرية.. كبعب الكالسيكية! -

 مثل من في الموسيق  العصرية؟! -

 جو داساف.. كهو فرنسي. -

 كغيرق؟! -

 جيرار لونورمو.. كهو فرنسي أيءان.  -

 اإلنجطيز؟! كمن -

 البيتطز.  -

 كمن العرب؟! -

 أ،ل عبدالحطيم ،اف . -

 هل هو ماءطكم؟! -

 أ،د الاين أفءطهم.  -
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 كالسينما؟! -

 البوليسية. --

 آخر ما شاهدتم؟! -

"غريزلي"، كهو اسم ،يواف نادر يعيش في أمريكا  -

 الشمالية ككندا. 

 العادة المغربية التي تحبها؟! -

 كل عادات المغاربة أ،بها.  -

 كالتقطيد الام تود اإلبقان عطيه؟! -

 الطباس المغربي. -

 أ،ل المواد الدراسية لكم؟! -

 العطوـ الطبيعية.. كالطغات ا جنبية.  -

ا ميػػر محمػػد، هػػاا الطاػػل الػػام لػػم يتجػػاكز الثالثػػة     

عشرة، يعيش بين أيااؿ في مثل سنه. ككل فرص الغػركر  

مبسػػػػوية أمامػػػػه، بمػػػػا تهيػػػػأ لػػػػه مػػػػن اعتبػػػػار   كالغطرسػػػػة 

"مطػػوكي" فهػػو ابػػن مطػػػك، ككلػػي عهػػد، كبػػا،ل ميػػػراث       

اػػخم، كتػػارين بػػدأ كلػػم ينتػػه بعػػد.. كلكػػن مػػع هػػاا كطػػه،    

بأنػه  إلػ    من عمرق الزمني الغب، كػاف يػو،ي   كعط  الرغم
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.. كلو لػم يتحقػه، ،تػ  ااف،    يمشي عط  قدمينالتوااع 

لحكػػم كػػل النػػاس   مػػن أهػػداؼ تربيتػػه سػػول هػػاا الهػػدؼ،   

 توفيه القا مين عطيها. بمدل بنجاح هاق التربية، ك

كػػػػاف يحػػػػدثني ا سػػػػتاذ محمػػػػد شػػػػايه عػػػػن يريقػػػػة  

معامطتػػػه لتطميػػػاق ا ميػػػر.. فكػػػاف ياكػػػد أنػػػه يعاقبػػػه ،ػػػين  

يستحه العقاب، كيثيبه ،ين يستحه الثواب، تمامػان كبقيػة   

زمال ػػه الصػػغار، كهػػم مػػن مختطػػ  الطبقػػات االجتماعيػػة..    

السػػطوؾ التربػػوم السػػطيم، يتبعػػه معػػه كػػل أسػػاتاته     كهػػاا

كمدرسػػيه بتوجيػػه مػػن أبيػػه جاللػػة المطػػك.. كمػػن غاياتػػه        

إشعار رجل المغرب القادـ بأنه يستوم مع أم مغربي آخر 

فػػي الثػػواب كالعقػػاب، كأف اسػػمه كلقبػػه ككػػل ،رواتػػه لػػن     

تشػػاع لػػه فػػي تقصػػيرق.. أردت أف أيمػػ ن ناسػػي أكثػػر عػػن   

في داخل كلػي عهػد المغػرب، كبالػاات     ثبوت هاا التوااع 

 فيما يخص عالقته بزمال ه الصغار في المدرسة.. فقطت!: 

هل تتعامطوف مع زمال كػم فػي المدرسػة مػن منططػه       -

 أنكم ابن مطك ككلي لطعهد؟!

بعينػػػين مطي تػػػين باالسػػػتنكار   إلػػػ   أجػػػاب كهػػػو ينرػػػر  

 كالمااجأة: 
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إننػػػي أتعامػػػل مػػػع زمال ػػػي كأبػػػدقان.. فأنػػػا تطميػػػا   -

 عادم هنا!

ثم سكت.. كتركنػي أ،اسػل ناسػي عطػ  عػدـ التريػث       

في يرح هاا السػااؿ.. كلكػن بطريقػة ميكانيكيػة كجػدتني      

 أيرح سااالن آخر مقابالن:  –بعد لحرة  –

زمالؤكػػم.. هػػل يتعػػامطوف معكػػم كػػولي عهػػد كابػػن       -

 مطك؟ 

إننػػي بالنسػػبة لهػػم، لسػػت أكثػػر مػػن بػػديه كزميػػل      -

 دراسة. 

سػػتنكارية ناسػػها التػي رمػػاني بهػػا مػػع  قالهػا بػػالنررة اال 

إجابتػػه عطػػ  السػػااؿ السػػابه.. كلكػػن مػػاداـ ياػػل المغػػرب  

ا كؿ يصػػػر عطػػػ  تجريػػػد ناسػػػه فػػػي بعػػػب المواقػػػ  مػػػن  

أف  –أنػا   –اسمه كلقبه كمركزق، لمػاذا ال أسػتبيح لناسػي    

أتصػػورق ااف مػػواين مغربػػي عػػادم.. كهػػاا االبػػن العػػادم  

 انق كفطنته؟!ترل في أم ميداف كاف سيستغل ذك

 قطت لسموق:

لو لػم تكونػوا كليػان لطعهػد.. هػل هنػاؾ مهنػة بعينهػا          -

 ممارستها؟!إل   كنتم ستطمحوف
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 أجل.. الطل -

 قطت أماز،ه:  -

 أال تود أف تكوف بحايان؟! -

 قاؿ كهو يءحك:  -

 أبدان.  -

 لماذا؟ -

  ف لديهم دا مان أس طة كثيرة. -

 أم بمعن  آخر أنهم مزعجوف؟! -

 نعم! -

كلكػػػن عطػػػ  الػػػرغم مػػػن هػػػاا اال،تجػػػاج الصػػػارخ مػػػن 

سموق، كاف يبق  في رأسي بءػع أسػ طة لػم أفكػر فػي تركػه       

 قبل أف يجيل عطيها. 

 هل يتيسر لكم مقابطة كالدكم مت  ش تم؟! -

أنػػػا يالػػػل داخطػػػي، كال تتيسػػػر لػػػي مقابطػػػة كالػػػدم   -

جػازة ا سػبوعية..   ول مرتين في ا سبوع، في يػومي اإل س

دما يكػػوف جاللتػػه معنػػا فػػي الربػػاط.. أمػػا عنػػدما   كهػػاا عنػػ

يكػػػوف فػػػي مكػػػاف آخػػػر، فننهػػػا تمػػػر فتػػػرة يويطػػػة دكف أف     
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أقابطه.. مثالن هو ااف في مدينة مراكش، كقػد مءػ  أكثػر    

من شهر دكف أف أراق.. كلكن عندما ال نطتقي، يكطمني هو 

 تطياونيان مرة أك مرتين في ا سبوع. 

الػػػاين قػػػابطتهم ،تػػػ    مػػػْن هػػػم الزعمػػػان كالمطػػػوؾ     -

 ااف؟!

المطك خالد.. كسمو ا مير فهد بن عبدالعزيز )لم  -

(.. كجيسػػكار ديسػػتاف.. كمطكػػػة   يومهػػا  مطكػػان بعػػد  يصػػبح  

بريطانيا.. كمطك النركي .. كمطػك أسػبانيا خػواف كػارلوس     

 كزكجته المطكة بوفيا.

ا ميػػػػر محمػػػػد تربطػػػػه زمالػػػػة كبػػػػداقة بأقرانػػػػه فػػػػي  

اط، كعػػددهم أ،ػػد عشػػر ياػػالن،    المدرسػػة المولويػػة بالربػػ  

لػي  فػػيهم أميػر أك ابػػن أميػر.. هػػل هػاق هػػي كػل ،صػػيطة      

ا مير الصغير من ا بدقان، خصوبان كأنه قد قابل أكثر 

مػػن زعػػػيم، كقػػد كلػػػ  أبػػواب أكثػػػر مػػن بيػػػت مطكػػػي؟! أال     

تربطه بداقات كد ببعب ا مران الصغار في بعب أنحان 

 المعمورة؟!

 قاؿ يجيل: 

كا،ػػد.. هػػو أميػػر إيػػراف.. أكاتبػػه   لػػي بػػديه أميػػر -

 كيكاتبني.. كنتبادؿ التهاني بعيدم ميالدنا. 
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 هل قابطتموق؟! -

أجػػػػل!.. كسػػػػيأتي لزيػػػػارتي فػػػػي شػػػػهر أغسػػػػط       -

 القادـ.. كسبه أف زرته في إيراف. 

 هل هو في مثل سنكم؟! -

 يكبرني بثالث أك أربع سنوات. -

أخػػات أشػػعر أف ا ميػػر الصػػغير قػػد "ا،تمطنػػي" بمػػا  

فيػػه الكاايػػة!.. كمػػا شػػعرت أف فربػػة جديػػدة قػػد تهيػػأت      

 لسموق لياكد لي مرة أخرل: أف الصحايين مزعجوف!
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" أك القميص "نص كػم"، أك  زالجين"ها هو بنططوف 

، هػػا مػػن السػػع  أك القمػػاش  المصػػنوعة الحقيبػػة العريءػػة 

تحتشػد بهػػا، منػا مططػع أيػػاـ الصػي  ا كلػ ، شػػوارع       هػي 

 ،كمطاعمهػػػػػػا ،كمقاهيهػػػػػػا ،بػػػػػػاري ، كسػػػػػػا،اتها العامػػػػػػة  

 كنواديها، كمنتزهاتها.

 كمونبرنػػاس، ،كمونمػػارتر، كا كبػػرا  ،فػػي الشػػانزليزيه 

كقاػػػة مسػػػترخية مػػػن   نربػػػدكالحػػػي الالتينػػػي،  ككطيشػػػي،

اإلنسػػاف الػػام لهػػث يػػواؿ أيػػاـ الشػػتان، ليسػػترخي  كقاػػات

بعػػب أيػػاـ الصػػي . لهػػث أكثػػر مػػن ثالثػػة أربػػاع السػػنة فػػي  

مدينة تشكو من "الصمم" كمن "انسدادات" خطيػرة فػي   

أف إلػػ   أنػػه فػػي ،اجػػة  –أخيػػران  –الجيػػوب ا نايػػة، ليجػػد  
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بػػوته هػػو فقػػ .. بعيػػدان عػػن "النػػاس" كعػػن   إلػػ   يسػػتمع

إلػ    تصدمه كػل يػوـ. إنػه فػي ،اجػة     الوجوق كالعيوف التي 

أف "يستنشػػػه" مػػػلن ر تيػػػه را حػػػة الشػػػم ، كالشػػػاي ،    

بعػػػػد أف  ،الريػػػػ ، كالجبػػػػاؿ الشػػػػاهقةأخشػػػػاش كالبحػػػػر، ك

الر ػػػة، يػػػواؿ شػػػهور عديػػػدة، مػػػن ركا ػػػح     تطػػػك"نهطػػػت" 

عجػػالت السػػػيارات.. كسػػػراديل الميتػػػرك، كريوبػػػة العػػػرؽ  

 ـ. المتصبل بغزارة من الجباق العريءة في عن  الز،ا

بنططوف الػػ "جػين" كالقمػيص "نػص كػم".. ك،قيبػة       

السػػع  أك القمػػاش العريءػػة، بػػدأت تحشػػر كػػل زاكيػػة فػػي 

كجػػػه. فػػػي الصػػػي  فقػػػ  تشػػػعر أف "الشػػػياكة" كربطػػػات    

إلػ    أنت في أم  الحاجة .العنه، علن ثقيل كممل كبطيد

كرانؾ كتمءػػػػػػي فػػػػػػي   كػػػػػػل هػػػػػػاق ا شػػػػػػيان   أف تقػػػػػػاؼ

أك ،تػػػػػ  غيػػػػػر    "التشػػػػػرد".. كالبوهيميػػػػػة المنءػػػػػبطة.. 

 المنءبطة!

يزالػػوف "يمسػػدكف" كػػل بػػباح برفػػه كأنػػاة    الالػػاين 

فػػػي  ،كهػػػم يترجطػػػوف عربػػػات الميتػػػرك ،كرفتػػػاتهم الجميطػػػة

عسػػػػػػػػان..  ف هػػػػػػػػم أنػػػػػػػػاس ت ،المكتػػػػػػػػلإلػػػػػػػػ   الطريػػػػػػػػه

رتدان الكرافتة، كباالسػتمرار فػي   إ"محكوميتهم" بموابطة 

ركػػوب الميتػػرك فػػي سػػاعات مبكػػرة بػػباح كػػل يػػوـ مازالػػت  
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أعطػػ  كاؤابػػة بػػرج إياػػل.. أك تغػػوص     إلػػ    كتمتػػد  تمتػػد

 أسال كأعماؽ نهر السين..إل   كتغوص

"الكرافتػػػػػة" ليسػػػػػت دلػػػػػيالن أك مرهػػػػػران مػػػػػن مرػػػػػاهر  

االنءػباط   "الشياكة" بقدر ما هػي ااف "أداة" مػن أدكات  

"كقػػػػار" المكتػػػػل كالعمػػػػل.. إنهػػػػا ،ػػػػاهرة مػػػػن مرػػػػاهر   ك

الناس في "الجدية" التي يجل أف يتحط  بها العامطوف.. ك

التخطػي عػن "جػديتهم"..    إلػ    ،ػين، إلػ    ،اجة، من ،ين

فهي ليست اركرية دا مان.. ال بل إنهػا مزعجػة فػي الكثيػر     

 من ا ،ياف.

ختاػػػت هػػاق ا يػػػاـ  افػػي "فيترينػػات" متػػػاجر ا لبسػػة    

الكرافتػػػػات ذات ا لػػػػواف البراقػػػػة، كاختاػػػػت أيءػػػػان بػػػػدالت  

" جينزالالػػػػػػ"بطومارين"، لتحػػػػػل محطهػػػػػا بنططونػػػػػات الػػػػػػ"   

كا قمصة "نص كم". فالناس سيبدلوف مالبسهم: مالب  

ثقافػػػة الصػػػي   إلػػػ   . يريػػػدكف االنتقػػػاؿ .العمػػػل كالشػػػتان 

 كالبحر كالشم  كالحل!. 

الارنسػػيوف فػػي بػػاري  كخارجهػػا يشػػغطهم يػػواؿ أيػػاـ  

السػػػنة شػػػي اف: ا كؿ: العمػػػل.. كالعمػػػل.. كالعمػػػل.. فػػػي 

محاكلػػة لحشػػو الاػػم الاػػاغر. أك فػػي محاكلػػة لطتغطػػل عطػػ      

قسػػوة الغػػالن المعيشػػي. الثػػاني: اإلجػػازة.. فمنػػا أف تبػػدأ  
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في سحل خطاها عنهم، ماذنػة   –مثالن  –إجازة هاا العاـ 

إلػ    هاا المشوار إذ يمتد ،جديد من العملببدن مشوار 

أربػاع السػنة، يبػدأكف هػم بقطػه كبطهاػة فػي         ةأكثر من ثالثػ 

 تخطي  برام  اإلجازة القادمة.

الارنسيوف معركفوف "بحػل ا كػل.. ك،ػل اإلجػازة..     

ك،ل العمل أ،يانان"، ك،ل العمل يتولد فيهم نتيجة لحل 

"ا كػػػل.. كاإلجػػػازة".. فبالعمػػػل يتػػػوفر المػػػاؿ.. ك،ػػػين      

يتػػوفر المػػاؿ يتػػوفر تبعػػان لػػالك ا كػػل الجيػػد.. كمػػا تتػػوفر  

إمكانيػػة التمتػػع باإلجػػازة.. كاإلجػػازة عنػػدهم ال تعنػػي فقػػ    

ة" مػػػػػن العمػػػػػل.. فهنػػػػػاؾ شػػػػػيوخ متقاعػػػػػدكف ال  "الرا،ػػػػػ

يعمطػػػوف، كنسػػػان ال يعمطػػػن؛ كمػػػع هػػػاا فػػػال بػػػد مػػػن أف       

ينططقػػػوف بحثػػػان عػػػن البحػػػر كالشػػػم ..       إذ "إجازة".الػػػػ

 كالحل أيءان.

 ا مػاكن ترؾ مكػاف اإلقامػة.. كأكثػر     كالكاإلجازة هي 

التػػي تشػػد الارنسػػيين لقءػػان اإلجػػازة، داخػػل فرنسػػا، هػػي 

وب مثالن( أك بػاري  إف كػانوا مػن غيػر     الجنفي الشواي  )

كلكنهػػػػػا  ،المقيمػػػػػين فيهػػػػػا.. فبػػػػػاري  "عشػػػػػيقة" كدكدة  

"زكجػػػػة" شرسػػػػة، عاقػػػػة، مسػػػػرفة، ثقيطػػػػة الرػػػػل. كأكثػػػػر 

ا قطػػػار ا جنبيػػػة التػػػي تشػػػد الارنسػػػيين لزيارتهػػػا، هػػػي       
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البطػػػػداف البسػػػػيطة، ا قػػػػل تعقيػػػػدان مػػػػن مػػػػدنهم، البطػػػػداف  

الاطكػػػور. كلهػػػاا  الزاخػػػرة بالبحػػػار كالشػػػواي  كالتػػػراث ك   

دكؿ أمريكػػا الالتينيػػة،  إلػػ   –مػػثالن  –فكثيػػران مػػا ير،طػػوف  

كمصر كتركيػا، كالهنػد، كدكؿ شػماؿ أفريقيػا، كلػو قػدمت       

 –مػػثالن  –نيويػػورؾ إلػػ    ،ػػدهم تػػاكرتي سػػار إ،ػػداهما 

مدينػػػة "ليمػػػا" فػػػي أمريكػػػا الجنوبيػػػة.. أك  إلػػػ   كا خػػػرل

غيػػػر  القػػػاهرة فػػػي مصػػػر، فننػػػه فػػػوران سػػػيأخا بػػػأم خيػػػار   

نيويورؾ كسيقوؿ لك: أنه سيرل في نيويورؾ ما يراق هنػا  

فػػي بػػاري ، سيشػػم الػػركا ح ناسػػها.. كسػػيزا،م ا كتػػاؼ     

 ذاتها! 

بعءػػهم ال يحبػػوف الػػر،الت الطويطػػة.. كلكػػنهم ،تمػػان   

ممػػن يحبػػوف أف يمػػدكا أجسػػادهم فػػوؽ الرمػػاؿ الناعمػػة..   

 شػػاي  البحػػر  تحػػت "جاػػن" الشػػم  عطػػ  ،ػػوافي أ،ػػد     

 كبخبه.. 

لشػػػم  هػػػي الحيػػػاة، كالءػػػون، كالنقػػػان، كالاػػػرح..     ا

بعػػد أف تكػػوف قػػد اسػػتغرقت كالشػػم  هػػي ابتسػػامة أكربػػا 

يػػوؿ أيػػاـ العػاـ، كالشػػم .. هػػي كهػػ  الشػػرؽ   فػي البكػػان 

 الام يءرـ في قطوب الشرقيين العشه كالسخان.
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أسػػػبانيا.. كاليونػػػاف.. مػػػن أهػػػم منتجعػػػات ا كربيػػػين  

 لشم  كالبحر.كدا مان بحثان عن ا ..كالارنسيين

ينترػػركف  ، كهػػمالػػاين يسػػكنوف بػػاري  يءػػيقوف بهػػا 

أيػػػاـ الصػػػي  كمػػػا ينترػػػر السػػػجين اليػػػوـ المشػػػرؽ الػػػام  

 الريػػ .. أكإلػػ   سػػيعطن فيػػه إيػػالؽ سػػرا،ه. ياػػركف منهػػا 

 الشم  كالبحر كالحل! إل  

"اإلجػػػػػازة عنػػػػػدم هػػػػػي محاكلػػػػػة نسػػػػػياف بػػػػػاري ..   

 الجحيم.." إل   كالهركب منها كلو

الباريسػػيين كهػػو يحػػزـ ،قا ػػل السػػار..   يقولهػػا أ،ػػد

كال أتطػػػػػرؼ عنػػػػػدما أقػػػػػوؿ إف أكثػػػػػر مػػػػػن ثالثػػػػػة أربػػػػػاع   

 الباريسيين ال يبقوف في هاق المدينة أكثر أياـ الصي .. 

مكركبين بها.. لياػد إليهػا مرػْن    يخرج من باري  كل ال

 تزاؿ فتنتها تعص  بقطوبهم. ال

عط  جوانل الطرؽ خارج المدف، يق  شػباف كفتيػات   

،هػػورهم.. كفػػي أيػػديهم    إلػػ   شػػدكف ،قػػا بهم الصػػغيرة  ي

التػػي "الفتػػات" مكتػػوب عطيهػػا أسػػمان المػػدف أك البطػػداف     

جػػػػػازتهم.. هػػػػػاا هػػػػػو إيريػػػػػدكف الر،يػػػػػل إليهػػػػػا لقءػػػػػان  

"ا كتوستوب".. فهم في الغالل مػن الشػباب الػاين لػي      

لديهم ما ّيمكنهم مػن شػران تػااكر السػار، ال بالقطػار كال      
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عطػػػ  جوانػػػل الطرقػػػات يتوسػػػطوف مػػػن  بالطػػػا رة، فيقاػػػوف 

 كجهاتهم.إل   ينقطهم مجانان

كقػػػد يكونػػػوف عػػػايطين    ،هػػػاالن قػػػد يكونػػػوف يالبػػػان  

كمشػػػردين. كهػػػاالن كثيػػػران مػػػا يهػػػددكف أمػػػن الطرقػػػات:     

،ػػػػػوادث قتػػػػػل كاغتيػػػػػاؿ كثيػػػػػرة ،ػػػػػدثت نتيجػػػػػة لعمطيػػػػػة   

 "ا كتوستوب".. 

أكثػػػػػػر الػػػػػػدكا ر الرسػػػػػػمية كالبنػػػػػػوؾ كالماسسػػػػػػػات     

كالمصالح العامػة تغطػه أبوابهػا فػي الصػي ، أك      التجارية.. 

عطػػ  ا قػػل تشػػكو ر،يػػل مو،ايهػػا.. بػػل ،تػػ  اإلذاعػػات       

كمحطػػػػات التطازيػػػػوف، تختاػػػػي أكثػػػػر برامجهػػػػا.. كتػػػػودع    

ما بعػد الصػي .. النػاس فػي     إل   المستمعين كالمشاهدين

هػػػاق البطػػػداف مشػػػغولوف فػػػي الشػػػتان بالعمػػػل، كبتخطػػػي    

ي الصػػػػي  مشػػػػغولوف  بػػػػرام  اإلجػػػػازة المقبطػػػػة. كهػػػػم فػػػػ  

باإلجازة، كبترقل شبح العمل الػام يهػددهم بػالعودة إليػه     

 عاجالن. 

منتجعػػػات إلػػػ   اإلجػػػازة بحػػػر كشػػػم  كهجػػػرة ماقتػػػة

هنػػاؾ.. بعيػػدان عػػن "الػػركتين"،    إلػػ   ،ػػالـ، أمالحػػل كا 

اليػػومي عػػن الترتيػػل، كعػػن الرتيػػل، كعػػن المعتػػاد، كعػػن ك

 الام يبعث عط  المطل. 
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الخيػاؿ إلبػداع العػوالم المسػحورة،     في اإلجازة يتاػتح  

كاختػػػػراع المااج ػػػػات كالتػػػػربص لهػػػػا. كالشػػػػك أف العقػػػػل   

هػاق الصػدمات الكهربا يػة لمزيػد     إلػ    كالوجداف في ،اجة

مػػػػن الجمػػػػوح كاليقرػػػػة اسػػػػتعدادان إلعػػػػادة خطػػػػه الكػػػػوف     

 كالمستقبل.

ثم تبق  ذكريات الصي  متوهجة فػي قطػوب الػرا،طين    

ركم، كهناؾ قصص أخرل كخيالهم. فهناؾ دا مان قصص ت

تتػػوارل فػػي أقصػػ  الػػااكرة، كيػػتم اسػػتدعاؤها، مػػن كقػػت    

اخر، لمجرد الحنين كتنشي  خاليا القطػل.. نعػم!.. إنهػا    

قصص الحل.. ،ل الصي  الام يغمر الجميػع، كهػو فػي    

الغالػػػل "يتوقػػػ " فػػػي نهايػػػة الصػػػي  نسػػػبه، كنػػػادران مػػػا     

ة يسػػػتأن . لعػػػل هػػػاا هػػػو مػػػا نػػػدعوق فػػػي ثقافتنػػػا العربيػػػ   

بسحابة الصي ! ما تطبث أف تختاي بعد ،هورها بقطيػل..  

كلكػػل بػػي  "ّ،ٕبػػه".. كلكػػل بحػػر ذكرياتػػه، كلكػػل شػػم    

 قصصها كركاياتها!.
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.. الايػػػػػزا.. المطػػػػػارات.. الهػػػػػوتيالت.. الحقا ػػػػػل..   

كػػػػػػاميرات التصػػػػػػوير.. البطاقػػػػػػات اإل تمانيػػػػػػة.. العيػػػػػػوف   

ا ماـ.. ا ن  الام يشم را حة "أخرل!" إل   المشدكدة

فػػي كػػل شػػين.. القطػػل الػػام يخاػػه بػػالتططع، ،تػػ  لػػو لػػم  

 يكن هناؾ ما يستحه التططع!

هاق ا شيان هي الدكا ر الحمران التي تءػيه كتتسػع   

بػػػػال توقػػػػ  فػػػػي رؤكس كأذهػػػػاف الػػػػاين يحبػػػػوف السػػػػار     

كالر،يػػل. هػػي "النقػػاط" ا كثػػر بػػركزان فػػي شػػعور كػػل مػػن  

 ل أف "يدكر" ،وؿ "اإلنساف":يح
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دعػػػوكم مػػػن دكراف ا رض ،ػػػوؿ القمػػػر أك الشػػػم     

ا رض هػػػي ا رض فػػػي أم مكػػػاف.. اإلنسػػػاف هػػػو الػػػام فػػػ

"يختط ".. كاختالفه هو الام يجعل لكل جػزن مػن هػاق    

 ،كمالمػػػح خابػػػة  ،كرا حػػػة خابػػػة  ،ا رض يعمػػػان خابػػػان 

لػػو لػػم يختطػػ  فيهػػا اإلنسػػاف مػػن     –مػػثالن  –فحتػػ  أكربػػا  

، فػي  كترابػان  تاقت، من ،يث كونها أراػان قطيم الإإل   يمإقط

كلمػا اسػتطعنا أف ناػرؽ     ،كمعالم كا،دة ،خصا ص كا،دة

 ،نعطػػي كػػالن مػػن هػػاق البطػػداف هويػػة معينػػة    فبػػين بطػػدانها،  

مسػػتقرأة مػػن ثقافػػة إنسػػانها ناسػػه. كمػػن هنػػا فقػػ  نشػػأت   

هي كفرنسا  ،غير فرنسا هي القوؿ بأف بطجيكاإل   الحاجة

 غير هولندا.. كهكاا.. هي كبريطانيا  ،بريطانياغير 

بػحيح أف نشػاط اإلنسػاف ك،ركتػه كتصػرفه فػي هػاق        

ا قػػاليم، كمػػا فػػي غيرهػػا، أشػػيان محكومػػة فػػي شػػكل مػػا         

.. كلكػػػػػن يبقػػػػ  المحػػػػور هػػػػػو   ناسػػػػها  بخصػػػػا ص ا رض 

الااعػل ا كثػر إيجابيػة فػي الخطػه..      ، فهػو  "اإلنساف" ذاته

ارية كالثقافيػػة كا خالقيػػة  كفػػي اإلبػػداع. فالتباينػػات الحءػػ  

بػػين إقطػػيم كإقطػػيم، إنمػػا جػػانت نتػػا   يبيعيػػة لػػػ"تصرؼ"  

اإلنساف.. هاا التصػرؼ الػام يخءػع بالءػركرة لطميػراث      

التػػػاريخي كالثقػػػافي الػػػام أنشػػػأق اإلنسػػػاف منػػػا أف كػػػاف       
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مػػا كبػػل إلػػ   كبػػلأبػػبح "،ػػديثان" ك أفإلػػ   "قػػديمان"

 إليه اليوـ.

يػة فػي أم بطػد مػن بطػداف      خا مثالن اإلنشانات العمران

أك  ،الػػدنيا.. هػػاق اإلنشػػانات التػػي تميػػز أراػػان عػػن أرض    

إنمػػػا هػػػي اإلنسػػػاف ناسػػػه فػػػي يبعػػػه     ،إقطيمػػػان عػػػن إقطػػػيم 

عندما تقوؿ إنك زرت الصين يحسن بك فكيمو،ه.. كلاا 

كبػػدؿ أف تقػػوؿ إنػػك  ،أف تقػػوؿ إنػػك زرت اإلنسػػاف الصػػيني 

وؿ إنػك  مػن ا فءػل أف تقػ   فشاهدت تػاج محػل فػي الهنػد،     

أك إ،ػػدل  ،رأيػػت عػػن كثػػل أ،ػػد إبػػداعات الهنػػود الباذخػػة  

 مرا،ل الترؼ كالخرافة عند اإلنساف الهندم. 

كدعمان لطحقيقة السابقة فأنت عندما تنوم السػار مػن   

 ،بطد اخر فنف ا رض ذاتها لي  لها أف تقبطك أك ترفءك

الام يمكن أف  في كاقع ا مر كلكن إنساف تطك ا رض هو

 كينصرؼ عنك.  ،كيتجاكزؾ ،أك أنه يخشاؾ ،لكيمد يدق 

ا رااي ا مريكية، ال يمكن أف إل   أنت عندما تدخل

 أك أف تحولها بوجػودؾ فيهػا   ،تخطه في هاق ا رض زلزاالن

كلكػػن مػػن الممكػػن جػػدان أف   ،أرض غيػػر قابطػػة لطزراعػػةإلػػ  

يشػػػػكل كجػػػػودؾ فيهػػػػا "خطػػػػران" عطػػػػ  "أمػػػػن" اإلنسػػػػاف   

صبح مصدر قطه  خالقه كقيمه.. ا مريكي ناسه، أك أف ت
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اكقػػػه العػػػاـ، فأمريكػػػا مػػػن ،يػػػث تكػػػوف تهديػػػدان لربمػػػا  كأ

ال تػػرفب أم  كهػػي جامػػدة"،ال"هػػي أمريكػػا  كونهػػا أرض 

، فػػي المقابػػل، كجػػود إنسػػاني.. كلكػػن اإلنسػػاف ا مريكػػي   

 هػػو الػػام سيسػػط  عطيػػك مشػػاعرق السػػطبية التػػي سػػتقافك 

ككػػػالك خػػػارج "أراػػػه" إذا ا،تػػػاج  ،خػػػارج اهتمامػػػهإلػػػ  

 ا مر. 

في بعب البطداف يسألونك عنػدما تططػل "الايػزا" أك    

 ،كمػدتها  ،أرااػيهم عػن غػرض الزيػارة    إل   اإلذف بالدخوؿ

يطالبونػك بػنبراز    –لطتثبػت   –كمصادرها الماليػة. كأ،يانػان   

تػػػاكرة العػػػودة أك الخػػػركج مػػػن بالدهػػػم، ليءػػػمنوا عػػػدـ     

 كلكػن إنسػاف تطػك ا رض    ،إف ا رض لن تءيه بك ،بقا ك

قػػد يحمطػػه كجػػودؾ معػػه أكزاران مختطاػػة، فأنػػت     هػػو الػػام 

فتزداد خشػيته منػك، أك مػن قبولػك      ،ستشدد الخناؽ عطيه

كطمػا اشػػتدت بينكمػا الاركقػػات    ، كالسػيما معػه فػوؽ أراػػه  

سػػتخ  درجػػة ا،تػػرازق منػػك كطمػػا   فػػي المقابػػل  الثقافيػػة، ك

 كقات. خات كبهتت تطك الار

يومػا مػا فػي بريطانيػا قػد ترتاػع درجػة الخشػية منػك،          

ا رااػي  إلػ    فيصعل عطيك الحصوؿ عطػ  ا ذف بالػدخوؿ  

كيومان ما أيءان فػي هولنػدا قػد تػنخاب درجػة       ،البريطانية
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ا رااػػػي الهولنديػػػة، فيتسػػػاهل   إلػػػ   الوجػػػل مػػػن كفػػػودؾ  

كػػػل ذلػػػك   .كيبسػػػطوف أذرعػػػتهم السػػػتقبالك   ،الهولنػػػديوف

دكث تحػوالت جاريػة فػي تقييمػك ثقافيػان..      يتوق  عط  ،ػ 

 كبالتالي سياسيان كاقتصاديان. 

تحريػػػات "ا مػػػن!" التػػػي يتخػػػاها اإلنسػػػاف بػػػا،ل     

ا رض فػػػي تعامطػػػه كبػػػالته مػػػع اإلنسػػػاف "الءػػػي !" أك    

،ػػد مػػا.. فسػػطوؾ اإلنسػػاف إلػ    الوافػد، قػػد تكػػوف يبيعيػػة 

 ،كبالحار ،عمومان ،ل كمنا بدن الخطيقة محكومان بالخوؼ

 ،بػػػالطمع، كبكػػػل مػػػا تسػػػتتطيه هػػػاق ا شػػػيان مػػػن تنػػػا،ر   ك

الايػػزا نف كلهػػاا فػػ  .كإنتهػػاز ،كتطصػػص ،كمراكغػػة ،كتنػػافر

ليسػػػت إ،ػػػدل سػػػي ات العصػػػور المتػػػأخرة، بقػػػدر مػػػا هػػػي  

اػػركرة مػػن اػػركرات "تنرػػيم" خػػوؼ اإلنسػػاف القػػديم..   

ك،ارق القػديم.. كيمعػه القػديم، كهػي أيءػان ليسػت أ،ػد        

هػػزة ا مػػن الحديثػػة، بقػػدر مػػا هػػي التعبيػػرات "النابيػػة"  ج

يسػاعد فػي    سػاخن كقػديم جػدان،    ،تحوير "إدارم" بػرؼ 

"الغريػل".. أك ا جنبػي.. أك المختطػ ، كالغػرض      تحديد

 هو تمييزؾ عن "المواينين" أبحاب ا رض. 

إف كانػػػػت إدارات أمػػػػن الدكلػػػػة فػػػػي الػػػػداخل أك فػػػػي     

الخػػارج ترغمػػك عطػػ  أخػػا الايػػزا؛ فلنهػػا تحػػرص عطػػ  أف  
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كإقامتػك فػي تطػك الػديار      ،ديارها منرمانإل   ف قدكمكيكو

تعامطك مػع أهطهػا محكومػان بنػوامي      كليكوف  ،منرمة أيءان

أنك سترل عند كػل   –سطاان  –قانونية معينة. كهي تدرؾ 

مواينيها "غريبان".. أجنبيان.. كهم إف اقتربوا منك، فربما 

إف هػػم طتحػػرش، أك لطتعبيػػر عػػن قطقهػػم. ك  للالكتشػػاؼ، أك 

ابتعػػدكا عنػػك فننمػػا  نػػك سػػتبق  جػػزنان دخػػيالن ال يربطػػك    

بهم أم راب . كفي كطتا الحالتين سيحتاروف لك بمشػاعر  

"مميػػػزة" يسػػػتمدكنها مػػػن ،قيبػػػة شػػػعورية معزكلػػػة كتػػػل  

فػػي هػػاق الحقيبػػة  يوجػػد دا مػػانى عطيهػػا "لطغربػػان فقػػ ".. ك 

خطػػػي  عجيػػػل مػػػن الجاػػػوة.. كاالشػػػم زاز.. كالتجاهػػػل..    

 االسػػتعالن.. كالعطػػ .. كالر،مػػة.. كالػػود، كاال،تقػػار.. ك

يكيطػػوف لػػك منهػػا كطهػػا، أك مػػن بعءػػها، بقػػدر مػػا     كالنػػاس

تطهمهم أنت بوجودؾ معهم من تشابه أك من اختالؼ كمن 

 التقان أك افتراؽ.

اإلنساف في كل نوا،ي ا رض يأخا بنصيل كافر من 

هاق الحقيقػة.. أعنػي ،قيقػة التمييػز بػين اإلنسػاف بػا،ل        

اإلنسػػػػػاف الطػػػػػارئ عطػػػػػ  هػػػػػاق ا رض.. ،تػػػػػ      ا رض ك

"الغريػػػل" ناسػػػه ال يمكػػػن أف يناػػػك مػػػن استشػػػعار هػػػاا     

التمييز.. إذ يسػتحيل عطيػه مهمػا بطغػت مثاليتػه أف يػوٌين       
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، كذلػػك ككػػل مشػػاعرق أ،اسيسػػه،كػػل –بتشػػديد الطػػان  –

مجػػرد معاشػػرته لإلنسػػاف بػػا،ل ا رض بءػػعة أيػػاـ، أك    ب

 نان. بءع سنوات أ،يا،ت  بءعة شهور، أك 

هي إ،ػدل   –من جانل آخر–ربما كانت هاق الحقيقة 

معادف الحالكة كالتشويه كاإلثػارة فػي ا سػاار.. فبعػد أف     

تءػػيه بننسػػانك اليػػومي العػػادم فػػي بػػالدؾ يشػػر ل فيػػك       

التػػػػػوؽ الكتشػػػػػاؼ إنسػػػػػاف جديػػػػػد.. جديػػػػػد مػػػػػن ،يػػػػػث  

لعػػل ماهوماتػػه، كيبيعتػػه، كثقافتػػه، ك،ءػػارته، كتاريخػػه. ك 

 ا "التػوؽ" المقيػد بعراقيػل مختطاػة،    عدـ تيسر إشباع هػا 

 كاف معدنا من معادف عاكبة السار.  لعطه

السار هو الام يحػوؿ المطػارات كالمػوان  كمحطػات     

مواق  استرا،ة ،انية مو،ية لطحياة، ،ت  لػو  إل   القطار

لػم تػػدـ إقامتػك فيهػػا سػول دقػػا ه محػدكدة.. يكايػػك أنػػك     

ن الجديد.. تحطم فيها بطقان اإلنساف "الجديد".. كالاءا

 كالشم  الجديدة. 

 ،كبين المطارات كالمػوان  كمحطػات القطػار مػن جهػة     

تبقػ  أنػت    ،كالهوتيالت كأمػاكن اإلقامػة مػن الجهػة ا خػرل     

المسػػػػافر أقػػػػدـ "المشػػػػردين".. كأنبػػػػل "الءػػػػا عين"..     

كأيهػػػػػر "المتسػػػػػكعين".. كػػػػػاميرا التصػػػػػوير فػػػػػي يػػػػػد..   
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قهػػا فػػي يػػد.. كعيونػػك الجسػػورة يختر  الصػػغيرة ك،قيبتػػك

 كل شين دكف يطل اإلذف منك. 

شخصػػيان.. فػػنف إ،ػػدل ر،التػػي شػػمطت برككسػػل فػػي   

بطجيكا، كأمسترداـ في هولنػدا.. كادنبػرق فػي سػكوتالندا،     

 كلندف في إنجطترا.. 

يكاػػػي أف تحصػػػل )تطػػػك   فبالنسػػػبة لبطجيكػػػا كهولنػػػدا   

؛ لتػتمكن مػن   ل الػدكلتين ا ياـ( عط  فيزا كا،دة من إ،ػد 

الايزا ناسػػها يمكنػػك كػػالك دخػػوؿ    دخولهمػػا كطتيهمػػا. كبػػ  

، هػي "لوكسػبمورغ".. كالسػبل هػو أف     بػغيرة  دكلة ثالثة

هػػػاق البطػػػداف الثالثػػػة تجمعهػػػم رابطػػػة اقتصػػػادية سياسػػػية 

كا،ػػػدة يسػػػمونها "بينيطػػػوك "، كهػػػاق الرابطػػػة تشػػػكطت   

باالتحػػػاد االقتصػػػادم الػػػام تػػػم بػػػين الػػػدكؿ الػػػثالث عػػػاـ   

 ـ. 1958

تايػػػػد مػػػػن   –ا ثالثتهػػػػ –قبػػػػل هػػػػاا التػػػػارين كانػػػػت   

مشػػػػػاريات اتحاديػػػػػة فػػػػػي الحػػػػػدكد، ربمػػػػػا كانػػػػػت هػػػػػاق     

المشػػاريات اسػػتعادة لمر،طػػة تاريخيػػة معينػػة، يػػوـ كانػػت      

برككسل كالهام مقػرين ر يسػيين إلقامػة مطػك هولنػدا فػي       

أكا ػػػػػل القػػػػػرف التاسػػػػػع عشػػػػػر، كقبػػػػػل أف تتاجػػػػػر ثػػػػػورة     
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ـ، كالتػػػي أعطػػػت بطجيكػػػا 1830سػػػبتمبر عػػػاـ  –أغسػػػط 

 االستقالؿ الكامل. 

ـ تنػػدم  هػػاق الػػدكؿ الػػثالث تنػػدم    1960منػػا عػػاـ 

فػػػي تعػػػاكف كارتبػػػاط كتاػػػاهم تػػػاـ لػػػي  عطػػػ  المسػػػتول        

االقتصػػػػػػادم فحسػػػػػػل، كلكػػػػػػن أيءػػػػػػان عطػػػػػػ  المسػػػػػػتول    

"االجتماعي.. كهاا التااهم يتم بالرغم من كل المصاعل 

الناتجػػة عػػن السياسػػة الزراعيػػة لػػدكؿ السػػوؽ المشػػتركة..  

رغ تعػػػد أعءػػػان فػػػي  كمػػػع أف بطجيكػػػا كهولنػػػدا كلوكسػػػمب 

المجموعػة االقتصػادية ا كربيػة، إال أف ذلػك لػم يغنهػا عػن        

تطبيػػه كتنايػػا اتااقيػػات تطويريػػة تشػػكل مػػنهم مجموعػػة      

بغيرة داخل المجموعة ا كربية الكبيرة "مجموعػة التسػع   

 يومااؾ". 

هاا التنريم السياسي االقتصادم المتحػد لػه مجطػ     

ني أيءػػػان.. كزران.. كمجطػػػ  اقتصػػػادم. كمجطػػػ  برلمػػػا  

 كسكرتاريته العامة تتخا من برككسل مقران لها. 

إلػػ   قبػػل أف نأخػػا أماكننػػا فػػي الطػػا رة التػػي سػػتقطنا     

كػػػػاف عطػػػػ    (برككسػػػػل)مدينػػػػة تجػػػػارة المالبػػػػ  قػػػػديمان   

"البيست" بين الطػا رات المنتشػرة فػي كػل أرجػان المطػار       

يا رة اخمة جدان.. أسػمها "كونكػورد".. عرفتهػا بأناهػا     
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 أيػػوؿ مػػن أنػػ  الجنػػراؿ  .. لعطػػهالطويػػل جػػدان!الطويػػل.. 

دكغػػوؿ.. قطػػت فػػي ناسػي كأنػػا ألػػوم كجهػػي عنهػػا:   شػارؿ 

البريطػػػاني الػػػام لػػػم يػػػدـ  –هػػػاا هػػػو الطمػػػوح الارنسػػػي 

 يويالن، كالام أثار غيرة الجبركت ا مريكي ،ٕد الغطياف!

عطػػ  الػػرغم مػػن الءػػجة االقتصػػادية كالسياسػػية التػػي   

ي كػػػل مكػػػاف، لػػػم تػػػدـ، أم    أثارتهػػػا يػػػا رة الكونكػػػورد فػػػ   

الطػا رة، فػي خيػالي أكثػر مػػن الوقػت الػام كنػت أربػ  فيػػه         

،زاـ المقعد. برككسل كانت تشغل كل ذهني، ككػاف البػد   

 أف أمررها في تصورم قبل أف أبطها. 

إ،ػػدل ،مػػا م االيرفػػران  )المءػػياة( أف   إلػػ   يطبػػت

تحمػػل لػػي كوبػػان مػػن القهػػوة كمعػػه "ابتسػػامة" عريءػػة إف    

إليقػا،ي مػػن خػػاالف   فكػػافكػوب القهػػوة   فأمػػٌا .أمكػن ذلػػك. 

االبتسػامة  أمػا  الصبح.. أم بقايا النوـ كأعابػه كأ،ػالق.. ك  

ستهالؿ متعة السار كالتجواؿ. هاق الحسػنان،  فالالعريءة 

فعطت كما تاعل عادة كل المءياات: قػدمت لػي االبتسػامة    

 قبل أف تغادرني لإلتياف بالقهوة.. 

مركػػػز ثقػػػافي جيػػػد،   كنػػػت أعطػػػم سػػػطاان أف برككسػػػل    

بجامعاتهػػا، كبػػدار ا سػػقاية فيهػػا. ككنػػت أعطػػم أيءػػان أنهػػا   

أ،ػػد المراكػػز االقتصػػادية كالسياسػػية الءػػخمة فػػي أكربػػا     
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كطهػػا.. فهػػي مقػػر الطجنػػة التنايايػػة لطمجموعػػة االقتصػػادية  

ا كربية.. كهي مقر منرمة ،ط  شماؿ ا يطنطي.. ككػل  

ك ، بقػدر مػا   هاق ا شيان لم تكػن تثيػر تططعػي نحػو بػرك     

كانت تقيم في داخطي مسػا،ة عريقػة مػن ا مػل، بػأف هػاق       

المدينة المتعددة المشارب، التي يقطنها أكثر من عشػرين  

جنسية متااكتة في الطبع.. كالاكؽ، كالميراث الحءػارم،  

كالتػػارين سػػتكوف فيهػػا خالبػػة ناسػػيات كأخػػالؽ كػػل هػػاق  

 النماذج من شعوب ا رض المختطاة. 

برككسل مدينػة نشػول.. ككنػت أ،ػن     كنت أ،سل أف 

ة فػػػػػي ػػػػػػػػػ أف كجػػػػود رجػػػػػاؿ ا عمػػػػاؿ كرجػػػػػاؿ الدبطوماسي  

ة مػا، يجعػل منهػا فتػاة مكتمطػة تءػرب بيػدها عطػ          ػػػػػػػمدين

الطاكلة مت  يجل.. كتءحك في "غن " كدالؿ مت  يجل 

 أيءان. 

فال،ػػة ريايػػة تغمػػ     فػػي هي ػػة  كنػػت أتخيػػل برككسػػل 

  ،يدها في الو،ل كالطين يواؿ النهػار، كهػي تسػقي الػزرع    

 –ثػػم تقبرهػػا فػػي الحنػػا كالعنبػػر يػػواؿ الطيػػل، كهػػي تكٕسػػر 

نرراتهػػػػا فػػػػوؽ مالمػػػػح رجطهػػػػا قريػػػػر  –بتشػػػػديد السػػػػين 

 العين.!

 كنت أتخيطها عابة كالحنين.. فاتنة كالنجول!
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كلكنػػي أخػػات أتراجػػع أمػػاـ "تحسػػباتي" كتصػػوراتي      

إلػػ   هػػاق خطػػوة خطػػوة مػػدة إقػػامتي فيهػػا، ،تػػ  كبػػطت     

 مستول الصار!

مقػػر السػػوؽ ا كركبيػػة موجػػود.. كمقػػر منرمػػة ،طػػ  

 شماؿ ا يطنطي كاف موجودان أيءان.. كلكن مثطػي لػم يػأت   

هنػػػا ليحسػػػل عػػػدد النوافػػػا أك ا بػػػواب فػػػي هػػػاتين      إلػػػ  

 البنايتين الكبيرتين. 

****** 

هػػاالن الػػاين نػػدعوهم هبيػػين اسػػتطاعوا أف يسػػجطوا  

"نقطػػة" منتصػػرة عطػػ  مسػػتول تعػػامطهم مػػع "الاصػػا ل"      

كا نػػواع اإلنسػػانية ا خػػرل، عطػػ  الػػرغم ممػػا يقػػ  بيػػنهم   

كبػػين تطػػك الاصػػا ل كا نػػواع مػػن ،ػػواجز فكريػػة كثقافيػػة     

كاجتماعية. فاػي أم بطػد غربػي، ،يػث ال يتوقػ  اإلنسػاف       

فػػي النػػوـ، قػػد تجػػد لػػدل هػػاالن   عػػن قءػػم أ،ػػافرق ،تػػ   

الهبيػػػين مػػػن العػػػوف مػػػا ال تجػػػدق عنػػػد غيػػػرهم.. تسػػػألهم   

يجيبونػػك.. تطجػػأ إلػػيهم فػػال يخػػالونك، كهػػاا مػػا ال يتػػوفر 

 عند غيرهم في كل ،ين.. 

بيننػا، الهيبيػوف كأنػا، شػقة خػالؼ أعتقػد أنػه لػم يعػػد         

مسافة عريءة أعتقد أنه بات  كتاصطناباإلمكاف ،سرها.. 
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ر قطعهػػا.. كهػػاق "المسػػافة" ليسػػت أكثػػر مػػن  مػػن المتعػػا

مسألة استعداد شخصي  ف أكوف هيبيان أكالن أكوف!.. أمػا  

عط  مستول التبادؿ اإلنساني فأنا ال يهمنػي فػي شػين أف    

يكوف الطػرؼ ااخػر هبييػان أك غيػر هبيػي، مػا داـ يسػتطيع        

أف يتخا منػي مواقػ  نزيهػة، كيتعامػل معػي كمػع ااخػرين        

مػػا كجػػدت قػػ  ،رجػػان فػػي أف يكػػوف لػػي  بشػػرؼ.. كلهػػاا ف

 بديه هبي، مقيمان كنت أـ مسافران. 

كل دكاعي االناصاؿ كالارقة كالشقاؽ التي ،دثت مع 

مػػن عرفػػت مػػن الهيبيػػين، إنمػػا كػػاف مردهػػا ا كؿ كا خيػػر    

كعػػدـ  ،عػػدـ راػػاهم عػػن أفكػػارم "كسػػطوكي" االجتمػػاعي

اقتناعهم بمدل جدكل فهمي كتقييمي لإلنساف كلطحءارة 

يهجركنني.. كأ،يانان يرجمونني بالحجارة، هم كلطتارين.. ف

لػػػي  فقػػػ   ننػػػي "متعػػػل" كلكػػػن أيءػػػان  ننػػػي مواػػػوع     

ميػاكس منػه!.. هػػاا الكػالـ "السػػال " الػام كنػػت ال أكد     

قوله، ااف عط  ا قػل، ينتزعػه مػن بػين أسػناني )جػوبير(،       

هػػاا الهبػػي الطويػػل العػػريب الػػام كػػاف يجطػػ  أمػػامي فػػي 

إلػػػ   لقطػػػار الػػػام ينقطنػػػا مػػػن مطػػػار برككسػػػل  القطػػػار.. ا

"مزكدتػػػػه" إلػػػػ   المدينػػػػة ناسػػػػها.. كػػػػاف جػػػػوبير يسػػػػتند

الجطدية العتيقة، كهو يمطي عطٕي ببساية كبأريحية كػل مػا   
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يطبػػػػت إليػػػػه مػػػػن معطومػػػػات عػػػػن برككسػػػػل كعػػػػن النػػػػاس   

أكثػػر مػن ذلػػك يشػػعرني   جػوبير  كػػاف لقػد  البطجيكيػين.. بػػل 

طػك المعطومػات، كأف   بأف مػن دكاعػي سػركرق، أف يعطينػي ت    

إلػػػ    ننػػػي "غريػػػل".. أك قولػػػوا "متشػػػرد"    ،يسػػػاعدني

 أجل..

"ال غػػػػار سػػػػنتراؿ" أك محطػػػػة إلػػػػ   بعػػػػد أف كبػػػػطنا

القطػػار المركزيػػة فػػػي برككسػػل، لػػم يػػػدعني جػػوبير ،تػػػ       

ايمأف بأنني لم أعد في ،اجػة إليػه.. كػاف يػود أف يػاهل      

معػػي لطبحػػث عػػن فنػػدؽ، لػػوال أنػػه كػػاف يتاتػػه شػػوقان لطقػػان  

زكجتػػه البطجيكيػػة التػػي تسػػكن برككسػػل.. فقػػد "انصػػرـ"    

كهػػػػاا العػػػػاـ الطويػػػػل   ،عطيػػػػه عػػػػاـ كامػػػػل دكف أف يراهػػػػا 

العػريب، قءػاق كطػػه محبوسػان بػػين جػدراف أربعػػة فػي أ،ػػد      

سجوف أثينا فػي اليونػاف.. كالسػبل هػو أنػه فػي مثػل هػاق         

ا ياـ من العػاـ الػام انصػرـ ألقػ  عطيػه البػولي  اليونػاني        

تعػاي  المخػدرات مػع زكجتػه أثنػان إقامتهػا       القبب، كهػو ي 

لبعب الوقت في العابمة اليونانية.. فكانت عقوبة الزكجة 

يردها فوران من البالد.. ككانت عقوبتػه هػو السػجن لمػدة     

عاـ، كمن ثم يردق. إف مثل هاق ا مػور، هػي التػي تيٕعمػه     

كلوالهػا   ،كمػن هػم عطػ  شػاكطته     الاجوة بيننا كبين جػوبير 
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نحرافات ا خالقيػة، السػتطعنا أف نقػيم    من اال كلوال غيرها

معهم "ألاة" مال مة.. في "النقطػة" التػي يسػجطونها عطػ      

مستول التعامل، كهي إ،راز إنساني قطمػا تجػد لػه نريػران     

 عند الغربيين كطهم.. 

تركني جوبير في السا،ة الكبيرة المرتاعة التي تػادم  

إليهػػا المحطػػة المركزيػػة.. كاسػػم هػػاق السػػا،ة "لوكػػارفور  

دك لوركب" .. كهي تطل بخيالن عط  القسػم القػديم مػن    

 المدينة "الغراند بالس" كما ،ولها.. 

أخػػػات أجػػػوب الشػػػوارع الكبيػػػرة الصػػػغيرة المحيطػػػة    

أم متوااع.. فتعتل.. بالمنطقة، أبحث عن فندؽ مال م.. 

ككاف أكؿ ا،تكاؾ بننساف في برككسػل مػع جنػدم المػركر     

 الام يق  مع أ،د أبدقا ه المدنيين: 

 لو سمحت.. "غريل!" يبحث عن هوتيل؟! -

نترر أقطت له ذلك، كأنا أريح ،قيبتي عط  الربي .. 

الجػػواب! كلكػػن الكطمػػات التػػي رمػػاني بهػػاا هػػاا البطجيكػػي، 

كرة العمومية التػي يأخػاها الارنسػيوف    ذكرتني مباشرة بالا

عػػػن البطجيكيػػػين، كيرددكنهػػػا فػػػي أغطػػػل ا ،يػػػاف، كهػػػي:    

 السااجة كب ن الاهم كاع  البديهة.. قاؿ: 
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 أنا ال أعمل هنا دعاية لطانادؽ! -

 ك نني أدركت بأنه لم ياهم، أخات أشرح:  

كلكػػن المسػػألة ليسػػت مسػػألة دعايػػة لطانػػادؽ.. إنهػػا  -

 ال يعرؼ المدينة!مساعدة إلنساف 

 تقدـ بديقه "المدني" يتدخل.. سألني:

 كلكن ماذا تريد من الاندؽ؟ -

هاا السااؿ بدأ يايد في ذهني التعميم الػام يططقػه   

 الارنسيوف عط  البطجيكيين.. إنه هو ااخر لم ياهم!.. 

 قطت: 

هل كنت ترػن أننػي أسػأؿ عػن فنػدؽ لطبيػع مػثالن..         -

 يا سيدم، أريد أف أناـ.. أريد أف أستأجر غرفة لطنوـ. 

كفػػي فنػػدؽ "ال غرانػػد كطػػوش" المطػػل عطػػ  سػػا،ة      

"أكركب" في كس  المدينة استطعت في غرفتػي الصػغيرة   

ستعد لغػزك  أد "تنريم" مشاعرم كمالبسي.. كأف أف أعي

ة تقتػػرب مػػن السادسػػة    كانػػت السػػاع   بعػػد قطيػػل   برككسػػل

 مسان.. فخرجت..  

سكاف برككسل ال يزيدكف عن المطيوف نسمة.. كتطك 

الشوارع الكبيرة الخالية الراكدة المهجورة كانت تو،ي لػي  
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بػػػػأف برككسػػػػل كانػػػػت تعػػػػيش مػػػػا يشػػػػبه سػػػػاعات "،رػػػػر  

 التجوؿ". 

فػػي سػػا،ة "برككيػػر" كهػػي إ،ػػدل السػػا،ات الكبيػػرة   

بػػعوبة بالغػػة فػػي شػػد فػي المدينػػة، كانػػت  برككسػػل تجػد   

أجاانها عن النوـ.. كانت رأسها الثقيطة المحشوة بالنعػاس  

 تتدل  من بين كتايها، كالدلو الطافح بالمان كالطين.

كػػػاف ال يتػػػورع عػػػن "نخزهػػػا" فػػػي خوابػػػرها العػػػدد  

غالبػػػػان مػػػػا هػػػػم القطيػػػػل مػػػػن السػػػػياح الػػػػاين يرتادكنهػػػػا. ك

ة يرتادكنها مػن أجػل شػين كا،ػد مهػم، كهػو رؤيػة السػا،        

الصغيرة "غراند بالس"، التي تعد بقصورها القديمة التي 

تكتناهػػػا مػػػن كػػػل جانػػػل؛ عالمػػػة بػػػارزة مػػػن عالمػػػات الاػػػن  

كالجمػػػػػاؿ كالحءػػػػػارة كالتػػػػػارين.. هػػػػػاق السػػػػػا،ة التػػػػػي     

بالزهور في ا عياد كالمناسػبات، هػي    –كطها  –يارشونها 

بحه من أركع ما رأيت، لي  في برككسل فحسل، بل في 

 ا كربية ا خرل.  أكثر العوابم

دكفيػػػل" أك دار  يطػػل عطػػػ  هػػػاق السػػػا،ة الػػػػ"هوتيل 

البطػػػديات ببرجهػػػا العجيػػػل، الػػػام ينبثػػػه كسػػػ  المدينػػػة    

منػػػا أم ـ 1400كػػػالنور.. كدار البطديػػػة هػػػاق بنيػػػت عػػػاـ 

كاكتمل بناؤها من كل الجوانل عاـ  !!أكثر من ستة قركف
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ـ.. كيطل عط  السػا،ة أيءػان "الميػزكف    1717 – 1705

سػػػباني" أك منػػػزؿ مطػػػك أسػػػبانيا، كقػػػد أعيػػػد   دم ركا دك

. !!(أكثػػر مػػن سػػتة قػػركف أيءػػان )منػػا ـ 1405بنػػاؤق عػػاـ 

ـ، ككانوا سابقان يدعونه 1515كالك عاـ قد أعيد بناؤق ك

"بيت الخبازين"،  نػه كػاف مقػر نقابػة الخبػازين.. كالػدكر       

مقهػػػػ  أنيػػػػه ذم بػػػػبغة   إلػػػػ   السػػػػاطي منػػػػه تحػػػػوؿ ااف  

مو،ية، يتوسطه "موقد" جميػل ال تنطاػ  فيػه    فولكطورية 

نار الحطل، ككأنك في أ،د العصور السحيقة.. يطل عط  

هػػػاق السػػػا،ة كػػػالك "الميػػػزكف دك ركا دك بطجيػػػك"، أك     

منػزؿ مطػك بطجيكػػا.. كهػو لػم يعػػد منػزؿ مطػوؾ ااف.. بػػل       

 متح  من أجمل متا،  المدينة كأكبرها. إل   تحٕوؿ

من ،يػث الطػراز هػي     هاق السا،ة الجميطة، خصوبان

طػوف.. فهػي السػا،ة    التي ينكل عطيها سػياح برككسػل القطي  

تزاؿ تحتا  برك،ها كبنيحا ها كبمعناهػا..  الالو،يدة التي 

زا ػػر برككسػػل ال يسػػتطيع أف يحجػػل عػػن ناسػػه الدهشػػة      

عنػػدما يراهػػا.. كال يسػػتطيع أف ينكػػر عطػػ  ذاتػػه االرتيػػاح،  

ك عنػدما يتنقػل   عندما يتخا مكانػان فػي إ،ػدل زكاياهػا.. أ    

فػػي ا زقػػة الءػػيقة جػػدان التػػي تحػػي  بهػػا، كهػػي ال تػػدخطها 

السػػػيارات.. كالمربػػػوفة بالحجػػػارة القديمػػػة التػػػي عبثػػػت    
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بمالمحها ا جياؿ كالسنوف.. تطك ا زقة كاف يزين أركانها 

كجوانبها مطاعم بغيرة هاد ة، تنبثه أاوان الشموع من 

 نوافاها الشحيحة كالنجوـ في ليطة بياية.

أذكػػػر مػػػن هػػػاق ا زقػػػة المدهشػػػة "رك دم بوشػػػيه"،  

وتيػػت رك دم بوشػػيه"، كال أكػػتمكم أننػػي قػػدمت أيػػاـ    بك"

إقػػػامتي فػػػي برككسػػػل قػػػرابين كنػػػت أنحرهػػػا عطػػػ  مػػػداخل  

.. خابػػػة بعػػػد أف غسػػػطت يػػػدم مػػػن الءػػػيقة هػػػاق ا زقػػػة

شارع "أفنيو لويز" الام يزيػد يولػه عػن ميػل كنصػ ..      

ليزيه" برككسل، كبعػد أف  كالام يعدق البطجيكيوف "شالنز

قرأت الااتحػة عطػ  أكثػر مػن شػارع، كأكثػر مػن سػا،ة فػي          

التػي   ،كتطك السا،ات ،هاق المدينة، كخابة تطك الشوارع

أااعت يعمهػا كرك،هػا فػي غءػوف ،ركػة التحػديث التػي        

أكثػر أجػزان برككسػل.. مثػل سػا،ة       –منا فترة  –تجتاح 

شػػموخ "بػػالس دكالمػػوني"، فاػػي هػػاق السػػا،ة يرتاػػع فػػي   

"المسػػػػرح المطكػػػػي دكالمػػػػوني".. كهػػػػو ناسػػػػه "ا كبػػػػرا  

الوينيػػػػة البطجيكيػػػػة"، كلكػػػػن أمػػػػاـ هػػػػاا المسػػػػرح تقػػػػ      

كالشيطاف في نشاز يثير القشعريرة بناية ،ديثة جػدان هػي   

"ال سػػيتي أدمينسػػتراتي ".. مطي ػػة بالمكاتػػل كالمتػػػاجر،     

كتطػػػل مػػػن الجانػػػل ااخػػػر عطػػػ  شػػػارع "أنسػػػباؾ"، أ،ػػػد 
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في برككسل.. خاكا أيءػان سػا،ة ر يسػة     الشوارع الكبيرة

أخػػرل قتطػػػوا رك،هػػػا، هػػػي سػػا،ة "ركجييػػػه"، فاػػػي هػػػاق   

السػػا،ة "المسػػرح الػػويني البطجيكػػي"، كػػأثر كيػػراز جيػػد  

كلكػػػنهم نسػػػاوا مػػػا ،ولػػػػه لينشػػػاكا عػػػددان مػػػن الانػػػػادؽ       

 الحديثة كالمطاعم كالمقاهي. 

هػػػاا ال يعنػػػػي إف اإلنسػػػاف ال يحػػػػل الحداثػػػة فػػػػػ"رك    

،ػػد الشػػوارع الحديثػػة يػػرازان كرك،ػػان فػػي      نػػوؼ"، كهػػو أ 

برككسػػل، كقػػد بقيػػت لػػه فػػي ذهنػػي ذكػػرل محببػػة.. لكػػن       

الػام يػػاذم المشػاعر أ،يانػػان.. هػػو التحػديث الػػام يقتػػل    

الركح في بعب ا ماكن الحية بتاريخها كبما تو،ي به من 

ثقافػػة كفػػن.. أعتػػرؼ بػػأنني ال أدرم كيػػ ؟ كلكػػن هػػاا مػػا  

 ينتابني من شعور أ،يانان.

برككسػػل مدينػػة لهػػا ثقػػل دكلػػي كسياسػػي ال يسػػتهاف   

بػػػه.. كلكنهػػػا ترػػػل مػػػن كجهػػػة نرػػػر سػػػيا،ية مدينػػػة غيػػػر  

شػػيقة، عطػػ  الػػرغم مػػن "الغرانػػد بػػالس" كغيػػرق، كعطػػ        

الػػرغم مػػن عيػػوف بػػانعات "الػػدانتيل" كبا عاتػػه.. كعطػػ       

الػػػػػرغم مػػػػػن كجػػػػػود جماعػػػػػات الػػػػػػ "جيػػػػػل" أك مهرجػػػػػي  

رؤكسهم الػريش..  الشماؿ.. الاين يجوبوف الشوارع عط  
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كفػػي أ،ػػزمتهم ا جػػراس.. كيرقصػػوف كيوزعػػوف البهجػػة..  

 كيحيوف بالك أ،د الاطكطورات البطجيكية. 

برككسل مدينة "فاترة".. سػمجة.. باهتػة.. ينقصػها    

كثير من البهارات كالاالفل.. مزاجها ثقيػل.. تشػبه المػرأة    

 التي ،طت عانسان  نها لم تثر الشوؽ في قطل أم رجل.. 

سل محشورة بالعواجيز كبالكالب.. أمػا بػغارها   بركك

فالاباب يقيم عركشان عط  مداخل أنوفهم كأفواههم!.. لػو  

 دخل الاأر في أذف أ،دهم لما أ،  به!

اػػػػقت ببرككسػػػػل.. كاػػػػاؽ بهػػػػا بػػػػديه الر،طػػػػة..    

فتركناها قبل أف نكمل ا ياـ التي أدخرناها لها في برنام  

 الر،طة.

نحػػػػػػو مدينػػػػػػة   تركناهػػػػػػا لنءػػػػػػرب بطػػػػػػوف ركا،طنػػػػػػا 

 كالر،يه.. يدعونها: امسترداـ. 

******* 

.. أيامنػػػػا فػػػػي امسػػػػترداـ كانػػػػت "ز،مػػػػة"، ككانػػػػت     

 كالخياؿ.. مرت كالبهجة.. 

هػػػاق هػػػي أمسػػػترداـ الااتنػػػة الخارجػػػة عطػػػ  نػػػوامي    

 المدف. 
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.. أمسترداـ كانػت ،سػنان ريانػة مكتنػزة بكػل عوامػل       

 الاتنة.. تشعل الحريه تحت المان، أك في داخطه.. 

كانت أمسترداـ "سا،رة" تشحا في قػركف الشػيطاف   

أ،افرها كبوز ،اا ها.. ها هػي تتخػا مػن رؤكس الحػراب     

"عشان" لها.. ككأف الخناجر ،وؿ قػدها النػاعم شػهل مػن     

  !شهل جهنم

 ا،ل الام كاف معي: كنت أقوؿ لطص

أنػػت كأنػػا مػػن الماتػػونين با شػػيان الجري ػػة التػػي تاػػٌل    

 جرأتها الحديد.. 

ككنػػػػت أجػػػػزـ لػػػػه بأنػػػػه ال يوجػػػػد فػػػػي هػػػػاق المدينػػػػة  

عػػواجيز. فكػػل النػػػاس الػػاين كنػػا نػػػراهم كػػانوا فػػي عمػػػر       

 المغامرة كالخطر.. 

أمسترداـ أ،د مراكز العالم السيا،ية الكبرل، يتوافد 

كثػػػػر مػػػػن مطيػػػػوف كنصػػػػ  المطيػػػػوف مػػػػن   عطيهػػػػا سػػػػنويان أ

الزكار..كفػػي الغالػػل كطهػػم مػػن الشػػباب.. كلكػػن مػػا الػػام     

يحدث فيهيػأ لػك أف أهػل المدينػة أناسػهم ال يوجػد بيػنهم        

 شيوخ؟!.. 

منػػػػػا أف تتخطػػػػػ  البوابػػػػػة الكبيػػػػػرة لمحطػػػػػة القطػػػػػار  

الر يسية في المدينة، بعد أف تترؾ خطاك مطار "شياوؿ" 
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أ،ػػدث المطػػارات فػػي   هػػو الػػام كهػػو مطػػار أمسػػترداـ، ك  

الدنيا، منا أف تتخط  تطك البوابة، دع عنك البحػر ااف..  

كدع عنػػػػك القػػػػوارب.. كخػػػػا الشػػػػارع "الحاطػػػػة" الػػػػام      

ة ػػػػػاق المدينػػػػػد أف هػػػػػػدامػػراؾ".. ستجأمامػػك.. كأسػػمه "

ال تأكػػل كال تشػػرب إال موسػػيق  كفػػن كفػػرح..   –فعػػالن  –

عطػػػ  اإليػػػالؽ.. هػػاا الشػػػارع هػػو أكبػػػر شػػػوارع المدينػػة    

كعطػػ  امتػػدادق فػػوؽ الربػػي ، أنػػت مػػدعو لسػػماع شػػت        

يعزفهػػػا شػػػباب مػػػن كػػػل  ،ألػػػواف الغنػػػان كالموسػػػيق  الحيػػػة

مكػػاف. هػػاا فءػػالن عػػن "ا رغػػن" الػػام يمتػػد هػػو ااخػػر    

عطػػػ  يػػػوؿ الربػػػي ، ثػػػم ال يتػػػوان  فػػػي الشػػػدك بألحػػػاف    

 ها". "تشيل المدينة كتحٌط

مػيالد" كأعيػاد   ا،تاػاالت "عيػد ال  نحن ااف فػي فتػرة   

تبػػػػدأ فػػػػي كػػػػل  أكربػػػػا منػػػػا الرابػػػػع     كهػػػػي رأس السػػػػنة، 

 فػػػػػػي كالعشػػػػػػرين مػػػػػػن ديسػػػػػػمبر أك قبطػػػػػػه بقطيػػػػػػل.. إال   

عيػاد منػا الخػام  مػن     ا ك،ػدها تبػدأ    اهػ ايأمسترداـ.. ف

ديسمبر.. فمنػا هػاا التػارين يبػدأ الهولنػديوف فػي إ،يػان        

كهاق الػاكرل   ،ذكرل دينية بالموسيق  كالسركر كالهدايا

كتسػتمر الار،ػة ،تػ      ،يد مػيالد القػدي  "نيكػوال"   هي ع

 عيد ميالد المسيح كما بعدق.
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أياػػاؿ أمسػػترداـ أكثػػر ،رػػوة مػػن غيػػرهم مػػن أياػػاؿ   

العالم المسيحي، إذ إنهم يأخػاكف ككػل ا ياػاؿ فػي شػت       

أنحػػان العػػالم هػػدايا "بابػػا نويػػل"، كلكػػنهم يتاوقػػوف عطػػ     

" المولػود  غيرهم بأنهم يءػموف إليهػا هػدايا "بابػا نيكػوال     

كلػه أسػطورة    ،فػي القػرف الرابػع بعػد المسػيح عطيػه السػالـ       

تػػػتطخص فػػػي أنػػػه يمتطػػػي     ،فػػػي أذهػػػاف بػػػغار أمسػػػترداـ   

ا بيب مسان ثالث سػبت مػن شػهر نػوفمبر، فيمػر       ه،صان

من عط  أسطح المنازؿ، ليطقي من فوهات مداخن المداف  

 تمامان كما ياعل "بابا نويل"! ،هداياق الجميطة لطصغار

نػػدما تػػدخل ،ػػي "جػػورداف".. الػػام يزيػػد عمػػرق  كع

عط  أربعة قركف يدهمك الءون الرمادم الام ينبعػث مػن   

شوارعه الءيقة، كمن شبابيكه، كأبواب ،وانيتػه، كمقاهيػه   

الصػػغيرة، ربمػػا اسػػتبد بػػك شػػعور غريػػل، فحسػػبت أنػػك ال  

فػي   ةتاعل أكثر من استعادة قرانة إ،دل القصا د المو،ي

تنخاؿ فيه الركح. كفي هػاا الحػي    ديواف شعرم قديم لم

أيءان أنت عط  موعد مع الاػرح كالموسػيق  كالغنػان.. فػي     

 كل ركػن.. فػي كػل زاكيػة.. كالنػاس هنػا يقولػوف إنػه ،تػ          

 ما قبل خمسين عامان فق ، كاف نسان هاا الحي ينزلنإل  

الشارع يرقصن في "تنوراتهن" الخشػنة ،ػوؿ ا رغػن    إل  
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ي أيءػػػان بشػػػاالتهم الحمػػػر   البربػػػرم.. كمعهػػػم رجػػػاؿ الحػػػ  

 كأ،ايتهم المخمطية.. 

كيزرع  ،كيرقص ،أجل.. كل شين في أمسترداـ يغني

 الارح في قطوب المقيمين كالعابرين.

كإذا كاف كل ما تقدـ يعطي بورة ما عن نشوة هػاق  

المدينػػة ك،يويتهػػا، فننػػه بالمناسػػبة يتػػيح الاربػػة لطتأكيػػد    

كربػػا كالعػػالم..  عطػػ  دكر أمسػػترداـ الثقػػافي كالانػػي فػػي أ    

جانل باري  كلندف كركما، تعدٌّ مركػزان  إل   فهاق المدينة،

أكثر فنػػاني العػػالم كشػػعرا ه ككتابػػه    فػػ ،ثقافيػػان فنيػػان عالميػػان  

كيجعطػػػوف منهػػػا لهػػػم مقامػػػان   ،يجػػػدكف فيهػػػا مػػػالذان كمطجػػػأ 

كمستقرا ك،ي "جورداف" ناسه سكنه كيسكنه عػدد كبيػر   

مػػن شػػت    ،الشػػعرانمػػن الرسػػامين كالنحػػاتين، كالكتػػاب، ك 

 أقطار ا رض. 

 هػاق المدينػة ال يعػود فقػ     إلػ    انقياد هاالن الانانين

مجػػرد ا،تاالهػػا إلػػ   أك ،شػػاعريتها كجمالهػػا كسػػحرهاإلػػ  

أف إلػ    ذلػك، فػوؽ كػل شػين،     ٘درربل إف مر ،بصناعة الخياؿ

أمسترداـ عرفت كمنا زمن بعيد بأنها المدينة "الصػعبة"،  

لتحررهػػا كمركقهػػا كتمردهػػا عطػػ  القػػوانين كالحػػدكد التػػي  

عػػػػن كتحاػػػزان  التقػػػت ،ولهػػػا مػػػدف أخػػػػرل ال تقػػػل توثبػػػان      



 

 

 350 

إنهػا مدينػة   تبدك امسػترداـ  أمسترداـ إف لم تتاوؽ عطيها، 

ال تعتػػػػرؼ بكػػػػاميرات هػػػػي بػػػػال ،يطػػػػاف، كبػػػػال أسػػػػق ، ك 

، أك أجػػراس اإلنػػاار، كال تقبػػل بتػػدخل البػػولي ،  المراقبػػة

الانانوف عمومان أما تطٌال"،راس الاءيطة" كترفب تمامان 

يعتقػػػدكف أف أمسػػػترداـ تػػػوفر لهػػػم الاءػػػان ا ر،ػػػل مػػػن  ف

الحرية من بين جميع مػدف العػالم. كهػي تػاهل بعيػدان فػي       

درجػػػػة أف إلػػػػ   توسػػػػيع "فءػػػػان ،ريتهػػػػا" كرفػػػػع سػػػػقاه، 

شػػػوارعها كمقاهيهػػػا كمػػػا يتنػػػاكؿ   المخػػػدرات تتنػػػاكؿ فػػػي  

الشػػام أك القهػػوة، كربمػػا لهػػاا السػػبل يحتشػػد فػػي هػػاق      

 العالم. "،شاشي"المدينة العدد ا كفر من 

إف كجود أ،د رجاؿ البولي  في زيػه الرسػمي داخػل    

 مكاف عاـ، قد يثير ،نه كل الناس في امسترداـ. 

كهػػػػاا "المنػػػػاخ" هػػػػو الػػػػام جعػػػػل مػػػػن العابػػػػمة       

"المجانين" مػن فنػانين كشػعران كماكػرين     الهولندية مطجأ 

فػػػي الوقػػػت ذاتػػػه الػػػام جعػػػل منهػػػا مػػػو الن لطشػػػباب   هػػػو ك

 العايل الءا ع.

سػترل النصػل التػاكارم    كتطات قطػيالن ،ػوؿ الػػ"داـ"    

سػترل هػاالن الشػباب كهػم يسػندكف       ،الويني لطهولنديين

إلػ    ،رؤكسهم المثقطػة بالحشػيش، كبكػل أنػواع المخػدرات     
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كيػػواؿ النهػػار، كبالػػاات  ،يػػواؿ الطيػػلأعتػػاب هػػاا النصػػل 

 في أياـ الصي . 

هػػػاق المدينػػػة المزركعػػػة فػػػي المػػػان لػػػم يكػػػن دكرهػػػا    

الثقػػػافي كالانػػػي هػػػو المصػػػدر الو،يػػػد  هميتهػػػا، فهنػػػاؾ     

دكرهػػػا التجػػػارم كإسػػػتراتيجيتها البحريػػػة. كال تنسػػػوا أف   

الهولنديين كانوا يعرفوف بػ"غيالف البحر" منػا أف أخػاكا   

ة البحريػػػػػة فػػػػػي بحػػػػػر البالتيػػػػػك كالبحػػػػػر    بمقػػػػػود التجػػػػػار 

المتوس .. أم منا القرف الخام  المػيالدم كمػا بعػدق..    

كعط  الرغم من أف أمسترداـ ليسػت سػول المينػان الثػاني     

فػػػي هولنػػػدا "بعػػػد ركتػػػرداـ أكؿ المػػػوان  الهولنديػػػة، بػػػل   

ا كربية عط  اإليالؽ" إال أف هاق المدينة هي التي تحتل 

، بصاتها مركز له أهمية عالمية فػي  بجسارة كاجهة التارين

إلػػػ   تجػػػارة الشػػػام، كالتبػػػغ، كالتوابػػػل، كالجػػػواهر إلػػػن..  

جانل كجود بعب الصناعات المهمة مثػل بػناعة السػان،    

كالمػػواد الغاا يػػة كالكيماكيػػة كالميكانيكيػػة كاإللكتركنيػػة..   

كبػػػػرغم أف الهػػػػػام هػػػػػي العابػػػػمة اإلداريػػػػػة، إذ تسػػػػػتأثر   

أف أمسػػترداـ ،طػػت العابػػمة    با،تءػػاف جهػػاز الدكلػػة، إال  

 السياسية التي يناف  بها الهولنديوف النجوـ كالقمر. 
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أبػػبحت أمسػػترداـ اليػػوـ، كمػػا كػػانوا يريػػدكف لهػػا أف  

تكوف، من أهم ،طقػات اإلتصػاؿ فػي العػالم.. فاػي مطارهػا       

الحديث جدان اثنتاف كثالثػوف شػركة ييػراف، تػرب  هولنػدا      

اػػػة.. كمحطػػػة بما ػػػة كعشػػػر مػػػدف فػػػي سػػػبعين دكلػػػة مختط

القطػػار الر يسػػية فيهػػا ينططػػه منهػػا يوميػػان أربعػػوف قطػػاران      

دكليان، تػرب  أمسػترداـ بمختطػ  المػدف ا كربيػة ا خػرل.       

سكانها ال يزيدكف عن المطيوف، كمػع هػاا فهػي تعػاني مػن      

"أزمة سكن".. ربما كاف لبيوتها الصغيرة جدان المتالبقة 

نها عػن غػرفتين أك   بااالؼ، كالتي ال يزيد البيت الوا،د م

ثػالث، تػػدخل فػػي نشػػون هػػاق ا زمػػة كاسػػتاحالها.. فكثيػػر  

مػػػن أهػػػل أمسػػػترداـ يصػػػركف عطػػػ  اإلبقػػػان عطػػػ  ا ،يػػػان   

كذلػػػك لقيمتهػػػا التاريخيػػػة،    –كحػػػي جػػػورداف   –القديمػػػة 

كلكنهم ال يجدكف ،رجان في أف تقاـ أ،يان جديدة ،ديثػة  

ترداـ بعيدان عن معالم المدينػة القديمػة.. فاػي جنػوب أمسػ     

أقػيم مػا يسػم  بػػ"أمسترداـ الجديػدة" كهنػاؾ مػن سػكاف         

العابمة الهولندية من يتخاكف من القوارب القديمة سكنان 

لهم داخل المان. ال تستغرب أبدان إف كجػدت عطػ  شػاي     

إلػ    النهر في ا ،يان القديمة ساينة بػغيرة، قػد ،ولوهػا   

 "بيت" تسكنه عا طة بكامطها..
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نػوا،ي   ل،ػد إهنػاؾ فػي   ف ،ديمػة كبمناسبة القوارب الق

"مطجػػأ" لحاػػ  القطػػ  إلػػ   المدينػػة سػػاينة كبيػػرة ،ولوهػػا

المتو،شػػة )ممنػػوع القتػػل!( فأمسػػترداـ معركفػػة بانتشػػار     

 القط . 

عنػػدما رأيػػت المعبػػد اليهػػودم البرتغػػالي المبنػػي عػػاـ     

الػػام مػػازاؿ الهولنػػديوف، أك   )منػػا أربعػػة قػػركف(  ـ1675

ركف عطػػ  اإلبقػػان عطيػػه  بػػا ،رل اليهػػود فػػي هولنػػدا، يصػػ  

ر،ت أستعيد بعب سطور التػارين، فططيهػود قصػة يويطػة     

مع هولندا، تبدأ منا قػركف يويطػة، عنػدما تركػوا أسػبانيا      

إلػػػ   يػػػردكا منهػػػا، كجػػػاؤكا  أنهػػػم كالبرتغػػػاؿ كفرنسػػػا، أك

أمسترداـ يحيونها بتجارتهم كبػأموالهم، ،تػ  جعطػوا منهػا     

ال يسػتهاف بػه. كهػاا     مركزان تجاريان اػخمان، كمينػان كبيػران   

يعنػػػػي أف كثػػػػرتهم ليسػػػػت السػػػػبل الو،يػػػػد فػػػػي تعػػػػاي       

مػا قػدموق لطمدينػة     ،أهم من ذلك ،الهولنديين معهم، كلكن

كلهولندا من انتعػاش اقتصػادم اسػتطاعوا بػه كمػن خاللػه       

أف يثبتػػػوا أقػػػدامهم فػػػي الػػػبالد. كأف يبيػػػدكا أم امتعػػػاض  

ان" يمكػػػن أف تقابػػػل بػػػه هجػػػرة اليهػػػود ااخػػػرين "الاقػػػر       

 القادمين من أكركبا الشرقية لإلقامة في هولندا. 
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كلػػم تكػػن النا،يػػة االقتصػػادية هػػي كػػل شػػين فػػي خطػػه       

تػػػاكركا قتطػػػ  الحػػػرب العالميػػػة    ،"الػػػود" الهولنػػػدم لطيهػػػود 

فطقد كاف في أمسترداـ ثمػانوف ألػ  يهػودم لػم يعػد       ،الثانية

أمػا ااالؼ   ،منهم من معسكرات التجمع سول ستة آالؼ فق 

بعة كالسػبعوف ااخػركف فقػد قتطػوا كطهػم عطػ  أثػر أعنػ          ا ر

"إبػػادة" لطجػػن  اليهػػودم. كهػػاا مػػا يجعػػل الرابػػع مػػن مػػايو   

ذكػرل  يكػوف  يػوـ ،ػداد كينػي، ك    يكوف في التقطيد الهولندم

سػػنوية لمباركػػة أركاح هػػاالن القتطػػ . فاػػي هػػاا اليػػوـ تقػػوـ      

 المطكة بواع أكطيل من الزهػور عنػد أقػداـ النصػل التػاكارم     

كفػػي كػػل أقطػػار الػػبالد يقػػوـ الهولنػػديوف    ،الػػويني الػػػ "داـ"

بػػػ"التزاـ الصػػمت" السػػاعة الثامنػػة مػػن مسػػان اليػػوـ ناسػػه،        

 كلما ال يقل عن دقيقتين تحية لهاالن "الشهدان".  

كقبػل إسػرا يل كانػت ترهػر بػور التعػاي  الهولنػػدم       

اليهػػػودم فػػػي أشػػػكاؿ مختطاػػػة.. أهمهػػػا أنػػػه فػػػي المػػػدف        

هنػػاؾ مػػا يسػػم  بػػػ"الغيتو" كهػػو ابػػطالح   ا كربيػػة، كػػاف

 ،يططػػه عطػػ  الحػػي "اإلجبػػارم" الػػام يعػػيش فيػػه اليهػػود   

بحيػػػػث تاػػػػرض عطػػػػيهم فيػػػػه العزلػػػػة عػػػػن سػػػػكاف المدينػػػػة   

فطػي  فيهػا    الحػاؿ،  ااخرين. فػي أمسػترداـ الحػاؿ تختطػ     

 "غيتو" لطيهود.
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ترػػػل أمسػػػترداـ مدينػػػة شػػػيقة.. لػػػي   نهػػػا جميطػػػة    

ال تخطػو  هػي  ك ،عط  ذلػك، مثيػرة   فق .. كلكن  نها، زيادة

 من الماارقات كالمااج ات.

سػػػوؽ الػػػورد.. أك "سػػػنجل ماركػػػت"، ليسػػػت سػػػول   

كا،ػػدة مػػن الػػاكريات التػػي سػػتبق  محاػػورة فػػي بػػدرم        

 لمدة ستطوؿ..

كشػػارع "كالارسػػترات" شػػارع التجػػارة ك"العصػػارم"  

التػػي تغػػص بريقهػػا لػػي  سػػول نقطػػة كا،ػػدة فػػي "دفتػػر"  

 ين. أنيه مكتوب بمان الع

تركتها بعد إقامة ثمانية أياـ مػرت كأنهػا الطيػ .. أك    

 كأنها المااجأة.

****** 

يشػنه  هػو  .. الهول.. هػل رأيتمػوق قػ  "يشػهه!" ك    

 أعط .. إل   جطدة جبهته

.. الهول.. هل رأيتموق ق  يقءم أ،ػافرق.. كعيونػه   

؟ الحيػرة من بين ،واجبه كأنها الخوؼ!.. أك كأنهػا   شٕدنت

"يترقػػل!". أجػػل!.. يترقػػل أكل ػػك الػػاين     الهػػول هنػػا  إف

أك  ،بػػدكرهم خصػػل الشػػعر ا سػػودإلػػ   يمكػػن أف تسػػكن



 

 

 356 

فػػي ايم نػػاف.. تطػػك الخصػػل التػػي تػػود أف تبقػػ       ،ا شػػقر

كأعشاش العناكل تثيرها مخاتالت النسيم، كهػي ال تخػاؼ   

 أقاػػػاصإلػػػ   كلػػػي متوثبػػػة  "بػػػدكر"إلػػػ    نهػػػا تسػػػكن

 . تهاكية كخاكية

 الهول كجدته "يترقل في أمسترداـ! 

انتبهوا!.. يبدك لي أف هاا "البدكل" سػيقوؿ كالمػان   

محرػػػوران.. سأاػػػربه عطػػػ  أبػػػابعه.. سػػػأعرؾ أناػػػه ،تػػػ    

سأجبرق أك أكرهه عطػ  أف يقػوؿ الكػالـ "الال ػه"     ك ،يحمر

فق !.. ثم إف عطيه يق  كاقاان عط  رجطيه عنػدما يتحػدث   

 كالحل!عن الهول.. 

نا أمسترداـ أخا يبشرني الصا،ل الػام  منا أف دخط

كػػاف معػػي بػػأف الهػػول فػػي هػػاق المدينػػة "الداف ػػة" بصػػحة   

جيدة، فططبػت إليػه فػوران أف يسػكت؛  ف مػا ياسػد الهػول        

أف  ..أف نتحػػػػػدث "إليػػػػػه"أمػػػػػا هػػػػػو الحػػػػػديث "عنػػػػػه".. 

، قهػػاا كطػه يجػػوز فنصػاعه.. أف نعٕءػه ،تػػ  يحمػر خػدق..     

، أك محااػػرة، أك درسإلػػ   الػػام ال يجػػوز هػػو أف نحولػػه 

مزايػػػدة.. كتأكػػػدكا أف الػػػاين يجيػػػدكف الحػػػديث "عػػػن"     

الحػػػل هػػػم عشػػػاؽ فاشػػػطوف.. أمػػػا الػػػاين يعرفػػػوف كيػػػ       
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الحػػل ناسػػه، فهػػاالن هػػم الػػاين يجػػل أف      إلػػ   يتحػػدثوف

 يجدكا من الخشية ما يستحقوف.. 

هاا البدكم ال يريد أف يسكت.. كال يريد أف يستقر 

يشػهه" لطمػرة ا كلػ ..    في مكاف.. كأنه كاف يرل الحل "

 قاؿ لي كهو يدفع يدم عن كجهه، إذ أردت أف أباعه!

 اسمع يا شين!.. هل ترل هاق العيوف الشعالكات. -

 قطت: 

أكالن النػػػػػاس هنػػػػػا يقولػػػػػوف "زرقػػػػػاكات!" كلػػػػػي     -

"شعالكات".. كثانيان أ،ار عط  ناسك الخطػر، فكػل هػاق    

كؿ مػا  !".. ككل كمين أالكما نمطي ة بػ" كاتالعيوف الزرقا

كغالبػان مػا يخيػل ،ػن "الهػول" فػي        ،يصيل منك الكبريػان 

الارسػػػػاف المطاعػػػػين بػػػػأثواب الحريػػػػة، المػػػػازرين بسػػػػيوؼ  

هنػػا بحمػػاس، كلكػػنهم   إلػػ   أكل ػػك الػػاين يجي ػػوف   ،الػػاهل

عندما ير،طوف ينسوف كرانهم قاافيزهم التي كانت تحمي 

! إنهػػػم يتهػػػاككف.. كالصػػقيع  كاػػوفهم "الطينػػػة" مػػن الغبػػػار  

ف.. كبػػػػدؿ أف يتصػػػػدركا الصػػػػوالين فػػػػي ر،ػػػػاب     يبتػػػػالو

"عبطػػه" كهػػم يػػدقوف أنػػ  كػػل التحػػديات التػػي تطػػرح فػػي   

يبػػػػػػاخين كمنراػػػػػػي   إلػػػػػػ    يػػػػػػريقهم، فػػػػػػننهم يتحولػػػػػػوف  
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يبػػاخ.. أك منرػػ  إلػػ   ابػػطبالت.. هػػل تريػػد أف تتحػػوؿ 

 ابطبالت يا كغد؟

  .. يططقها من يدق!قاؿ كهو يدع يدم!

 سمحت!باعني بقوة لو اي دارم!.. كالطه مان -

 فصاعته، ثم أخات أقوؿ له!

 إف الصاعة القادمة لن تكوف بيدم! -

يػػوـ أف دخطنػػا أ،ػػد المربعػػات التػػي يبػػوح فيهػػا دعػػاة    

مهػػرجين كأياػػاؿ  إلػػ   فيتحولػػوف ،الهػػول بكػػل مػػا لػػديهم   

بغار تتطوث أيديهم كسػتراتهم البيءػان بالشػوكاالته التػي     

 ال يعرفوف كي  يأكطونها.. قاؿ لي: 

 أـ ا ،مر" هيه!.. شوؼ " -

 التات إليه أشدق من أذنه! 

أ،مػػػر فػػػي عينػػػك يػػػا ،مػػػار!.. ألػػػم نتاػػػه عطػػػ  أف   -

 تشاهد دكف أف "تدهش" أك تتكطم؟ 

يطل إلػي أف أبػاعه ثانيػة.. فاعطػت.. لػم يطتاػت إلينػا        

أ،د.. لقد أتعبني يومها.. لست أدرم لماذا أخات أؤكػد  

تطهػل  له بأف الخجل في النسان مزية، تزيد فػي أنػوثتهن، ك  

مشاعر الرجاؿ نحوهن.. أمػا الخجػل فػي الرجػاؿ فهػو آفػة       
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تشبه الجبن.. كهو أكؿ إناارات الهزيمػة، كأبػرز ماشػرات    

 خسراف المعركة، فقطت له: 

يكػػابوف أكل ػػك الػػاين يقولػػوف إف النسػػان ال يحبػػبن   -

"ا جػػػالؼ".. إف أردت الصػػػدؽ، فهػػػػن ال يحبػػػبن سػػػػول    

مءػانن مػن الرجػاؿ     نهن يعطمػن أف هػاالن أكثػر     ،ا جالؼ

كهػػػم أكثػػػر إثػػػارة لطشػػػوؽ مػػػن الرجػػػاؿ ذكم        ،"الزبػػػدة"

المرأة ، فػي ،قيقتهػا، ال تحػل الرجػاؿ      ،"التربية" الحسنة

ذكم التربية الحسنة يا سيدم!.. المػرأة يسػتازها الرجػل    

كالمػرأة   ،"المنشار" الػام يقطػع فػي الػاهاب كفػي اإليػاب      

ه كجبتػ  يثير فءولها الرجل "المتو،ش" الام ينكل عطػ  

ثػم يشػرب ،تػ  يرتػوم مػن       ،ثنتػين معػان  بأسنانه كبيديه اال

فػػػػم الػػػػدلو أك القربػػػػة، أم مػػػػن دكف كػػػػاكس زجاجيػػػػة أك   

يمسح يديػه فػي الحػا   بعػد ا كػل كقبػل       ناعمة..  مناديل

؟ هػل  يػا جبػاف   أف ياهل ليناـ!.. أين بوهيمية البػدك فيػك  

 شاهدت مثل بوهيمية البدك؟!

القبيطػػػة كطهػػػا    اػػػغينةكػػػأني أثػػػرت فػػػي هػػػاا الطعػػػين     

أف أمػػد لػػه   إلػػ    ك،قػػدها، فػػانتاب فػػي مكانػػه، ثػػم يطػػل      

 خدم.. قطت.. 

 لماذا؟ -
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 قاؿ:

  باعك، كإال فننني سأ،طم كل شين في المكاف.  -

 أجبته:

كلكن قبل ذلك.. هل فكرت في ماذا يمكن أف تقوؿ  -

عنػػػك "أـ ا ،مػػػر" لػػػو فعطػػػت ذلػػػك فػػػي هػػػاا الجمػػػع مػػػن    

 الناس؟ 

  تالفػػػػ ة ا سػػػػطم التػػػػي كجػػػػدتها هػػػػاق هػػػػي الطريقػػػػ

 الصاعة.

كلم ألبث أف من جديد..  "أـ ا ،مر"إل   عاد ينرر

 كخرجنا:  ..أخاته بيدق

 كأـ ا ،مر يا شين؟  -

 في الشيطاف!..  -

لػػم نتوقػػػ  إال فػػي سػػػا،ة "ليػػد سػػػبطين".. كنػػا فػػػي     

يريقنػػا نحػػو "سػػينتيا هوتيػػل"، ،يػػث كنػػا نحتػػل بطريقػػة    

مشركعة جدان غرفتين بغيرتين.. كنػت أريػد أف "أخايػه"    

عن الناس تطك الطيطة، لعل الطه يصطح من شأنه مػا شػان..   

فػػػي هػػػاق السػػػا،ة المحشػػػورة     –كرهػػػان  –كلكنػػػه أكقانػػػا  

"يغني" ليستريح.. ،اكلت أف أقتل  بالناس، ككاف البد أف
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فارتق  أ،د الكراسي  ،فيه هاق الرغبة، كلكنه أب  كاستكبر

الخشبية القديمة المطقاق أماـ مقهػ  "هيػت كافيػه"، كأخػا     

 ينشد من شعرق: 

 سالـ تسطيم مع الريح مرسوؿ

 مرسوؿ مع نور القمر في مساريه

 ما هو لغيرؾ يا ريش العين مباكؿ  

 طل المر.. ياريه لطي ياز القايا 

 لطي بعد فرقاق يومي كما الحوؿ ايا 

 كقطبي مء  ما لق  إلطي يسطيه

 يا يوؿ ليطي بعد فرقاق يا يوؿ 

 كيا دمع عيني يجرح الخد يكويه

 تركت قطبي في معاقطك مكبوؿ

 كأبكي لجسم ،رقة البعد تطويه

 كيسير في دربه عط  العرض كالطوؿ

 كخطاق يم نهاية الدرب تدنيه

لػػم يكػػن ياكػػر أبػػدان فػػي التوقػػ  عػػن هػػاا الهػػاياف..      

ككنػػت أجػػد بػػعوبة بالغػػة فػػي اقناعػػه بءػػركرة السػػكوت.      
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كػػػػػػل مقػػػػػػاهي الػػػػػػػ  –ليطتهػػػػػػا  –أبػػػػػػر عطػػػػػػ  أف نػػػػػػدخل 

"ليدسػػبطين" كمػػا لػػو كنػػا نبحػػث عػػن ماقػػود.. كفػػي هػػاق    

كبأ،جػػػاـ  ،السػػػا،ة الكبيػػػرة مقػػػاقو كثيػػػرة بهويػػػات مختطاػػػة   

حه السا،ة ا كثر أيهػوالن  كبأمزجة مختطاة. كهي ب ،مختطاة

فهػػي تعػػرؼ بأنهػػا   ،بالنػػاس ،تػػ  سػػاعة متػػأخرة مػػن الطيػػل  

مكػػاف التقػػان الغربػػان بأهػػل أمسػػترداـ.. كفيهػػا يوجػػد أكبػػر 

مسارح المدينة "ستان  خػاك بػرخ".. كبنايتػه ال يتعػدل     

كلكػػن المسػػرح مػػن ،يػػث هػػو فػػن       !..عمرهػػا الما ػػة عػػاـ  

يػػػة منػػػا عػػػاـ   كثقافػػػة تبػػػدأ ،كايتػػػه مػػػع العابػػػمة الهولند   

( ،يػث أقػيم أكؿ   فقػ !!  ـ )قبل ،والي أربعة قػركف 1617

مسػػػػارح المدينػػػػة: "كوسػػػػتر أكػػػػاديمي"، باسػػػػم الػػػػدكتور  

بػامويل كوسػتر، أ،ػد أدبػػان القػرف السػابع عشػر، ككانػػت       

هاق ا كاديمية معقالن من معاقل العطػوـ كالانػوف الدرامايػة    

ميػة  بالاات. كلطشاعر "فونػدؿ" كػاف مرتبطػان بهػاق ا كادي    

ككػػاف ريػػػع ا كاديميػػػة مػػن إبػػػداراتها كعركاػػػها، يػػػاهل   

 لحساب دار ا يتاـ كدار العجزة بالمدينة. 

بجانػػػػل المسػػػػرح "ستانسػػػػااك بػػػػرخ" عطػػػػ  السػػػػا،ة  

فػػػػػي  –عطػػػػػ  اإليػػػػػالؽ  –ناسػػػػػها، يوجػػػػػد أكبػػػػػر مقهػػػػػ   
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أمسترداـ، كاسمه "أمريكاف" كهو في الوقت ناسػه مطعػم   

كعطػػ  أربػػاته  كفنػػدؽ.. كػػل أهػػل أمسػػترداـ يطتقػػوف فيػػه، 

الاسيحة كبالاات أياـ الصي .. كالمقه  مدهش من ،يث 

أناقته كيرازق.. شدني إليػه أف أ،ػد أركانػه كػاف مخصصػان      

لطقػػػػرانة، إذ تجػػػػد ياكلػػػػة يويطػػػػة مءػػػػانة با بػػػػاجورات،   

 كعطيها كل ما تريد من الصح  كالمجالت، 

كعطػػػ  سػػػا،ة الػػػػ "ليػػػد سػػػبطين" ناسػػػها مقهػػػ  آخػػػر  

سمه ان الاين لم يزكركا أمسترداـ.. م معركؼ ،ت  لكثير

"راينػػػدرس".. ال ينقصػػػه إال الاػػػواني  أك لمبػػػات الغػػػاز،   

ليكػوف فعػالن مػن مخطاػات القػرف التاسػع عشػر كمػا يقولػوف          

عنػػػػه.. كشػػػػباف أمسػػػػترداـ كفتياتهػػػػا يسػػػػجطوف ،ءػػػػوران     

متوابػػػالن فػػػي هػػػاا المقهػػػ ، الػػػام تشػػػغل كسػػػطه ياكلػػػة  

، يجتمػػع ،ولهػػا خءػػران كبيػػرة محايػػة بعػػدد مػػن الكراسػػي

هاالن ،ت  لو لػم يكػن بيػنهم معرفػة سػابقة.. يتحػدثوف..       

يتناقشػػوف.. فػػي الاػػن.. فػػي ا دب.. فػػي السياسػػة.. فػػي      

الحيػػاة.. فػػي كػػل شػػين.. كالموسػػيق  محرػػورة هنػػا لػػ ال     

كلػػ ال تءػػايه الزبػػا ن الػػاين ال     ،تعرقػػل سػػير المناقشػػات  

 يجي وف هنا إال من أجل الحديث فق . 
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بػػوت الموسػػيق  عطػػ  الكػػالـ عطػػيهم   الػػاين ياءػػطوف

الربي  ااخػر عطػ  السػا،ة ناسػها، ،يػث      إل   أف ينتقطوا

إلػػػ    مقهػػػ  "هيػػػت كافيػػػه"، فهنػػػاؾ إذا أردت أف تتحػػػدث    

رفيقك، فطن يتسػن  لػك ذلػك إال باسػتخداـ مكبػرات بػوت       

عطػػ  درجػػة ليسػػت هينػػة مػػن القػػوة.. سػػتحوؿ بينػػه كبػػين      

كالاػػػي   ،كدافيػػػد بػػػوكم ،سػػػماعك بػػػرخات ميػػػك جػػػايغر

 كغيرهم.  ،بريسطي

لػػم يكػػن بيػػدم غيػػر أف أراػػن! لرغبػػة بػػا،ل السػػار   

مقه  "هوبماف".. منتهػ  "الشػياكة"..   إل   الام سحبني

كمرتػػادكق كطهػػم مػػن الرجػػاؿ ذكم الجيػػوب الغطيرػػة كمػػن      

،سػػػػناكات أمسػػػػترداـ الالتػػػػي ال يػػػػنمن إال فػػػػي بػػػػرؾ مػػػػن 

ثػم  الز به، كال يتخػاف كسػا د إال مػن خيبػات أزكاجهػن..      

مقهػػ  "أيطػػد بػػرس" الػػام يءػػططع مػػن ،ػػين  إلػػ   انططقنػػا

اخػػػر بتنايػػػا مهمػػػات فنيػػػة جيػػػدة، كعػػػرض بعػػػب أعمػػػاؿ  

مقهػ   إلػ    مرتادم أمسترداـ مػن الرسػامين كغيػرهم.. ثػم    

"أكد خػػاك بػػرخ"، كهػػو مقصػػور عػػادة عطػػ  الرجػػاؿ فقػػ ،  

،يػػث ال يرتػػادق إال الماتونػػوف بالشػػطرن .. كأمػػا النسػػان     

 هاق الطعبة.عمومان فال يحببن 
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دخطػػػػت مقػػػػاهي أخػػػػرل كثيػػػػرة تطػػػػك الطيطػػػػة.. نسػػػػيت 

أسمانها ااف، فسا،ة "ليدسيطين" سا،ة مخياة بناسػها،  

ككثرة مقاهيهػا، كمطاعمهػا، كمالهيهػا، كنواديهػا الطيطيػة..      

كهػػػي ليسػػػت الػػػدا رة الو،يػػػدة الحيػػػة فػػػي هػػػاق المدينػػػة      

النشػػػول، كلكنهػػػا أكثػػػر منػػػايه المدينػػػة بهجػػػة كا،تاػػػاالن      

ل.. كهي أيءػان أكثػر المنػايه أهػوالن بالشػباب.. فػنل        بالطي

جانػل أنهػا المكػاف الػام يرتػادق فػي أغطػل ا ،يػاف شػػباب         

أمسترداـ ناسها، تستطيع أف تطتقي أيءان بشباب آخر مػن  

مختط  أقطار الدنيا.. بعءهم مقيموف.. كبعءهم جػاؤكا  

ينشػػػػدكف السػػػػار.. كأ،يانػػػػان الءػػػػياع.. إال أف لطعابػػػػمة    

مػػػااقان خابػػػان كهويػػػة خابػػػة، فحتػػػ  بػػػغرها،    الهولنديػػػة

بالنسبة لطعوابم ا كربية الكبيرة ا خػرل، فهػو ينشػ  فػي     

ناػػ  الوافػػد إليهػػا مناخػػان محببػػان مػػن االسػػتكانة كالططػػ ..  

كيخيل إليك في أغطل ا ،ياف أنك لست في مدينػة تقاسػم   

المػػػدف ا كربيػػػة ا خػػػرل همومهػػػا كمشػػػاكطها.. بػػػل لقػػػد    

كبيػػػػر عػػػػامر بالحيويػػػػة كنسػػػػياف     تحسػػػػل أنػػػػك فػػػػي نػػػػاد   

المشكالت.. كأنها لم تعاف أم بعوبات من ،رر البتػركؿ  

فػػي السػػبعينات.. ككػػأف فءػػيحة "لوكهيػػد" ليسػػت إ،ػػدل   
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فءػػا ح أميرهػػا برنػػػارد.. ككػػأف فءػػػيحة رشػػوة "داسػػػو"     

بػػػػا،ل يػػػػا رات الميػػػػراج الارنسػػػػية أيػػػػاـ المنافسػػػػة مػػػػع  

جيكػػا ا مػػريكيين عطػػ  بػػاقة التسػػطيح الجػػوم لكػػل مػػن بط   

 كهولندا كالدنمارؾ؛ ليست من فءا حها. 

أمػػا أهػػل أمسػػترداـ فيعرفػػوف أف مػػدينتهم ليسػػت لهػػم   

ك،ػػػػػدهم.. بػػػػػل هػػػػػي لكػػػػػل النػػػػػاس، كمػػػػػن أم مكػػػػػاف..      

 –جانػػػل لغػػػتهم ا بػػػطية   إلػػػ    –فالهولنػػػديوف يتكطمػػػوف  

اإلنجطيزيػػػػة.. كأكثػػػػرهم يتكطمػػػػوف ا لمانيػػػػة أيءػػػػان.. ثػػػػم   

ة.. كفػػػػي معػػػػامطتهم الارنسػػػػية.. ثػػػػم اإليطاليػػػػة كا سػػػػباني

،ػػد إلػػ   لطغربػػان أريحيػػة، كعطػػ  الػػرغم مػػن أنهػػا متوااػػعة

مػا، إال أف أمسػترداـ تتاػػوؽ بهػا عطػ  قريناتهػػا مػن المػػدف      

ا خرل التي يكثر فيها ا جانل كالسػياح، كالتػي غالبػان مػا     

تجػػػد عنػػػد أهطهػػػا نوعػػػا مػػػن "االنقبػػػاض" كالناػػػور كػػػأمر    

ف المػػواين ،ػػد مػػا، يتولػػد مػػن اػػيه اإلنسػػا   إلػػ   يبيعػػي

باإلنسػػاف الوافػػد.. كهػػاا الءػػيه يعػػود غالبػػان لعػػدـ قػػدرة    

هػػاا ا خيػػر عطػػ  التخطػػه بػػأخالؽ ا كؿ كيباعػػه. كهػػاا       

ك،دق أمػر يكاػل درجػة جيػدة مػن الارقػة كاتسػاع الهػوة..         

 ف عدـ التكي  هاا، قد ياسر عط  أنػه اػع  كدكنيػة..    

أك ا،تجػػاج كا،تقػػار كاسػػتعالن.. كفػػي كػػل هػػاق الحػػاالت    
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إلنساف المواين ال يقول عط  إقامػة مسػتويات ،ػارة مػن     ا

 ا لاة مع اإلنساف السا ح أك الغريل. 

جنوف سا،ة الػ"ليدسبطين" كغيرها في أمسترداـ، لم 

يكػػػػن الباعػػػػث الو،يػػػػد لطحيويػػػػة فػػػػي ركح هػػػػاق المدينػػػػة   

المطتهبػػػة.. فهنػػػاؾ أيءػػػان الشػػػوارع الصػػػغيرة.. كالجسػػػور    

 كالقنوات الما ية.. 

ة أمسترداـ مدينة مزركعة في المػان.. فهػي   كبالمناسب

عبػػارة عػػن أكثػػر مػػن ما ػػة جزيػػرة بػػغيرة، يربطهػػا ببعءػػها  

أكثر من ما ة قناة، كأكثر من ألػ  جسػر.. ككػل شػوارعها     

بػػغيرة، تعبػػث فيهػػا ميػػاق نهػػر "سػػتل" بػػألواف محببػػة مػػن     

 ا مواج الودكدة الجسورة. 

هػػاق الشػػوارع.. كهػػاق الجسػػور كالقنػػوات الما يػػة،  

كانت تبعث في ناسي ذكرل سي ة لن أنساها مػا عشػت،   

هػػي "فينسػػيا" أك البندقيػػة فػػي إيطاليػػا.. كلعػػل النػػاس     

يحسػػػنوف عنػػػدما يػػػدعوف أمسػػػترداـ أ،يانػػػان: "فينسػػػيا   

الشػػػماؿ"، القػػػوارب الصػػػغيرة كالبيػػػوت المغركسػػػة فػػػي    

المػػػػان.. كػػػػل هػػػػاق ا شػػػػيان أكشػػػػكت أف تخطػػػػه منػػػػي    

 شاعران..  
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ولنديػػػة عػػػن فينسػػػيا، هػػػو    الػػػام يميػػػز العابػػػمة اله  

يرازهػػػا العمرانػػػي المو،ػػػد المميػػػز، كخابػػػة فػػػي القسػػػم   

القديم من المدينة.. كبناية مثل بناية "مػاريوت هوتيػل"،   

تخرج عط  ذكؽ هاق المدينة الخاص.. كبيػت عراػه متػر    

كا،ػػد فقػػ ، كمػػن عػػدة يوابػػه، كالواجهػػة كطهػػا يشػػغطها       

خػػػرل، البػػاب الػػػام تػػػأتي فوقػػػه النوافػػا الوا،ػػػدة بعػػػد ا   

بحسل عدد الطوابه؛ أمر قد ال تصدقونه مع أنه موجود 

 فعالن في أمسترداـ. 

بػػػحيح أف اإلنشػػػانات العمرانيػػػة القديمػػػة فػػػي هػػػاق      

المدينة قد تأثرت تأثران مباشران بطراز القػرف الثػامن عشػر    

الارنسػػػي الكالسػػػيكي كلكنهػػػا مػػػع ذلػػػك اناػػػردت بشخصػػػية   

ا شعور كاتػل،  مميزة قد ال نجدها في فرنسا ناسها.. ها

 كليست معاينة مهندس معمارم. 

نسػػيت أف أكمػػل لكػػم ،كايػػة "بػػا،ل السػػار" الػػام    

يصر عطػ  أف يغنػي بصػوت مرتاػع أمػاـ النػاس فػي شػوارع         

أمسترداـ.. لقد "،رف" يػا عبػاد الطػه عطػ  مػدخل شػارع       

"فوند لسترات"، كنحن نعػود لننػاـ بعػد أف أنهكنػي مشػيان      

 هو يقوؿ:"كمقارعة" تطك الطيطة.. ،رف ك
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"فوندؿ" هاا الام سموا الشارع باسمه ألػم يكػن    -

 كشمان بارزان عط  خد الشِّعر الهولندم؟؟ –يومان  –

 قطت: 

 هاا ما يقوله الهولنديوف.  -

 قاؿ: 

فطماذا ال تدعني بالمناسبة "أشعر!" أنا ااخر كما  -

 كاف ياعل هو؟

 ثم باح: 

 قاؿ المعن  تهيب خايرم يا زين كنساق. 

 زين كنس  ،بيبي بعد كلعني الهموـ.يا 

 يقوله يا غصوف الموز يتمايل به جناق. 

 إال استول في بساتين تمايطه النسوـ

قبػػػل أف يكمػػػل كاػػػعت يػػػدم عطػػػ  فمػػػه، إذ كقاػػػت     

جانبنػػػا تءػػػحك.. لقػػػد كانػػػت   إلػػػ   إ،ػػػدل "الشػػػعالكات" 

 تحسبه هاق الطعينة يشتمني. 

 أخػػػا يسػػػكل فػػػي أذنيهػػػاثػػػم . فػػػوران قطػػػل ا سػػػطوانة

العاريتين شعران ناعمان باإلنجطيزية.. فهػو يجيػد اإلنجطيزيػة    

 كأهطها.. كأكثر.. 
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داخػل الانػػدؽ، بعػد أف تركتهمػػا   إلػػ   هربػت مػػن البػرد  

عط  مدخل "فوند لسػترات" فػي مسػاجطة شػعرية سػيططع      

 الصبح قبل أف تنتهي. 

 سمعتها تقوؿ له كأنا أدير لهما ،هرم: 

كلكنػػػي لػػػم أكػػػن كنػػػت أعػػػرؼ أف البػػػدك يعشػػػقوف..  -

أعػػرؼ أنهػػم يجيػػدكف نصػػل الشػػراؾ لطاػػراش المطػػوف ،تػػ  

 باإلنجطيزية!
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 ال.. ال تبػػالغوا.. فهػػاق ليسػػت بػػورة شػػيطاف، بػػل     

 بورة أ،د أبنا ه!..  إنها

هػػػػػاق ا ذف "الماػػػػػركدة!" يػػػػػوالن كعراػػػػػان، كأنهػػػػػا  

 "سٌنة" محراث،  هي أذنه.. 

غطيرػػػة مػػػن  كهػػػاق العػػػين المدفونػػػة تحػػػت يبقػػػات     

كبالمخػدرات، هػػي   ،كبالخطي ػة  ،"الطحػم" المناػوخ بالسػػهر  

 عينه!.. 

 ،كبالرذيطػػة ،هػػاا الاػػم المػػأكوؿ بػػالتبغ كبالحشػػيش   ك

 كبالطغة المنحطة، هو فمه!.. 

 هاا ا ن  الام يشبه ،افر "،مار" هو أناه!.. 
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بينػػه كبػػين أبسػػ  معػػاني "االسػػتقامة"، مثػػل مػػا بػػين 

 النور كالرالـ من مسافة.

ار يأخاكنػػه  دك –فهػػو ممثػػل أيءػػان  –ي السػػينما فػ 

الف دكلػػػػن" لػػػػلدكار  آالقػػػػبح كاإلجػػػػراـ، كمػػػػا يأخػػػػاكف "  

الدنجوانيػػة كالرجوليػػة. هػػو معػػركؼ فػػي العػػالم كطػػه بأنػػه       

دكلػػن" معػػػركؼ  آالف أقػػبح ممثػػل سػػينما ي.. مثطمػػا أف "    

 بأنه ا كثر كسامة بين رجاؿ السينما!

 اسمه: سيرج غانزبور.

 أبطه: يهودم.. ركسي. 

 جنسيته: فرنسية. 

 نزعته: إسرا يطي بهيوني عنصرم. 

كاعه العػا طي: عطػ  الػرغم ممػا هػو عطيػه مػن قػبح،         

السػػينما ية كالغنا يػػة الااتنػػة،    النجمػػاتفهػػو زكج إل،ػػدل  

 اسمها "جين بيركين". 

غانزبور.. شهرته السينما ية محدكدة إذا ما قيسػت  

 ن!بشهرته كشاعر كمطحن.. كمغ
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فرنسػػػا، كبػػػدأت أفهػػػم الارنسػػػية، إلػػػ   أكؿ مػػػا ج ػػػت

أ،ببت موسيقاق، ككنت أجد في إشعارق موهبة ممتازة! لػم  

أكػػػن الو،يػػػد فػػػي ذلػػػك، فػػػأكثر الػػػاين ياهمػػػوف الارنسػػػية    

يقػػػدركف فيػػػه موهبتيػػػه الشػػػعرية كالموسػػػيقية الكبيػػػرتين.. 

هػػم يعدكنػػه فالارنسػػيوف خصوبػػان، مػػع أنهػػم يناػػركف منػػه،  

بنبداعػه الانػي،    كفمأخوذ مان الغنا يين، كهمن أبرز الشعر

كقػػػد تتبعتػػػه خطػػػوة خطػػػوة كػػػل ا يػػػاـ التػػػي عشػػػتها فػػػي   

عػػػدـ محاسػػػبة  إلػػػ   بػػػاري .. كمػػػع أف "القاعػػػدة" تػػػدعو 

الانػػاف عطػػ  سػػطوكه الشخصػػي، إال أننػػي أؤمػػن فػػي الوقػػت    

ناسػػػه بػػػأف نتػػػاج الانػػػاف، هػػػو جػػػزن مػػػن ذاتػػػه كتصػػػورق         

ته. إعتقادم أكيد كيبعه.. جزن من أخالقه كسطوكه كيوي

بأف نتاج الاناف هو الاناف ناسػه.. كبػأف الاػن ال يمكػن أف     

يخطو من را حة بانعه، كإاٌل فننه لي  فنان أبػيالن مصػقوالن   

 كإخالص التاكير.  ،بصدؽ العاياة

بعػػػد أف تكٕشػػػ  لػػػي غػػػانزبور.. أك قولػػػوا بعػػػد أف      

عرفت تدريجيان بأف رأسه الغطيرة تنحشر بكل ما يمكن أف 

ر، كمػػػا ال نتصػػػػور مػػػن أنػػػػواع الرذيطػػػة كاإلنحػػػػالؿ    نتصػػػو 
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كالاكػػػػر المػػػػريب، لػػػػم أهجػػػػرق فنيػػػػان، كإنمػػػػا   ،كالعدكانيػػػػة

، كلكنػي أخػات أتعامػل    هاستازني لمتابعته أكثػر مػن السػاب   

معه بحار!.. تمامان كما نتنػاكؿ بعػب ا دكيػة التػي يكػوف      

بعب "السم" جزنان من تركيبها الكيما ي.. إف اتبعنا فيها 

طبيػػػػل بانتبػػػػاق نجونػػػػا، كإف خاننػػػػا فػػػػي تناكلهػػػػا  كبػػػػاة ال

"الحار" فال مار من كتابة كبيتنا قبل أف نوكل رؤكسػنا  

  قرب كسادة من الطين ا بدم!..

عتػػػرؼ بػػػأنني مػػػن "مراػػػ " ا دب كالموسػػػيق ..   أ

كبمػػا أف هػػاا "المػػرض"، يعػػد مػػن ا مػػراض المستعصػػية  

مػا يقػع   أجاركم الطه! فقد كتل عطيَّٕ أف ألػتهم كػل يػوـ كػل     

 تحت يدم!.. 

أف أفػػػتح عينػػػي  ،بطبيعػػػة الحػػػاؿ، مػػػن المرغػػػوب فيػػػه

 ،بانتبػاق أمػػاـ كػل العقػػاقير المطرك،ػػة عطػ  يػػاكلتي؛  ميػػز   

السػػػػاـ منهػػػػا كغيػػػػر السػػػػاـ!.. إف تعػػػػايي   ،مػػػػا اسػػػػتطعت

كلكػن لػ ال    ،النوعين "شر" البد منه لطمصابين من أمثػالي 

 ،الػػة "تسػػمم"،قيقة، كػػاف الإلػػ   ينحػػدر كاػػعي الصػػحي

 بد أف أكوف ،اران جدان في التعامل مع النوع ا كؿ. 
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في أكثر ما يكتل، يتءح تاكيػرق المػريب،    ،غانزبور

كترهػػر  ،كعطػػ  أخػػالؽ النػػاس  ،كيبػػدك ،قػػدق عطػػ  النػػاس  

 كالجن  المشاع! ،كدعوته لطرذيطة كاإلنحالؿ ،إبا،يته

هػػػػاا الشػػػػاعر ال عقالنػػػػي.. يػػػػامن بعػػػػدـ جػػػػدكل      

القػول العقطيػة؛  نػه لػي  فػي       تعطيػل إلػ    التكاير، كيدعو

،ءارة اإلنساف، كاهتمامات اإلنساف، ما يػدعو  ف تكػوف   

تعػػػايي كػػػل إلػػػ   "يقرػػػان".. كلهػػػاا فهػػػو يتعػػػاي  كيػػػدعو

 أنواع المخدرات.  

إذا سػػػألته: مػػػػا هػػػػي أهػػػم أ،ػػػػداث الشػػػػهر بالنسػػػػبة   

لك؟!.. أجابك كسيجارة التبغ ال تغادر شاتيه المأكولتين: 

 أ،داث.. أنا ال أفكر!  بالنسبة لي لي  هناؾ

تػػرد عطيػػه السػػااؿ: فيتنػػاـ.. مػػا رأيػػك فيمػػا جػػرل        

هناؾ؟! يجيبك بتساؤؿ فاتر: هاق!.. كماذا كاف يجرم في 

 فيتناـ؟!

كيعطػػن بواػػوح   ،كيجػػاهر بػػالك  ،غػػانزبور عنصػػرم 

كأنه كاف "يحبهم" فق  يوـ  ،بأنه ال يطيه رؤية "العرب"
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لػو  ك ،يكػرههم  كانوا مسػتعمرين، أمػا بعػد أف تحػرركا فننػه     

 دكؿ بقػػوا مسػػتعمرين، فننػػه كػػاف سػػيتمكن مػػن زيػػارة كػػل     

 الشرؽ.

غانزبور يهودم بهيوني يقػوؿ بػأف تربيتػه فرنسػية،     

كال ياكر في الاهاب لطعيش مع اإلسرا يطيين في فطسطين، 

كلكنه ال يسػتطيع أف يتجػرد مػن أبػوله اليهوديػة، كال مػن       

ارثػة، فننػه   بهيونيته، كلهاا فكطما اجتا،ػت إسػرا يل أم ك  

سػاارتها فػي بػاري  لتقػديم "شػيك"      إل   كالسهم "يهرع"

يحمل مقػداران جيػدان مػن المػاؿ، ال يحػرؾ شػي ان فػي ثركتػه         

 المترفة!

غػانزبور إبػا،ي متهتػػك.. كػاف لػه فػػي بعػب مػا كتػػل       

مػػن إشػػعار "بططػػة" كهميػػة أك شخصػػية خياليػػة يسػػميها       

"مػػػالودم نيطسػػػوف" ،مطهػػػا كػػػل مػػػا فػػػي ،مػػػأة الخطي ػػػة   

هر كاإلنحالؿ من تهتك كانحراؼ، كقد اسػتبدلها فيمػا   كالع

 بعد ببططة أخرل هي "إياا براكف". 

غانزبور يكرق المجتمع.. كيعترؼ بأنه يكرق النػاس..  

كػل النػاس.. يحػل "المػػاابح"، كيقػوؿ بأنهػا تار،ػه أينمػػا       
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،طػػػت.. يػػػود أف يكػػػوف "إرهابيػػػان".. يػػػود أف يقتػػػل، كأف    

لو،يػػػد الػػػام يتمنػػػ   يسػػػاك دمػػػان.. أم دمػػػان.. كأمطػػػه ا 

آب"  –تحقيقػػه قبػػل أف يمػػوت، هػػو تنايػػا عمطيػػة "هولػػد   

ناجحػػػػة.. بالسػػػػطو عطػػػػ  أ،ػػػػد البنػػػػوؾ أك أ،ػػػػد متػػػػاجر    

 المجوهرات في باري !

را حته النتنة تنتشر بو،شية في كل جنبػات بػاري ،   

كػػأم عابػػمة أكربيػػة أخػػرل لػػم تسػػطم مػػن "تاػػرين" أقػػار  

 ونية!سي ة في التارين اإلنساني.. أعني الصهي

الارنسػػػيوف يقػػػدركف فػػػي غػػػانزبور موهبتػػػه الشػػػعرية 

كالانية، كلكنهم يناػرككف منػه كمػن أخالقػه.. أنػه يثيػر فػي        

ناوسهم درجة مرتاعػة مػن "التقػزز" كاإلشػم زاز.. إف فػي      

مجػػػرد ذكػػػرق لبعءػػػهم دعػػػوة جػػػادة لطتقيػػػون كالػػػػ"بصه"    

 كأكسن خطايا إبطي  عط  ا رض!

ت فارغػة مػن كػل    هاا ال يعنػي أف يػدم غػانزبور كانػ    

ا كراؽ الرابحة في أكركبا، فقد كاف، مع ا س ، يايد في 

استمراريته من االستحواذ عط  قاعدة عريءة من الشباب 

المشػػرد الءػػا ع، الػػام مػػا نجػػا مػػن لعبػػة الاسػػه كالرذيطػػة  
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كاإلبا،ية.. شباب الحشيش كالعيوف الغطيرة الحمػران فػي   

 أمسترداـ، كلندف، كاستكهولم، كباري . 

نػػوع فنػػي آخػػر غيػػر   إلػػ   غػػانزبور كػػاف يمػػٕد مخالبػػه  

الشػػػعر كالموسػػػيق .. أعنػػػي اإلخػػػراج السػػػينما ي.. كهػػػو   

اتخػػا هػػاا النػػوع الانػػي كسػػيطة أخػػرل لنشػػر "جرثومػػة"      

 الاتك في كل مكاف. 

لقػػد زكػػم الػػدنيا بأكسػػن مػػا يمكػػن أف يعػػرض عطػػ        

الشاشػػة الكبيػػرة.. كانػػت أفالمػػه محمطػػة بكػػل مػػا تكتنػػز بػػه    

 ،قد.. كخطي ة.. كانحالؿ.ناسه من 

أخػػرج لطنػػاس "ألبومػػان" مػػن شػػعرق كغنا ػػه.. اسػػمه:  

Roch around: the bunker      كقػد اسػتقبطه الوسػ  الانػي ،

الباريسي بنقد الذع، لم يكن أهػوف ممػا القػاق الػػ"ا لبوـ"     

 ااخر الام ،مل عنواف:

Je suis venu te dire que je m'en vais  

ا،ػػل. كبالمناسػػبة فأنػػا   أم: ج ػػت أقػػوؿ لػػك بػػأني ر   

أذكػػػر ااف أف غػػػانزبور تعمػػػد يومهػػػا أف "يػػػزين!" غػػػالؼ  

هػػاا الػػػ"ألبوـ" بصػػور كثيػػرة  نػػواع مختطاػػة مػػن القػػركد،    
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كبينهػػا بػػورته هػػو.. كأنػػػه يقػػوؿ بػػالك لطنػػاس: "أعػػػرؼ       

 بأنني قبيح!". 

أجػػػل فهػػػو يعػػػرؼ بأنػػػه قبػػػيح.. كيعػػػرؼ أيءػػػان بػػػأف   

منػػا سػنوات؛  نػػه  السػينما الارنسػػية خصوبػان قػػد تطقاتػه    

كػػاف الػػػ "أقػػبح!".. فالسػػينما كػػأداة تعبيريػػة، تبحػػث دا مػػان 

فػػي تعبيرهػػا عػػن الػػػ"أبطغ"، ليكػػوف التػػأثير أبعػػد.. كليكػػوف  

الهدؼ "أقرب.." فتختار مما تحت يدها من إل   الوبوؿ

 –،سػػل ا دكار  –ممثطػػين ا كثػػر كسػػامة، كا كثػػر قبحػػان 

 ي لهل في الجنة!أما "الدارجوف"، فحرهم فيها كح  أب

هل نجػد لهػاق الحقيقػة التػي يػدركها غػانزبور ناسػه        

كنقمته عط  النػاس، كعطػ     ،تأثيران ناسيان آخر في ك،شيته

أخالؽ الناس؟! هل نجػد فيهػا أ،ػد العوامػل المهمػة التػي       

كإ،ػػراؽ كػػل   ،خطقػػت فػػي ناسػػه الرغبػػة لتػػدمير كػػل شػػين    

في شين!.. هل نجد في اعتراؼ غانزبور بهاق الحقيقة، ك

نوعػان مػن التحػدم لطنػاس..      ،تأكيدق عطيها في كػل مناسػبة  

لكػػل النػػاس؟! هػػل نجػػد بالتػػالي فيمػػا يمارسػػه مػػن سػػحه     

 عراؼ الناس نوعان من االنتقاـ منهم؟  نهػم يرتكبػوف فػي    
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ا كؿ: أنهػػم ليسػػوا قبيحػػين مثطػػه، كالثػػاني:  ، ،قػػه خطػػأين

  نهم يدركوف بأنه قبيح!.. بل إنه ا شد قبحان!

وف لهػػػاا أثػػػر ناسػػػي فػػػي "تسػػػويد" بػػػاين   قػػػد يكػػػ

 غانزبور، كبالتالي في إذكان رغبته لهدـ كل شين..! 

 لكي أكوف منصاان أقوؿ: إنه فناف!

 ،اركق!اكلكي أكوف نابحان مخطصان أقوؿ: 
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اسػػتقبطها رسػػميان، تكريمػػان لهػػا، فػػي قصػػر اإلليزيػػه..   

 ترتدم "بودريه" عط  الطريقة ا لمانية! كانت 

كهػػػػو ينرػػػػر إليهػػػػا  شػػػػارؿ ديغػػػػوؿ ابتسػػػػم الجنػػػػراؿ

بعػد أف ،ػوؿ نرػرق إلػيهم:      ،قػاؿ لمػن ،ولػه   ثم بنعجاب.. 

 "ما أركع هاا الجندم كما أجمطه!" 

 إنها بريجيت باردك.

 بػػػػاردك كػػػػاف الجنػػػػراؿ يػػػػدرؾ تمامػػػػان بػػػػأف بريجيػػػػت  

منطقتػػػين مػػػن   بػػػاري  "المدينػػػة" تمػػػثالف أف "المػػػرأة" ك

 منايه "الاتنة" الدنيا!.. في كل الدنيا!.. 
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كػػػاف يػػػدرؾ بػػػأف النػػػاس ،ػػػين يتكطمػػػوف فػػػي أنحػػػان   

المعمػػورة عػػن فرنسػػا فننمػػا يتكطمػػوف عػػن بػػاري  بكػػل مػػا  

دكاعػػي "الاتنػػة" كالدهشػػة! كالريػػادة الاكريػػة    مػػن تحمػػل 

كالانية.. كهم إنما يتكطموف أيءان عن إ،دل "،واهرها" 

التػػي بػػطبت عيػػوف النسػػان كالرجػػاؿ فػػي كػػل بطػػداف العػػالم   

 كهػي كاإلثػارة.. كالتحػدم!   عط  نررة مأخوذة بالجمػاؿ..  

مجتمعة كطها في هاق الراهرة التػي تسػم : بريجيػت     أمور

 باردك. 

نراؿ يدرؾ بأف لباري  كلبريجيػت ناػوذين   كاف الج

سػػحريين سػػايعين يسػػيطراف عطػػ  م ػػات الماليػػين فػػي      

درجة أف الناس كانوا يعتقػدكف بػأف فرنسػا    إل   العالم..

ـ الجنػػػراؿ هػػػي: بػػػاري  كبريجيػػػت بػػػاردك!!.. لهػػػاا كػػػٕر

كاسػػػتقبطها رسػػػميان فػػػي اإلليزيػػػه، كلهػػػاا كػػػاف   ،بريجيػػػت

درجػػػػة أف سػػػكاف المػػػػدف  إلػػػ    اهتمامػػػه ببػػػاري  فا قػػػػان  

الارنسػػػػية ا خػػػػرل كػػػػانوا يعػػػػدكف ذلػػػػك مأخػػػػاان عطػػػػ     

 الجنراؿ..  

 باري  بقيت جميطة كفاتنة.. كلم ينسها العالم!
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بريجيت.. لم تعد فاتنة.. كالعػالم لػم ينسػها، كلكنػه     

 انشغل عنها.. 

بريجيت.. في ،والي الثمانين من عمرها كهػي ااف  

 ك،يدة من كل شين.

كانكسػر   ،كانطاأت كقػدة الصػبا   ،بنثن  كه  الشباا

أك أنهػػػم انشػػػغطوا  ،كلهػػػاا فػػر النػػػاس مػػػن ،ولهػػا   ،عودهػػا 

 عنها!. 

كالماتونوف بها في العشرينات  ،أبدقاؤها المقربوف

 بعءػهم لػوكا أعنػاقهم عنهػا.. كبعءػهم. بقػوا       ،من عمرهػا 

تشػتعل رؤكسػهم  شػيبان،     مثطهػا،  جانبها كلكن عواجيزإل  

ؿ غركر المرأة التي كانت فتنة يراوف بحا كهم لم يعودكا

 العالم!

 بريجيت ك،يدة! 

تجػػد يػػديها   -مثطهػػا  -فنانػػة عطػػ  مسػػتول عػػالمي    

خػػػاليتين مػػػن كػػػل شػػػين هكػػػاا دفعػػػة كا،ػػػدة: الشػػػباب..   

الجمػػاؿ.. السػػينما.. المسػػرح.. ا بػػدقان.. لػػم يبػػه مػػن  

هاا الربيد الام بنته بتراثها الوافر من الجماؿ كالػاكان  

 سول الاكرل.. الاكرل فق ! كالموهبة أم شين
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مرأة، كاف كل ما ،ولها يطاػح  هاق النهاية الصعبة ال

بالرغبػػة فػػي اإلبقػػان عطيهػػا هػػو الصػػدمة ا عنػػ  فػػي يػػوؿ    

العزلػػة عػػن كػػل   إلػػ   كهػػي التػػي دفعتهػػا   ،،ياتهػػا كعراػػها 

هنػػػاؾ.. فػػػي إ،ػػػدل نػػػوا،ي "سػػػاف  إلػػػ   فػػػاهبتشػػػين.. 

تركبيػػػه" فػػػي جنػػػوب فرنسػػػا، مػػػع خمػػػ  عشػػػرة قطػػػة..      

! ال بػػل إف "سػػاف تركبيػػه".. المدينػػة مسػػة عشػػر كطبػػانكخ

ذاتها.. إنما قامػت فػي ا سػاس عطػ  اسػم بريجيػت بػاردك        

 فأببحت من المصا   المهمة في جنوب فرنسا.

   فالمدينة تنمو ،وؿ المرأة التي شغطت العالم.

أجل!.. إمرأة كبرجيػت ينءػح قطبهػا بعوايػ  ،ػادة      

تعػػوض جمػػود اإلنسػػاف   منػػا نشػػأتها، كػػاف ال بػػد لهػػا أف     

بػػػػطحبت معهػػػػا عػػػػددان مػػػػن القطػػػػ   فا بوفػػػػان الحيػػػػواف..

كالكالب، ثم انبرت تهاجم كػل مػن "ياتػك" بالحيوانػات أك     

ياذيهػػا، كلػػم يسػػطم مػػن ذلػػك المسػػطموف الػػاين "يجعطػػوف  

 من أ،د أعيادهم مابحة لطخراؼ!!"

فػػػي "ليػػػل دك فػػػران "، ،يػػػث تسػػػكن بريجيػػػت ال      

بػدأ ينحػدر، سػول مجموعػة     يرافقها في بقية العمػر الػام   
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مػػن الكػػالب كالقطػػ ، تهبهػػا كػػل مػػا يطاػػح بػػه قطبهػػا مػػن          

إليها كل ما يعتط  في ناسػها مػن    كمن ثم فهي تكل،ل.. 

كمن خوؼ ال ينقطع مػن الشػيخوخة.. الشػيخوخة     ،،سرة

 التي سرقت جمالها كأاعات رغبتها في الحياة. 

كانػػت، عنػػدما داهمتهػػا نػػار الشػػيخوخة، تطجػػأ فػػي      

أسػرتها )أبيهػا كأمهػا كأختهػا ميجػانو(،      إلػ    ك إنػد" الػ"كي

لتقءػػي معهػػم نهايػػة ا سػػبوع فػػي "يوفسػػين" بػػالقرب مػػن   

باري .. تمامان كأم ياطة فػي مدرسػة داخطيػة كتػل عطيهػا      

أف تبقػػػ  بػػػين الجػػػدراف ا ربعػػػة لػػػػ"الايطال" مػػػع مجموعػػػة   

تحػػين الػػػ"كيك إنػػػد"،   أف إلػػػ   ،يوانػػات )قطػػ  ككػػالب(،   

 لترل ا هل! فتخرج في "فسحة"

عنػػدما تعرفػػت بريجيػػت عطػػ  جػػاكطين بػػانيوؿ زكجػػة   

الكاتل الركا ي كالسػينما ي كالمسػر،ي المشػهور مارسػيل     

بػػػانيوؿ قالػػػت لجػػػاكطين: ليتنػػػي عرفػػػت مارسػػػيل قبػػػل أف       

كربمػا كػاف يمكػن أف يصػبح      ،يموت، لقد كػاف رجػالن كبيػران   

 لي بديقان كفيان ،ت  مماته. 
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ميالدهػػػا هديػػػة  جػػػاكطين ،مطػػػت لبريجيػػػت فػػػي عيػػػد

مجموعػػة كتػػل كركايػػات لمارسػػيل بػػانيوؿ لتعػػيش بػػداقته  

 كرفقته في مماته، بعد أف فاتها أف ترار بهما في ،ياته. 

مػػن أسػػػر   مترفػػة لػػوم بػػاردك.. أبوهػػا.. مػػن أسػػرة      

عنػدما جانتػه بريجيػػت   ك ،الحػي السػادس عشػر فػي بػاري      

 ،ـ لػػم يكػػن يتوقػػع أف ابنتػػه   1934مػػيالدان ،ػػافالن فػػي عػػاـ    

ستشػػغل العػػالم كطػػه. بريجيػػت  ،بجمالهػا كداللهػػا كموهبتهػػا 

أخػػات ، فناسػػها كانػػت تريػػد أف تكػػوف راقصػػة جيػػدة فقػػ   

إ،دل مدارس الرقص الباريسية، لكن الطموح إل   تختط 

نحوهػا، كػاف    عيػوف الباريسػيين  الام كانػت تاكيػه نرػرات    

محػػػاكالت أخػػػرل غيػػػر الػػػرقص.. لقػػػد بػػػدأت إلػػػ   يػػػدفعها

مان يمتطػػ  رشػػاقة، فجربػػت أف تكػػوف    تكتشػػ  أف لهػػا جسػػ  

"مانكػػاف" عاراػػة أزيػػان، ثػػم فتػػاة غػػالؼ  شػػهر المجػػالت  

النسػػا ية الباريسػػية، ك شػػهر مجػػالت المواػػة مثػػل مجطػػة     

فػػػػي خػػػػػالؿ أسػػػػابيع فقػػػػػ  بػػػػػدأ   ك "جػػػػارداف دم مػػػػػود". 

ا مريكيػػوف يصػػوبوف عيػػونهم  نحػػو بػػاري ، ،يػػث توجػػد   

جػػانكا  ،إ،ػػدل "،واهرهػػا" النسػػا ية المدهشػػة  ،بريجيػػت

لجعطهػػا فتػػاة غػػالؼ  شػػهر مجالتهػػم.     ك ،إليهػػا لتصػػويرها 
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 شػحا كت ،كمن هنا بدأت بريجيت تغزك قطوب رجاؿ العػالم 

 غيرة نسا ه في كل مكاف.

كانػػػػت بعػػػػب مسػػػػارح "سػػػػاف جرمػػػػاف دم بريػػػػه"     

كالشػػػانزليزيه فػػػػي بػػػػاري  مػػػػواين خطاهػػػػا ا كلػػػػ  نحػػػػو  

 الكوميديا. 

ت كانػػت بػػغيرة.. بريجيػػ  ممثطػػةجميطػػة. كفاتنػػة.. ك 

هكػػػػػاا عنػػػػػدما التقػػػػػت كجيػػػػػه فػػػػػاديم، الصػػػػػحاي ككاتػػػػػل  

"بػارم مػاتش".. أخػا     الشػهيرة  مجطػة الالربيورتاجات فػي  

فػػاديم عطػػ  ناسػػه أف يبنػػي لػػه كيانػػان فػػي السػػينما أيءػػان..     

كأخا عط  ناسه كالك بأف يقػدـ لطسػينما الارنسػية أثمػن     

"هديػػة" يمكػػن لبػػاري  أف تاػػاخر بهػػا كػػل عوابػػم الػػدنيا  

كال  كانت "الهديػة" هػي بريجيػت   كقد بالنسان،  المشحونة

.. كلكػػن فػػاديم قػػبب مقابػػل الهديػػة مقػػدمان..  أ،ػػد سػػواها

لقد "اختط " قطل بريجيت التي ستصبح فيما بعػد ،طػم   

كاػعت يػدها فػي يػد      لكل ا زكاج المحتمطػين.  المستحيل

عمرهػا  كػاف  ـ )1952فاديم، كأعطنت زكاجها منه فػي عػاـ   
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أكؿ زكاجهػا،   ركجيػه فػاديم   كػاف كثمانية عشر ربيعان فق ( 

ككاف أكؿ من منحهػا دكران كبيػران فػي فػيطم مشػهور اسػمه:       

 ـ1956"كخطػػػه الطػػػه المػػػرأة".. خػػػرج لطنػػػاس فػػػي عػػػاـ     

  فأذهطهم!.. أذهطتهم  بريجيت باردك!

بريجيػػت الراقصػػة كعاراػػة ا زيػػان كفتػػاة الغػػالؼ..   

ة ينهػػاؿ النػػاس عطيهػػا   أبػػبحت ااف نجمػػة سػػينما ية كبيػػر   

في العالم بشغ ، لي  في باري  فق  كإنما في كل مكاف 

تعػػرض فيػػه أفالمهػػا.. بػػدأ النػػاس ياهمػػوف لمػػاذا تمشػػي         

تحػت   ،فتيات برلين، كنيويورؾ، كلندف، كيوكيو، كبػاري  

هػو لػوان بريجيػت     ،لوان جديد من ألوية الرشاقة كالجماؿ

لكطبػة البكينػي   باردك. بػدأكا ياهمػوف لمػاذا تحولػت هػاق "ا     

تشػػغل الخ بػػر  ،ػػاهرة اجتماعيػػة كسػػينما ية  إلػػ   الالمعػػة"،

 أف دة كل الناس في كل مكاف.  ا كبر في

،ػػين ترتػػدم بريجيػػت ،ػػاان "باليرينػػا" فكػػل بنػػات   

،ػػػػين تءػػػػع بريجيػػػػت كالعوابػػػػم الكبيػػػػرة ياعطػػػػن كػػػػالك! 

جرابػػات يويطػػة، كػػل الجرابػػات الطويطػػة تناػػا سػػريعان مػػن      

أمػػػا تسػػػريحة "ذيػػػل الحصػػػاف" فقػػػد    ا سػػػواؽ العالميػػػة! 
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انتشػػرت فػػي كػػل بطػػداف العػػالم  ف بريجيػػت كانػػت تسػػرح      

 شعرها كالك!

لػػػول النػػػاس كجػػػوهم عػػػن أسػػػطوب إليزابيػػػت تػػػايطور 

كجيطها في التمثيػل، كأبػبح هنػاؾ مػا يسػم  بػػ"مدرسة"       

بريجيػػػػت بػػػػاردك السػػػػينما ية.. أبػػػػبحت ،ركػػػػات نجػػػػوـ      

ق بػػاري  كفػػي  تجػػاالسػػينما فػػي أنحػػان الػػدنيا ترمػػي فػػي      ا

اتجاق بريجيت.. كاد الناس أف ينسوا تايطور، إذ ا،تارػوا  

م.. أمػػػا هػػػاق الااتنػػػة  ػػػػػػػػا فػػػي خزا نهػػػػػػػػبصػػػورها كبأفالمه

وا بصػػػػورها كبأفالمهػػػػا فػػػػػي   ػػػػػػػػػد ا،تارػػػػػػػػػ الباريسػػػػية، فق 

 قطوبهم. 

قطػػل ،بيبتػػه،  إلػػ   إذا أراد أ،ػػد أف يػػدخل السػػركر  

، فيبتعػػػد عػػػن كبػػػاها  فننػػػه يحػػػاكؿ أال يكػػػوف "تقطيػػػديان"  

بػػالقمر.. أك بالشػػم .. أك بالنجمػػة.. أك بالنسػػمة.. بػػل     

 يقوؿ لها بخياؿ معابر: "أنت كبريجيت باردك".

النػػاس ياكػػدكف اليػػوـ لبريجيػػت بػػاردك بأنهػػا سػػتبق    

نقطة بارزة في تارين السينما الارنسية، كلكنها بػرغم ذلػك   

 تبكي.. كتخاؼ!!
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من ،ياتها عزان  كل ما بقي لها في مشوارها ا خير

الشػػػػم .. كالبحػػػػر.. كمجموعػػػػة مػػػػن القطػػػػ    :كسػػػػطول

 كالكالب!

 دراما باردكا

 نهاية هاد ة.. كلكنها كابية.
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"مأسػػػاة الػػػػاين يعيشػػػوف الو،ػػػػدة أنهػػػم يحػػػػاكلوف    

هنػػا أعطػػي غمػػزة   انػػأإعػػداد أناسػػهم لمعايشػػة ااخػػرين..  

 ااخركف!" مجوف بوؿ سارتر "الجحيم ه لمقولةعين 

"جحيم الام يعيش الو،دة هػو ااخػر الػام يريػد     

.. ككػل إنسػاف   !.. يريػد أف يطغيهػا  !أف ياسد عطيه ك،دته

 نػػه ال يسػػتطيع أف  ،هػو فػػي الواقػػع ك،يػػد، كلكنػػه ال يعطػػم 

يتحمػػػل مءػػػاعاات عطمػػػه بػػػالك. هػػػاق هػػػي كػػػل مأسػػػاة        

 المجتمع المعابر!" 

 كال ،هػػػػاق الكطمػػػػات السػػػػابقة ليسػػػػت  لبيػػػػر كػػػػامو   

كال  ،ػػػد مػػػن الاالسػػػاة المتقػػػدمين أك    ،لمػػػالرك  ندريػػػه
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المتأخرين. إنما هي لشاعر كفناف.. يغٌنػي.. كاسػمه: ليػو    

كمحبػوب عنػد الارنسػيين..     ،كمعػركؼ  ،فيريه.. فناف كبير

كهػػو أيءػػان شػػاعر كمطحػػن كيقػػود أكركسػػترا. كقػػد جعطػػت  

كطمتػػػه هػػػاق افتتا،ػػػان لهػػػاا المواػػػوع؛  ف الشػػػين المهػػػم  

الحػديث عنػه هػو ا غنيػة الارنسػية      إل   ت أف أل الام أرد

أك ا كركبيػػػة، لمحاكلػػػة التعػػػرؼ عطػػػ  المسػػػتول العقطػػػي      

 كالاكرم كالعاياي عند ركاد ا غنية في فرنسا. 

فػػي الشػػرؽ العربػػي المطػػرب أك المغنػػي ال يجػػد كدان  

 ، ك نػػهانكجػػااب ق جمػػيالنؤأدا عنػػدما يكػػوفمػػن النػػاس، إال 

لدرجػػػػة ا كلػػػػ . كفػػػػي كػػػػل  مطػػػػرب "عػػػػاياي!" با كػػػػالك

ا كسػػػاط ال يمكػػػن إف نحػػػت  بعقػػػل المطػػػرب كال باكػػػرق!.   

كال أسػػتطيع أف أسػػتثني مػػن هػػاق النتيجػػة إال القطيطػػين مػػن 

 مطربي العرب كمطرباته.

في الغرب.. المطرب يحبه الناس  ف أدانق جميل.. 

 نػػه يمكػػنهم أف يحتجػػوا بعقطػػه كفكػػرق. كهػػم يسػػتطيعوف  ك

أغانيػه كفيمػا يقػدـ مػن فػن!.. يحبونػه       أف يقرأكا ذلك فػي  

 نػػه يحمػػل فػػي رأسػػه أشػػيان غيػػر أغنيػػة الحػػل كالشػػوؽ        

ر كالوبل.. يصهر هاق ا شيان في عقطه كقطبه، ثم هجكال
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يارغهػػػا فػػػي شػػػكل أغنيػػػة.. كلهػػػاا كثيػػػران مػػػا تػػػأتي مثقطػػػة  

أك  -بقءػػػػية أك قءػػػػايا تهمػػػػه هػػػػو أكالن.. كتهػػػػم النػػػػاس    

"خطػػه كطمػػات لطحػػن    بعػػد ذلػػك. فعمطيػػة   -كثيػػرين مػػنهم  

جػػػػاهز" ليسػػػػت السػػػػااؿ عنػػػػدهم.. كإنمػػػػا السػػػػااؿ: هػػػػو 

"إبػػداع لحػػن لكطمػػات جػػاهزة"، يتناسػػل معهػػا كيهيػػ  لهػػا    

 هػو  الطق  المناسل فػي ا دان كالتقبػل. ربمػا يكػوف هػاا     

 ،أ،ػػد ا سػػباب فػػي إف المطػػرب الغربػػي هػػو أ،يانػػان مطحػػن   

شػػاغرق كمالػػ  كطمػػات فػػي الوقػػت ناسػػه.. فهػػو يصػػوغ "    

 الموسػػيقي يصػػوغ لهػػا القالػػل إنػػه  " شػػعران.. ثػػم  رقكأفكػػا

كعطػػ  هػػاا النحػػو  .المناسػػل كمػػا يشػػعر بػػه، ككمػػا يحسػػه

يستطيع أف يقدـ ناسػه لطنػاس كمػا ياكػر.. ككمػا يشػعر..       

ككما يعبر عن تاكيرق كشػعورق.. فأغنيتػه هػي شخصػيته..     

كهػي ذاتػه المجػردة.. كطمػػات كلحنػان كأدانان.. كأنػه عنػػدما      

طنػػاس: "هػػاا أنػػا"، كلطنػػاس بعػػد ذلػػك أف       يغنيهػػا يقػػوؿ ل 

 يقبطوق كما هو، أك يرفءوق كما هو.  

"الحل".. كيغنػي  لػػ كفي فرنسا مػثالن المطػرب يغنػي    

ياهم أف دكر ا غنية لػي    فهوغيرق من قءايا اإلنساف.. ل

دغدغػػػة العوايػػػ  الجنسػػػية فقػػػ .. كأمػػػا الجمهػػػور فػػػنف      
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ي" مقيػػاس جػػودة ا غنيػػة عنػػدق لػػي  مواػػوعها "الغرامػػ     

سػػػوان كانػػػت  ،كإنمػػػا هػػػو جػػػودة الاكػػػرة التػػػي تعبػػػر عنهػػػا  

 غرامية أـ غير غرامية..

خاكا مثالن في فرنسا ليػو فيريػه، الػام قػدمت لهػاا      

كهػو المغنػي    ،المواوع ببعب كطماته، كجػورج براسػان   

الام يتمتع بشهرة كبشػعبية اليرقػ  إليهػا أم مطػرب آخػر      

،تػػ  أنػػه عنػػدما كػػاف يغنػػي فػػي "بوبينػػو" فػػي   ،فػػي فرنسػػا

بػػاري ، ال يجػػد أكثػػر النػػاس مقاعػػد لطحجػػز..  إف أكثػػػر       

أغاني هاا الرجل )جورج براسان ( سياسية كاجتماعيػة.  

كا غنيػػة السياسػػية تختطػػ  كػػل االخػػتالؼ عػػن ا ناشػػيد       

الوينية كالحماسية. كهي فن غير مخدكـ لدينا في البالد 

عرؼ أم أغنية غرامية لبراسان ، مع العربية. شخصيان ال أ

كهػػو مػع ذلػػك   ،أننػي سػمعت أكثػػر أغانيػه، إف لػػم أقػل كطهػا     

جانػػل أنػػه إلػػ   مطػرب محبػػوب مػػن كػػل الا ػػات فػػي فرنسػػا، 

 شاعر كمطحن..

خػػػػاكا مػػػػثالن آخػػػػر جػػػػورج موسػػػػتاكي، كهػػػػو كاتػػػػل  

 سػػمه "سػػااؿاشػػاعر كمطحػػن كمطػػرب.. بػػدر لػػه كتػػاب  ك

ط ا دبية كالصػحاية..  ا غنية؟" أثار اجة في ا كساإل  
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كهػػي موسػػتاكي هػػو ااخػػر يتمتػػع بشػػهرة فػػي عػػالم الاػػن،     

يغنػػي اإلنسػػاف  كهػػوال تقػػل عػػن شػػهرة براسػػان .. شػػهرة 

فػػػي تشػػػردق كفػػػي ماديتػػػه كفػػػي ماارقػػػات عصػػػرق.. كفػػػي       

يغنػػي الحػػل كػػأم "اهتمػػاـ" آخػػر مػػن  . إنػػه"الحػػل" أيءػػان

فػػالمطرب لػػم يخطػػه ليغنػػي    ،اهتمامػػات اإلنسػػاف المتعػػددة  

 الحل" فق .. "

 خاكا مثالن "أدمو" غن  ،ت  في الػ"اكتو ستوب".  

خاكا أغاني كثيرة ،ققت شهرة كاسعة في كػل بػالد   

أكثػػر مػػن لغػػة لتغنػػٕي بطحنهػػا ا بػػطي إلػػ   العػػالم، كترجمػػت

 ،ناسه لطجماهير ا خرل، مع أنه لي  فيها "توجع" ،بيل

أغنيػػة "مػػامي بطػػو" كهػػي معركفػػة     ..كال "هجػػر" ،بيبػػه! 

إلػػ   كقػد ترجمػت مػن اإلنجطيزيػة     ،  فػي الػبالد العربيػة   ،تػ 

إل  غيػر ذلػك مػن الطغػات      الارنسية كاالسبانية كا لمانية..

  ا خرل.

"تعػػاؿ" كالمقصػػود هنػػا لػػي  ،بيبػػان، كإنمػػا أبوهػػا      

كهػػػػػي لطمغنيػػػػػة كالممثطػػػػػة  ،الػػػػػام هجرهػػػػػا كهجػػػػػر أمهػػػػػا

 كقػػػػد السػػػػينما ية الارنسػػػػية الشػػػػهيرة: مػػػػارم الفوريػػػػه..  
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كغنتهػػػا فػػػي اإليطاليػػػة    ،اإلنجطيزيػػػةإلػػػ   غنيػػػةا  ترجمػػػت

 داليدا. المغنية المعركفة 

الارنسػػية، إلػػ   "هػػاا أنػػت" ترجمػػت مػػن اإلنجطيزيػػة 

 ،يث غناها جورج موستاكي. 

هػػػاق أمثطػػػة فقػػػ ..  غػػػاني ترجمػػػت؛  نهػػػا تحمػػػل    

مواوعات إنسانية يمكن أف يتعاي  معها أكثر الناس فػي  

 طاة. لغاتهم كأذكاقهم الانية المخت

 هاا ماذا يعني؟؟

هػػػػاا يعنػػػػي أف هنػػػػاؾ فنػػػػانين كاعػػػػين لهػػػػم قءػػػػايا   

كمبادئ إنسانية كاجتماعية تهمهم، كتخػتط  فػي ناوسػهم،    

جمهػور لػه قءػايا    إلػ    فيقدمونها لحنان يركبان.. يقػدمونها 

كمبػػادئ إنسػػانية متعػػددة، كالبػػد أف تهػػتم بهػػا "ا غنيػػة"،  

اكيػة" دكران آخػر   كإال فهي أغنية غبيػة.. إذ إف للغنيػة "ال  

فػػوؽ التطريػػل كغنػػان "الحػػل".. فهػػي "أداة" تعبيػػر فنيػػة  

مػػن ك،ا اهػػا أف تعػػال ، فػػي ،ػػدكد إمكانياتهػػا كموابػػااتها 

كأغنيػػػػة، مشػػػػاكل الجماعػػػػة كاهتمامػػػػات اإلنسػػػػاف. هكػػػػاا   

كلهػػاا كػػاف لهػػا رسػػالة..  -مطػػربين كجمهػػوران  -ياهمونهػػا 
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 ككػػػاف لهػػػا هػػػدؼ.. ككػػػاف لهػػػا دكر فػػػي ،يػػػاتهم.. كفػػػي      

 مواقاهم. 

جطبير بيكو مطرب مشهور في فرنسا له أغنية غطت 

سػػمعتها أكثػػر بطػػداف العػػالم اسػػمها: "الهنػػدم".. إنػػه ال       

بػػػأم "هنػػػدم".. كإنمػػػا  هػػػي أغنيػػػة     يبعػػػان يتغػػػزؿ فيهػػػا 

إنسانية تتحدث عػن مشػكطة إنسػانية.. هػي مشػكطة الهنػود       

 الحمر في أمريكا.. 

هنػػػرم سػػػطاادكر.. لػػػه أغنيػػػة القػػػت ركاجػػػان.. تغنػػػي    

اتااقيػػة السػػالـ الايتناميػػة التػػي عقػػدت فػػي بػػاري . فءػػالن    

ا خرل التي عايشت هاق  المشكطة السياسية  ا غانيعن 

 كاإلنسانية منا كالدتها.. 

أعطوني أغنية عربية كا،دة أك مطربان عربيػان كا،ػدان   

سػنوات يويطػة أك    غن  هاق المأساة اإلنسػانية التػي دامػت   

 أم مأساة أخرل مماثطة؟ 

سيرج ريجياني.. له أغنية اسػمها "الػا اب"، كعطػ     

يزاؿ الناس يصػاقوف لهػا.. كهػو ال     ال فننه عمرها الطويل

بػػػأم "ذ ػػػل" كإنمػػػا يغنػػػي مشػػػكطة تاريخيػػػة     فيهػػػا يتغػػػزؿ

 فرنسية أهرقت من أجطها فرنسا دمانن كثيرة.
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كعػػػػػػن معزكلػػػػػػوف عنػػػػػػا..  –أكثػػػػػػرهم  –مطربونػػػػػػا 

 قءايانا، كعن قءايا اإلنساف عمومان، لسببين: 

أكالن:  نهػػم ال يػػركف فينػػا إال ذلػػك الجمهػػور السػػادر  

فالبػد أف يتجػاكبوا مػع     ،الام ال يصاه إاٌل  غنيػة العشػه  

هػػاق الرغبػػة فينػػا، كإال فػػنف الحػػ  لػػن يحػػالاهم بالنجػػاح.       

أيػػن يقبػػل هػػاا   إلػػ   كال يػػدركف ،ثانيػػان: أنهػػم ال يقػػرأكف  ك

أين يدبر. كهاا لي  أشػد نكػران مػن جهطهػم     إل   الم أكالع

المطبه بتاريخهم، كبمػا يػدكر فػي أكيػانهم كمجتمعػاتهم؛      

كلػػاا فهػػم ال يسػػتطيعوف أف يغنػػوا قءػػايا أخػػرل مهمػػػة؛       

  نهم ال يتعاياوف معها فهم يجهطونها.

جانػل المغنػين الػواعين    إلػ    ما رأيكم لو ذكرت لكم،

ر مشػػهوران فػي فرنسػػا كهػػو  الػاين سػػبه ذكػرهم، مغنيػػان آخػ   

ر ي  تحرير جريدة تصدر في باري . فاي المسان يطب  

بدلة المنصة "المزركشة" كفي النهار بدلة ر ػي  التحريػر   

الوقػػػورة. اسػػػمه كطػػػود فرانسػػػوا. كهػػػو مرػػػْن لحػػػن ا غنيػػػة 

" التػي بػدع بهػا    My wayام كام ػػػػػ دان "مػػػػ الشػهيرة ج 

ا مريكػػػي  همعػػػدد كبيػػػر مػػػن مطربػػػي العػػػالم كفػػػي مقػػػدمت  

 فرانك سناترا. الشهير
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.. سػػألت أبػػدقان فرنسػػيين هػػاا السػػااؿ: مػػا هػػي     

الموسيق  بالنسبة إليػك؟ فطػم أعجػل عنػدما جػان جػوابهم       

لػم أعجػل ،تػ      مختصران هكاا: الموسػيق  هػي الحيػاة ..   

اللتقػػا هم فػػي ،رفيػػة الجػػواب. لػػم أعجػػل لماهػػومهم هػػاا      

جػػوابهم عطػػ   لطموسػػيق  ككنػػت أدرؾ بأنػػه البػػد أف يػػأتي     

 هاق الشاكطة.. كأما إف جان عط  غيرها فهو "مغطوط".

رجل القرية عندنا يزين بيتػه بسػال،ه.. بالسػي  ..    

يءػػػعها فػػػي كاجهػػػة مجطػػػ    ..أك الخنجػػػر .. أك البندقيػػػة

، الرجاؿ عنوانان لرجولته كشدة بأسه.. كالرجػل ا كركبػي   

 يػزين بيتػه كمجطسػه بػػ"البيانو"     خصوبان، الارنسيكربما 

 أقرانػه  عنوانان لاكقه كإ،ساسه. رجل القرية عندنا ينػاف  

في اقتنان "السالح" ا كثر مءانن كقوة، كالرجل الارنسي 

يختػػػار لبيتػػػه أجػػػود آالت البيػػػانو، كأكبرهػػػا كأغالهػػػا ثمنػػػان  

متوسػػ  دخطػػه. ككجػػه الشػػبه بينهمػػا: سػػرياف   إلػػ   بػػالنرر

" التقطيػػػد كالمػػػػوركث االجتمػػػاعي كالتػػػػاريخي. فػػػػػ"البيانو  

كالػػػ"أككورديوف" مػػثالن يمػػثالف قاسػػمان فػػي ،يػػاة ا سػػرة       

الارنسية منا عهود بعيدة مثل "السالح" بالنسبة للسػرة  

 القركية عندنا.. 
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في المقه  تخال  قطوب الناس ألواف خافتػة أك ،تػ    

فػػي المطعػػم تتسػػابه ا نغػػاـ، كمػػا  ،بػػاخبة مػػن الموسػػيق 

هػل بالنػاس   الشػارع اا ك يتسابه خرير المان فػي الجػدكؿ.  

تغمػػػرق الموسػػػيق  .. عطػػػ  "الربػػػي " .. عطػػػ  كاجهػػػة     

شػػػباب  هنػػػاؾ دا مػػػان  ..مقهػػػ  أك متجػػػر .. فػػػي أم مكػػػاف  

 .. كشباب يغني .. يعزؼ

منزلػه، فطػي  لػػ "شػرب     إل   كعندما يدعوؾ أ،دهم

كلكػػن لػػػ "تسػػمع موسػػيق " ..  ،الشػػام" كال للكػػل غالبػػان

كعندما تستءي  أ،دهم في منزلك، فقبل أف تسأله، ماذا 

يريد أف يشرب، يجل أف تسأله ماذا يريػد أف "يسػمع"..   

أعجػل عنػدما    كلهػاا فطػم   كأم نوع مػن الموسػيق  يحػل؟   

 جان جواب كل الاين سألتهم ما الموسػيق  بالنسػبة إلػيهم   

 ا،د: هي الحياة؟ هكاا، ككأنهم فم فرد ك من الارنسيين

هػػػم ياهمػػػوف الموسػػػػيق .. كفهمهػػػا لػػػي  سػػػػهالن..     

 كلهاا يدركوف أنها اركرة لحياتهم كالمان كالهوان..

عنػػدما "تحػػزف" ينصػػحونك بػػأف تسػػمع موسػػيق ..     

كعنػػػػػدما "تاػػػػػرح" ينصػػػػػحونك بػػػػػأف تسػػػػػمع موسػػػػػيق ..  

 "ركشته" جاهزة لكل ا مراض كالعطل..
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أك امػػرأة  لػن تنػدهش أبػػدان عنػدما تػرل شػػيخان مسػنان     

مسنة تتمايل في تثاقل .. يشارؾ أك تشػارؾ فػي رقصػة..    

 فالموسيق  هي مشاعر الكبار كالصغار مجسدة في نغم. 

هػػػاا الػػػدكر الػػػام تاديػػػه الموسػػػيق  يػػػنعك  ،بػػػان     

ازؼ عػػأم مغػػن كأم  –لطمغنػػي أك العػازؼ   كشػغاان كإكبػػاران 

،ت  أننػي كنػت أقػوؿ أ،يانػان مماز،ػان بعػب ا بػدقان:         –

تركتػه يجػوؿ فػي    ثػم   ت "قيثارا" في رقبة "،مػار" لو عطق

سػػاف ميشػػيل أك مونبرنػػاس،  خػػاق الجمهػػور با ،ءػػاف،     

فهػػو "فنػػاف".. كيحػػل الموسػػيق  كيصػػنعها، كيشػػعر بهػػا،  

 .من أجطها –أك بعءه  –كيباؿ كقته 

كبػػين هػػاا الصػػخل الموسػػيق  الػػام يعمػػر بػػاري ،   

رنسػية تقػ    كااخر القادـ من كل أنحان العالم، ا غنيػة الا 

فػػي الدرجػػة الثانيػػة بعػػد اإلنجطيزيػػة، كذلػػك لسػػعة انتشػػار      

الطغة اإلنجطيزية. أمػا مػن ،يػث القيمػة الانيػة، فهمػا تقاػاف        

عط  قدـ المساكاة، إف لم تتاوؽ الارنسية بعاكبة التعبيػر  

كرقػػػة النغمػػػة، ،تػػػ  أنػػػه معػػػركؼ أف ا غنيػػػة اإلنجطيزيػػػة       

 عاب.لطرقص أفءل، كالارنسية لالستماع أرؽ كأ
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فػػػػػي فءػػػػػان  تجولػػػػػهكأنػػػػػت تػػػػػاكر "جػػػػػاؾ بريػػػػػل"  

كتارغ  فيما بعداعتزؿ الغنان  فقدلهاة كشوقان،  الموسيق 

لطسػينما، فهػو ممثػل كبيػر فػي الوقػت ناسػه. كػالك الحػػاؿ         

جػػورج براسػػان ، أك  ل" الشػػوارب الغطيرػػة عنػػدما نػػاكر " 

الػػوافرة صػػطعة" الجػػورج موسػػتاكي، أك "ل الكٌثػػة طحيػػة"ال"

رهم.. كلكػػػن أكثػػػر مغنيػػػي فرنسػػػا غػػػزكا ليػػو فيريػػػه أك غيػػػ 

. كجػاكطين  .لطخارج هم: جوني هوليدم .. كميرام ماتيو

ا كؿ  نه يحاكؿ أف يقطد المغنين ا مػريكيين  ففرانسوا.. 

كرام  ،كاإلنجطيز في يريقه ا دان، كخابة جيم  بػراكف 

 "ركؾ اف ركؿ" هػاا باإلاػافة   ّمغىن ػي كآخرين مػن  تشارلز، 

 كهي الثانيةأما أغانيه في اإلنجطيزية، ك يغني بعبأنه إل  

لف ر،التهػػا لطخػػارج كثيػػرة كخابػػة النجطتػػرا،    فػػ)مػػاتيو( 

كهػػػػي تغنػػػػي أ،يانػػػػان باإلنجطيزيػػػػة. أمػػػػا الثالثػػػػة )جػػػػاكطين    

فرانسوا( فلنها تغني دا مان خارج فرنسا، فػي أكثػر بطػداف    

 العالم، كهي لهاا تكاد تكوف مغمورة داخل فرنسا..

ة تتمتػػع عالميػػان بنكهػػة خابػػة. بطػػاة  ا غنيػػة الارنسػػي

 نهػػا هػػي جانػػل أنهػػا أغنيػػة مثقاػػة كاعيػػة. ك   إلػػ   ،رك،يػػة

كالك فقد كانت اإلغػران لكثيػر مػن مغنػي العػالم، تثيػر فػي        



 

 403 

ناوسػػػػهم الشػػػػهوة لغزكهػػػػا كا،ػػػػتالؿ مقاعػػػػد، بػػػػغيرة أك  

كبيرة، في سػوؽ عراػها كاسػتهالكها، كالسػينما الارنسػية      

ن ا جانل تمامان، فكػاف هنػاؾ   كما ياعطه فيها بعب الممثطي

 غزكات ناجحة ،ققت انتصارات جيدة  بحابها.

غػػػػزكات إيطاليػػػػة تقودهػػػػا بنجػػػػاح     -مػػػػثالن -خػػػػاكا 

اني" كقػػػػد ،ققػػػػا فػػػػي ا غنيػػػػة غػػػػ"داليػػػػدا" ك"هيربيػػػػر با

 الارنسية نجا،ان لم يحققاق في ا غنية اإليطالية.

غػػػزكات يونانيػػة يقػػػ  فػػػي مقػػػدمتها   -مػػػثالن -خػػاكا  

.. كهػػػو لػػػم ّيعػػػرؼ إال با غنيػػػة    ناسػػػه اكيجػػػورج موسػػػت 

الارنسػػػية، ،تػػػ  أنػػػه أبػػػبح مػػػن أبػػػرز كاجهاتهػػػا محطيػػػان        

أنػػػه إغريقػػػػي.   دا مػػػػان كخارجيػػػان.. بػػػل إف النػػػػاس ينسػػػوف   

 القديرة نانا موسكورم. الانانة كتشاركه في ذلك

غػػػزكات إسػػػرا يطية .. فهنػػػا مغنيػػػة     -مػػػثالن -خػػػاكا 

انيهػػا فػػي الارنسػػية إسػرا يطية اسػػمها ريكػػازرا ي .. فكػل أغ  

،ققػػت نجا،ػػان جعػػل كػػل النػػاس يػػرددكف اسػػمها كأغانيهػػا     

 بنعجاب كفتنة.

من اإلنجطيػز بينػوال كػالرؾ .. كهنػاؾ      -مثالن -خاكا 

ال يهمكم أف أعددهم  ،غازكف آخركف أمريكيوف كأسبانيوف
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قػد يهمنػا فقػ  أف نعػػرؼ أيػن تقػع ا غنيػة الارنسػػية       ف ،هنػا 

 في "خريطة" العالم.. 

المدينػػػة التػػػي ال   ،جػػػورج موسػػػتاكي بػػػاري  يشػػػكو 

ا غنيػة" فيقػوؿ: "يخػرج كػل     إل   في كتابه "سااؿ ،تشبع

، جديػػػد كػػػل أسػػػبوع مغػػػٗنهنػػػاؾ يػػػوـ عشػػػرات ا غػػػاني. ك

كػػل سػػنة فػػي تخػػرج فػػي أكثػػر مػػن ما ػػة ألػػ  أغنيػػة   كهنػػاؾ

أمريكػػػي  –كهػػػاا يتسػػػاكل مػػػع اإلنتػػػاج ا نجطػػػو    ،فرنسػػػا

بػان جديػدان كػل عػاـ،     فبين ما يقػرب مػن سػتين مطر    كطه"..

البػػد مػػن كجػػود "أرقػػاـ" خاسػػرة، كهػػي ليسػػت قطيطػػة..        

كبػػين ما ػػة ألػػ  أغنيػػة كػػل عػػاـ، البػػد مػػن كجػػود "أرقػػاـ"  

موسػػتاكي ناسػػه  كخاسػػرة أيءػػان، كهػػي بالتأكيػػد كثيػػرة..     

يقػػوؿ "بػػين كػػل ما ػػة أغنيػػة جديػػدة هنػػاؾ أغنيتػػاف فقػػ          

غنيػة  ناجحتاف تموناف الثماني كالتسػعين أغنيػة الااشػطة ا    

إلػػػ   عمرهػػػا أقصػػػر مػػػن عمػػػر فسػػػتاف المػػػرأة.. كالطريػػػه  

 الموت يقصر من يوـ اخر".

هاق ا رقاـ الكبيرة في سوؽ ا غنية الارنسػية تػدفع   

محاكلػػػة اإلبػػػداع كالتاػػػوؽ فػػػي إلػػػ   الكثيػػػر مػػػن المطػػػربين

المادة .. مادة ا غنية .. كفي الوسيطة .. كسيطة عراػها  
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دأت تطاػػت النرػػر فػػي   .. كلعػػل مػػن أهػػم الرػػواهر التػػي بػػ     

 مجػػاؿ إبػػداع الوسػػيطة، أف بعػػب مطربػػي فرنسػػا بػػدأ يتجػػه

ا غنيػػػة إلػػػ   ا غنيػػػة "المزدكجػػػة" أك الثنا يػػػة .. أك إلػػػ  

الجماعيػػػػة فرػػػػاهرة ا غنيػػػػة الثنا يػػػػة فػػػػي فرنسػػػػا ليسػػػػت    

جديػػدة.. إٍذ يػػرد فػػي أذهػػاف النػػاس أكؿ مػػا يػػرد، عنػػدما      

وف"، كهمػا  ياكركف ا غنية الثنا يػة، "أريػك شػاردف كاسػت    

وات يويطػػة.. كلهمػػا أغنيػػة  زكجػػاف كيغنيػػاف معػػان منػػا سػػن   

سمها "المغامرة".. كلقد ازداد إقباؿ المطػربين  امشهورة 

عطػػ  هػػاا الطػػوف مػػن الغنػػان.. فمػػثالن.. "شػػيال" كزكجهػػا     

ثنا يػة.. كجػوني هوليػدم     ير"رنغو"، أبػبحا يقػدماف أغػان   

كسيطاي فارتاف، كهما أيءان يتمتعاف بشهرة كاسعة داخػل  

فرنسػػػػا كخارجهػػػػا، كهمػػػػا زكجػػػػاف كػػػػالك، كانػػػػا يغنيػػػػاف     

 لكل منهما لونه المميز.كاف مناردين، ك

عرفػت فرنسػا ،ػاهرة ا غنيػة الجماعيػة منػا سػػنوات       

فهاق فرقة "اإلخػواف جػاؾ"، كالمكونػة مػن أربعػة مطػربين       

يغنػػػوف إال سػػػويا.. كقػػػد ،هػػػر أكثػػػر مػػػن فرقػػػة       كهػػػم ال 

فرقػة "لػي شػارلو" كهػي      -مثالن–جماعية، أهمها كأشهرها 

 مكونة من أربعة مغنين أيءان. 
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تصػػوركا .. لػػو أف الما ػػة ألػػ  أغنيػػة التػػي تنػػت  فػػي  

بػػػاري  كػػػل سػػػنة كانػػػت كطهػػػا عػػػن "الحػػػل" فقػػػ .. أم       

ث كأغانينا العربية.. ماذا كاف سيحدث.. أجزـ بأنه لو ،د

هاا  ببح "الحل" عندنا شي ان يبعث عط  الغثياف.. كإف 

كػػاف قػػد بػػدأ الػػبعب فعػػالن يطػػوكف كجػػوههم نحػػو الحػػا  ،   

 نهم بهاا يستطيعوف أف يتأكدكا بأنهم ال يػركف شػي ان ..   

 كهاا هو المدهش. 
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كثيركف هم الاين يخط وف التقدير، فيرنػوف أف كران  

التػػػي تجتػػػاح العػػػالم اليػػػوـ شػػػي ان يػػػدع :   موجػػػة اإلرهػػػاب 

ن، هػػو أف  يالتمييػػز الطبقػػي. فالػػام ياكػػدق بعػػب المثقاػػ     

"التنػػاقب" يحسػػم فعطيػػان أم ابػػطداـ. بينمػػا "التشػػابه"  

كهػاا التنػاف  هػػػػػو     ،ثػم التنػاف    ،هو الام يوٌلد االلتقان

الػػػػػػام يوجػػػػػد الصػػػػػػراع الػػػػػام، بالتػػالي، يكػوف اإلرهػػاب     

 ،رػػاهرق.. أك إ،ػػدل كسػػا طه فػػي التعبيػػر عػػن ناسػػه أ،ػػد م

 كفي تقرير البقان.

لمػػػا تػػػوافر إلنسػػػاف المجتمعػػػات الصػػػناعية المتطػػػورة  

السػػػبيل ا مثػػػل لطتسػػػاكم فػػػي ،يػػػازة اإلمكانػػػات الاكريػػػة     

، بتنرػػيم عطػػ  الػػرغم منػػه  كالعقطيػػة، كػػاف ال بػػد أف يقػػوـ،    
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التصػػايات الجسػػدية التػػي عرفهػػا   النػػوع ا كثػػر كقا،ػػة فػػي 

 التارين البشرم ،ت  ااف!

اإلرهاب الاػردم الػام يقػوـ بػه     إل   كفءالن عن النرر

بعب المجرمين الهواة أك المحتػرفين مػن سػرقة، كسػطو،     

كقتل؛ من أجل تحقيه أغراض شخصية بػرفة، كالشػهرة،   

كالثران كغيرهما، فهناؾ اإلرهاب "النءالي" المنرم الام 

 رارق!يقوض كل عوامل هدكن إنساف اليوـ كاستق

اإلرهػػػاب الاػػػردم يأخػػػا مسػػػتول اإلرهػػػاب النءػػػالي      

ناسػه، كعيػان كتنريمػػان كتكتيكػان، كلكػػن الاػرؽ هػػو أنػه لػػي       

لهػػاا ا كؿ دكافػػع "مثاليػػة" فكريػػة أك سياسػػية، كمػػا هػػو      

الثػػاني.. فدكافعػػه عمومػػان هػػي خالبػػة  إلػػ   الحػػاؿ بالنسػػبة

المعركفػػػة لػػػدل الاػػػرد المعابػػػر،   لػػػػ "العقػػػد""إيجابيػػػة" 

 خطية اجتماعية قانونها "الندرة". داخل 

ك،ين نطقي نررة "بانوراميػة" عطػ  النشػاط اإلرهػابي     

بنوعيػه الاػردم كالنءػالي، نجػػد أف إنسػاف القػرف المااػػي      

)العشرين( كاف يكابد من الخوؼ كالقطػه درجػة لػم يسػمع     

عنها من قبػل.. ،تػ  كػأف يوباكيػة العصػر الصػناعي التػي        

قػػػد تحولػػػت، بسػػػون  بشػػػرق بهػػػا عػػػدد مػػػن فالسػػػاة القػػػرف 
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جحػػػيم ال ينػػػار إاٌل بالػػػدمار.. كإال بالنهايػػػة    إلػػػ   تقػػػدير،

 المأساكية لكل منجزاته الااتنة!

إلػػ   فػػي كػػل سػػاعة كفػػي كػػل لحرػػة، نحػػن مػػدعوكف      

معاينػػة مشػػهد دمػػوم إرهػػابي، كبالػػاات فػػي الػػدكؿ ا كثػػر    

تقدمان.. كدكؿ أكركبا الغربية.. ،ت  لقد تحوؿ مثػل هػاا   

ادم يتكرر في اليوـ الوا،د غير مرة.. فعل عإل   المشهد

ك،تػػػ  أبػػػبحت بػػػح  الجػػػرا م كالاءػػػا ح تنتقػػػي بأنػػػاة     

كبيسر موادها التي تحرص أف تكوف دا مان مثيػرة.. كهػاا   

مػػا يءػػعها فػػي بعػػب ا ،يػػاف فػػي ،ػػرج بػػالغ؛  ف جريمػػة   

القتػػػل فػػػي ذاتهػػػا، لػػػم تعػػػد هػػػي المثيػػػرة.. ك ف عمطيػػػات    

ي ا خػرل المثيػرة..   السطو المسػطح فػي ذاتهػا لػم تعػد هػ      

كلاا كػاف ال بػد مػن البحػث فػي الوسػيطة.. فػي البرنػام ..         

كفي التكتيك الام تناا به العمطية.. فهو ك،دق الام قػد  

 يكوف مصدر اإلثارة.

دعونػػػا مػػػن اإلرهػػػاب الاػػػردم الػػػام نشػػػأ مػػػن أجػػػل      

القءان عطيه ما يسم  بالقانوف الجنا ي.. كتعالوا نتحدث 

اإلرهػػػاب المػػػػنرم الػػػػام  عمػػػا هػػػػو أشػػػد خطػػػػورة، كهػػػػو   

 يستهدؼ "التركيل" االجتماعي بكامطه.
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فػػػػي هػػػػاا الطػػػػوف هنػػػػاؾ تنريمػػػػات فطسػػػػاتها ،ػػػػرب       

أخػػػػػػرل فطسػػػػػػاتها التحريػػػػػػر أك    تتنريمػػػػػػاكالطبقػػػػػػات.. 

االسػػػتقالؿ أك االناصػػػاؿ! كمػػػن ا كلػػػ  الجيػػػوش الحمػػػر:    

ا لماني، كا سباني، كالياباني.. كمن الثانية ما يتوزع فػي  

العػالم، مثػل جيػوش التحريػر اإليرلنديػة       أجزان مختطاة من

كا ريترية كالباسكية.. كجيوش أخرل في أفريقيا كأمريكا 

 الالتينية!

التنريمات التي تعتمػد ،ػرب الطبقػات هػي تنريمػات،      

إرهابيػػػة أيدلوجيػػػة، كهػػػي فػػػي الغالػػػل يسػػػارية متطرفػػػة..    

كالتنريمات التحريرية أك االناصالية، هي ماسسػات تتخػا   

لمسطح كسيطة لتحقيه غايات قومية أك كينيػة  من الكااح ا

برفة. كال يهمنا ااف البحث في ،ياها أك في عػدالتها!..  

كإنمػػػا المهػػػم أف ميػػػزة كػػػل منهمػػػا "التنرػػػيم"، كالتسػػػطح، 

كإال فكيػػػػ  يمكػػػػن تاسػػػػير عمطيػػػػة الكاميكػػػػاز  ،كالتءػػػػحية

اليابػػاني "موسػػو ياسػػو مػػا يػػرك" عنػػدما ألقػػي بناسػػه مػػع     

يا رتػػه عطػػ  منػػزؿ السياسػػي اليمينػػي المتطػػرؼ كودامػػا،       

الػػػام أتهػػػم بقبػػػوؿ الرشػػػوة فػػػي قءػػػية لوكهيػػػد؟! ككيػػػ   

يمكػػػن فهػػػم مالبسػػػات انتحػػػار "أكلػػػديك مػػػاينهوؼ" فػػػي       
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"غودرين انسطين"،  ـ، ككالك زميطتها1976زنزانتها عاـ 

ككطتاهما كانتا تتمكناف من قطل "اندرياس بادرمايهوؼ"، 

 زعيم الجيش ا ،مر ا لماني المشهور؟! 

مما يطات النرػر مسػألة التنرػيم بػين هػاق التنريمػات       

اإلرهابيػػة، كالعالقػػة كالتاػػاهم المتويػػدين بينهػػا.. فعنػػدما    

 ـ، كجػدت معػه  1977اعتقل بادر ماينهوؼ في أكاخر عاـ 

رسػػػالة بالشػػػيارة تبػػػين أف فيهػػػا معطومػػػات عػػػن اختطػػػاؼ     

الزعيم اإليطالي الدكمورك.. كلكن فك رموز هػاق الشػيارة   

لػػػػم يػػػػتم إال قبػػػػل اختطػػػػاؼ ر ػػػػي  الحػػػػزب الػػػػديمقرايي   

المسػػػػيحي اإليطػػػػالي بأسػػػػبوعين فقػػػػ .. كمػػػػا أف ا لويػػػػة  

الحمػران اإليطاليػػة تاكػػد دا مػػان عطػ  ارتبايهػػا بػػػ "الخاليػػا   

نتمػػان الشػػعبي"، كهػػي منرمػػة إرهابيػػة أخػػرل  المسػػطحة لإل

 في فرنسا. 

كمسػػألة التعػػاكف كالتنسػػيه بػػين ،ركػػات التحريػػر أك     

التوق  إل   االناصاؿ في شت  أنحان العالم، أمر ال يحتاج

مػػن عنػػدق يػػويالن، فعمطيػػة مطػػار )الطػػد( كاشػػتراؾ عنابػػر   

تػزاؿ عالقػة با ذهػاف.. لكػن     الالجيش ا ،مر الياباني فيها 

يػػػات مثػػػل هػػػاق مبػػػررات كينيػػػة كقوميػػػة، كمػػػا ذكرنػػػا  لعمط
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سابقان، كهي قد تتوق  بمجرد ،يازة إجابػات عادلػة لهػاق    

المطالػل الوينيػػة. لكػػن مػػا الحيطػػة مػػع تنريمػػات أيدلوجيػػة  

يحطم أبحابها بتغيير البن  االجتماعيػة كالثقافيػة السػا دة    

أك القا مػػة كالػػام يزيػػدها تعقيػػدان أنهػػا مػػاازرة أ،يانػػان مػػن 

 -تمػػويالن كتنريمػػان-انبين: مػػن جانػػل اسػػتخبارات دكليػػة جػػ

كهي تايػد منهػا عنػدما تريػد تصػاية بعػب السياسػين فػي         

دكلة ما.. كعندما تريد أيءان أف تعمل عطػ  زعزعػة نرػاـ    

،كم في بطد مػا.   كمػا أنهػا مػاازرة مػن زعمػان كرؤسػان        

دكؿ يعتقػػدكف أف "التغييػػر" فػػي جهػػات الػػدنيا ا ربػػع عػػن   

ن هػاق المنرمػات هػو تحقيػه لجػزن كبيػر مػن        يريه تمػوي 

 أهدافهم.

كلعبة اإلرهاب الدكلي لعبػة مءػحكة.. أك با بػح لهػا     

جانػػػػل مءػػػػحك!.. فهػػػػي فػػػػي بعػػػػب الػػػػدكؿ خطػػػػر عطػػػػ   

النراـ.. كهي في الوقت ناسه اركرة له! فهي خطر عطػ   

النراـ من ،يث إف هدفها هو تقويءه.. كهي اركرة لػه،  

عمها أ،يانان، كذلك لكي يعطػي  إٍذ أنه هو الام يثيرها كيد

لطجمهػػور بػػورة سػػي ة لػػػ"المنشقين"، فيخطػػه بهػػاا مبػػرران 

لسحقهم كتدميرهم، كلرفع سق  قػوانين كإجػرانات القمػع    

 كالنشاط البوليسي في البالد.
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اإلرهابيوف أناسهم لهم اسػتراتيجية ليسػت بعيػدة عػن     

اسػػػػتراتيجية النرػػػػاـ.. كهػػػػي تتمثػػػػل فػػػػي إثػػػػارة الخػػػػوؼ،  

 لازع، كإ،هار عجز السططة.. كقد تنجػر السػططة  كتعميم ا

،با ػػل الطعبػػة، فتنشػػر رجػػاؿ البػػولي  فػػي كػػل مكػػاف.. إلػػ  

فترتاػػػػع درجػػػػة القمػػػػع.. فيءػػػػيه النػػػػاس بهػػػػاا النشػػػػاط       

البوليسػػي.. كبهػػاا يءػػمن اإلرهػػابيوف تعػػاي  المػػواينين   

لويػػة هم إلػػيهم اػػد السػػططة!.. كلهػػاا فا   معهػػم كانءػػمام 

د هػػاا القػػوؿ: "عطينػػا أف نجبػػر   الحمػػران فػػي إيطاليػػا تػػرد  

الديموقراييػػػة الزا اػػػة فػػػي أكركبػػػا عطػػػ  أف تتخطػػػ  عػػػن       

أقنعتهػػا.. كذلػػك عػػن يريػػه اسػػتازازها كػػل مػػرة لتمػػارس      

 القمع خوفان عط  ناسها!"..

كلكػػن هػػاق اإلسػػتراتيجية ال تصػػدؽ فػػي كػػل ا ،يػػاف،  

فا لويػػة الحمػػران كجػػدت ناسػػها معزكلػػة تمامػػان عػػن تأييػػد  

رهابية ا خرل في عمطية اختطاؼ الػدكمورك  المنرمات اإل

كمحاكمته كقتطه..  ف ما ،دث لزعيم أكبر ،زب أكركبػي  

مبػػرر كجيػػه لطسػػططة بزيػػادة نشػػايها البوليسػػي، كالشػػعل     

اإليطالي كاإلنسػاني ال يمكػن أف يكػوف إال مػع السػططة فػي       

مثػػل هػػاا الجػػرـ! كلطمػػرة ا كلػػ  اتخػػات تجمعػػات اليسػػار  

قءػػان لموقػػ  ا لويػػة الحمػػران.. لػػي   المتطػػرؼ موقاػػان منا
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فػػػػي إيطاليػػػػػا فقػػػػػ .. كلكػػػػػن فػػػػي كػػػػػل أنحػػػػػان أكركبػػػػػا..   

المػػاكيوف.. التركتيسػػكيوف.. الاواػػويوف.. الالمنتمػػوف..  

كطهػػم كػػانوا اػػد إجػػرانات ا لويػػة الحمػػران فيمػػا يتعطػػه       

بقءػػية الػػدكمورك، كفطسػػاتهم هػػي أف مثػػل هػػاق العمطيػػة        

ت اليسػػػار تءػػػييه الحصػػػار عطػػػ  مجموعػػػا  إلػػػ   سػػػتادم

المتطػػرؼ، التػػي تمػػارس عمطهػػا السياسػػي بشػػكل عطنػػي!.     

إلػػػػ   كمػػػػا أف العنػػػػ  المعػػػػزكؿ عػػػػن الجمػػػػاهير ال يػػػػادم  

اعتمػػػاد إلػػػ   الثػػػورة.. "المططػػػوب دفػػػع الطبقػػػات الكاد،ػػػة

 العن ، كلي  إعطانها المثل!"

عطػ  هػاا المسػتول يػتم التعامػل السياسػي اليػوـ فػػي        

لنهءػػة الحءػػارية جػػزن مػػن العػػالم كػػاف يعتقػػد أنػػه باعػػث ا  

اإلنسانية المعابرة.. ككاف يعتقد أنه "الوبي" عط  هاق 

 الحءارة! كعط  المنجز اإلنساني.

االغتيػػاالت.. خطػػ  الطػػا رات.. زرع المتاجػػرات فػػي    

المكاتػػل كالماسسػػات الصػػناعية.. هػػاق ا شػػيان كطهػػا مػػن 

فبركػػة المجتمعػػات المتحءػػرة، فالمنرمػػات اإلرهابيػػة إنمػػا    

بي تهػػا كفػػوؽ ترابهػػا.. كقػػد اعتػػاد عطيهػػا    تنشػػأ أيءػػان فػػي 

النػػاس كمػػا اعتػػادكا عطػػ  أخػػا قطػػار الصػػباح نحػػو مقػػر         

العمل.. لم يعد أم شين منهػا يثيػر فءػولهم.. أك يحػرؾ     

 دهشتهم.
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لقد نجح الغرب بشكل عجيل في إقناع ناسػه بػأف مػا    

يحدث في العالم الثالػث هػو ك،شػية، كأف مػا يحػدث عطػ        

تصػػػػرؼ" فػػػػي التػػػػدبير   "سػػػػون مجػػػػرد أراػػػػه إنمػػػػا هػػػػو 

النءػػالي.. فهػػو ال يػػرل "اإلرهػػاب" مءػػخمان إالن فػػي دكؿ    

 العالم الثالث، كالسيما عند العرب كالمسطمين.

هاا الغرب ال يتردد في ،ػاؼ الاطسػطيني مػن قػوا م     

التعامػػػل اإلنسػػػاني لمجػػػرد أف فطسػػػطينيان اختطػػػ  يػػػا رة     

ليػػوق  الءػػمير اإلنسػػاني نحػػو قءػػيته.. كنحػػو تشػػردق..    

ه.. كاياع كينه.. كاستالب هويتػه.. كلكػن الغػرب    كجوع

ناسػػػػه بالمقابػػػػل يػػػػتطم  ا عػػػػاار الناسػػػػية كاالجتماعيػػػػة  

كاالقتصادية لإلرهاب الام يج  من مثل اانسػة "سػوزاف   

البرشت".. التي دخطت عط  ر ي  مجطػ  إدارة "درسػند   

بنػػك"، السػػيد "يػػورغن بونتػػو" كمعهػػا باقػػة كرد.. تهن ػػه     

لػػم تغػػادر مكتبػػه قبػػل أف تػػودع رأسػػه بعيػد مػػيالدق.. كهػػي  

خمػػ  ربابػػات مػػن المسػػدس ا نيػػه الػػام كانػػت تخب ػػه 

 تحت سترتها الداخطية!

في إيرلندا يكوف معدؿ احايا اإلرهاب عشػر اػحايا   

أسػػػػػبوعيان.. كهػػػػػاق نسػػػػػبة تبعػػػػػث التاػػػػػاؤؿ فػػػػػي ناػػػػػوس      

اإليرلنديين مقارنػة بنسػل مرتاعػة أخػرل كانػت تحػدث فػي        
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ناؾ تقوؿ: إف هػاا لػي  معػدالن    السابه.. بل إف السططة ه

عاليػػان، فهػػو أقػػل بكثيػػر مػػن اػػحايا ك،ػػوادث السػػير عطػػ      

الطرقػػات فػػي عططػػة نهايػػة ا سػػبوع! فيكػػاد هكػػاا يسػػتوم   

لدل العالم المتحءر القتل بحوادث المػركر كالقتػل الػام    

 يدخل في باب باإلرهاب! 

كعطػػ  الػػرغم مػػن تأكػػد البػػولي  فػػي الغػػرب مػػن فشػػل 

البوليسػػػػػػية كاالسػػػػػػتخباراتية اػػػػػػد هػػػػػػاق  كػػػػػػل أنشػػػػػػطته 

المنرمػػػات، إاٌل أنػػػه يصػػػر عطػػػ  االعتقػػػاد بػػػأف الحػػػل، كػػػل   

الحػػػل، يكمػػػن فػػػي التشػػػديد فػػػي كسػػػا ل العقػػػاب.. كعطػػػ  

الػػرغم مػػن تأكػػدق مػػن أف مطػػاردة اإلرهػػابيين، فػػي بػػالدق،       

ليسػػت هػػي الطريػػه ا مثػػل نحػػو أمػػاف المػػواين ا كركبػػي، 

 إاٌل أنه ماتوف بالمطاردة!

جانل عػدد كبيػر مػن الخبػران     إل   ف أل  شرييثالثو

ا جانل، أثبتوا فشالن ذريعان في مجرد العثور عط  "سػجن  

الشػػػعل" الػػػام كػػػاف الػػػدكمورك محتجػػػزان فيػػػه.. أك عطػػػ     

"محكمػػة" ا لويػػة الحمػػران، التػػي كػػاف يحػػاكم فيهػػا زعػػيم    

الحػػػػزب الػػػػديموقرايي المسػػػػيحي، بعػػػػد قءػػػػان خمسػػػػة     

 كفي ا ،راش اإليطالية!كأربعين يومان في الشوارع، 
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هػػاق الخطػػورة ال تػػزداد إاٌل تااقمػػان.. كهػػي تهػػدد كػػل  

 جزن من أجزان المعمورة دكف توق !

 قيل في أ،د التقارير الصحاية:

"لقػػػد أبػػػبحت التصػػػايات الارديػػػة عمطيػػػات إرهابيػػػة    

اعتياديػػة.. فهػػل يقػػدـ ذات يػػوـ إرهػػابي مػػتعطش لطمػػوت       

ؽ مدينػػة كبػػرل  عطػػ  تاجيػػر إ،ػػدل "القنابػػل الاريػػة" فػػو   

مكترة بالسػكاف؟! كتشػير الدراسػات التػي أجرتهػا القػوات       

أنػه لػي  مػن المسػتحيل     إلػ    المسطحة ا مريكيػة الخابػة،  

سرقة ا سطحة النوكية مػن مسػتودعاتها أك مػن مصػانعها.     

فطقػػد أثبتػػت هػػاق التجػػارب أنػػه مػػن السػػهل نسػػبيان دخػػوؿ      

ة، مخػػازف ا سػػطحة النوكيػػة، عطػػ  رغػػم الحراسػػة المشػػدد    

كالحػواجز المواػوعة ،ولهػا، كأجهػزة اإلنػاار اإللكتركنيػػة      

التػػػي تحميهػػػا، كهػػػاا يمكػػػن أف يحػػػدث عطػػػ  يػػػد إ،ػػػدل    

 المجموعات اإلرهابية الشديدة التنريم!"

****** 

أكفاليػػا شػػقيقة الطيػػدم ماكبػػث كانػػت تقػػوؿ: "تعػػالي       

أيتهػػا ا ركاح التػػػي تسػػهر عطػػػ  أفكػػار المػػػوت.. كاقتطعػػػي    

بالو،شػػػية المططقػػػة، أنػػػتم يػػػا كزران أعءػػػا ي.. كأمط ينػػػي 

 سم زعاؼ!"إل   الموت اقطعوا ثديي.. كليتحوؿ الحطيل
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إف اليأس.. مقركنان ببقية العقػد العصػرية ا يديولجيػة    

إلػػػ   االنءػػػماـإلػػػ   كاالجتماعيػػػة، هػػػو الػػػام دفػػػع المػػػرأة 

،ءػػور المػػرأة فػػي مثػػل   إلػػ   منرمػػات إرهابيػػة. كاإلشػػارة  

عطػػ  بػػل  ،لػػة مسػػتترة هػػاق المنرمػػات ليسػػت إشػػارة خجو  

 فطي  هناؾ ،ءور أكثر جرأة! ،العك 

المػػػرأة التػػػي كانػػػت تنػػػاـ فػػػي خيػػػاؿ الشػػػعران، كعطػػػ    

أيػػراؼ أنامػػل الانػػانين.. المػػرأة التػػي كانػػت تحػػل الػػورد        

كالعطػػػػر كالموسػػػػيق .. تنػػػػادم أكلياػػػػا شػػػػقيقة الاليػػػػدم    

سػػػم إلػػػ   ماكبػػػث: "اقطعػػػوا نهػػػدم.. كليتحػػػوؿ الحطيػػػل    

نزيااللي: "عنػدما نختػار الكاػاح،    زعاؼ"! كتردد قوؿ مارت

ال يمكننا أف نحل عدكان.." كمارتزيااللي تءغ  عط  هاق 

الكطمات، كهي تخطع من يػدها "دبطػة" الخطوبػة التػي كػاف      

قد كاعها في أببعها أ،ػد أعءػان الحػزب الػديموقرايي     

المسيحي في إيطاليا.. كهي منا ذلػك الوقػت مططوبػة مػن     

 البولي  لعدة تهم ك،وادث..

"العيد هو القتػل" كطمػة كانػت تقولهػا "سػيطك مػاير       ك

فيػػوت"، إ،ػػدل المتهمػػين باختطػػاؼ ر ػػي  أربػػاب العمػػل    

ـ 1977ا لماني السيد "شالير".. كما سػاهمت فػي عػاـ    

 في محاكلة نس  مقر المحامين في كارؿ سركخ..
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هنػػػاؾ تبريػػػر آخػػػر لتواجػػػد المػػػرأة المطحػػػوظ داخػػػل      

عءػػو فعػػاؿ كثابػػت    المنرمػػات اإلرهابيػػة، كهػػو أف المػػرأة   

الوجػود فػي المجتمػػع.. النءػاؿ مػن أجػػل "الثػورة"، لػػي       

 امتيازان لطرجاؿ فق !

كتػػػأتي بػػػورة إمػػػرأة متحجػػػرة المشػػػاعر كالعوايػػػ       

كالػػػػػػدموع كخطيبػػػػػػة الكاميكػػػػػػاز اليابػػػػػػاني، فتػػػػػػودع زكج     

المستقبل بعيوف من بطصػاؿ كهػو يأخػا يا رتػه، منططقػان      

مػػػتهم برشػػػوة ليقػػػاؼ بهػػػا كبناسػػػه عطػػػ  منػػػزؿ اليمينػػػي ال 

 لوكهيد..

إل   "ال يمر نهار عط  البولي  اإليطالي دكف اإلشارة

مػرأة!".. كأكثػػر مػن ذلػػك: "أف   ابهػا  عمطيػة إرهابيػة قامػػت   

ـ كاجهت إرهابػان نسػا يان مسػطحان ال    1978إيطاليا في العاـ 

شػاقه فيػػه كال ر،مػػة". هػػاق أقػواؿ  ،ػػد اػػباط البػػولي    

 اإليطالي.. 

طػػػػاردين مػػػػن جماعػػػػة بػػػػادر كفػػػػي ألمانيػػػػا معرػػػػم الم

مػػػاينهوؼ هػػػم نسػػػان.. كمػػػن يسػػػتطيع أف ينسػػػ  "مػػػارا"   

ا سطورية التي تحتل مكانان بارزان في سجل تنريم ا لويػة  

الحمران.. فعندما سقطت فػي "معركػة" ،اميػة بالربػاص     
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مػػػع البػػػولي  بػػػاح "الرفػػػاؽ" ،ولهػػػا: "مػػػارا!.. زهػػػػرة       

 ".الحرية.. آالؼ ا يدم تزرع ،قطك كتحمل السالح!

كمػػػن يسػػػتطيع أف ينسػػػ  كػػػالك "المطكػػػة الحمػػػران"،  

التي ترأس الجيش ا ،مر الياباني.. الام يعد من أخطػر  

المنرمػػػات اإلرهابيػػػة فػػػي العػػػالم.. "فقػػػد كانػػػت هػػػي التػػػي 

شي أككيديرا عطػ  رأس المجموعػة   أرسطت زكجها تسوجو

مطػار الطػد".. أرسػطته كهػي تعػرؼ أنػه لػػن       إلػ    نتحاريػة اال

كهػػي تعػػرؼ أنػػه سػػيموت.. كانػػت تقػػوؿ:    يعػػود.. أرسػػطته  

 "،بي الو،يد هو الثورة!"

عط  مستول اإلرهاب تاوقت سػنوات السػبعينيات مػن    

القرف المااي، فاي كل أجزان الكرة ا راية، كبالاات في 

الغرب، لػم يشػهد اإلنسػاف تهديػدان مقننػان كمبرمجػان متمػثالن        

فػػي تصػػايات سػػريعة ككثيػػرة مثطمػػا شػػهدته السػػبعينات..      

قػوؿ بعػب البػػا،ثين: كانػت بدايػة اإلرهػػاب فػي أكربػا فػػي       ي

القػػرف السػػادس عشػػر، ،يػػث ،هػػرت الحركػػات الاواػػوية       

االقتصػػادية كالدينيػػة، كفػػي أكركبػػا ناسػػها فاػػي نرػػر هػػاق    

الحركػػات: "السػػططة مػػا هػػي إاٌل شػػر  نهػػا تقػػ  اإلنسػػاف       

كالنػػور اإللهػػي الموجػػود داخطػػه".. كلهػػاا كجػػل الػػتخطص  
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عػػيش ا فػػراد دكف آمػػر أك نػػاق.. إخػػوة مػػن السػػططة، كمػػا ي

يتعايشػػػػوف بالمحبػػػػة ك،سػػػػن التاػػػػاهم".. كمسػػػػألة إلغػػػػان  

السػػططة لتحقيػػه مثػػػل هػػاا المنػػػاخ، قػػاؿ بهػػػا جػػاف جػػػاؾ      

 ركسو.

كجػػػانت "الجماعػػػة اليسػػػوعية" التػػػي ،رمهػػػا البابػػػا      

كطيماف الرابع عشر فػي ذلػك القػرف ناسػه.. ككانػت تيسػٌخر       

اجتمػػػػاعي، فاغتيػػػػاؿ اإلرهػػػػاب لػػػػرد أم تغييػػػػر أك إبػػػػالح 

تغييػػر الواػػع الػػديني، يعػػد كاجبػػان     إلػػ   "مسػػاكؿ يسػػع  

كلي  جريمة". كقد نشرت هاق الجمعية من الاوا  فػي  

 أكركبا ما نشرت.. ،ت  ،وربت.. كايه الخناؽ عطيها!

ثػػػم جػػػان بػػػاكونين زعػػػيم الاواػػػويين االقتصػػػاديين،     

الام يامن بالقتل كاعل سياسي ،اسػم.. أك كمػا يسػميه    

"الدعايػػة بواسػػطة العمػػل".. ككػػاف القػػرف التاسػػع عشػػر،     

،يػػػػػػث كرجرػػػػػػدٍت أفكػػػػػػار بػػػػػػاكونين أنصػػػػػػاران كمايػػػػػػدين..    

"االغتياالت السياسية العديػدة التػي جػرت فػي أكا ػل هػاا       

ين.. ارتكبهػػا فواػػويوف يامنػػوف القػرف.. أم القػػرف العشػػر 

بأفكػار بػاكونين.. كأبرزهػا: اغتيػاؿ المطػك اإليطػالي همبػػار       

ـ.. كاغتيػػػاؿ ر ػػػي  الواليػػػات المتحػػػدة   1900ا كؿ عػػػاـ 
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ـ.. كاغتيػػػاؿ المطػػػك 1901ا مريكيػػػة كليػػػاـ ككػػػنالم عػػػاـ 

ـ.. كجػػػػػػان اغتيػػػػػػاؿ ا كسػػػػػػيدكغ  1913اليونػػػػػػاني عػػػػػػاـ 

ؿ ،ػرب عالميػة   ـ ليشعل أك1914النمساكم كزكجته عاـ 

فػػػػػي تػػػػػارين البشػػػػػرية.. عطػػػػػ  الػػػػػرغم مػػػػػن أف ا سػػػػػباب    

المواػػػػوعية لهػػػػاق الحػػػػرب كانػػػػت قا مػػػػة فػػػػي غيػػػػر هػػػػاا   

 الحادث".

لم يكن قدرنا ك،دنا فػي الشػرؽ، فهػو     ، إذف،اإلرهاب

أيءان قدر أكربا.ز بل إنه كالك قدر العالم كطػه. فاإلرهػاب   

 ال جنسية له كال دين.. اإلرهاب هو اإلرهاب.

 الوجػػه ااخػػر مػػن العمطػػة فػػيمكن قرانتػػه كػػااتي: أمػػا 

أ،ػد   اإلرهاب في أكركبا موجه اد السططة.. لكنػه عنػدنا  

 تريدكف أمثطة؟! خصا ص السططة ناسها!

خػػػػاكا "،كػػػػم العسػػػػكر" ابتػػػػدانن مػػػػن "فيػػػػدال" فػػػػي 

ا رجنتػػػين، ،تػػػ  منغسػػػتو فػػػي أثيوبيػػػا.. مػػػركران بأسػػػمان  

!.. كلكػػػن أفريقيػػػة أخػػػرل كطهػػػم يرفعػػػوف شػػػعارات الحريػػػة 

،ػػدو كبيػػر زرا ػػل قطعػػاف الماشػػية..     إلػػ   سػػجونهم تشػػبه 

يساؽ إليها الناس كا بقار.. كإذا لو،رت نقػ  الػدـ عطػ     

بػػػاالتهم العسػػػكرية، قػػػالوا: إنهػػػم كػػػانوا فػػػي ر،طػػػة بػػػيد   

 غانمة!!
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 تريدكف أمثطة عربية ،ت  ال نتهم باالنحياز؟!

أسػػػال خريطػػػة الجزيػػػرة العربيػػػة.. فاػػػي  إلػػػ   انرػػػركا

الػػػيمن كانػػػت هنػػػاؾ "سػػػططة" تحكػػػم.. كهػػػي بكػػػل جنػػػوب 

بسػػاية قطعػػػت أعنػػػاؽ خمسػػػة كسػػتين مػػػن شػػػيوخ قبا ػػػل   

بالدهػػا إلػػ   ـ، بعػػد أف دعػػتهم1972الشػػماؿ اليمنػػي عػػاـ  

لتأبػػيل التقػػارب بػػين شػػعبي الجنػػوب كالشػػماؿ!!.. كهػػاق  

"السططة" ناسها أنجزت أبشع بور فواوية "باكونين"، 

م يػدر بخطػدق لحرػة    كهي تغتػاؿ الػر ي  الغشػمي، الػام لػ     

كا،دة أف التعامل السياسي، ،ت  بين أعدان الحػرب، قػد   

 هاا المستول من الغدر كالناالة!إل   يصل

الػػػػر ي  السػػػػادات عطػػػػ  الػػػػرغم مػػػػن بحػػػػور الػػػػدمان    

الممتدة بين العرب كإسرا يل لم ياكر يومػان فػي "تاتػيش"    

المبعوثين اإلسرا يطين الاين استقبطهم في القػاهرة، فكيػ    

كف أف "يحػػػػار" الغشػػػػمي مبعػػػػوث دكلػػػػة عربيػػػػة..    تريػػػػد

 جارة.. كشريكة في ا ركمة، كفي التارين، كفي المصير؟!

الجنػوب..  إلػ    الغػرب.. كمػن الشػماؿ   إل   من الشرؽ

كل ما ترل كتسمع ياكد أف أهػم ميػزات المر،طػة الكونيػة     

 الراهنة هي اإلرهاب.
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في الدكؿ المتقدمة.. فػي الػدكؿ المتخطاػة.. تتعػرض     

أبشػع أنػواع التحقيػر..    إلػ    نية اإلنساف في كل لحرػة إنسا

كإل  أقبح ألواف التصغير كالتاليل.. كيرل البشر ّمصرين 

عطػػػ  التشػػػبث بو،شػػػيتهم، مهمػػػا ،ققػػػوا مػػػن انتصػػػارات     

عطمية كاكتشافية! بل إف هاق االنتصارات إنما يسػخركنها  

 بنرادة قصول لممارسة هاق الو،شية بكل بورها!..

د عجيػػػل أ،يانػػػان.. فػػػنرن أف مطكػػػة   كيسػػػاكرنا اعتقػػػا 

االكتشػػػاؼ فػػػيهم، إنمػػػا هػػػي ّموجهػػػة فطريػػػان نحػػػو تقصػػػي    

كسا ل التدمير.. ،يث لم يبػه كسػيطة مػن كسػا ل المػوت      

إال كأكجػػػدكها، بينمػػػا ،طػػػت قػػػدراتهم عػػػاجزة عػػػن إنهػػػان   

 أمراض خطيرة كالسرياف مثالن!
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الػػدليل" العربػػي فػػي أكربػػا   "بػػين السػػا ح السػػعودم ك 

عػدـ التاػاهم، كعػدـ اال،تػراـ، كعػدـ      تتم أعجل ،الة من 

!. كمػػع هػػاا فاالثنػػاف ال ياترقػػاف.. فهمػػا دا مػػان     اإلخػػالص

"الكامػل" الػام ال يسػتغني عػن     همػا  كالجسم ك،طػه.. أك  

كػػل منهمػػا اػػركرم ل خػػر أك هكػػاا يبػػدك. فبغيػػر  جز ػػه!.

جاليػات العربيػة   السا ح السعودم، هنػاؾ جيػل مػن بعػب ال    

فػػي أكركبػػا ال يمكػػن أف يعػػيش، كال يمكػػن أف يشػػرب، أك     

يأكل، أك يطب ، أك ينػاـ. كهػو لػو بحػث عػن معػوض آخػر        

سػػػول  فطػػػي يكاػػػل لػػػه تػػػأمين هػػػاق الءػػػركرات اليوميػػػة،  

سرقة، كالنشل، كالنهل، كالنصل، كربما القتػل لػو ا،تػاج    

 ا مر!. 
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يشػعر  فنف السػا ح السػعودم ال    "الدليل"كبغير هاا 

بالرا،ة.. كال يشعر بػ"ا من"، كال تتوفر له كل متططبػات  

 الطاة التي جان يسع  كرانها!.

كالغريػػػػل أنػػػػه فػػػػي بعػػػػب ا ،يػػػػاف يتبػػػػادؿ االثنػػػػاف،   

كالتسػػايه، "اال،تقػػار"  ان مػػنكبصػػورة شػػبه مكشػػوفة ألوانػػ 

يصػراف عطػ  التوابػل كالعػيش      فهمػا  كمػع ذلػك  كالتجهيل، 

 معان!.

السػػػػعودم غبيػػػػػان، معاقػػػػػان،  "الػػػػدليل" يعػػػػػد السػػػػػا ح  

ال يعػػرؼ كيػ  يصػػرؼ أمػػورق.. كأم شػػين   وفهػػكسػاذجان،  

 ،ك،نكتػػػه ،ننمػػػا ربحػػػه باكا ػػػه  فيربحػػػه منػػػه هػػػاا الػػػدليل   

 ك،سن تصرفه. كالسا ح السعودم يعػٕد الػدليل "خادمػان"   

كيططػل إليػه فيجيػل، كيتغطػرس      ،كتابعان يأمرق فيناا ذليالن

عقػػػػػدة  ترتػػػػػوم فػػػػػي داخطػػػػػه كبالتػػػػػالي عطيػػػػػه فيػػػػػاعن..  

أكداجػػه..  ندة" فيزهػػو.. كينػػتاش ريشػػه.. كتنػػتا  "السػػيا

،ت  إذا أعط  الدليل ما تيسر من المػاؿ تصػور أف تحتػه    

كأنػه أ،ػد خطاػان البػاخ فػي       ،كأف فوؽ رأسػه تاجػان   ،عرشان

عصرم الدكلة العباسية ا كؿ أك الثاني.. كما ذلػك إؿ"مػا   

تيسػػر" سػػول إ،ػػدل هباتػػه السػػخية، أك إ،ػػدل عطايػػاق       
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 أ،ػد غطمػاف القصػر أك أ،ػد نػدمان المجطػ        ، نالهايةالند

 !.العامر

مجموعػػة مػػن الشػػباب مػػن جنسػػيات عربيػػة مختطاػػة ال  

شغطة.. كال عمطػة.. يجوبػوف شػوارع العوابػم ا كركبيػة،      

بحثػػػػان عػػػػن  كفنادقهػػػػاكمقاهيهػػػػا، كمالهيهػػػػا، كمراقصػػػػها،  

كيشػبعوف   ،كينرموف له سػهراته  ،ينادمونه، "شين" عربي

 له نزكاته. 

شػػباب اػػػا ع "داشػػر"، همػػػه العثػػور عطػػػ  "خطياػػػة"    

عربػػػػي ينثػػػػر عطػػػػيهم هباتػػػػه.. كيغػػػػرقهم بعطايػػػػاق! كهػػػػو      

 نػػػه ال  كػػػالك يحتقػػػرهم  نهػػػم "دكنػػػه"، كهػػػم يحتقركنػػػه

 ياهم.. كال يعرؼ كي  يتصرؼ !..

هػػاالن الشػػباب يعرفػػوف أيػػن يصػػطادكف اػػحاياهم!.     

 يفي "البالم بوم".. كالدكر شيستر في لندف مثالن.. كف

فػػػي  -مػػػثالن أيءػػػان –أك فػػػوكيت   ،جػػػورج الخػػػام   فنػػػدؽ

 باري !..

فػػي "فػػوكيت " المقهػػ  الباريسػػي    ااف سػػنق  قطػػيالن 

الػػام كػػاف "معطمػػان تاريخيػػان" قبػػل أف ياسػػدق الماسػػدكف!   

هػا هػػو يقػػع فػػي الزاكيػػة المططػػة، مػػن نا،يػػة الشػػماؿ، عطػػ   
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عطػ  جػادة جػورج     ،جادة الشانزليزيه.. كمن نا،يػة الغػرب  

التي تحتوم عط  أشهر كأعرؽ هوتيطين في باري ،  سانك

أك الػػػػ"فور سػػػػيزكف"   ا كؿ يحمػػػل اسػػػم الجػػػػادة ناسػػػها   

، كالثػػاني يدعونػػه "بػػران  دكغػػاؿ". المقهػػ  يتمتػػع   ،اليػػان

بموقع جغرافي "استراتيجي" كتارين عريه، ثػم إف زبا نػه   

من ركاد الشػانزليزيه، كمػن سػكاف فنػدؽ "جػورج سػانك"       

.. كسكاف هاين الانػدقين هػم عمومػان    أك "بران  دكغاؿ"

الػػاين التحطػػو   ،كالخطاػػان العػػرب  ،كا مػػران ،مػػن الشػػيوخ 

جطساتهم بغير ندمان. كال يطيل سمرهم مػن دكف غطمػاف   

 كجوارو كخدـ ك،شم! كقوادين بطبيعة الحاؿ!

يتصػػػدر "الشػػػين" مركػػػازان فػػػي بػػػدر المقهػػػ  كفػػػي      

لك بحبته "البادم غارد" أك الحارس الشخصي، كمعه كا

اد مبدأ ،رػر  هو ك ،سا ه الركل  ركي . فهو متوااع

يػػػدخل فػػػي هػػػاق كجطػػػوس السػػػا ه عطػػػ  ياكلتػػػه ناسػػػها. 

الطحرات شاب يويل أنيه: بدلة "كركازيه"، كربطة عنػه  

"تيدالبيػػػػػدكس" ك،ػػػػػزاـ "كرككوديػػػػػل"، أمػػػػػا اإلشػػػػػارب   

فكشمير من النوع الااخر! كهػا كهػو يطمػح الشػين العربػي      

ل لعابػػػه، كيتحػػػرؾ فػػػي داخطػػػه  متصػػػدران المقهػػػ !.. فيسػػػي 

الا ل الام يتػربص، فيأخػا ياكلػة بجػوار ياكلػة الشػين،       
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كيبدأ في تمثيل دكرق الام سبه أف رددق في ،ءرة أل  

أغالهػػػا  الكحوليػػػة شػػػين كشػػػين!: يططػػػل مػػػن المشػػػركبات

اسػم ال يعرفػػه  أم سػمان،  اكأغربهػا   ثمنػان، كأنػدرها كجػودان،   

لجرسوف يطبػه..  "الشين" كلم يسمع به ق .. يحءر له ا

فينار في كجهه ساخطان كمناران بالويل كبالثبور؛ فالكرسػي  

أك أف الطاكلة لم تمسػح قبػل إ،ءػار الططػل،      ،غير نري 

أك  ،أك أف نقطة مان مػن الكػأس قػد سػقطت عطػ  بنططونػه      

لم يحءر بعب المكسرات كمػا هػو المعتػاد، أك     أف النادؿ

 ، م سبل آخر..! ثم يعود فيططل أجػود أنػواع السػيجار   

فيبػػدأ عمطيػػة االنتقػػان،   ،فيأتونػػه بصػػندكؽ السػػيجار كػػامالن 

،تػػ  يعثػػر  ،،اجبػػه معقػػود، كفمػػه مزمػػوـ، كأنااسػػه تطػػرد 

عطػػ  اػػالته، كذلػػك بعػػد أف يكػػوف قػػد أعطمهػػم بسػػيجارق       

بعػػػػان أف ال يكػػػػوف بػػػػين أنػػػػواع  الماءػػػػل، كالػػػػام يجػػػػل ي

ن لكػػػي "يشػػػخ " فيػػػتهم مػػػ  السػػػيجار التػػػي ،مطوهػػػا إليػػػه 

موس مػػػن نػػػػوامي   جديػػػد، كقػػػد يعتبػػػر ذلػػػػك خرقػػػان لنػػػا     

 !..الكوف

كبكػػػػػل هػػػػػاق الحركػػػػػات ك"الجعصػػػػػات"، يكػػػػػوف قػػػػػد 

استرع  انتباق ،ءرة "الشين"، بل يكوف الشين قػد فػتن   

الشػػين بػػه سػػطاان، فيطتاػػت نحػػوق مزمجػػران بالعربيػػة. فيتهطػػل  
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فهاا "الجبار!" الام بػاؿ   ،كتتدفه مالمحه بشران ،فر،ان

هػو بالتأكيػد مػن    كمػن سػاللة عربيػة،     هػو  كجاؿ قبل قطيػل 

قد اشػترؾ فػي ،ػرب     ،دكف شك ،عب .. أك ذبياف.. كهو

أ،د أ،ااد سي   ،دكف ريل ،دا،  كالغبران، كيااااق! إنه

كفءػالن عػن    أك المهطهػل بػن ربيعػة العػامرم!     ،بن ذم يػزف 

عراقػػه كأنسػػابه كأمجػػادق، فهػػو يػػتكطم الارنسػػية التػػي تثيػػر أ

غػػػي  شػػػيخنا الػػػام ال ياهمهػػػا، كال يسػػػتطيع أف يخايػػػل   

جواريػػه ك،وارييػػه بهػػا!.. ثػػم إف هػػاا "الرفيػػه" المنترػػر   

"لعػػػػين" متمػػػػدف، يعػػػػرؼ مػػػػن المشػػػػركبات مػػػػا ال ياقهػػػػه  

فءػػػالن عػػػن أنػػػه يحسػػػن انتقػػػان السػػػيجار بطريقػػػة   ،الشػػػين

كإلػ    ،توااعهإل   لمنرر في المقه أعادت كل من شهد ا

 ،جمه الحقيقي!

يبتسم "الخطياة"، كيطقي عط  الشاب سااالن كػاف قػد   

كلكنػػه يطقيػػه ليشػػعر المسػػاكؿ باػػرط   ،عػػرؼ جوابػػه مسػػبقان

أك ليطقي في ركعه بأنه هو االته التي كاف يبحػث   ،إعجابه

عنها منا أف ،طت ر،اله فػي هػاق المدينػة التػي يػدعونها      

 ر!. عابمة النو

 ا خ عربي!؟ -
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 نعم عربي.  -

كلكػػن هػػاا ال يكاػػي لالسػػتدالؿ عطػػ  أبػػطه كفصػػطه     

كعشػػيرته أك قبيطتػػه، فيسػػتمر الشػػين فػػي الحػػديث الػػام      

 غالبان ما يكوف فارغان!. 

 أهالن كسهالن!.  -

 فيرد الشاب: 

 يطوؿ لي عمرؾ.  -

 فيهتز التاج.. كيتمطمل العرش: 

 تاءل معنا!.

 تأمر آمر.. يخطي لنا إياؾ! -

الطاكلػػة الصػػيدة.. إلػػ   كال تاػػوت الاربػػة.. فينتقػػل

 فيقوؿ له الخطياة مماز،ان: 

 ليتك تعطيني فرنسيتك!. )يقصد لغته( -

 فيرد الشاب مبديان أكؿ مراهر الطاعة كاالمتثاؿ:

 لعيونك. -

سػااؿ الشػاب عػن أبػطه     إلػ    لم يعد أ،د في ،اجة

كفصطه.. فهو من خالؿ لهجته أ،ػد أفػراد القبا ػل الكنديػة     
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 مرمن القي  المهاجرة من جنوب الجزيرة العربيػة اجماعة 

هػػػػػاا إلػػػػػ   الشػػػػػماؿ.. أك المهػػػػػاجرة مػػػػػن اليونػػػػػاف  إلػػػػػ  

يػػػتكطم  ال فػػػرؽ أبػػػدان "كطنػػػا أكالد عػػػرب"!..  ،"الشػػػماؿ"

خابػػة.. الشػػاب عػػن ،ياتػػه العامػػة، كالخابػػة.. كخابػػة ال 

فيػػاكر ممػػا يػػاكر أنػػه أ،ػػد سماسػػرة "داسػػو" لططػػا رات،  

كأنه أ،د المسػاهمين فػي كبريػات شػركات ا لبػاف كالجػبن       

كأنػػه نرػػم اتااقيػػة بنػػان مطػػار أبػػو ،بػػي   ،الارنسػػي الشػػهير

كأنػػه هػػو الػػام مهػػد لمشػػركع البنػػك السػػعودم        ،الػػدكلي

كهػػو الػػام يصػػدر دفعػػات سػػيارات  ،الارنسػػي فػػي الريػػاض

كهػػػو الػػػام أقنػػػع المسػػػاكلين فػػػي  ،الشػػػرؽ  إلػػػ "بيجػػػو"

اإلدارة الارنسػػػية بءػػػركرة المشػػػاركة فػػػي "الهي ػػػة العربيػػػة 

لطتصػػػنيع الحربػػػي" يبعػػػان مػػػن أجػػػل قءػػػيتنا "الكبػػػرل"!     

فطسطين.. كلكنه ياهم بعػد قطيػل أف الشػين لػم يػأًت لعقػد       

بػػاقات تجاريػػة، كال إلبػػراـ اتااقيػػات اقتصػػادية، كال تهمػػه 

نسػػي فػػي الشػػرؽ ا كسػػ ، كال يعنيػػه   مبيعػػات الػػدجاج الار

بػاري   إلػ    ارتااع أسعار البيب في جػدة، فهػو إنمػا جػان    

لطرا،ة كاالستجماـ "كإلجران بعػب الاحوبػات الطبيػة!"    

فيقطل الشاب الوسيم ا سطوانة.. بعد أف يكوف قد عرؼ 

نوايػػا الشػػين الحسػػنة! كبعػػد أف سػػبر مقابػػدق النبيطػػة!..    
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أف رافه الشين "اػرغاـ بػن   فياكر له مما ياكر أنه سبه 

أسد" في باري .. كأنه قد ارتحل مػع الخطياػة "بعيػر بػن     

بػػػن  كػػػالبلنػػػدف، كأنػػػه قػػػد سػػػامر الػػػوالي "   إلػػػ   ذلػػػوؿ"

 ،جحػػش" فػػي مدينػػة "كػػاف" الارنسػػية فػػي جنػػوب فرنسػػا     

كأنه قد لزـ "أبا ساياف الخثعمي" ييطة إقامته في جزيرة 

اس" فػي  يزيد أنه بديه شخصػي لطمتػر "إليػ   ثم موناكو! 

أ،سػػػػػن  -بػػػػػدكف ،جػػػػػز -كباريػػػػػه "يالػػػػػديزالر" كيعطيػػػػػه  

الطاكالت.. كأنه رفيه المتر "جيرار" في مطهػ  "فرانسػو   

.. عطػػ  البيسػػت بركمييػه"، كهػػو يخصػػه بأفءػػل الواجهػػات 

بػػا،ل  مسػػيو "كػػاف"قطػػل إلػػ   كأنػػه مػػن أقػػرب ا قػػربين 

مرقص "لوكيرسامبا"، كهو يءعه عندما يػأتي ك،يػدان أك   

فػػي الوقػػت  ي أ،سػػن ا مػػاكن.. كمػػا أنػػهفػػمػػع "أبػػدقا ه" 

ابػػن عػػم "مكسػػيم" الػػام يقدمػػه عطػػ  زبػػا ن مطعمػػه   ذاتػػه

الشػػػػػػػػػهير مػػػػػػػػػن أمثػػػػػػػػػاؿ سػػػػػػػػػطاادر دالػػػػػػػػػي كاليهػػػػػػػػػودم   

 "انريكوماسياس".

 ثم يستطرد ماكدان: 

كهػػاا  -إنػه ،بيػػل "ايػ  سػػاف لػوراف" كهػػو يعػرؼ     

! نكػػػل عاراػػػات أزيا ػػػه.. "يػػػا سػػػالـ عطػػػيه  -هػػػو المهػػػم!
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القتػػػه بػػػػ"كرستياف ديػػػور" أعمػػػه مػػػن  بيجننػػػوا" ثػػػم إف ع

عالقػػػة نيكسػػػوف بػػػوزير خارجيتػػػه كيسػػػنجر، كأبػػػدؽ مػػػن  

عالقة كاسػترك ببريجنيػ ، كهػو بحكػم هػاق العالقػة يعػرؼ        

سكرتيراته، كيأمر كينهي عط  البا عات في بػاالت العػرض   

خابػػػته، "يػػػا سػػػالـ عطػػػيهن، بياخػػػدك العقػػػل". فتناػػػرج       

هه.. فقد كجد أسارير "الخطياة" كترهر البشرل عط  كج

أ،د أيبا ه الاين جان لطاحص كالعالج عندهم.  -أخيران -

ثػػػم تنعقػػػد "الصػػػحبة"، كيتحػػػوؿ الشػػػاب الوسػػػيم ا نيػػػه   

شػػين آخػػر ال أسػػتطيع كتابتػػه  إلػػ   كرجػػل ا عمػػاؿ النػػاجح

 هنا؟!

كييطػػة مػػدة "الرفقػػة" فػػنف الخطياػػة العربػػي يحتقػػر       

تماـ اال،تقار دليطه كنديمه.. فهو دا مان ذليل، كهو دا مان 

مهمتػػه تبػػدأ باػػتح بػػاب الػػركل  لسػػيدق،     كماسػػح أ،ايػػة،  

 كتنتهي بتغيير شراشي  سرير هاا السيد عند الصباح!. 

كييطة المدة فػنف الػدليل، بالمقابػل، يحتقػر الخطياػة      

هو غبي كساذج ال يعرؼ تصري  أمورق بناسػه،  المنتان، ف

كهػػػا مػػػن أجطػػػه  يكمػػػا أنػػػه ال يػػػدرؾ أبعػػػاد الطعبػػػة التػػػي يح   

الػػدليل.. إف كػػل قػػرش يءػػعه هػػاا الػػدليل فػػي جيبػػه إنمػػا   
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 الشػػين أك  جػػان باعػػل ذكا ػػه ك،نكتػػه كاػػحكه عطػػ  ذقػػن      

الخطياػػة! كإف كػػل قػػرش يكسػػبه ا كؿ، إنمػػا كسػػبه بػػدهان، 

كإف كػػػل قػػػرش يناقػػػه الثػػػاني إنمػػػا أناقػػػه بحمػػػه كبالهػػػة!   

ككػػػل كا،ػػػد مػػػن االثنػػػين يعتقػػػد أنػػػه    ،كتسػػػتمر المنػػػاكرة

 كهو سيد الموق !..  ،كهو المتاوؽ ،الاا ز

 ..عدـ التااهم.. كعدـ اال،تراـمنته  

عربػػػػي لػػػػي   لطتنبيػػػػه.. فهػػػػاا الخطياػػػػة أك الشػػػػين ال 

بالءػػركرة مػػن "الدقػػة القديمػػة"، أم مػػن المتقػػدمين فػػي     

السن.. بل إنه قد يكوف شػابان يافعػان فػي مثػل سػن الػدليل       

أك أقل أ،يانان.. كالام يزيػد الحػزف عمقػان، أنػه ربمػا كػاف       

مػػػػن المثقاػػػػين، كالمتعطمػػػػين، أك ،تػػػػ  مػػػػن يالبنػػػػا فػػػػي     

مػػن  الجامعػػات ا كربيػػة كا مريكيػػة.. يمػػر ببػػاري  قادمػػان    

السعودية أك قافالن عنها!. إنػه يعػرؼ تمػاـ المعرفػة الحيػاة      

كيسػػػػػتطيع  ،كيػػػػػتكطم لغػػػػػة أك لغتػػػػػين أجنبيتػػػػػين  ،الغربيػػػػػة

"تخيػػػػيش" عشػػػػرين نصػػػػابان مػػػػن نػػػػوع هػػػػاا "الػػػػدليل"      

أتسػػػػانؿ دا مػػػػان: لمػػػػاذا ا بهػػػػة، كالمشػػػػيخة،   ك المزعػػػػوـ.

آخػػر إلػػ   ك"البػػادم قػػارد"، كالحاشػػية، كالخػػدـ كالحشػػم  

"أشػػػػيانهم"  يبطػػػػغ هػػػػاالن اذا اػػػػركرة أف القا مػػػػة!؟ لمػػػػ 
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بواسػػطة!؟ لمػػاذا ال يبطغونهػػا بأناسػػهم؟ كهػػم ال ينقصػػهم   

كال ،تػػ  الوسػػامة كقػػوة     ،كال الطغػػة  ،الػػاكان، كال الثقافػػة 

 الشخصية..!

رأيػػػت نمػػاذج مػػػن يالبنػػا فػػػي الغػػرب، اليبطغػػػوف    لقػػد  

أشيانهم إال بواسطة، كلهاا فهم دا مان محايوف بعدد من 

المرتزقػػة كالنصػػابين مػػن شػػباب "فػػوكيت "    "الزبانيػػة" ك

كغيرق من مقاهي باري  المترعػة بهػاق النوعيػة مػن أشػباق      

 الرجاؿ. 

إذا كػػاف القصػػد هػػو "الاخاخػػة"، فهػػاا هػػو مواػػوع    

 تندر الناس بنا كبدنانيرنا.. كببتركلنا أيءان!

أجػػػػل..! البتػػػػركؿ الػػػػام مػػػػن الماػػػػركض أف يكػػػػوف      

إلػػ   ا خػػرل وب"زهػػوا" كينيػػان، تحػػوؿ عطػػ  ألسػػنة الشػػع 

التي ال نحسػن تصػرفاتنا عنػدها:     "نكته".. أعني الشعوب

فنباخ، كنبار، كنسهر مع جػيش مػن المحتػالين، كنتمشػ      

مػػع جػػيش مػػػن النصػػابين، كنػػركح كنجػػػين مػػع فريػػه مػػػن       

مواػػػوع سػػػخرية، أبػػػبح هػػػاا البتػػػركؿ نعػػػم ف .المنػػػافقين

 ة!كأ،يانان مإم

امػػػػة إننػػػػا عنػػػػدما نسػػػػير فػػػػي الشػػػػوارع كا مػػػػاكن الع  

بسػػػػػياراتنا الاخمػػػػػة، كبحراسػػػػػنا الشخصػػػػػيين، كبتابعينػػػػػا  
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قا طين:  -أناسهم كمنهم أتباعنا-العديدين، يتهام  الناس 

بتػػػػركؿ.. بتػػػػػركؿ! ككػػػػػأنهم يقولػػػػػوف: جهػػػػػل.. تخطػػػػػ ..  

 سااجة.. غبان إلن..

لقد رأيت شبابان عػاديين لػي  لهػم أهميػة سياسػية أك      

لنػػدف إال الشػػارع فػػي بػػاري  أك  إلػػ   اقتصػػادية ال ينزلػػوف

المطعم إل   ، كال ياهبوف_بادم غارد( بحراس شخصيين

 ،كهػػػاق المواػػػػة  ،إال بحػػػراس، كال يسػػػهركف إال بحػػػػراس  

خطاػت مواػة الػركل . كإذ     ،ارد"غػ أعني مواة "البػادم  

الخػارج  إلػ    كاف تنابطػة الشػباب السػعودم عنػدما يػاهبوف     

يسػػتأجركف سػػيارات ركلػػ ؛ ليطتاػػت النػػاس إلػػيهم، فػػننهم      

ارد"؛ ليحطيػوا أناسػهم بنػوع مػن     غػ دكها "البادم اليوـ زا

 الهيبة كا همية..

لقد رأيت بالمقابل مسػاكلين سػعوديين لهػم أهميػتهم     

السياسػػػية، كشػػػاهدت رجػػػاؿ أعمػػػاؿ كبػػػار لهػػػم أهميػػػتهم      

 ،كهػػػم أبنػػػان مطػػػوؾ  ،االقتصػػػادية، كقابطػػػت بعػػػب ا مػػػران 

كإخػػواف مطػػوؾ، يمشػػوف ك،يػػدين بػػال ،ػػراس شخصػػيين،   

ارد" كبػػال تػػابعين.. كأ،يانػػان يسػػتأجركف     غػػ كبػػال "بػػادم  

 مورسيدسات تالفيان إل،راجات الركل !.

أ،ػػد الشػػباب التنابطػػة مثَّػػل لمػػدة أسػػبوع فػػي بػػاري       

دكر "الشين" اامر الناهي. فءػحك عطػ  النػاس، كاػحك     
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بػػػالة إلػػػ   عطيػػػه النػػػاس.. هػػػاا التنبػػػل كػػػاف عنػػػدما ينػػػزؿ 

ه عطػ   الحمامات في المطه  الػام يسػهر فيػه، يقػ  ،ارسػ     

الحمامػػػات إلػػػ   بػػػاب الصػػػالة يمنػػػع الزبػػػا ن مػػػن الػػػدخوؿ    

ا خػػرل الخاليػػة فػػي الصػػالة!.. إذ البػػد أف يشػػغل ك،ػػدق     

النػاس فػي    "يتبػوؿ "كمن اإلخػالؿ بوقػارق أف    ،الصالة كطها

فيه سعادته. فالناس ااخػركف   "يتبوؿ"الوقت ناسه الام 

البػػد أف يتبولػػوا بعػػدق كلػػي  معػػه؟! كال بػػد أف يجػػدهم       

اين عطػ  بػاب الصػالة، ينترػركف عطاػه بػاإلفراج عػن        مصط

 مصيرهم. 

عػػن مثػػل هػػاق النمػػاذج الردي ػػة مػػن شػػباب العػػرب كنػػا  

نتحدث.. كعن بعب سطبيات السيا،ة العربية فػي الخػارج   

إلػ    كنا نقدـ ا مثطػة! ابتػدان مػن.. الػدليل.. كالتػابعين..     

 الجػػػػػػػػػوارم.. كالغطمػػػػػػػػػاف.. كالسػػػػػػػػػا قين.. كالحػػػػػػػػػراس.

  كالقوادين!

 يا أيها الناس!

 استعيدكا ما فقدتم من الحيان..! 

 خجل. فاخجطوا!.إل   أنتم في ،اجة

 
 



 

 439 

  5
_ 

5

  13

  61

  97

  117

  179

  201

  205

  213

  237

   243



 

 

 440 

   251

  265

!
   277

  291

  317

  325

  371

   381

  391

  407

  425 

  441

  447



 

 441 

 أ
 

 240،  238 أبولطينير

 41 هتياف دكليا

 53،  16 أ،دب نترداـ

 17 إ،ساف عباس

 64 أ،مد الصالح

 212 أ،مد عبدالمعطي ،جازم

 405 اإلخواف جاؾ

 54 ادجار كينيه

 36 أدرين

 254 آدـ سميث

 395،  103 آدمو

   23 إديت بياؼ )فنانة(

 197 ارتور لوند كايست

 239 أرنست همنجوام

 68 ريك ركلوإ

 405 ريك شاردفإ

 405 استوف

 

 
 
 
 
 

 372 دكلنآالف 

 118،267،391 ألبير كامو

 59 ألكسندر دكماس

 57  الكسندر ميرسير

 432   أمرمن القي 

 59،  17 إميل زكال

، 235 ،108 ،106 ،38 زيإنجط

402 

 411 اندرياس بادرمايهوؼ

 55 أندريه بركتوف

 59،130،391 أندريه مالرك

 433 انريكوماسياس

 410 أكلديك ماينهوؼ

 254 غولدسميث أكليار

 111 أيركس

 433 اي  ساف لوراف

 199، 197 أياند جونسوف
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 348 بابا نويل

 239 بابطو بيكاسو

 301 با،نيني

 419، 411 بادر ماينهوؼ

 423، 421 باكونين

 36، 35، 17 بالزاؾ

 56 باكلو بيكاسو

 94،  92 باكليني

 ،129 ،125 ،124 برابهوبادا

130، 172، 173، 176، 177 

 434، 297 بريجني 

، 382، 381، 11 باردكبريجيت 

384 ،388 ،389 

 199 بريغماف

 208 )ا مير( بندر بن سططاف

 ،128، 122 جيتا –افاد غبها

130، 131، 138 

 49 بوردك

 59 بوؿ النجااف

 52، 34 ومارشيهب

 238، 55 بولاور

 212 بولند الحيدرم

 112 بي بي سي

 310 البيتطز

 255 بيرن 

 33 بيركف

 110 بيكادلطي

 403 بينوال كالرؾ

 94 بيير مسمير
 

 ت
 110 تشارلز ا كؿ

 17 توفيه الحكيم

 29 توـ جون 

 428 تيدالبيدكس
 

 ج
 402 )فناف( جاؾ بريل

 59 اؾ جيرمافج

 402 جاكطين فرانسوا

 421، 59 جاف جاؾ ركسو

 103،397 )فناف( جطبير بيكو

 29 )فناف( جطيبر مونتاني

 421 الجماعة اليسوعية

 310 )فناف( جو داساف

 29 )فناف(براسان جورج 

 94،297،305 جورج بومبيدك

 ، 23،211 جورج موستاكي)فناف(

394 ،396، 402، 403، 404 



 

 443 

  391 ،54 ،19 ،18 جوف بوؿ ساتر

 35 راسينجوف 

 25 )سياسي( نبجوف مارم لو

 ، 115 )الر ي  ا مريكي( جونسوف

197 ،199 

 405، 402)فناف(هوليدمجوني 

 310 )فناف(جيرار لونورمو

 315 جيسكار ديستاف

 402  جيم  براكف

 258 جيم  سيميسن

 372 )فنانة( جين بيركين

 

 ح
 85، 84 ،اف  ا سد

، 291،292 الحسن الثاني)المطك(

293 ،294 ،295 ،298 ،301 ،

303 
 

 خ
 315 (المطكبن عبدالعزيز ) خالد

 315، 297 خواف كارلوس

 

 د
 432، 365 داسو

 403، 396 )فنانة( داليدا

 14 دك السوربوف )عا طة(

 41 دكبير ديور

 35 دكبيرف

 33 ديدكر

 354 هيوـ ديايد

 

 ر
 255، 254 رامسام

 402 رام تشارلز

 32 رفاييل سباتيني

 405 رنغو

 54، 53 بونير ركس

 189 رككوكو

 

 س
 423، 297 )أنور( السادات

 54 سانت بوؼ

 212 سعد الدين إبراهيم

 203، 202 سعد الصوياف

 62 سعد نا،ر

 269، 55 سطاادكر دالي

 170 السنسكريتية

 415 سوزاف البرشت



 

 

 444 

 110، 11 سوهو

، 38، 37 )فناف( سيرج ريجياني

103 ،397 

، 11 )فناف كشاعر(سيرج غانزبور

372 

 119، 118 سيزي 

 405 )فنانة( سيطاي فارتاف

 182، 19 سيموف دك بوفوار

 

 ش
 54 شاتو برياف

 24 شارؿ أزنافور )فناف(

 334 دكغوؿ شارؿ

 52 شالغراف

 110 شماف بارزاف

، 283، 282، 281 )فنانة( شيال

286 ،405 

 

 ص
 362 بامويل كوستر

 315 )المطكة( بوفيا

 

 ط
 17 يه ،سين

 ع
 310 عبدالحطيم ،اف 

 92 ،مووعبدالسالـ ب

 83، 64 عبدالطه الطويل

 202 عبدالمحسن بن ،طيت

 211 عبدالوهاب البياتي

 348 )عيس (المسيح عطيه السالـ

 

 غ
 34 ينابامغ

 140، 130، 121 غاندم

 411 غودرين انسطين

 115 غولد سميث

 214 غي لوك 

 

 ؼ
 41 فرانسوا ا كؿ

 398 فرانك سناترا

 110 فكتوريا

، 376،415، 203، 66 فطسطين

432 

 17 فطوبير

 239 فوجيتا

 36، 33 تيرلفو



 

 445 

 368،  362 فوندؿ

 238 فيرلين

 34 فيكتور هيخو

 41 فيطيل دكلوف

 315 لمطك(ا)فهد بن عبدالعزيز

 248،297،307(  المطك) فيصل

 

 ؾ
 199، 183، 181 كارؿ ميط 

 434 ككاستر

 57،  56 الكاميطيوف

 434 كرستياف ديور

، 124، 123، 117 كريشنا

125 ،126 ،127 ،128 ،129 ،

130 ،131 ،132 ،133 ،134 ،

136 ،137 ،138 ،139 ،141 ،

142 ،145 ،146 ،147 ،151 ،

152 ،154 ،156 ،157 ،158 ،

160 ،161 ،162 ،166 ،167 ،

168 ،170 ،171 ،172 ،173 ،

175 ،176 ،177 

 398 )فناف( كطود فرانسوا

 36 (المادموازيل) كطيركف

 36 وفركول

 ؿ
 130 التزا ديل فاستو

 59 الزار كارنو

 33 الفونتين

 211 لطاي الخولي

 258 الطورد لستير

 419، 410، 365 لوكهيد

 68، 17، 15 لوموند

 55 لوم أراغوف

 59 لوم باستنور

 417 الطيدم ماكبث

 402، 394، 392 ليو فيريه

 211 ليوبولد سنجور

 

 ـ

 41 مارتن لوـ

 59 مارسيالف بيرتيطو

 59مارم كورم 

 309 المتنبي

 291،292،293 محمد)سيدم(

 301 محمد الااسي

 240، 238 محمد الاهد العيس 

 212 محمد الايتورم

 207 المويطحيمحمد 



 

 

 446 

، 209، 207 محمد بن عيس 

210 ،212 

 80، 62 محمد عبدالقادر عالقي

 61 محمد عطي راا

 207 المعتمد بن عباد

 420 المطكة الحمران

 422 منغستو

 212 المهدم المنجرة

 42 لبيرأموري  

 410 موسو ياسو ما يرك

، 233، 232، 227 موس  داكد

234 

 35، 34 موليير

 402 )فنانة( ميرام ماتيو

 

 ف
 403 )فنانة( نانا موسكورم

 72، 71 نعمة النعمة

 434، 297 نيكسوف

 

 هػ
 397 هنرم سطاادكر

 254 هنرم ما كنزم

 130 هيجل

 و
 256 كلياـ بركدم

 422 ككنالمكلياـ 

 261 كليامز ا غريقي

 255 ككلتر سكوت

 

 ي
 415 يورغن بونتو

 



 

 447 

 أ
 108 أبام كنستمينستر

 338 أثينا

 422 أثيوبيا

 19 أجياد

، 253، 252، 251، 10 أدنبرق

254 ،255 ،256 ،257 ،258 ،

259 ،261 ،262 ،263 ،332 

 422 ا رجنتين

، 306، 244،297، 208 أسبانيا

315 ،322 ،342 ،353 

، 354، 199، 184، 30 إسرا يل

372 ،376 ،403 ،423 

 252 اسكتطندا

، 208، 207، 206، 205 أبيطة

209 ،210 ،211 ،212 

 343 أفنيو لويز

، 345، 332، 11، 10 أمسترداـ

346 ،347 ،348 ،349 ،350 ،

351 ،352 ،353 ،354 ،355 ،

356 ،362 ،363 ،364 ،365 ،

366 ،367 ،368 ،378 

 

 

 
 

، 68، 61 )شارع( اندريه باسكاؿ

94 

 52، 51، 34 )سا،ة( أكديوف

 180 أكرالند

 188 أيزلندا

، 413، 367، 235 إيطاليا

414 ،418 ،419 
 

 ب
، 19، 16، 13، 11، 10  بػاري  

27 ،28 ،29 ،30 ،34 ،35 ،

37 ،39 ،43 ،46 ،47 ،49 ،

50 ،51 ،52 ،56 ،61 ،62 ،

66 ،67 ،70 ،72 ،74 ،78 ،

84 ،85 ،86 ،87 ،88 ،91 ،

94 ،99 ،100 ،101 ،103 ،

106 ،111 ،121 ،125 ،127 ،

128 ،131 ،134 ،135 ،144 ،

171 ،172 ،178 ،197 ،214 ،

217 ،222 ،223 ،224 ،228 ،



 

 

 448 

234 ،235 ،238 ،239 ،240 ،

244 ،268 ،269 ،270 ،271 ،

274 ،275 ،289 ،317 ،319 ،

320 ،321 ،322 ،349 ،373 ،

376 ،377 ،381 ،382 ،385 ،

386 ،387 ،388 ،389 ،394 ،

397 ،398 ،401 ،404 ،406 ،

427 ،428 ،432 ،433 ،435 ،

436 ،437 

 110، 109 هاـغباكن

 23 البانيتوف )مقبرة(

 428 )فندؽ( ران  دكغاؿب

 388، 244 برلين

، 333، 332، 10،235 برككسل

334 ،335 ،337 ،338 ،339 ،

340 ،341 ،342 ،343 ،344 ،

345 

 34،  33 )مطعم( برككوب

 245 بغداد

 114، 113 به بن

 343 )سا،ة( بالس دكالموني

 427 البالم بوم

، 342، 333، 326،332 بطجيكا

365 

 394 بوبينو

 343 )شارع( بوشيهدم  وتيت ركب

 91، 87، 86 )مطار( بورجيه

 31، 28، 27 )مقه ( بولي ماغو

 190، 189 ارؿيبيرغر 

 50 )،ٕي( بيغاؿ

 112، 111 )،ي( بيكادلطي

 261 بينتالند هيطز

 

 ت
 263تاهيتي 

 114 تاكر بريدج 

 114، 113 تايمز

 107،108،111 )سا،ة(ترافطغير

 252 تكساس

 

 ج
 257 جامعة أدنبرة

، 201، 88، 78، 68 الجزا ر

202 ،203 ،204 

 248 الجنادرية

 434،442، 297، 235 جني 

 428 )شارع( جورج سانك

 428 )فندؽ( سانكجورج 

، 349، 348  )،ي( جورداف

352 



 

 449 

 ح
 20 الحجاز

، 16، 13،15، 11 الحي الالتيني

18 ،20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،

27 ،31 ،37 ،39 ،43 ،47 ،

50 ،52 ،53 ،58 ،59 ،99 ،

111 ،121 ،214 ،238 ،317 

 

 خ
 212، 210،211 (فندؽ) الخيمة

 

 د
 245 دمشه

 365، 188، 178 الدنمارؾ

 427 )فندؽ( الدكر شيستر

 50،51،52 )مطعم( دكركغستور

 56 الدكـ )مقه (

 

 ر
 57 ع()شار راسبام

 260 )مدينة( راين

 363  رايندرس

 315، 314، 298، 291 الرباط

 343 )شارع( رك دم بوشيه

 49 ركياف

، 246، 245، 88، 10 الرياض

247 ،248 ،432 

 112 ريجنت ستريت

 

 س
 384 ساف تركبيه

، 19، 18 )شارع( ساف جرماف

32 ،33 ،35 ،37، 

 387 )،ي( ساف جرماف دم بريه

 50 )،ٕي( ساف دكني

 244 فرانسيسكو ساف

، 35، 15 )شارع( ساف ميشيل

401 

، 181، 180، 179 ستوكهولم

182 ،190 ،191 ،193 ،198 ،

199 

 112 سواف

، 55، 15، 14، 13 السوربوف

99 

، 197، 68، 56، 55 سوريا

198 

 19 سوؽ الطيل



 

 

 450 

 ،181،182، 179،180 السويد

183 ،185 ،186 ،187 ،188 ،

191 ،192 ،193 ،194 ،195 ،

196 ،197 ،198 ،199 

، 47، 43، 16، 15 )نهر( السين

319 

 

 ش
، 111، 52، 50 الشانزليزيه

317 ،387 ،428 

 346 (مطار) شياوؿ

 244 شيكاغو

 

 ص
 251 بقطية

 327 الصين

 

 ط
 211 ينجة

 388، 244، 220 يوكيو

 

 ع
 68 العراؽ

 غ
 110 غرين بارؾ

 

 ؼ
 244 فرانكاورت

 151، 148، 146 فرجينيا

، 49، 36، 34، 31، 30 فرنسا

70 ،78 ،86 ،123 ،169 ،

197 ،244 ،260 ،274 ،305 ،

306 ،320 ،326 ،353 ،368 ،

373 ،382 ،384 ،392 ،393 ،

394 ،397 ،398 ،402 ،404 ،

405 ،411 ،433 

 61 )شارع( الاريد الكهادنك

 99 )مقه ( فكانك 

 187 فنطندا

 428 )فندؽ( فور سيزكف

 436، 427 )مقه ( فوكيت 

 375 يتناـف

 36، 35 فيسكونتي

 367 فينسيا

 

 ؽ
 423، 321، 244، 231 القاهرة

 52 )سا،ة( قوس النصر



 

 451 

 ؾ
 355 كالارسترات

 148 كالكوتا

 234، 231، 214 كالياورنيا

 433 )مدينة( كاف

 238، 55 كطوسرم دم ليال

 311 كندا

 56 الكوبوؿ )مقه (

 121، 60، 58 كوجاس )شارع(

 96، 79، 68 الكويت

 

 ؿ
 343 سيتي أدمينستراتي ال 

 339،344 )سا،ة(الغراند بالس

 59 المونتاني سانت جنايي )شارع(

 61 )سا،ة( المويت

 342 )قصر(بطجيكالميزكف دك ركا دك 

 342 )قصر(سباني دم الميزكف دك ركا

 420 (مطار) الطد

، 99، 97، 49، 29، 10 لندف

100 ،105 ،106 ،107 ،108 ،

109 ،110 ،111 ،112 ،113 ،

114 ،115 ،116 ،125 ،171 ،

228 ،234 ،235 ،260 ،263 ،

275 ،280 ،287 ،289 ،302 ،

332 ،349 ،378 ،388 ،427 ،

433 ،437 

 112 لنغتوف هاكس

 18 )مقه ( فطورلو 

 244، 170، 125 لوس أنجط 

 332، 59، 15 لوكسبمورغ

 18 )مقه ( دكماغولي 

 68 ليبيا

 363، 360 )سا،ة( ليد سبطين

 384 )،ي( ليل دك فران 

 321 ليما

 196 ليندغرين

، 227، 215 )شارع( ليوف كالدؿ

274 
 

 ـ
 274 رسيطياام

 244 مدريد

 343 المسرح المطكي دكالموني

 321، 19، 18، 17 مصر

 204، 19 مكة المكرمة

 275، 274 مكسيكو

 433 )مطعم( مكسيم



 

 

 452 

، 40، 39، 11 )سا،ة( موبير

41 ،42 ،43 

 58 موبيرمتواليتي )سا،ة(

 24، 23 موفتار )سا،ة(

 59 موفوتار )سا،ة(

 50 )،ٕي( موف مارتر

 433)جزيرة(  موناكو

، 54، 53، 19 )،ٕي( مونبرناس

55 ،56 ،57 ،238 ،317،401 

 35 ميالنو

 244، 94 ميونين

 

 ف
 107 ناشيوناؿ غاليرم

 16 نترداـ

 53 فانترداـ ش

، 306، 188، 187 النركي 

307 ،315 

 100 النمسا

، 220، 168،170، 29 نيويورؾ

244 ،271 ،275 ،321 ،388 

 

 هػ
 108 هايد بارؾ

، 125، 124، 123، 121 الهند

128 ،131 ،138 ،148 ،154 ،

155 ،165 ،167 ،170 ،171 ،

172 ،178 ،302 ،321 ،327 ،

397 

 263 هنولولو

، 332،333، 328، 326 هولندا

351 ،352 ،353 ،365 

 

 و
 244 كاشنطن

 349، 245، 235 كركما

، 146 الواليات المتحدة ا مريكية

214 ،234 ،421 

 255 كيست برانس  ستريت

 113 كيستمينستر

 

 ي
، 411، 410، 244، 193 الياباف

419 ،420 

 432، 422، 338، 322 اليوناف

 


