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الفصل األول
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----------- -------------1--مثلما يقول المثل اإلنكليزي" :المفلس يهرع دائما إلى السوو"" ،هكواا
وجدت نفسي في ساحة البيكاديلي حالما وصلت إلى لندن.
كنووت فووي الس وابعة والثالثوويم مووم العموور ،وقوود أضووعت مووالي ووينووي
وشبابي أشعر مبكرا بالشيخوخة تطور" بوابي ،عنودما وجودت نفسوي فوي
بلد غريب ليس بال نقوود و معوا ف فقول بول بوال هويوة أي وا ،مهواجرا
معدما ماعو ا ،ليس في جيبه ما يكفيه أكثر مم أسبوع.
بدأت أجوو مركوز المدينوة بًثوا عوم عمول يسود الرمو  ،وكانوت قود
بدت لي مم نافاة الطائرة في الليلة الماضية وسل العتموة ،جووهرة هائلوة
مم األنوا وال ياء ،تتلوى داخلها قطوا ات أشوبه بالًيوات تنزلو فوو"
جسو م يئة تشع بوالنيران ،وحوافالت تعبور كوالنقل كن ووب ةهبيوة فوي
بري المدينة المكهربة .وتتخللها ف وات معتموة ضوخمة موم المنتزهوات
واألش و ا  ،وقوود انعكووس القموور علووى صووفًة التووايمز :وقلووت غوودا أصووب
إحدى النمال ضائعا وحيدا بيم األبراج والنهر والًانات.
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لووأ أنووأ بعيوودا عووم سوواحة البيكوواديلي ،فبوودت لووي المدينووة فوواخرة أنيقووة
مسوووًة موووم السوووًر ،كانوووت األو ا"

متكبووورة ،أضوووفى عليهوووا الخريووو

الصفراء تلون األ صفة الممطرة ،وتتهوادى فوي ال وبا موم األغصوان
المبللووة ،وكانووت األبنيووة العاليووة فخمووة ومانسووية الطوورا  ،مووم القوورون
الغابرة .وأخرى حديثة يلتمع جاجها ويتلون حسوب ييوات الغيووب التوي
فووي السووماء .وبوودت لووي النسوواء سووعيدات فخووو ات مرفوعووات الوورأ ،
والرجووال أشووبه بلووو دات ،سووًنا ته وأ مشوورقة فرحووة واثقووة ..ومووع ةل و
شعرت بأنني حزيم حتى الموت.
كأ مم الًقائب كوان علوي أن أ فوع ،كوأ موم ا لصوًون كوان علوي أن
أغسول ،كوأ موم الرعووب والشوقاء سويكتنفني فوي هوواد السوم بعود أن بووددت
نقووودي وشووعرت بالرخوواء!؟ كي و

لهوواد الوونفس أن تصوومد أو لهوواا البوودن

الاي فا قه الشبا أن يصبر!؟ ومع ةل كان عزائي الوحيد تل المدينوة
الساحرة الماجنة المتأللئة.
وقد خا أملي إة ظننت أن في مركز المدينوة عموال لمثلوي ،ففوي كول
حانة أو مطعأ أو فنود" كوانوا يطلبوون أو اقوا سومية ،وصورت أتخوبل،
والوقوووت ي ووويع ،والمطووور يتسووواقل ويصوووًو ثوووأ ينهمووور فأضوووطر إلوووى
ا نزواء .حتى عثورت علوى مةلوة مرميوة ،ففرحوت بهوا كثيورا .وتابعوت
سيري إلى ساحة الترافغلور وموم هنواإ إلوى مًطوة فيكتو يوا ثوأ وجودت
نفسي فوي شوا ع أكسوفو د حويم هوبل المسواء .وكوان كول موا فعلتوه عبثوا
س َّر لي مصري أنني لم أحصول علوى عمول فوي وسول لنودن حيوث
حيث أَ َ
- 10 -

فروع الشركات العمالقة للمطاعأ والفنواد" والمالهوي هوي التوي تسويطر
وتطلوب دائمووا أو اقوا ،و بووت علوى ظهووري عنودما عووال اليوأ

تعووابيري

قائال " تستع ل إن لندن أشبه بمرجوحة أتوماتيكية تدو  ،ما إن ينوزل
المورء فيهووا حتوى يبوودأ بالودو ان ،ويةوول علوى هوواا النًوو حتووى يموووت".
وم ى وكانت أنوا الًافالت والسويا ات ومصوابي الطرقوات ت ويء
الووورةاة المتسووواقل ،وت عووول األ صوووفة تلتموووع حتوووى لتووورى وجهووو فوووي
صووفًتها ،عنوودما لمًووت إعالنووا ملصووقا علووى ش و رة ،فاقتربووت وقوورأت
فوجدت صاحبه يبًث ع َّمم يتبنى قطتوه ألنوه سويغاد الوبالد لمودة سونة.
وتواكرت أننوي لوأ أيعوأ منوا الصوبا  ،وكوان المكدونالود ب وانبي وبًوااء
واجهته قود افتورا األ أ أحود الشوًاةيم وكلبوه ،وقود وضوع سوماعات
مس و ل صووغير فووي أةنيووه ،ويف و يقوورأ فووي كتووا وهووو يوودخم ويشوور
البيرة ..وعندما خرجت مم المطعوأ وجودت صوديقته وقود قودت ب انبوه
بأسمال مهترئة ،فما إن أتني أقتر حتى مدت لي يدها بالًااء سواخرة
فوضعت لهوا فيوه بنسوا فشوكرتني وم ويت .وكنوت قلقوا أشود القلو أسوأل
نفسي هل تنفوا النقوود وأتسوول مثلهموا؟ وشوعرت بوالبرد ي تواحني وكوان
المطر قد توق  ،ولأ تكم في السماء ن مة واحدة :شو أن الشومس لوم
تشور" غودا دموودمت فوي نفسووي ،ودخلوت عوودة حانوات صووغيرة بًثوا عووم
عمل ،بال جدوى .وسوألت كثيورا موم عموال المطواعأ السوود وايسويوييم
فكووانوا

يفهمووون له تووي فووي البدايووة ،ومووا إن ينتبهوووا إلووى مووا أود قولووه

حتى يهزون ؤوسوهأ نفيوا ..و أد ي كيو

وجودت نفسوي فوي سووهو،

وقووود بووودت مصوووابي حموووراء ت ووويء غووورف العووواهرات ،وكثيووور موووم
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المتسوليم نائميم على األ صفة وب انبهأ علب بيرة كثيرة فا غوة ،وقود
علووت سووواعدهأ ثووا حقووم الهيووروئيم .وكانووت تل و المشوواهد تزيوود فووي
ةعري .وما إن وصولت إلوى البيكواديلي موم جديود حتوى كنوت أتورن موم
التعب واليأ

والخوف .وتنواهى إلوى سوريري موم نافواة الغرفوة صووت

ساعة "بيغ بم" تعلم الثانية عشرة ،ونمت وفمي يدمدب في خفوت أغنية
لماجدة الرومي:
إن شوووووووووووووووووئت أ حوووووووووووووووووول

لووووووم أعووووووود إلووووووى سووووووورا

دنيووووووووووواي
وأهووووووووووويأ فوووووووووووي
َ

أحتوووووووووووووووووورف الغيووووووووووووووووووا
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------------------------2--كنت قد بددت كل موا أملو موم نقوود حتوى لوأ يبو معوي سووى أجورة
يائرة الرحيل ،ومئتي دو

لم تكفيني أكثر مم ستة أياب يائسة أخورى.

وفي الوقت الواي كنوت أنتةور فيوه المطور أن يكو

عوم التهطوال تسواقل

الثلج الصبا التالي ،ف لست قور النافواة أ نوو إليوه وهوو يكسوو تماثيول
المدينة وقرميدها وكنائسها ،ويًولها إلى أبراج مم مل  ،متواكرا حيواتي
مم أولها.
إنها أشبه بقصوة واهوا يواغو موم أن أميورا كوان ينووي الت ووال ب حودى
القرى مع موكبوه وحاشويته ،فموا إن سومعت بوال صوبية صوغيرة حتوى يواا
صوابها ،فأخات تفتش المنزل عما تلقيوه أمواب جووادد عنودما يمور بويم حشوودد.
فلأ تعثر على شيء ،وتناهى إليهوا أصووات العربوات والنوا

والهتواف ففتًوت

نوافا البيت و نت إليهأ وهي تطير موم الفور  ،ثوأ تواكرت أن لوديها عقودا موم
اللؤلؤ و تمل غيرد ،فأسرعت وأح رته ،وعندما مور األميور تًوت نافواتها
بًصووانه األبوويو وموكبووه ال ليوول فقوودت صووبرها و مووت العقوود أمامووه فرحووة
مسرو ة .فقالت لها أمها فيما بعد:
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 -ولكنه عقد ثميم وأنت

تملكيم غيرد.

 أعرف يا والدتي ولكم عندما أيت مشهد األميور المهيوب لوأ أبخولعليه بكل ما لدي.
 -وقد

يكون د وضاع تًت األقداب.

 نعأ يا أمي ولكم كنت م نونة مم الفر وأنا أنةر إلى األمير.هاا بدقة كول موا حودع معوي :عنودما أيوت المطلو يلوو أموامي موم
بعيود ،عنوودما تووراءى لووي اإللووه و خور حوودود الفوور  ،عنوودما خيوول إلووي أن
ب مكواني أن أسوومو وأصول إلووى أعلوى يوواب للًوب ،أخرجووت كول مووا فووي
جيبي وبددته.
لقوود انق ووت أيووامي وسوونيني أنةووأ قصووائدا وأقوورأ وأحلووأ ،فمنووا كنووت
مراهقا كانت ت تا مشاعري عشات م يئة ت علنوي سوكرانا ،وكانوت
تل الخل ات الغ ريبة توحي إلي بًلأ يالما حيرنوي :هول أنوا موهوو ؟..
موووا الووواي ي عووول عينووواي تووودمع عنووودما أنةووور إلوووى السوووًب أو النوووا أو
الن وب؟ ..ولكننوي لوأ أجورؤ أبودا أن أفكور أنوه يمكننوي أن أصوب شواعرا.
وهاأنا أغدو شاعرا ..فلماةا إةن أبكي؟ ..إن أحالموي تتًقو فلوأ إةن هواد
الًسرة.؟
مووا إن صوورت شوواعرا حتووى ك و

النووا

عووم القووراءة ..وانًوود

العالأ الثالث نًو هاوية الفقر :الكساد ا قتصادي ،ا لتف ر السوكاني،
سعر الكتا  ،التلفا  ،الفيديو ،السينما ،الستاليت ،اإلنترنيت ،أخات
تودي بأعداد القراء نًو الصفر .لأ أكم أعبوأ بالموال أو أيلوب ثمنوا
للف يلة :كنت أقول لنفسوي ألوأ أ يعوأ موم هواد الطبيعوة ،ألوأ أشور
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منها ،ألأ أتنفس مم هوائها ،ألوأ أسور بويم بسواتينها ومروجهو ا أثنواء
الكتابة ؟ حسنا لقد أخات حقي إةن ،هل كان الشعراء أغنياء في يوب
مم األياب ،ألأ يعمل معةمهأ بال أمل ؟
فعنوودما نشوورت ديووواني األول كنووت مسووًو ا ،مووا إن يموود أحوودهأ
قصائدي حتوى أحوس بتلو النشووة التوي تنتوا المورأة عنودما يقولوون لهوا
أنت أجمل نساء الًي ،وكموا أن المورأة ترغوب فوي أن يطيول الرجول فوي
مدحها هكاا كنت أييل استفسا هأ وحديثهأ .وكنوت أقوول اتبوع موا يمليوه
عليووه قلب و و تخ و  ،ودائمووا كووان يعووود إلووى خووايري أولئ و الفنووانون
المتوحشوووون قبووول م ووويء الً وووا ات جميعوووا ،وكيووو

يسوووتلقون علوووى

ظهو هأ في الكهوف ويرسمون علوى السوقوف وال ود ان موا يشواهدونه
مم حيوانات وجبال وأشوياء ،تثيور خووفهأ أو دهشوتهأ ،ألوأ يعملووا أي وا
بال أمل؟
لووأ يكووم هنوواإ شوويئا خوور يمكووم أن يسووعدني ،لووأ تعوود تهمنووي سوووى
الًقيقووة .فقوود شووبعت مووم أصوود" أنووواع الكووا  .لقوود سوولكت كوول الوود و
ولأ تصل بوي إ إلوى البايول ،لوال لوأ أتبوع بعودها سووى يريو حقيقوي
ي علنوي أشوتعل ،ي علنوي إنسوانا ،ببسواية ي علنوي سوعيدا حتوى ولوو كووان
على حبل فو" هاويوة .وكنوت أعلوأ أن الكسواد المقبول علوى العوالأ الثالوث
سووي عل المثقفوويم فووي العشووريم سوونة القادمووة ينًوود ون لوويس فقوول إلووى
قووراءة الكتووب الدينيووة التووي توقفوووا عنوودها اين وإنمووا إلووى قوواع خوور مووم
التن وويأ والسووًر .كنووت أد ي تمامووا أن شوواعرا موهوبووا لووم يعنووي ألحوود
شوويئا فووي المسووتقبل .ولكووم كنووت موول أن أ قوورأ بعوود أل و
- 15 -

سوونة أو ألفوويم أو

خمسوومائة وأن أفيوود األ أ بشوويء بسوويل علووى قوود اسووتطاعتي .كنووت
اضيا بأن كتبوي ليسوت سووى هديوة للوزمم ،وكوان ةلو فوي اليووب الواي
استراحت فيه دواويني لألبود فوي أقبيوة مكتبوة األسود .ولكوم اودنوي فوي
ليلووة مسووكونة باألشووبا والوحوودة واليووأ

أن هوواا األموول أي ووا قوود يكووون

بايال وقد تًر" المكاتب وترمى ثانيوة فوي نهور دجلوة وتصوطبغ مياهوه
بووالًبر ،و اف و تل و الليلووة موورو مووانب بات وواد المشووتري وصوودمه لووه
مًوودثا انف ووا ا نوويووا هووائال وف ووة مقوودا ها  120كووأ ،فترديووت فووي
قنوي هيب مم العاا لأ يعرفوه أحود غيوري علوى هواد األ أ .وةات
صووبا  ،وكنووت فووي القريووة ،أيووت ثموورة توويم ناض و ة تسووقل مووم أعلووى
الش رة وتسوً تًوت أقوداب أحود الموا ة ،كوأ حزنوت :كوأ لوحتهوا الوري
ولفًها المطر وأشرقت فوقهوا الشومس ،وشوعرت بقليول موم العوزاء :هول
أنا أف ل مم ثمرة التيم تل ؟.
فوي السونيم التوي حققوت فيهووا أقصوى أحالموي شوعرت بوأعةأ اليووأ .
ومع ةل

ددت ةات صبا مشر":

بأ  ..هاا هو العصر الاي يليو

بمثلي ..و أقبل بأقل ضوراوة موم ةلو  ..عصور العنيوديم الوايم يعملوون
بال أمول .ولكوم توا ة أخورى كنوت أشوتهي المووت ،ويراودنوي حنويم إلوى
الزوال.
نعأ كان يعتريني شعو بالخيبة يشبه المووت ،فوأ دد لنفسوي لوو أننوي
أنفقت السنيم الماضية في جمع الموال كوأ كوان ليكوون فوي حوو تي اين؟
لقد كنت أمل ياقة تزحز ال بوال ،وتوقو

الريوا  ...ولكننوي سورعان

مووا أتووواكر القوووول :إةا تخليوووت عوووم شوووبابة الفوووم
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يبقوووى موووم الًيووواة إ

سووومها( )1أو تووورن فوووي أةنوووي عبوووا ة بوووودلير :أكثووور موووم هووورة تريووو
قرعنوووي
عطو هوووا المنعشوووة فوووي الخفووواء علوووى األمووواكم الموحشوووة .أو ي َ
نيتشووه :إن أةكووى النووا

فووي هووواا الزمووان يتسوواءلون عمووا يًفوو حيووواة

اإلنسان ،أما أنا ف ن اإلنسان األعلى هو قبلة أنةا ي.
منا ديواني األول ،كانت دة فعل جميع الايم أهوديتهأ نسوخا م انيوة
دهشووة صووادقة ،كووأن أعيوونهأ لووأ تصوود" أن أكووون أنووا مووم كتووب كوول تل و
المشاعر ..ولكم بعد فتورة يتكشو

لهوأ أن كول هواا لويس سووى مشوروع

يائس وغامو ويتمنون لو أنني لأ أبدأ به .أو في الًقيقة كانوا ينقسمون
قسووميم أحوودهما يووردد دع كوول شوويء وفكوور فووي المسووتقبل غووافليم عووم
مشاعري وأفكا ي وأحالمي ،والثاني يتًمس قائال

تترإ الكتابوة أبودا

حتى وأنت تًت ر ،غافليم عم الطريقة التي سأقتات منها.
وفي الوقت الواي كنوت أنتةور أن يقوول لوي والودي لقود أن بوت جوال
نبوويال حقووا ،حفيوودا حقيقيووا لعائلتنووا ،أقووول عنوودما كنووت أنتةوور بعوود كوول
ال هود التوي بوالتها مثول هواا التشو يع كوان هوو ينةور إلوي نةورة احتقوا
كأنه يقول :لقد فشلت فشوال ة يعوا فوي أن تصوب مليوونيرا .ولوأ يقورأ لوي
شويئا .إنووه هوو بااتووه الواي أوحووى لوي بالف وويلة وتورإ فووي داخلوي أعم و
األفكووا اإلنسووانية .لقوود كووان يووردد علووى مسووامعي دائمووا منووا كنووت فووي
السابعة مم العمور" :موم يوتعلأ ينتصور علوى العوالأ" ،وهاأنوا بعود ثالثويم
عاما مم القوراءة أجود العوالأ قود انتصور علوي ،وهواهو وقود اختلفوت مالوه

 -1شا لوت برونتي.
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أصب أشد النوا

علوي وأكثورهأ نزقوا .إنوه يًلوأ اين بوأن أصوب موديرا

لشوركة حكوميوة ثوأ أخوتلس منهوا ب وعة ماليويم فأشوتري بيتوا ومز عوة
وسيا ة وهوةا تعري

اإلنسان األعلى في هاا الزمان.

أما والدتي فكانت تقرأ وت املني ولكم لأ تكم بينها وبيم نفسوها
تستقبل كل هاا إ بفتو مم يقول إن ابنوي
فهو

يوزال فقيورا وبالتوالي

يساوي شيئا  .وكانت أختوي دائموة الصورا  :لوو كنوت مكانو

لشعرت بالخ ل مم أنني

أمل عشر شق في هاا السم .ولأ يكم

ب مكان سوى أمي مم ل أ غ بهما عني حيث كانت دائمة الترديد
أحد يستطيع أن يغير أحدا وش رة العنب

تثمر تفاحا  .ولأ أكم أفهأ

لماةا علي أنا بالاات أن أصب مليونيرا دونا عم غيري ؟ ..لقد كانوا
ي عولون كثيرا عل ى ةكائي وقد خا

ظونهأ إة اسوتخدمته فوي يريو

تافه كل هاد التفاهة .وكنت أ دد بيني وبيم نفسوي يوا شو ر الشووإ
الاي حولي لأ أعثر بينكأ أبدا على براعأ تنتةر الربيع.
كووان الكوول يثيوور اشوومئزا ي ،إن أ واحهووأ تتوودهو ويغوودون مقيتوويم،
ويفقد الم تمع معةأ فتنته ،فأينما نةورت عوواب وعوواب وعوواب،
سووامية

كووالب مووم القلووب

ثقافوة

فوور أعلووى .وكووان عزائووي الوحيوود هووؤ ء

المووراهقيم المنشووغليم بالًووب والووايم يبوودون ضوواحكيم معةووأ األحيووان،
وكانوا يغدون وي يئوون كول يووب فوي شوا ع الًوب قور منزلنوا ،وكلموا
كووان الشووبان أصووغر والفتيووات مراهقووات شووعرتَ بالسووعادة تن وو مووم
الوجود وبالمالئكة ترف فو" ال باد ،وكانوت أفوراحهأ تعوود بوي صوغيرا
سعيدا مًبا.
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وكنوت أتواكر غالبووا قوول الكتن ووي :نًوم فوي مووان أى العقوالء قلووة
منفعووة العقوول فتركووود ،وكثوورة منفعووة ال هوول فلزمووود ،فبطوول هووؤ ء لمووا
تركوا ،وهؤ ء لما لزموا ،فال ند ي مع موم نعويش! .وموع ةلو لوأ أكوم
فوي كثيور مووم األحيوان يعترينووي الًوزن :كنووت أقوول لنفسووي هوبهأ قوورأوا
كتبووي وأصووبًت مشووهو ا إنهووأ لووم يقولوووا فووي النهايووة سوووى أنووه شوواعر
يًسووم الكتابووة ..أي ببسوواية صوواحب كووا  ،مووم سوويفهأ كوول شوويء؟ مووم
سوويد إ أعموواقي وصوودقي وحبووي؟ مووم سيصوود" مغووامراتي وصووبري
وبأسووي؟ مووم سوويعرف أسوورا ي وأفراح وي ومًبتووي؟ إننووي لسووت سوووى
ن مووة بعيوودة بعيوودة لووم يصوول نو هووا إلووى األ أ إ بعوود أن تكووون قوود
انطفأت ،عندها فقول يقوول النوا

هواهو خالود حوي إن النوو يتودف منوه.

ولكم ةات ليلة ،في يوب تهب فيوه يوا شوتائية مسوعو ة ،وجودت نفسوي
قوور غوودير بوويم البسوواتيم أتسوواءل مصووعوقا :مووا معنووى أنووه لووأ يعوود أحوود
يقورأ؟ ..موا معنووى أننوا نتوودحرج إلوى القواع؟ ..وتل و األحوالب والتسوواؤ ت
الكبيرة والهيواب الواي بنيوت علوى أساسوه حيواتي ..هول أيفئوه؟ هول يمكوم
مثل هاا أن يطفوأ؟ هول أنسوى الًوب القوديأ؟ هول أنسوى ضوًكات الفتيوات
التي أوحوت لوي بوالخلود؟ هول أنسوى الوتالل والغسو والشو ر؟ ..كوأ موم
الدموع والًب والمغامرة ضمختهأ كتبي؟ وتناهى إلي في العتمة خريور
المياد السوداء ،ف لست تهيأ بي الريا والقمر وأشوبا السواقية وقود بقوي
قلوويال جوودا لكووي أبكووي :وقلووت "سووأنتًر" وحزنووت جوودا ،ثووأ ددت :بوول
سأسافر.
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لقوود توواكرت تل و الليلووة نفسووي صووغيرا وقوود أفرحتنووي جوودا كوورة
ملو نوة عنود بوائع ،فعودت إلوى البيوت فرحوا وأخوات أجموع نقوودا مووم
أبي وأمي وإخوتي ،و جعت إلى البائع ووضوعت أماموه كول النقوود
دون أن ألقووي أي تًيووة ،أو أعلووأ ثمووم الكوورة ،وأخوواتها وانصوورفت
سعيدا  .هكاا فعلت عندما كبرت أي ا! تماما مثل قصة ياغو !
كنت قد غدوت شؤما على ال ميع ،فلأ يب معوي أكثور موم نقوود
السفر ،وصرت أناب على جر وأستيق على جر  ،يرشقني النا
بكالب ت ومًل بوه ثقتوي واعتوزا ي ،حتوى بوت أتسوائل هول

أ ال

إنسانا حقا بعود أن فقودت نقوودي ؟ أصوبًت بًاجوة إلوى جول واحود
ي ،يقول لي إنني اأ عن ،

يشدد أ

تنأ ،إن الد و

حالكوة،

يريق و مووم شوووإ ولكووم مووم صووال  ،كنووت بًاجووة إلووى مثوول هوواا
القوي ،ولكم عبثا ِ ِ ِ ِ لوأ يكوم حوولي سووى العوواب وايليويم أو
المترفيم ،لأ يكوم حوولي سووى اإلنسوان الصوغير .بوت وجهوا لوجوه
أموواب قوود ي يقووول لووي هووا أنووت اين بوودون نقووود ،فلنوور كي و

تتوودبر

أمرإ ،لنر إلى أية جزيرة في أصقاع العالأ سترحل! ولكم

تنسى

أن جعبت ستمتلئ بصديد الكهو

الخوان للطبقوة العاملوة ،بود موم

الكلمووات واألفكووا  .فلنوور أي جوول أنووت وهوول سووتتكلأ عووم المطل و
والًب والًرية بعد اين .لنر فوي أيوة جزيورة نائيوة سوتلقي نفسو .
هكاا هت
وأنا

قد ي ،ولأ أكوم أملو أيوة وعوود ،كنوت احوال ألقتوات،

أعلأ إلى أيم! لندن ،نيويو إ ،هونوغ كونوغ ،إلوى موراحيو

أية مدينة سأن

في الًصول على فيزا لأ أكم أد ي.
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والليلة األخيرة تأملت الغاديم ..وال فائر والفتيوات فوي حينوا الًبيوب
للموورة األخيوورة ،وكوودت أبكووي ،كلمووا توواكرت أننووي

أعلووأ إلووى أيووم أنووا

احوول ،ومتووى سووأعود وكي و ؟ كن وت أقووول ل ميووع المووا يم فووي شووا ع
الًووب :وداعووا ..وداعووا ..فووي داخلووي فقوول دون أن أبووو  ،حتووى إةا أقفوور
الًي خطر لي بيت مال ابم الريب:
تووواكرت مووووم يبكووووي علووووي فلووووأ أجوووود
سوووى السووي

والوورم الردينووي باكيووا

وفووي الصووبا غوواد ت دون أن أدع أمووي الباكيووة تصوول إلووى البووا ،
وكان أبي يرت

 :إلى أيم يرحل هاا الغريب؟ هل هوو ابنوي حقوا؟ إننوي

لأ أكم على هاا النًو في يوب مم األياب! .ووصلت إلى المطا وحيودا...
وف ووأة ..توقفووت والًقيبووة فووي يوودي! وكووأنني كنووت ييلووة الموودة السووابقة
مسواقا ،وسووألت نفسووي :هول أنووا مسووافر حقوا؟! ولكووم إلووى عنود مووم؟! مووم
سيكلمني..؟ مم سيًبني..؟
ومم الطائرة أيت لندن ت يء في العتمة مثل بقعة مم الاهب.
وهاا الصبا  ،وقد ة فت نفسي الاكريات ،والسماء ت وثلج األ صوفة
والعشب وأو ا" الخري  ،تساءلت مم جديد أيم سأعمل ..؟ أيم ؟..
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----------- -------------3--"لندن في الثلج" ..كان هاا اسأ القصيدة التي خططتها حتوى

يغيوب

عوم بوالي ألو ةلو الصوبا  .ثوأ حزموت حقيبتوي وقور ت مغواد ة وسول
المدينوووة ،وهبطوووت إلوووى الووودو السوووفلي حيوووث اصوووطدمت بهنووودي أثنووواء
مغاد تي عتبة الفند" المثلوجة ،واعتا ت فسألني:
 مم أيم أنت!؟فقلت له كاةباِ:
 مم مصرفانصرف يهز أسه ممتع اِِ ،ولكنني لأ أدعه ينسًب وقلت بلهفة:
 هالَّ دللتني أيم أجد عمال!؟ عمل! ..........أي عمل!؟ مهما كان بأي أجر!فقال دهشاِ:
 ال رائد تعلم عم كثير موم األعموال ..أو أقصود مكتوب العمول وهووليس ببعيد.
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وأشا بيدد مستع ال فقد كان الثلج يتكد

على معطفه وشعرد.

 أقصد عمال بدون أو ا" ...بال إقامة!فنةر إلى سًنتي وهز أسوه موم جديود ،كأنموا فهوأ كول شويء ...فقود
جئت في وقت كانت فيه موجات الها بيم مم ال وع تتودف علوى القوا ة
األو بية بصو ة غدت تثيور فوزعهأ ،وتغيور سولوكهأ و حموتهأ القديموة
مم أجانوب العوالأ الثالوث ،وموع ةلو كانوت بريطانيوا

توزال فوي منوأى،

وأف ل مم باقي البلدان األو بية في معاملتها ،بسوبب كونهوا جزيورة قود
حماهووا البًوور مووم سوويل الفقووراء الوواي يتوودف عبوور البسوواتيم والووتالل مووم
أو وبا الشرقية إلى ألمانيوا والنمسوا وفرنسوا ،حيوث غوزا المودن األلمانيوة
وحدها نص

مليون بوسني أياب الًر األهلية في يوغوسالفيا .وقال:

 مم أيم قلت!؟ مم مصر! منا متى؟ منا البا حة. احمد ب على السالمة ..هل سمعت بالهندييم!؟ولأ أب بشيء
 لقوود دخووال مخووزن ع ووالت الطووائرة ،وأقلعووت بهمووا ،وعنوودما فووتمخزن الع الت عند الهبوي سقل أحدهما فو" لندن ون ا ايخور ،ولكنوه
أصيب جسديا ونفسيا ،وعولج في لندن وأعيد إلى الهند.
ولات بالصمت.
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 حسنا اةهب إلوى شومال المدينوة ،فاألجانوب كثيورون والصويد أسوهلفي تل المياد العكرة.
 إلى أيم بال بل؟ إلى أي مكان.ولكنه لأ يلبث أن تريوث وأخورج خريطوة للمتورو موم جيبوه ثوأ أشوا
ب صبعه:
 إلى هنا ..مانَر هاوو مست ندفات الوثلج البطيئوة صوفًة الخريطوة ،التوي لوأ أد إ منهوا
شيئاِ ،وأعطاني إياهوا مشويرا إلوى مًطوة المتورو .فم ويت إلوى هنواإ،
وهبل بي الد ج الكهربائي مائة متر تًت األ أ ،حيوث ول وت إحودى
المقصو ات وجلست ناف ا الثلج عم ثيابي وحقيبتي وغا المتورو فوي
النف .....
و ددت فووي نفسووي هوواهي حيوواة جديوودة علووى أ أ جديوودة ،وفتًووت
الخريطة وعددت المًطات المتبقية لي فكانت عشرا.
ولفووت انتبوواهي سووكرانة تطوووف فووي المقصووو ة بمالبووس فاضووًة،
شعرها مشعث ،وقد غطى الوشأ يديها وعنقها ،تزيم أنفها حلقة وأخورى
عند حاجبها ،وكانت تغني وبيدها علبة مم البيرة:
أ سل لي المخدة التي حلمت عليها
وتصووف وتزع و وتووزعج العربووة كلهووا .ومووا إن توق و

المتوورو فووي

المًطة التالية حتى غاد َ ت .وصعد ثالثوة جوال وامورأة جلسوت أموامي
بينما جلسوا ب وانبي .وابتودأوا بال وً والموزا موا إن أقفلوت األبووا .
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وكانت فتاة تقبل شوابا علوى مبعودة بشوغ
وكان معةأ الركا

كأنهوا سوتأكله بشووكة وسوكيم.

يقرأون هادئيم ،وكنت ميا إلى التساؤل أترى أحود

موونهأ يقوورأ وايووة شووا لوت برونتووي "جوويم إيوور"؟ .وتوق و

المتوورو فووي

المًطة الثانية وصعدت امرأة تلوبس "مينوي جيوب" تًوت معطو

أسوود

مفتو تزينه ندفات الوثلج .ثوأ جلسوت وخلعوت قفا يهوا ووضوعتهما علوى
فخايها الناصعي البياأ ،ومألت يوديها بوالكريأ وفركتهموا ،ثوأ أخرجوت
حمرة ومر ة وأخات تطلي شفتيها ،وكأنه لأ يتسم لها فعل ةل في البيت،
ثأ أخرجت مبردا وأخات تً

أظافرها ،وفتًوت ال وزدان مورة أخورى

وتناولت كتابا و احت تقرأ .وتساءلت بلهفة مم جديد أتراها واية "جيم
إير"؟! .لقد بلغت مًبتي لتل الرواية قد ا لوأ تسوتطع أيوة وايوة أخورى
ت او د ،وقد ظلت في ةاكرتي سنة بعد سونة ،حتوى اعتبورت األيواب التوي
قرأتها بها مقدسة ،وأحببت ألجلها األد اإلنكليزي كلوه .و أعلوأ كيو
المتورو عنود

خيل إلي ةل اليوب أن ال ميع يقرأون "جويم إيور" .وتوقو
المًطووة الثالثووة ،ود َلفووت يمامووة ماديووة ولفتووت ا نتبوواد ،ولكنهووا يووا ت
وأضًكت ال ميع ما إن أغلقت األبوا  .وكان الرجال الثالثة ب وانبي
يزالون يموا حون المورأة وي وًكون ،حتوى توقو

المتورو فوي المًطوة

الرابعة .فقامت وقبلتهأ مودعة واحدا واحدا وبما أنني كنت الرابع قبلتني
أي ا وخر َجت! فانف ر الثالثة موم جديود ضواحكيم .وأوغول المتورو فوي
األنفوا" .وصوورنا نسوومع أصووات عووا فيم وموسوويقا تيوة مووم المقصووو ة
الم او ة ،وعندما توق المترو في المًطة الخامسة خرج منها عا َفيم
مووم أميركووا الالتينيووة بقبعووات مكسوويكية ودخلوووا إلينووا وأخوواوا يعزفووون
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ويتمايلون .ثأ فع أحدهأ قبعته وأخا ي مع بهوا النقوود .ولكننوي لوأ أضوع
شيئا ،و خر أي ا كان واقفا ب انبي .وقال للعا ف سأعطي جنيها كامال
إةا عرفت لون سروالي الداخلي ،فأجابه بسورعة :أحمور .فوأنزل الراكوب
سرواله أماب ال السيم وقال :أ أيت إنه أ " ،وهت

بع هأ ضاحكيم،

بينما ظل الباقون مستغرقيم فوي القوراءة .وغواد العوا فون فوي المًطوة
السادسووة ليسووتقلوا مقصووو ة أخوورى .وقلووت يوو لهي ..إن ال ميووع يبوودون
بخير ....وصرت أقرأ عناويم الكتب التي بأيديهأ وأتساءل :وكتبي أنا مم
يقرأها!؟ ..د لو تترإ تل المرأة كتابها قليال وتقول لي إن كانت قد قرأت
"جيم إير" واسترخيت على المقعد ،وتاكرت جيم إير وهي تسير وحيدة
منا مم بعيد بعيد بيم بيوت صامتة خرساء وأبوا موصدة .أضواء في
الداخل ،وشموع ترت

 ،وأصداء أفرا وهي وحيدة وحيدة

يفت لهوا

سوت الليول
أحد .فتوغل بويم األشو ا وعلوى ضوفاف المسوتنقعات ،وقود لب َ
والري و عد ال بال ،حاائها الطيم وقبعتها المطور ،وهودفها المسوتًيل،
أشرعتها ممزقة .وأمواج الةالب أشر مم أن تعبأ بزو قها ...وف أة في
مترو ةل الصبا لمًت فتاة أمامي تقرأ "جيم إير" ،وشيئا فشيئأ أخ َات
المقصو ات تفرغ ،وبقينا لوحدنا فت رأت وقلت:
 إنني أي ا قرأت "جيم إير"فشد َهت وأجابت بلهفة وفر :
 هل حقا قرأت "جيم إير" ،وهل لم تنساها أبدا أبدا!؟. أجل هل مثال لم تنساها بعد عشريم سنة؟ هل أحببتها كثيرا جدا.- 26 -

 نعأ ،نعأ.وتو د وجهي فتش َعت وقالت:
 هل تقطع لها ميثاقا شرف أن تةل تًبها ما حييت ،هل تكوون موثالأنت الرجل الاي يمكم أن يبني معبدا لشا لوت برونتي في لندن؟!.
واحمور وجهوي أكثور ......فاسوتيقةت علوى نويم هوات

نقوال ،وكوان

المترو متوقفا ،وقد بقي لي مًطة واحدة ،ولًةت أن سًنات النوا

قود

تغيوورت ،فلووأ يب و هنوواإ انكليزيووا واحوودا ،كانووت الوجووود حووولي س ويوية
وإفريقية وشر" أوسطية ،و جل واحد ي لس أمامي يلوو كأنوه وسوي
أو مووم أحوود بلوودان أو وبووا الشوورقية .وشووعرت بمثووانتي تًووتقم بووالبول،
ووقفت وتهيأت للخوروج ،فلوأ تلبوث األبووا أن فتًوت عنود لوحوة كتوب
عليها "مانَر هاو " .فخرجت ووضوعت الًقيبوة علوى السولأ الكهربوائي
الاي صعد بي مم جديد إلى الثلج.
سرت بًااء سو خشبي وايىء يً ب منتزهوا أشوبه بغابوة ،وكوان
هاجسوي األول أن أجود بوابوة تقوودني إلووى األشو ا  ،حيوث تسونى لووي أن
أبول .ثأ وقفت مفكرا :أيم أجد غرفوة لمودة سوتة أيواب؟ ولمًوت المخوا ن
مم بعيد فات هت صوبها .وميزت فتة كتب عليهوا "سورير

فطوو "،

فأودعت حقيبتي ،وما لبثت أن وجدت نفسي في الشا ع مم جديد.
كووان "مووانَر هوواو " مؤلفووا مووم أتووراإ وقبا صووة وأكووراد ،وقوود ةهلووت
للوهلوة األولوى كيو ت مووع األعوداء فوي حوي واحوود .وبعود أن أيوت حوووانيتهأ
قلوت فووي نفسووي بموا كانووت الطبيعووة الشورقية هووي ال ووامع .كوان السووو" مؤلفووا
مووم مطوواعأ للكبووا وأخوورى لشووتى ضوورو الطعوواب المطبووو ثووأ مًووالت
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للًلويووات وأخوورى لكوول مووا يخطوور لوو علووى بووال مووم فواكووه وخ ووراوات
شرقية حتوى إنو لتعثور علوى صوبا ة أو لفوت أو بلو أو شووند  .وأخيورا كوان
هنووواإ مقووواد تعوووج بوووالرواد الخوووامليم المنقووووعيم ييلوووة النهوووا

عبووويم النووورد

والوووو " كوووأنهأ منسوووييم منوووا قووورون ،يًتسوووون الشووواي مووودخنيم عنووويم،
شوووا بهأ غليةووة وسووًناتهأ شوورقية قاسووية :وفتشووت فووي كوول مكووان ولووأ أجوود
عمووال .سووألت حتووى األفووران التووي تعوورأ عشوورات األصووناف مووم الشووطائر
السوواخنة ،وحتووى مصووففات الشووعر األسووود التركيووات ةوات البشوورة البي وواء،
وحتووى بوووائعي السوواعات والووواهب واللًووووب ،دون جوودوى .فتتبعوووت صوووي
المخووووا ن الوووواي قووووادني إلووووى الًووووي الم وووواو  ،وكووووان جلووووه مووووم الهنووووود
والباكستانييم واألفغان .ومم جديود تسواءلت كيو ي تموع األخووة األعوداء فوي
شوا ع واحود؟ ويلبووت العمول فووي كوراج لبيووع السويا ات القديمووة ،وفوي و شووة
للخيايوة وأخورى لتصولي األجهوزة الكهربائيووة ،وفوي كول المطواعأ والمخووا ن
والًانات ،ثأ عدت إلى "مانَر هواو " حيوث قابلوت جوال موم الًسوكة يملو
مقسوووما للهوووات أشوووا إلوووي بالووواها إلوووى "فرنزبوووري بوووا إ" فهوووو ملووويء
بووال زائرييم ،وقووال مشوويرا بيوودد" :مووا إن تقطووع المنتووزد حتووى تصوول إلووى ةل و
الًي المسمى باسومه" .فسورت تًوت األشو ا الثل يوة متتبعوا د بوا ضويقا موم
الًصووى َغيَبَووه الووثلج ،وكانووت غربووان سوووداء كثيوورة تًوووب فوووقي وتزعوو
وتتوقو أمووامي علووى األغصووان كأنهووا ترقووب شووبًا هالهووا وجووودد وحيوودا فووي
الدغل .وما إن وصولت حتوى دخلوت إحودى الًانوات أتودفأ ،فلوأ يلبوث النوادل أن
لمًنووي ،فطلبووت كأسووا مووم الشوواي .وتتبعووت أ صووفة المخووا ن والمطوواعأ مووم
جديود .وكوان الًوي فقيورا قوا ا وموم العبوث البًوث عوم عمول فيوه .وكوان ثمووة
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مس و د مقفوول قوور مًطووة المتوورو .وعلووى جووانبي الشووا ع الم وواو عشوورون
مخزنووا صوووغيرا لبيوووع األلبسوووة اسوووتبعدت العثوووو علوووى عمووول فوووي أي مووونهأ.
ولمًوت جزائريووا يسور" وقوود يوووى شويئا تًووت معطفووه ،وكوان خوور ينتةوورد
قر بوابوة المخوزن ،وموا إن لمًواني حتوى أخواا يقهقهوان منتصوريم وكأنهموا
ينتةران مني أن أبا كهما ولكنني قلت بالعربية:
 تبا لكماوم يت ،ولكنهما تبعاني وقال األول مبر ا:
 إةا كانووت كوول الطوور" التووي أمام و تووودي إلووى جًوويأ فووأي يري وتختا ؟!
فأجبت:
-

أعتقد ةل .

وم يت ،فتبعاني مم جديد وقال ايخر:
 حسنا إةا تراءى لعقل أن كل الطر" التي أمامو توودي إلوى جًويأفأي يري تختا ؟!
ووقفت ماهو  ......دون أن أنةر إليهما ..وكر بنفاة صبر:
 أي يري تختا ؟وقلت في نفسي:
 يريقا إلى ال ًيأوعدت إلى "مانَر هاو " قاصودا مقسوأ الهوات فقوال لوي الرجول :عود فوي
الغوود فووأقول ل و أيووم توواهب .فم وويت ألبووول للموورة العاشوورة فووي كووم خفووي،
ولكووم معطفووي مووس سوويا ة متوقفووة هنوواإ فووانطل جهووا إنوواا ها فاسووتولى
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علي الرعوب ،واحتوبس البوول ،وإةا برجول يهورع هثوا نًووي ،ثوأ يتوقو إة
نووي أبووول ويتركنووي ويعووود ،وقلووت فووي نفسووي اللعنووة ..اللعنووة ...كنووت أتووردد
إلى المراحيو كثيورا ،فموا إن يثقول قليول موم البوول مثوانتي حتوى أ كوو هنوا
وهنواإ ،وهواا لويس مرضووا أبودا ،بقود مووا هوي عوادة ،وقوود أتعبتنوي كثيورا ةل و
اليوب ...واستندت علوى حوائل فورع البنو القبرصوي أق وأ عنبوا وخبوزا كرديوا
سوواخنا ،فلووأ يلبووث أن خوورج منووه موظوو وأبعوودني ،فوودخلت سوووبر ما كووت
أتنوواول يعووامي قوور البووا  ،ولووأ يكووم هنوواإ حوول خوور فعنوود كوول ب وووعة
خطوووات كووان علووي التريووث حتووى أت موود ،ولكووم أحوود العووامليم يردنوووي
بطريقة أنيقة إة جلب لي كرسيا قائال:
 هاا كرسي ....ه َّال جلست على كرسي!؟
و ددت مووم جديوود اللعنووة ..اللعنووة ...فووي نفسووي .وجلسووت علووى عتبووة
منزل ،وكان الثلج قد توق

منا الةهور ،والسوماء عميقوة داكنوة ،والنهوا

قد أخا باألفول ،وبدأت أشعر أننا نوغل في شوتاء قوا  ،وأن أي خريو
حقيقووي لووم يلووج .وأحسسووت بنفسووي أكثوور تراخيووا بعوود أن أنهيووت الطعوواب،
فقصدت النزل واستلقيت على السورير ،وقود داخلنوي شوعو غريوب بوأن
المدينووة تكوواد تفترسووني ،وأن وحووي هنووا فووي مووأمم ،وأننووي قوود أشووعر
بالسووعادة أي وووا فيمووا لوووو فتًوووت كتابووا ،ولكوووم النوووب خطفنوووي .وعنووودما
استيقةت كانت العتمة قد أيبقت على الشووا ع الثل يوة .واحتورت كيو
أستفيد مم المساء ،فقصودت أحود المقواهي عسواني أتعورف بأحود ،وموا إن
جلسوت إلوى من وودة حتوى لمًووت ال زائورييم ينةوران إلووي وهموا ينفثووان
الوودخان ،وكووان المقهووى يوووحي بأننووا فووي مدينووة عربيووة لوويس إ  ،فًتووى
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التلفا كان يلتقل قناة تركية ،أغان ومواويل نائًة ،وكان ال ميوع قود ة
بووالو " والنوورد والشوواي وكووأنهأ فووي غنووى عووم لنوودن كلهووا ،وكووان ثمووة
جرسونة بولونية أشبه بعاهرة ترو وت يء بيم الطاو ت .وأشوا إلوي
أحود ال زائورييم ها ئوا عنودما التقووت نةراتنوا ..وقلوت فوي نفسوي اللعنووة،
وسألني:
 مم أيم أنت؟فقلت كاةبا:
 مم العرا". وتبًث عم عمل أليس كال ؟ أجل.كانووا يبوودوان شووريريم فةيعوويم ،ف واخترت أن ألوووة بالتلفووا ولكنهمووا
نه ا وجلسا إلى من دتي:
 -لم ت د

تتعب نفس !

 ما العمل إةن...؟ تزوج! أتزوج ...مم سأتزوج!!؟ أيا كانت ..تزوج مومسا. مومس! أجل مومس نةيفة! مومس نةيفة! أو أ سلها إلى منة .- 31 -

وقال ايخر:
 أنا أنةفها ل .وتنهدت متأففا ،ونةرت إلى التلفا مم جديد
 عندي حل خر. ماةا؟ بع كليت .فنةرت إليه ..فقال:
 أجل إن اإلنسان يًتاج إلى كلية واحدة.فعدت إلى التلفا .
 إنها تساوي خمسة ف جنيه.واقتربت البولونية مني فقلت لها:
 إنني خا ج.وقال أحدهما بصرامة:
 ي ب أن تشر .وقال ايخر:
 مم يً ر السو" يبيع ويشتري. ثأ أن لست عراقيا. أنت سو ي. نًم نعرف المرء مم أول كلمة. وأنت تكا ألن خائ . أو ألن ملتوي.- 32 -

 هل أنت ملتوي؟فانفلووتِِ منهمووا بصووعوبة وغوواد ت المقهووى ،ولف و وجهووي صووقيع
الليل مم جديد .إن القلوب يتنا عوه شوعو ان إموا اإلشوفا" علوى الً وا ة
التووي سوويهدمها عوواجال أب جووال هووؤ ء ال يوواع ،أو اإلشووفا" علووى هووؤ ء
المشرديم الايم هوأ ليسووا سووى أ وا تائهوة موم لًوأ ودب ،تبًوث عوم
حياة ودفء .وقلت إن هواا يف وي إلوى أحود احتمواليم تةول بهموا حيرتنوا
عالقة،

نعلأ أي منهموا سيسوود ،ف موا أن تنعوزل الً وا ة لوحودها إلوى

األبد بًيث سويةل يتوردى فقوراء العوالأ الثالوث فوي أعموا" الهاويوة حتوى
يصبًوا فوي حالوة ق رديوة ي وعونها فوي حودائ حيوانواتهأ بالمقا نوة موع
الخطووى الواسووعة التووي يقطعهووا العلووأ ،أو ستسووود ييووو العدالووة البي وواء
فو" كل األ أ لتشمل في النهاية كل البشور .كنوت عواجزا عوم التفكيور
أكثر تل الليلة ،كانت مفاصولي توؤلمني ،والبورد ي عول الودماء تت لود فوي
عروقووي ،فسوولكت الوود

إلووى النووزل قووائال لنفسووي سووتًدد األلوو

عوواب

القادمة ما أتوو" إلوى معرفتوه هواا اليووب ،سوتًدد فيموا إةا تودخل األجانوب
الكثي و

سوويكون أحوود أسووبا إنهيووا الً ووا ة ،كمووا حوودع فووي العصوور

العباسي ،أب سيًقنها بدماء أكثر حيواة ،جديودة متأهبوة .كانوت ا نتخابوات
علوووى األبووووا حينموووا وصووولت ،وكوووان ا حتوووداب بووويم حوووز العموووال
والمًافةيم على أشدد ،فبينما كان حز المًافةيم يقول عوم األجانوب
أنهأ ي لبون معهأ همومهأ و ةيلتهأ وفقورهأ ليلقووا كول ةلو فوي بًيورة
م تمعنا ،كان حز العمال يتسواءل :موم سويعمل إةن فوي مصوانعنا فيموا
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لوو توأ يوردهأ؟ كانووت تلو المعركوة هوي األسووخم منوا نصو

قورن بوويم

جون مي ر ويوني بلير.
وفي اليوب التالي قصودت مقسوأ الهوات  ،فًودد لوي حوي "األخووات السوبع"
الاي يقطنه الزنوج ،والم او لـ "مانَر هواو " موم الشور" ،قوائال بموا ت ود
حةو عنود ن ووي ،فصوعدت البوواأل األحمور ألول مورة ،وكانووت نودفات مووم
الووثلج تووزال عالقووة عليووه ،وتمامووا كمووا يفعوول كوول القووادميم حووديثا إلووى لنوودن
جلسووت فووي المقعوود األول مووم الطوواب الثوواني ،أموواب الواجهووة الزجاجيووة ،حيووث
يشعر المرء أنه يطير إةا ما أقلع سوريعا نواظرا إلوى الغيووب .كوان الوثلج قود كو
عم التهطال ولكم األ أ

تزال مت لدة.

فووي ةل و الصووبا بوودأ الموواء ينفووا إلووى حوواائي ،فصوورت أحوواة األ صووفة
المبتلووة ،تتبووع خطووواتي جليووود الليوول ،مخووايرا حوووا ا وسوورعان مووا ت مووودت
قدماي ،ومرت بقربي امرأة سوداء سوداء حتوى كوأن أحودا قود يالهوا ،ب انوب
جوول حالوو السووواد ،مكفهوور ،مثوول عفريووت اجووع مووم جهوونأ .كووان المووا ة
وسووائقوا السوويا ات وأصووًا المخووا ن كلهووأ مووم الزنوووج ،أيفووا وكبووا ا
وع وووائز ،حتوووى تخوووال نفسووو فوووي السووونغال ،وقووود بووودوا بطيئوووي الًركوووة
موواعو يم ،وكووأن الووثلج قوود شوولهأ شووال .وكانووت وائ و الًوانيووت والمطوواعأ
عفنووة نتنووة فووي معةمهووا .ودخلووت مطعمووا واسووعا ،معتمووا ،ت ووج فيووه موسوويقا
افريقيووة صوواخبة ،يوورقع عليهووا شووا نًيوول وفتوواة تلووبس "مينووي جيوووب".
وكانووت الشووموع فقوول هووي التووي ت وويء المكووان .ومووا إن وصوولت إلووى فسووًة
البا حتى سألت النادلة عم صواحب المطعوأ .وفهموت بصوعوبة أنهوا تقوول لوي
"انتةوور" ،ثووأ م ووت وهووي تتمايوول مووع الموسوويقا إلووى الطوواب الثوواني .ولوووأ
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أسووتطع أن أمنووع نفسووي مووم النةوور إلووى فخوودي الراقصووة ،وهووي تبوودو مكتنووزة
شهية ،فلً ايخر ةل  ،وقال وهو يورقع :هول أع بتو إلوى هواا الًود ،هول
تًووب أن تقووبو علووى دفيهاهكوواا؟! ووضووع يوودد علووى مؤخرتهووا بفةاظووة
ف وووًكت .واسوووتمر اللًوووم يغووور" فوووي الهم يوووة ،ولهوووب الشوووموع يتطووواول
ويرت

 .وهبل إلى المكان عمال" يويل وعوريو أشوبه بموا د ،لوأ أسوتطع

أبدا أن أميز مالمًه ،وقال ال سد:
 نعأ ..يا سيد.فسألته:
 هل تًتاجون ألحد يعمل!؟فأجا :
 -هل نًتاج ألحد يعمل!؟.. ..

نًتاج إلى أحد يعمل.

فشكرت ه على بالدتوه وانصورفت .وعثورت علوى فلسوطيني يعمول فوي
مخزن كبير للسم وقوال لوي إننوي إةا عملوت موع ن وي فسووف ي ودني
صادقا نشيطا سريع البديهة ،أما إةا اشتغلت موع إنكليوزي فسوي دني بليودا
قووا ا كوواابا فيطردنووي .ودلنووي علووى الًووي الرئيسووي للزن ووج فووي منطقووة
تدعى "بريكسوتون" جنوو لنودن .وكوان يَوزيم السوم للزبوائم ،معتمورا
قبعة صوفية وقفا يم جلدييم ثأ سألني:
 -كي

وجدت لندن؟

 خالبة ..هائلة. يعني أن أحببتها! أجل ،مم النةرة األولى.- 35 -

فهز أسه اسوتنكا ا ومقتوا ،ولوأ يورد أن يكمول ،ولكنوه دد بم وو
وهو يتسلأ النقود مم بون:
 -أتاكر ماةا كتب توفي

ياد؟

 ماةا؟ سأقول أن توقديممصبا نا إ مم دب الموتى
وجوع ايخريم
فأجبته:
 مووا العموول!؟ إةا كانووت يبيعووة البشوور تنًووو هوواا المنًووى ،ألووأ تفعوولالً وا ة اليونانيوة الشوويء نفسوه؟! ألووأ يصول اإلسووكند األكبور ب يوشووه
إلووى الهنووود!؟ ألوووأ تتوسوووع قعووة ح وووا ة الفراعنوووة ،وكوووال ايشوووو ية
والعربية والرومانية!؟
وكودنا نشووتب بًوووا يويوول ،ولكنووه كوان يكوواد يتوق و عووم الًركووة إ
بش النفس .فغاد ته ،ولوحني البرد مم جديود وكنوت أقوول لنفسوي :نعوأ فعلووا
الشوويء نفسووه ،ثووأ أن الً ووا ة الغربيووة سووًبت ال يوووا مووم مسوووتعمراتها
تًووت ضووغل شووعوبها ،لقوود قووال سووا تر إن جيشوونا فووي ال زائوور عووا علووى
فرنسووا .وايمأنن وت إلووى النتي ووة التووي تقووول إن اإلنسووان يتطووو ود

الكمووال

يويل .ونسيت الًوا  .وسرت وسرت ،حتوى أيوت مطعموا لألتوراإ ،تًوت
جسر يسوير عليوه المتورو الفوو" أ ضوي .لقود موأل األتوراإ لنودن بالكبوا  ،فوال
تقووورأ علوووى فتوووة  kebabإ وت ووود فوووي الوووداخل أتراكوووا يقطعوووون الشووواو ما
بالسوايير .وعنودما موا أخوات أسوأل عوم عمول تبويم لوي أن أحود مونهأ يفقوه
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اإلنكليزية ،فم يت إلى صواحب المطعوأ الواي اعتوا علوى الفوو  ،وخرجوت
وقوود ايمأنووت نفسووي :ثمووة مووم وجوود عمووال و يفهووأ اإلنكليزيووة .ودخلووت إلووى
حوانوت صووغير لبيووع المالبووس النسووائية دون أن أد ي أيووم ألووج! لقوود بوودا وكووأن
قدماي تهربان مم الصقيع أكثر موم كووني مفتشوا عوم عمول .وفوجئوت بوامرأة
سوووداء أ بعينيووة ت ووع تاجووا مووم اللؤلووؤ علووى أسووها وت لووس علووى أ يكووة
غريبة ،فتلعثمت وقلت:
 أنت الملكة؟فقوودمت إلووي مووم مخوودع يقووع فووي الخل و

ويبوودو أنووه يسووتعمل للقيووا ،

وقالت وهي تقتر بغنج:
 أية ملكة؟ أأنت وحيدة هنا؟فتماي َلت وهي تدنو مني أكثر:
 ماةا تقصد؟فقلت وأنا أهأ في الخروج:
  ..أعتقد أنني أخطأت في المًل. أتقصد أنني أشبه ملكة؟ نعأ ..أنت ملكة بكل معنى الكلمة.فدا ت بد ل كأنما لتريني د فيها ثأ وقفت أمواب مور ة يويلوة تنةور
بهياب إلى نفسها ،فاقتربت وقلت:
 ملكة ساحرة ودافئة.فأبعدتني قائلة بسًر:
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 وأنت با د ككتلة مم سيبيريا. ما اسم ؟ تبدو غريبا حقا ..ماةا تبغي مم اسمي ...ومم أنت؟ثووأ سووًبت خوواتأ الووزواج مووم إصووبعها فووي وجهووي وأعادتووه مبتسوومة
متوعووودة ،كأنمووووا تقووووول " وجووووي ت" أو مووووم قبيوووول " ن األوان لكووووي
تنصوورف" .فات هووت نًووو البووا  ،فنةوورت إلووي بعينوويم مغووويتيم وقالووت
بد ل وهي تلو بكفها توديعا:
 دعني أ اإ.فأومأت لها بأن نعأ ،فقالت بلهفة:
 أكيد.وخرجووت .لووأ يكووم شووا ع "األخوووات السووبع" يووويال ،فسوورعان مووا
وجدت نفسي في األوتوستراد الالنهائي الممتود بويم حوي اليهوود وشوا ع
ليفربووول ،والوواي كووان قوود وصووفه لووي صوواحب المقسووأ بأنووه يويوول جوودا
ومليء بالمخا ن واألعمال.
كوان اليهووود يقطنووون بيوتووا قرميديووة ةات يووابقيم كالعديوود مووم بيوووت
لندن ،وكانت مخا نهأ متناثرة على أ بعوة شووا ع تشوكل صوليبا .وكوان
ال ميع ي عون قعة صغيرة أشبه بقبعة ضئيلة على موؤخرة الورأ
أجد لها نفعوا ،فهوي

لوأ

تقوي موم بورد أو موم شومس ،وكوان ي وعها الكبيور

والصغير ،الكهل والطفول ،كوأن

لشويء سووى ليلفوت انتبواد النوا

بأنوه

يهودي .أما الشبان فكانت تنًد خصلتان موم الشوعر موم تًوت قبعواتهأ
أشبه بقرنيم يويا إلى أسفل .وكانت قبعاتهأ عري وة دائريوة ،تلو التوي
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كان يستعملها األو وبي في أوائل القرن الماضي وموا سوبقه ،والتوي عفوا
عنهووا الووزمم .وتع بووت إة اكتشووفت فووي داخوول كوول موونهأ خصوول نقووع
ع يبووة ،فأنووت تتقوودب لتووتكلأ مووع اموورىء فيةهوور علووى سوويمائه نوووعيم
متال موويم مووم د الفعوول :فهووو خووائ
تساويه بنفسو  ،ثوأ

مووم أن تزد يووه ومتعووال مووم أن

يلبوث أن يصوب إنكليوزي الطوابع إةا يوال الًوديث

بين وبينه ،وكأن الًتمية البريطانية تستلزب أن يكون متواضوعا وعمليوا
ودمثا .وتبدت نساؤهأ شقراوات مًتشمات خامالت،

تتدف وجوههم

بالًيوواة أو الوواكاء أ و الفوور كمووا هووو حووال اإلنكليزيووات ،وإن تلم و فووي
تعوابيرهم نوعوا موم الرفعوة ولكنهوا ليسوت فعوة عمليوة حقيقيوة كموا هووو
حووال األو وبيووات ،أي ليسووت فعووة اقتوودا أو ثقووة ،وإنمووا ةل و الترفووع
األشبه بقبعات جالهأ والتي أكل عليها الدهر وشور ( .)1وعثورت علوى
علب مم الًمع في مخا نهأ ،وبعو األيعمة واأل غفوة الشوبيهة بموا
نتناول .وكان ثمة مخزن على مبعدة ،يبيع القبعات الدائرية ،وهو المًول
الوحيوود فووي لنوودن الوواي تقتصوور ب وواعته علووى تل و القبعووات األو وبيووة
القديمة.
ما إن ينتهي حي اليهوود حتوى تعوود مخوا ن األتوراإ موم جديود تموأل
ةل و األوتوسووتراد الوواي ينتهووي بمًطووة شووا ع ليفربووول .موورة أخوورى:
مقاهي وبائعو خ ا ومًالت بقالة ،يمل معةمها األتراإ ،إلى جانوب
قليووول موووم الصوووينييم واإلنكليوووز والباكسوووتانييم والزنووووج واإليووورانييم

 -1كما بدا لي على األقل ،قد

يكون الًال على هاا النًو في إسرائيل.
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والقبا صة واألكراد .خ أ واسع وع يب مم ال اليات .تبدو فيه جاليوة
هونغ كونغ أكثر خفوة وةكواء وحيويوة موم الصوينييم .وفوي الوقوت الواي
يةهور فيووه الباكسووتاني أكثور سووماحة مووم الهنوودي فأنوت مووا إن تنةوور إلووى
المرأة التي معه حتى تشعر بنةراته تفرب لًم فرما ،بينموا قود ت ود فوي
الهنووود مووم يسووتعابون إع اب و فتتوواكر يبيعووة األفووالب الهنديووة المفعمووة
بالًووب واألغوواني والمشوواهد الخالبووة للمووروج والشوو ر واألنهوور .وفووي
الوقووت الوواي تبوودت لووي فيووه يبيعوووة األتووراإ أكثوور تًوور ا بقليوول موووم
السو ييم ع بت لمشهد النسواء اإليرانيوات اللوواتي بَودَونَ دائموا بمالبوس
هفهافة ،ينات قويات أكثر ثقة بكثير مم العربيوات اللوواتي كوان كثيور
موونهم متشووًات بالً ووا أو السووواد .أمووا التركيووات فلووأ تكووم بي ونهم مووم
ت ع ح ابا أبدا ،ولكم ما إن تقتر لوتكلمهم حتوى يتبودى ةلو ال وع
الاي ياكر بأنهم لسم إ "حريما" ،ولأ أستطع أن أميز أبدا بيم األكوراد
واألتراإ ،ولكم يمكنو معرفوة القبرصوي موم حركاتوه الخفيفوة وسورعة
بديهته التي تشبه أولئ األتراإ القادميم مم بلغا يا أو قبرأل.
فووي ةاإ اليوووب ،وفووي ةل و األوتوسووتراد األشووبه بأحوود أسوووا" البلوودان
النامية ،وفي تل المتاهة مم الغرباء ،لأ أكم أترقب إ ةل الواي يتفوود:
"نعووأ عنوودي عموول ل و " مهمووا كووان مووم بقوواع األ أ ،كنووت متأكوودا فووي
أعماقي أن ب مكاني إثوا ة شوفقة أي إنسوان ،إن الفقوراء يشوعرون ب ووهر
الم تمع الاي هو "التعاون" كما حال األثرياء ،ولكوم الطائفيوة تنشوأ موم
الطبقة الوسطى كما الفكر أي ا.

- 40 -

م يت على الثلج متنقال مم مخزن إلى فرن ،وموم و شوة إلصوال
السيا ات إلى مًطة بنزيم ،عا ضوا خودماتي ،متلقيوا ف وا حانيوا توا ة
وجافا يو ا ،وأحيانا كنت أيرد يوردا .إن المورء

يود ي مودى موا قود

يوودفع إليووه القنوووي والشووعو بالفشوول مووم موورا ة ..إن الوونفس لتفقوود ثقتهووا
بسبب الت ري المتواصل مم با إلوى بوا  .وإننوي أصوال لوأ أكوم واثقوا
مم َج َلدي فيما لو وجدت عمال .فكوان اليوأ م واعفا ،غوو عميو موم
ال ًالة والعاا انفت أمامي ،ولأ يكم ينتشلني سوى خيالي ،الاي أتوى
بووي إلووى مووا و اء البًووا  ،إيمووان غريووب بأموول ولووو فووي تخوووب ال ًوويأ،
افقني منا يفولتي.
صورت أتخووبل ،كووان األموول واهنووا ،فوالزمم الوواي يمكووم أن يقووال فيووه
أنني شابا شديدا قد ولى ،ضاع عنود حكموة المتنبوي وأشووا" جميول بثينوة
وفلسووفة المعووري ،وقلووت إن الًيوواة لووأ تعوود تعوود بش ويء .وتوواكرت معلقووة
هير ابم أبي سلمى وكي

يص

أنه على مدى ثمانيم عاما ،توا ة فوي

عسر وأخرى في نقي ه قد تخيول عودة مو رات القود وهوو يودهس البشور
ك مل أعمى.
وعوواد الووثلج إلووى التهطووال ،وتسوور الموواء إلووى داخوول حوواائي ،وكنووت
أنفووو النوودفات عووم معطفووي كلمووا ول ووت مخزنووا ،ولكننووي لووأ ألبووث أن
غدوت أبي ا إلى أخمع قدمي ،ووجهوي يطفو بوالمرا ة .فهبطوت إلوى
إحوودى المقوواهي التركيووة التووي كووان معةمهووا لوويس سوووى أقبيووة .وخلعووت
معطفووي فووي كووم ونف ووته ،ممووا ثووا سووخل جوول لووأ أ د كووان يتنوواول
الطعاب ب انبي ،وقد سقطت نودفات الوثلج فوي يبقوه ،فقواب وغواد المقهوى
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تا كا يعامه وكأسوا موم العور" ب انبوه .فتأكودت موم ابتعوادد ثوأ هرعوت
إلى الطب  .لقد كان ال وع يبعث في نفسي هلعا عةيما ،غوأ كووني فوي
مثووول هووواد السوووم ،فيوووؤدي برأسوووي إلوووى الووودوا  ،وبقوووواي العقليوووة إلوووى
ا نًطاي ،فأشعر بأنني أشوقى المخلوقوات ،وأخشوى موم سوقوي اإلد اإ
وا نتهوواء إلووى المخوود ات .وتبينووت أن المقهووى لووأ يكووم سوووى كرديووا،
فصو ة عبود

أوجوالن فوي ناصوية المكوان ،وب انبهوا لينويم وماوتسوي

تونووغ ومووا كس وسووتاليم فووي لوحووة واحوودة ،وأعووالب حمووراء ومناجوول
ومطووا " .وكووان ثمووة فتوواة شووقراء تخوودب جووا تبوودو البطالووة والمالم و
القروية على وجوههأ ،يًدق ون بالتلفوا ويلعبوون النورد والوو " ،وكوان
ثمة ياولة بليا د

أحد يستعملها منسية في نهايوة المقهوى .ودخلوت إلوى

المرحاأ ثأ عدت إلى مكاني :موا أعةوأ الراحوة التوي يشوعر بهوا المورء
بعوود أن يبووول ،أحسسووت بهوودوء غريووب يسووًرني ،ودفء يووريم علووى
أعصابي وحواسي .ثأ خرجت كما دخلت ،وأخا ثلوج الثلووج يطبو علوى
المدينووة وعلووى قلبووي .وكووان الرصووي

ممتلئووا بالمووا ة ،وكووانوا هوورعيم

هلعيم غأ أنهأ بعكسي يعلمون بأنهأ سيصلون .وشاهدت منوز نوافواد
مًطمة وعمال في الداخل يروحون وي يئون وقد موأل الغبوا سوًناتهأ،
فصعدت وسألت أحدهأ وكان متوقفا فوي أعلوى الود ج ،فأجوابني "تريوث
قليال" ،ودخل وخرج خر ثأ اقتر مني قائال:
 مم أيم أنت؟إنهأ دائما هكاا في لندن ما إن تًت بأحود حتوى يبواد إ "موم أيوم أنوت؟".
ولما أجبته قال.. " :

نًتاج" .فغواد ت مسورعا وقود صوعقتني كميوة الغبوا
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فووي الووداخل ،وتسوواءلت بوواد فووي أي عموول كنووت علووى وش و أن ألقووي نفسووي.
ووجدت مطعما لرجل موم بونغالدا يلصو الع ويم فوي تنوو عربوي حقيقوي
ثووأ يخرجووه أ غفووة سوواخنة يا جووة ،وبعوودها يوودلي بأسوويا كبووا يويلووة فيووه
حتووى تشوووى .وقوود كتووب علووى جوواج المطعووأ "مطلووو عاموول" ،فنف ووت
معطفوي ،وتمخطوت ،ثوأ بلوت فوي اويوة ،وعودت إليوه متوا نوا هادئوا ،ولكننوي
سرعان ما اكتشفت أنهأ يبًثوون عوم امورأة ،فخرجوت .وا دادت نفسوي قتاموة
ي غوووريقيم ،وتنهووودت مووورددا "يوووا
بعووود ميووول موووم السوووير ،وأحسسوووت ب وووو ب َّ
للموورا ة" ،ووضووعت كفووي علووى وجهووي بًووزن ،ثووأ توواكرت أننووي لووأ ت إلووى
لنوودن مووم أجوول األلووأ والفوور وإنمووا مووم أجوول الًفوواظ علووى البقوواء ،فتابعووت
يريقي .وف أة صوعدَت الشومس وسول الوثلج المنهمور ،وأشورقت مالمو كثيور
مووم المووا يم ،وابتسوومت ،كأنمووا تووراءى ف ووأة لووي أن مسووألة العموول والنقووود
والمسوتقبل قوود ح َّلوت .يووا للعالقوة الغريبووة التوي تكوور ت عبور ف السوونيم :أي
نووع موم الكوور يبثوه ال ووبا والوثلج والمطوور؟ فموا إن تشوور" الشومس حتووى
يبعث القلب ،ويولد مم جديد.
وتوقو

الوثلج عوم التسوواقل ،ولكوم موا هووي إ لًةوات حتوى توووا ت

الشوومس الخائنووة ،وكووان شووا ع ليفربووول

يووزال بعيوودا .وموور ب ووانبي

حصانان يعتليهما جل وامرأة مم البوليس ،يسيران بهدوء ويرقبان كول
شيء ،وظهر مس د تركوي علوى الرصوي

المقابول ،وقربوه مخوزن لبيوع

األلبسووة المسووتعملة ،فبًثووت عووم حووااء عتي و ولووأ أجوود مقاسووي .ومووا إن
وصوولت إلووى مًطووة شووا ع ليفربووول حتووى كانووت السووماء قوود اعتمووت،
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وتطلَّ ب مني الل وء إلى المترو لقطع تل المسافة إلى "األخوات السوبع"
حيث استقليت الباأل مم جديد إلى "مانَر هاو ".
وفوي الصووبا التووالي عوودت إلووى صواحب المقسووأ فسووألني إن كنووت قوود
فتشوت فوي شوا ع العور  ،فأبوديت دهشوتي موم أننوي

أعرفوه ،فووأخرج

الخريطوة ودلنوي علوى شوا ع "إدجووا " قور شوا ع إكسوفو د ،وهكواا
عدت إلى وسل لندن.
ابتوودأ الشووا ع بمطعووأ سووو ي كتووب علووى فتتووه بالعربيووة "يووا مووال
الشوواب" ،تووالد خوور حملووت فتتووه" :لًووأ حووالل مووابو علووى الطريقووة
ا سووالمية" ،ثووأ صوويدلية الوورا ي وبعوودها حلويووات األميوور ،ثووأ كافتيريووا
"علي بابا" وسوبر ما كت "الوادي األخ ر" ،يقابلهما البنو الكوويتي،
ومًووالت بقالووة ومقوواد ونراجيوول ومكتبووات تعوورأ كتبووا أشووبه بف ووائ
لألنةمة العربية كافة .وفي هاا الشوا ع تمتلوئ غورف التلفونوات بصوو
العوواهرات وأ قوواب تلفونوواتهم وقوود كتبووت إحووداهم :انةوور إلووى مووؤخرتي
توود إ سوور جمووالي .وأخوورى :جمووالي سوولطاني ود وبووي سووالكة .وثالثووة:
سوداء ولكننوي كقطعوة شووكو  .و ابعوة :تمثوال موم الرقوة ولكننوي ةات
قرون .ومرت ب انبي ام رأة يلفًهوا السوواد حتوى أصوابعها و يبودو موم
وجهها سوى عينيم عربيتيم سوداويم .وكوان أحودهأ ي وع بسوطة علوى
الرصي
بنوادل يقو

ويو ع منشو ات إسالمية ،وفتشت كل األمواكم حتوى انتهيوت
أمواب بووا مطعوأ "الودا " اللبنواني فلمووا سوألته عوم عمول قووال

بغرابة:
  ..يوجد ...ال ميع يفتش عم عمل اليوب- 44 -

ونةرمم البا نًو جسر يقع في نهاية الشا ع
 مم ال ميع!؟ منا دقائ فقل مر شا أ مني لبنواني وقود يورد موم عملوه السوابفوي كافتيريووا ،ولموا أجبتووه بووأن لويس لوودينا عموول اتصول بخووو ي الكنيسووة
الما ونية وتواعدا أن يلتقيا هناإ ..إنه حتى ي د مكانا يأوي فيه.
 أتعرف أية كافتيريا؟ اةهب واسأله أيم تقع الكنيسة؟وأجا مشيرا إلى ال سر:
 في نهاية الشا ع إلى اليسوا توجود مًطوة البووليس المسوؤولة عومالعمليات اإل هابية وشؤون األجانب ،ف ةا ما عبرت الطريو إلوى حديقوة
موم الخ ورة تقابلهوا ،ت ود كنيسوة الموا نووة تًويل بهوا األشو ا موم كوول
جانب.
هنواإ وجدتووه ،كووان يهويأ تًووت أش و ا الكنيسوة بوجووه ةكرنووي بك بووة
المسوي فوي جبوول الزيتوون وهووو يقوول "إنووي حوزيم حتووى المووت" .كووان
حزن األ أ كللها في عينيه ،وكان ينتةر خو ي الكنيسة ليعود ويقول
له انه

ي د مكانوا يبيوت فيوه .ولوأ أسوتطع ت اهول حزنوه أبودا ،كوان موم

المستًيل أن أقول له أيم كنت تعمل ألعمل مكانو  ،ف لسوت علوى مقعود
مقابل الكنيسوة متوأمال الغربوان المتنقلوة تًوت ك بوة السوماء بويم األشو ا
العا يووة وسووطًها ،لووأ يكووم هنوواإ سوووى كنيسووة مقفلووة تلفهووا األسوورا
والريوا  ،ةت حوول بوابتهوا المعتموة ييوو سوود وكأنوه منوا قورون لووأ
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يز ها أحد .وأخا يرو وي ويء علوى الوثلج بشوعرد الطويول حتوى كتفيوه
ووجهه المطر" الساهأ ،حتى إةا غدا على مسمع مني قلت بالعربية:
 يبدو أن تنتةر أحدا.فالتفووت إلووي وقووال وقوود هالووه جلوسووي وحيوودا علووى مقعوود مووم الصووقيع
والبرد:
 مم أنت؟ ...ماةا تريد؟-

شيء ...كنت أبًث عم عمل....

وقايعني:
 تبًث عم عمل ..!..هنا...؟ حسنا كنت في شا ع "إدجوا " وملت إلى هاا المقعود ألسوتري ....وأنت؟
 أنتةر خو ي الكنيسة.-

أحد سوف يأتي.

وتأمل وحشة المكان حولنا ...وفهأ ما أعنيوه " أحود يفكور بأحود و
أحد ينقا أحودا" دمودب ،ثوأ جلوس ب وانبي مطرقوا حتوى كواد يالموس أسوه
األ أ ،وشر لي أنه مصا بالصرع ،وأنوه يورد موم مطعوأ إيطوالي
في "شيفردبوا" كان خو ي الكنيسة قد ضمنه لهأ فيه منا يوميم ليعمل
وينواب ،وقوال بأسوى ان مري وا مثلوه

يمكوم أن يون

فوي الغربووة ،وأن

ال سد يخونه منوا أن كوان صوغيرا ،وأنوه يتمنوى لوو أنوه لوأ يولود .ثوأ عواد
يرو وي يء أمامي كأنما فطم إلى أن

فائدة مم الكالب وأن أحد ينقا

أحوودا .فقصووودت "شووويفردبوا" وقووود عموودت أن أفوووتش جميوووع المطووواعأ
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اإليطاليووة ،وكووان الًووي مل ووأ للعوور الفقووراء مختلطوويم مووع باكسووتانييم
وهنود و نوج وأتراإ وصر  .يقع فيه سوبر ما كت كبير يدعى "بوابة
دمش " ،ومقهى لألتراإ و خر للصر وكا فتيريا صوغيرة لأل يتورييم،
ومًالت كثيرة لألقمشة األفريقية ،وبا ا للب ائع الرخيصة ت لس فيه
هندية تقرأ الك

مقابل خمسة جنيهات ،فسألت فلسطينيا يعمول فوي كشو

للفالفل يقوع فوي خور البوا ا  ،فأجوابني بأنوه لويس مطعموا وإنموا كافتيريوا
وحيدة تقع قر المكتبة ا سالمية.
فوواهبت إلووى هنوواإ ألجوود إيطاليووا أشووبه بووالعر  ،أسووود الشووعر ،حوواد
النةورات ،تووأملني موم أسووي إلوى أخمووع قودمي ،ثووأ قوادني إلووى ح وورة
ت لووس فيهووا سوويدة أنيقووة و اء مكتووب ،تكلووأ معهووا باإليطاليووة مشوويرا إلووي
كأنما يود أن يشتري بغال ،ولأ أفهأ مم حديثه سوى كلموة "عربوي" ،ثوأ
أحنت أسها موافقة .فنزل بي إلى قبو فيه مغسلة وأيبا" وبوراد ،وكوان
كول شوويء نةيفوا مرتبووا ،حتوى أنووه كووان ثموة مكنووة لغسويل األيبووا" ،وقوود
اغتبطت جدا لال  .ثأ لفوت انتبواهي إلوى مصوعد صوغير لوضوع األيبوا"
التي أكون قد نةفتها حيث يستلمها في األعلى.
بدا كول شويء علوى موا يوراب ،وعملوت أ بوع سواعات متواصولة وةات
مرة لأ يتسع المصعد لكل األيبا" فًشرتها به حشرا ،ثأ ضغطت الوز
متأمال المصوعد موم الزجواج وهوو يرتفوع ،ولكوم لوأ تموو خمسوة دقوائ
حتى هبل إلي اإليطالي صا خا مشيرا بيديه بأنني عطلت المصوعد ،بوأن
حشوته أكثر مم المعتاد ،ولأ أفهأ كي

حدع هاا ،حتوى جواءت صواحبة

الكافتيريووا وأخبرتنووي ببوورود أن علووي أن أدفووع خمسوومائة جنيووه ،وكأنهووا
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تتوقع مني أن أضع يدي في جيبي وأخرجهأ لها ،وأخا ايخر ينةر إلوي
مكفهرا منتةرا ،وتأففت بًيرة دون أن أفود بشيء ،فأشوا ت إلوى البوا
بًن بو جوا ية لأ يسب لها أن غ بت:
 اخرج ...هيا ...و ترني وجه مرة ثانية.فخرجووت ةلووويال مغتموووا ،ووجووودت المسوواء قووود أيبووو  ،سووورت ب وووع
خطووات بهوودوء ،وانتووابني شوعو غريووب بووأن األ منوي

يووزال هنوواإ،

و غأ التعب الشديد عدت إلى الكنيسة ،فوجدته مستلقيا على المقعد نائموا
متيبسا مم البرد ،فأنكرته للمرة الثانية وعدت إلى "مانَر هاو " ودفنت
نفسي في الفراا مرتعدا مًبطا مهزوما.
وعلى هاا النًو انق ت األياب الستة ،كنت أسير وأسوير اثنتوي عشور
ساعة في اليووب ،وكنوت أتنواول الوجبوات اليوميوة و اء نوافوا الباصوات،
وفووي متوورو األنفووا" ،وأحيانووا فووي الًوودائ الكئيبووة المغمووو ة بال ووبا
وو " الخري و  .وكووان علووي دائمووا اكتشوواف مووراحيو جديوودة فووي هوواا
الت ووال الطويول ،لتغطيوة حاجوات مثوانتي العليلوة ،فكنوت أغشوى دو ات
ميوواد مطوواعأ "المكدونالوود" وأ د د بقايووا الموائوود وأنووا خووا ج ،أو أدخوول
حانوات سوبا" الخيووول المنثوو ة علوى عوودد مًطوات المتورو .أمووا دو ات
الميوواد العامووة فلووأ أكووم أعوورف دائمووا أيووم تقووع ،ففووي مركووز المدينووة كنووت
أجودها مزهوووة معووة كأنهووا فووي بيوت أحوود األثريوواء ،تشوويع الموسوويقا فووي
أ جائهووا ،تووزيم اللوحووات جوود انها ،مياههووا سوواخنة ومراياهووا ملتمعووة،
مكتةة بأحواأ النباتات ،وثمة أجهزة للت في

وأخورى لقيوا

الوو ن.

أما في األحياء البعيودة غيور اإلنكليزيوة فكانوت تفوو كموراحيو البلودان
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الناميووة ،وقوود كتوووب علووى األبوووا شوووتى ضوورو الكلمووات المتقايعوووة
و سمت كل أوضاع ال ماع ال نسي.
وكانت النقود تنفوا ،وضو يج المدينوة الهائلوة يرهو أعصوابي فوأ داد
شعو ا بالخطر ،وكنت كلما وجدت قلموا أضوعه فوي جيبوي دون أن أعوي
بما أقوب به ،ثأ اكتشفت ف أة أنني لست بًاجة إلى هاد األقالب .ولوأ أكوم
أسوومع نشوورة أخبووا أو حتووى موووجزا ،فلووأ يكووم يربطنووي بالثقافووة سوووى
عناويم األخبا الرئيسية في الصً

العربية المعلقوة باألكشواإ ،والتوي

لأ أكم أشتري منها شيئا .وكانوت صوو ة األميورة ديانوا تتصود عنواويم
معةأ ال رائد اإلنكليزيوة ،وكنوت أدهوش لصوً

أخورى تًووي صوو ا

لنساء عا يوات فوي الصوفًة األولوى ،بينموا توأتي السياسوة فوي الصوفًات
التالية .كنت أشعر أنني أكتسب خبرة وأتعلأ ،كنت كل يوب أتقودب خطووة،
ولكم نًو

شيء ،تبدو لي الًياة سرابا وأن

وعصر اليوب الخوامس اعترانوي موم اليوأ

شيء يمكوم أن ينقواني،

والفشول موا شوًب لوه لووني،

ولأ أفهأ موا الواي جعلنوي أتواكر األ منوي ،وقود داخلنوي إحسوا
بأنه

ع يوب

يزال هناإ ،وساقتني قدماي غما عني ،وكانوت ك بوة الغربوة قود

غشيت األش ا  ،وكنت أدمدب مم المًال أن يكوون هنوا فلمواةا إةن توي،
وجلست على المقعد متاكرا يأسه ،مفكرا في السوبب الواي ي عول ال واني
يعووود إلووى مكووان جريرتووه .كانووت الغربووان

تووزال تزعوو متنقلووة بوويم

الكنيسة واألش ا تًت الغيأ الكابي .و احوت تنوو وتووحي إلوي بعمو
الهاويوة التووي أنووا بهووا ،فتسوواءلت أي يريو

هيووب للخووالأل قوود اتبعووت،

مالوواي جعلنووي أ نف و شووبابي وعزيمتووي ونقووودي علووى األو ا" والًبوور،
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وأسن دت وجهي إلى كفي واتكأت بمرفقي علوى سواعد المقعود وتمنيوت أن
أموت .عندها فقل أد كت أن كتبي قد كلفتني حياتي كلها ،سبعة وثالثويم
عاما.
أن يشعر المورء بالسوكينة لفتورة ثوأ يبودأ موم الصوفر ليبنوي حياتوه موم
جديد لمم أش المصاعب على اإلنسوان ..كوان الوثلج قود ةا  ،واألشو ا
العا ية تنةر إلى كع ائز تنتًب ،وعويول الوري أخوا يسومع موم بعيود..
ولكووم بالبوول غريبووة قزقووت ب ووانبي علووى غصووم خلتهووا تقووول " :شوور
عليوو " ،فابتسوومت نوواظرا إليهووا ،عنوودها فقوول خطوورت ببووالي الصووً
العربية األ بع ،وقر ت أن أخاير باليوب الساد

الاي تنفوا فيوه نقوودي

في البًث عم مواقعها ومًاولة العثو على عمل في الصفًة الثقافية.
وأتى الصبا معتما كليل ،الصوقيع يلفو كول شويء ،والسوماء التوي لوأ
أ ها منا وصلت مندثرة ليس لها أي أثر .ودونت عناويم ال رائود وهوي
في مكانها معلقة على األكشواإ .وقصودت مًطوة "هوامر سوميث" حيوث
تقع جريدة القد  ،وعبرت بيم مكاتبها األنيقة إلى غرفوة األ دنوي أم ود
ناصر المسؤول الثقافي ،فقال لي بعد أن أى كتبوي إن المقوا ت الثقافيوة
توووأتيهأ م انوووا و يووودفعون ثمنوووا لهوووا أيوووة نقوووود ،فسوووألته عوووم الصوووً
األخرى ،فقال انهأ يدفعون " :ولكم حالنا هنا نًم العر كما هوي هنواإ
فوي الووبالد العربيووة ،لسونا سوووى شوولل ،و يودخل غريووب دون واسووطة".
فم يت إلى جريدة الًياة ،وكانت على مبعودة نصو
األقوووداب .وأوقفتنوووي فوووي الووود

سواعة سويرا علوى

مكتبوووة عربيوووة لعراقوووي تووودعى "مكتبوووة

الووو ا"" .فوودخلت وتًوودثت معووه ،فووأخبرني أن لنوودن مثوول سووو" عكوواظ
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ي تمع فيهوا كثيور موم الصوًفييم والمثقفويم والكتوا والشوعراء العور ،
وأ دف بًسرة :ومع ةل ف ن مودخولي لويس أكثور موم "خبزنوا كفافنوا".
ووصلت إلى مبنى أني موم البللوو فيوه مكاتوب م لوة الوسول باإلضوافة
إلى جريدة الًياة .ولأ أصعد إلى فوو" بول نوزل ليقوابلني أحود المسوؤوليم
عوم الصووفًة الثقافيوة ،وكووان موم صوويدا وقود نسوويت اسومه ،وقووال لووي أن
المقا ت التي تتدف علويهأ جعلوت كثيورا موم أصودقائه يتخاصومون معوه
بسووبب النشوور .وودعنووي مصووافًا برحابووة صوود ثووأ أنصوورف .فطلبووت
المسؤول الثقافي عوم م لوة الوسول ،وكوان اسومه بييور أبوي صوعب ،موم
جبل لبنان ،حيث قال لي أن الم لوة أسوبوعية والصوفًة الثقافيوة صوغيرة
الً ووأ و م ووال كبيوور لإبووداع .فسووألته إن كووان ثمووة أموول فووي ال رائوود
الباقيووة ،فأجووابني " :أعوودإ ولكووم

تيووأ " .فقصوودت صووًيفة الشوور"

األوسل في "هولبو ن" وقابلت مًي الوديم الالةقواني "موم حلوب" وقود
حل كثيور موم الشوعر عوم أسوه ،ونبتوت لوه لًيوة كثيفوة جعلوت وجهوه
أشبه بوجه ما كس .فقال لي بعد أن أ يته كتبي" :أكتب والمقالة األجود
تفورأ نفسووها فوي صووفًتنا الثقافيوة" .ولكووم صووته كووان يووحي بووأن:
تكتوب فوال جودوى .فم وويت إلوى "بريكسوتون" حووي الزنووج فوي جنووو
لندن ،وسمعت صخبا وصوتا عاليا ينبعث موم مكبور حالموا خرجوت موم
المترو ،وعندما ألقيوت نةورة وجودت أحود الزنووج يبشور مناديوا بالمسوي
بطريقة تصأ ايةان ،فقال له أحد اإلنكليز مم بعيود" :قول لنوا موم ف ول
متوى خرجووت موم مستشووفى الم وانيم؟" ،وضووج الواقفوون مووم ال ووً ،
وسألت أحودهأ عوم الطريو إلوى جريودة "العور " .فأشوا إلوي ،عبورت
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الشووا ع ثووأ موور ت ب انووب مطعووأ يوودعى " يسووتو ان القوورود الثالثووة"،
فوجدت نفسي قر المكدونالد ،فما إن سرت خمسة دقوائ حتوى تكشو
لي مبنى ال ريودة ،وكوان موم الوداخل عتيقوا مت كول األثواع .حيوث قوابلني
مصري يدعى "السيد حسم" .وكان هو الوحيد الواي است وافني ويلوب
لي قهوة ،وسألني عم قصوتي ،و ويوت لوه مطرقوا خ وال كول شويء منوا
ي غوريقيم أو
يفولتي الغريبة وحتوى اين ،ولكننوي لوأ أقول لوه أن جوو ب َّ
أنه لأ يب معي مم حطواب العمور سووى ثموم وجبوة واحودة .وتًودع إلوي
بأن الطبيعة لم تكون حيموة أبودا بالواي يسوير عكسوها ،وأن تيوا الموال
والنفوووة هووو الوود

الطبيعووي لإنسووان ،وأن التسووامي عووم يري و الفكوور

والًب والفم هو عكس ةل التيا وبالتالي عكس الطبيعة البهيميوة التوي
و ثناهووا عووم أجوودادنا القوورود والسوووعاديم .وأخيوورا قووال لووي :مووع ةلووو
ستكتش

في النهاية أن انتصوا إ فوي الموأ " الواي أنوت فيوه سويطو إ

وبالتالي سيطو قصائدإ ،إة يقوول دا ويوم :لكوي يسومو المورء عليوه أن
يةل خاضعا لصراع عني  .و أعتقد أن تريد النوب على أكاليول الغوا
القديموة .ثوأ ودعنوي ،فوجوودت نفسوي فوي الشوا ع مووم جديود ،وقود اختفووى
النهووا  ،ولووأ يب و سوووى غصووة فووي القلووب .وقوور مبنووى الصووًيفة ةاإ
وجدت حااء قديما في مخزن لبيع األلبسة المسوتعملة ،وكوان قويوا متينوا،
مقا

قدمي تماما ،سعرد ثالثة جنيهات ،وتًيرت هل أشتريه وأبقى بال

عشوواء؟ وحزمووت أمووري واشووتريته ،ولكووم مووا إن وصوولت إلووى "مووانَر
هواو " حتوى أم وني ال ووع ....وشوعرت بقلو غريوب ...ثوأ اجتواحني
الاعر ،فصرت أنقب في سالت القمامة باحثا عم شويء
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أعلموه ،كأنموا

ألصوورف عقلووي فقوول عووم ال ًوويأ ولوويس ألسوود جوووعي ،واكتشووفت أن
ال رائد تًتل معةأ مساحات سالت المهمالت في هاا الوقت موم اليووب،
تليهووا علووب البيوورة والميوواد الغا يووة ،واكتشووفت أي ووا أنووه إةا كانووت سوولة
النفايات فا غة قليال أف ل مم أن تكون مآلنوة ،ألنو سورعان موا تفور
مًتوياتها .وعندما شبعت قصودت النوزل بواكرا ،كأنموا ألنواب أكبور وقوت
ممكم يالما أنها الليلة األخيرة الدافئة.
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----------- -------------4--في صبا اليووب التوالي قور ت أن أتسوول ،فقطعوت لنودن موم أقصوى
شومالها إلوى "البيكووادلي" سويرا ،مموا جعلنووي أتهالو جالسوا علووى األ أ
في بهو المًطة ،باديا كشًاة حقيقي ،مدمدما يوا إلهوي ..إلوى أي د إ أنوا
أتووردى ..علووى أي موبقووة أنووا مقبوول؟ ولكووم معوودتي لووأ تكووم تعووي سوووى
ال وع ،وعقلي لأ يكم يرتعود سووى موم فكورة النووب فوي العوراء .وتلفوت
حولي فوجدت شًاةا إنكليزيا وقد غور فوي أةنوه سوبعة حلقوات معدنيوة،
واموتألت كفواد و قبتوه بالوشووأ ،جالسوا علوى مبعوودة منوي متودثرا بطانيووة،
يغمو عينيه تا ة ويفتًها تا ة أخرى ،تًت خود أفيوون موا ،وأماموه
كانت ب وعة بنسوات متنواثرة هنوا وهنواإ ،فقلوت فوي نفسوي إن حوالي لوم
يبوودو مثيوورا للشووفقة بقربووه ،فابتعوودت إلووى جانووب الوود ج المف ووي إلووى
الرصوي  ،ولكننووي لووأ ألبووث أن شوعرت أننووي أضوواي النووا ليم ،ولمًووت
شوووريييم ينةوووران إلوووي وكأنموووا خامرتهموووا نفوووس الفكووورة ،فأسووورعت
بالخروج .حيث سرت إلى مًطة "غريم با إ" التالية ،الم انبة لمنتزد
شاسع مم الش ر واألو ا" الخريفية .وكان ثمة فتاة ترمي للًموائأ فتاتوا
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مم الخبز ،وهي تقرأ في كتا جالسة علوى مقعود تنواثرت عليوه األو ا"
الصفراء .فخطفت الخبوز منهوا مسوعو ا ،فاستشوايت ،ثوأ دهشوت عنودما
أتني ألتهمه .ثوأ أيوت نةراتهوا كأنموا تقوول "ليسوت لنودن المدينوة التوي
يت وو فيهوا المورء جوعوا" .ولمًوت سولة قماموة عوامرة قور المًطوة
تماموا ،ولكووم شخصووا كووان قوود تقيوأ داخلهووا ،و أيووت فيهووا جوووا

قديمووة

ومخايا ويعاما فاسدا ،فتركتها وقد قر ت أن أجلس عنود د ج المًطوة
ب انب المنتزد الخريفي.
كوووان المطووور قووود تسووواقل خوووالل الليووول ،وهووولَِِ الف ووور مصوووًوبا
بال ووبا  ،وعنوودما توونفس الصووبا أيووت الشوومس تصووعد علووى أو ا"
اللبال

فتلتمع حبوات المطور .أموا اين فقود تبودى المنتوزد أشوبه بمع وزة:

أو ا" شاحبة ،أشعة ةهبية ،أعشا ندية ،وقو

قز موم بعيود ،وعلوى

مقعوود جلسووت فتوواة شووقراء وحيوودة تقوورأ ،وإلووى يمينووي فووي أسووفل الوود ج
وقعووت عينوواي علووى مغربووي يتسووول ،كووان شووعرد أسووودا كثيفووا مشووعثا،
يخفووي تًووت بطانيووة ثيابووا أشووبه بأسوومال .وعنوودما تكش و

لووي وجهووه بوودا

بوهيميووا موحشووا أشووبه بعفريووت منووه ب نسووان ،وكووان يسووت دي كوول نووا ل
بألفوواظ غريبووة لووأ أفهمهووا ،وسوورعان مووا عرفووت سووبب تل و القمامووة فووي
السلة الم او ة .وهبل جل يأكل وقوال لوه أتكمول هواد عنوي فأجابوه نعوأ
وخطفهووا مووم يوودد و ا يلتهمهووا ...وجلسووت أسووتعطي فووي أعلووى الوود ج،
ولكم نبرتي كانت تخونني ،فقد بدت كأنها تصود عوم أميور ولويس عوم
فقيوور ،ولكووم ال وووع الوواي اشووتد علووي بعوود قليوول جعلهووا تسووتميل بعووو
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النفو  ،فما إن م ت ساعة حتى كانت ب ع عشورات موم البنسوات قود
ت معت أمامي .ومر جل وقال لي:
 -أنت تخال

القانون.

فأجبته:
 -بال سق

بال قانون.

تاكر ةل المثل السويسري ،ومر خر وقال:
وتركته ينزل وقد
َ
 صًت جيدة والًمد هلل.وتًيرت بموا أجيوب وتركتوه يم وي ،وف وأة أيوت المغربوي يونقو
علوي مسووعو ا ويأخوا النقووود موم أمووامي ،فًاولوت انتزاعهووا منوه ،ولكنووه
لطمني بقب ة يودد علوى صود ي أد كوت منهوا أنوه أقووى منوي ،فتركتوه،
وقال مزم را بله ة مغربية وكأنه حد

بأنني عربي:

 هاا مكاني ...وعلي أن تختفي.وأشووا بيوودد بًنوو إلووى الطريوو والسوويا ات ،وألن البقوواء لألقوووى
عبرت الشا ع إلى ال هة الثانية موم المًطوة بوأخال" ياضوية .وغابوت
الشمس فوانقبو قلبوي أكثور .كوان "غوريم بوا إ" موم أكثور أحيواء لنودن
ثوراء ،ولوأ يكوم فوي المًطوة متسووو

خور غيوري ،ف لسوت عنود صووًم

الود ج مطأيئووا أسووي دون أن أسووت دي أحوودا ،فقوود اكتشووفت أن مشووهدي
كوواف ألن يسووتًثهأ ،وأن اإلنكليووز الووايم يملكووون صوورافة فووي جيوووبهأ
سوويرمون لووي بهووا حسووب أفكووا هأ المسووبقة عووم األموور :فقوود يةهوور علووى
وجوههأ أنه

تع بهأ هاد الةاهرة ،وقد يةهر عليها ا ستعالء عوم أن

يهتمووا بشوأني ،وقوود يبودون منخطفويم مسووتغرقيم فوي أنفسوهأ ،وبع ووهأ
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كانووت تةهوور الغبطووة علووى وجوووههأ مووم شووعو هأ بالشووفقة والتصوود"،
وكنت

أفهأ أبدا الايم تةل وجوههأ ح رية فوال يًورإ فويهأ مشوهدي

شيئا ،وكان العديد منهأ مسرعيم ينشودون اللًوا" بوالمترو ،وكثيور مونهأ
يبتعوود عنووي كأنمووا يت نووب شووري أو حتووى ؤيتووي ،وظهوور بع ووهأ ةا
نةووورات كاسووورة وكوووأنني ألووووع مشوووهد المدينوووة األنيقوووة ،وبووودا الرجوووال
يتصدقون أكثر موم النسواء ،أموا الشوبان والموراهقيم فلوأ يكونووا يودفعون
أبدا .وتًول الخواء في معدتي إلوى ألوأ ،واأللوأ إلوى دوا  ،ثوأ إلوى نقوع
فوي التركيوز ،وأخيورا خيول إلووي أن ال ود ان تتهواوى .وتكود َ ت السووماء،
وأخات ترة .فاهبت واشتريت بكول موا معوي يعاموا ،فتووا ن العوالأ موم
جديد .واكتشفت أن أي تصرف سديد لم يصد عني وأنوا جوائع .وعودت
إلى مكاني فوجدت المطر قد بلله ،فملت إلى داخل المًطة ،فلوأ ألبوث أن
سمعت صوتا مم مكبر للصوت يأمرني بأن أقوب وأغاد هوا ،فعودت إلوى
مكاني وأخات أست دي واقفا .فمر مصري وأخا يتفر

بي ويتفًصني

مم أسي إلى أسفل قدمي ،ثأ قال بالمصرية:
 أنت عربي أليس كال ؟ نعأ. مم أيم؟ مم جهنأ. -حسنا ...سيةن النا

في أسفل السافليم إةا بقيت هنا.

 أنا فعال في أسفل السافليم. لم تكون سوى كلبا في نةرهأ.- 57 -

 أنا حقا كلب ...منا فقدت نقودي أصبًت كلبا. يوا لًماقت و يوا أخووي ...لنودن تتعاموول بمليوا ات ال نيهووات كول يوووب،وأنت

ت د قوت .

وأمس بيدي وكش

عوم سواعدي ،ثوأ فعول بواألخرى ،الشويء نفسوه

وقال:
 لووو كنووت غبيووا ...لووو كنووت موودمنا علووى المخوود ات لمووا فتًووت فموويبكلمة ...ولكن في صًت .
 أيم العمل؟ -إةا لأ ت د عمال بنفس فأنت

تستًقه ...البًث جزء مم األجرة.

فأشرت بيدي يائسا بأن ةل مًال.
 -كثير مم النا

يعتقدون أن جلوب النقوود مسوألة مسوتًيلة وهواا هوو

سبب كونهأ بال نقود.
-

أ ى من سوى الكالب.

 ابًث بكل جوا ح  ...ي ب أن تطوال أظوافرإ كول شويء ...ي وبأن تكون مفترسا هل فهمت؟ ...أما أن تقول بأن كلوب فوال عوا  ....موا
هي مهنت ؟
 شاعر. شاعر!؟!و ةهل.
 -ما ب َ شاعر وليس عفريتا.

- 58 -

 وأنووت تنتةوور اين أن تموور ب و انكليزيووة ثريووة لتًب و وتخطف و ...أليس كال ؟ ...يًتاج المرء إلى مم يويل ليتًر مم الوهأ بوأن أحودا
يمكم أن يساعدد ،أو ي عله غنيا ،ألن الشعراء والكتا علوى مور الوزمم
قوود مووألوا القصووع بوواألميرات اللووواتي تووزوجم فا سووا فقيوورا نبوويال ،أو
األموراء الوايم وجودوا السوعادة فوي أكووا الفقيورات ،ولكوم الًقيقوة هووي:
اصعد السلأ د جة د جة ،وحكمتي أنا ووصيتي بعد أن مر علوي موا مور
على هاد األ أ :عندما تد إ أن أحدا لم يلتفت إلي تصب غنيا.
وصعد الد ج ثأ اختفى.
أعلوأ موا الوواي عواد بووي إلوى البيكواديلي .وإننووي إة أحواول أن أتوواكر
بال ووبل مووا الوواي كووان يمووو فووي نفسووي ،يخيوول إلووي أن ا

دحوواب كووان

ي ابني .لقد ق يت حياتي كلها كأي شاعر" :متبرئوا موم العوالأ" ،أبًوث
دائما عم معتزل ألجلوس وحيودا ،أموا تلو األيواب فقود كنوت أ حو نفسوي
ألوة بالبشر ،وأشعر بالغربوة إةا ابتعودت عوم الًشوود ،وكوأنهأ يمكوم أن
يلتفتوا إلي أو يأبهوا بي ،باختصا كان ةل هو السوبب الواي قواد قودماي
مم جديد إلى البيكاديلي ،المًطة التي تلوي "غوريم بوا إ" .كوان السويا
متًلقيم حول مهرج ،و خرون حول مطر  ،وحلقة ثالثوة حوول مبشور،
و أحود عوالأ بوحودتي أو مسوتعد ألن يصووغي لكلموة منوي ،إةا لوأ يخطوور
بباله أن يلتقل صو ة لشوًاةي المدينوة .أنوا «اإلنسوان الصرصوا » الواي
قال عنه دوستوفسكي ،أنا الغريب عم العوالأ وعلوى ايلهوة وعوم نفسوي.
وفووي وحوودتي تل و  ،وفووي خ ووأ شووعو ي بالدونيووة ،جعلووت أنخووري فووي
أحاديث وهمية مليئة بالمرا ة مع نفسوي :يوا قصوائدي التوي لوأ يسومع بهوا
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أحد ...أيها القلب الاي تًطأ كشةايا مر ة عكست أضوواء القمور ...أيتهوا
األشووعا التووي خطووت خريطووة حبووي وفرحووي ومغووامراتي ،لووو أن أحوودا
قرأإ ،لو أنهأ سخروا مني بسبب  ،لو أنهأ اضوطهدوني ،لكنوت ضويت
كدليل أنهأ يشعرون بوجودي :ولكم لأ يكم هناإ سوى الصمت كوأن موا
فعلتووه يعنووي ال ووم والشووياييم ولوويس البشوور ...وف ووأة حوويم ح ول المسوواء
صعقت لمرأى جل مرمي على األ أ متكو حوول نفسوه كأنوه شويء
مووم األشووياء ،وةهلووت ك وأنني ألول موورة أ ى مثوول هوواا المشووهد :يووا إلهووي
كي

يمرون بوه كأنوه شويء ،وكيو

على يقيم كامل بأن النا

غطوى وجهوه علوى هواا النًوو كأنوه

كلهأ لم يكترثوا به؟ ..و ددت فوي نفسوي هول

أهديت الزمم مثلي قصائدا كلفت سبعة وثالثيم عاما؟ ..وعنودما قور ت
أن ألمسووه اكتشووفت أنووه تًووت الخوود لوويس إ  .وموورت ليمووو يم فا هووة
بي اء يويلة بعشرة نوافا صبغَت أعيم الفتيات بكثير موم الًنويم ...إن
تل العودة إلى البيكاديلي قد سمت نس حياتي في بريطانيا.
فب انووب حلقووة المبشوور كووان ثمووة فتوواة باكسووتانية فووي العشووريم مووم
عمرها ،سوداء الشعر ،و اء تلسوكو صوغير قود صودت " حول" بوه،
وأخات تتقاضى جنيها مم كل شخع يريد أن يرقبوه ،فقود ظول الكوكوب
المسًو ألسبوعيم مرئيا لسكان المعمو ة خالل دو ته حوول الشومس.
و غأ أن تل الفكرة المدهشة جعلت جيوبهوا تمتلوىء بوالنقود كانوت تبودو
مغتموة قلقووة إة أن الس وًب التووي كانووت تتبودد وتنقشووع بوويم حوويم و خوور
تلبث أن تت مع مم جديد.
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وكانووت تتًوودع للووواقفيم عووم حلقووات حوول الملونووة الغريبووة وعووم
هوايتهووا الفلكيووة ،ثووأ قالووت :إن الشوومس ليسووت سوووى ن ووأ تافووه مووم مائووة
مليووا ن ووأ تقووع فووي م رتنووا ،وهنالوو ثمووة مائووة مليووا م وورة أخوورى،
وأ ضنا ليست سوى حبة غبا ضائعة فوي كوون سوًي ملويء بالعتموة،
ومنوا اكتشووافنا أن المووريز والزهورة خووالييم أصووبًت وحودتنا فووي الكووون
قاسية بال حمة.
ويبدو أن كالمها كوان يتنواهى إلوى أةن المبشور فأجابهوا بصووت عوال
أضً الما يم بأن وحدتها ستزداد يالما أنها بعيدة عم يسوع المسوي ،
وأشا إلى السماء مزهوا:
 تأملوا توا ن هاد األجراب والم رات أليست دليال على عةمته؟...فأجابت مستفزَ ة أنه لوأ يعود ثموة موا هوو غوامو ،فوالقمر يودو حوول
األ أ بفعل ال اةبية ،وتدو األ أ والقمر والكواكوب السويا ة حوول
الشوومس لوونفس السووبب ،بينمووا تتنقوول الم موعووة الشمسووية حووول مركووز
الم ورة بشووكل لووولبي ،وبموا أن الكووون يمتوود فو ن الم وورات كلهووا تتًوورإ
كشةايا مقاوفة مم اإلنف ا الكبير الواي حودع منوا سوتة مليوا ات سونة.
وهكوواا مثلمووا توورى

يوجوود شوويء مريووب كمووا توودعي سوووى السوورعات

الكبيرة غير المتوقعوة للن ووب حوول مراكوز الم ورات والتوي تعوزى إلوى
ال ووا التثوواقلي لمووادة

مرئيووة منتشوورة حووول الم وورات توودعى بالمووادة

الخفية أو الثقو السوداء .ثأ أن كل هواا غيور متووا ن تماموا كموا تةوم،
فالم رات تتصادب ،والنيا إ تقصو

الكواكوب ،والثقوو السووداء تبتلوع

الن وب...
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كان صوتها يرن في الليل حادا صافيا ،لفوت انتبواد جميوع الموجووديم
فقال:
 إنني أفهمو تريوديم أن تأخواي جمهوو ي لتتقاضوي جنيهوا موم كولمنهأ ،وما الاي سينفعهأ معرفة حل إةا لأ يعرفوا يسوع المسي أو ؟
فأشووا ت بيوودها" :اةهووب إلووى ال ًوويأ " مسووتاءة تا كووة إيوواد فووو"
صندو" صوابون فوا غ يتوعود بالويول والثبوو  ،وكنوت قود اغتنموت
فرصة انشغالها وأخوات أحود" فوي التلسوكو

الصوغير وقود بودا لوي

حل كخاتأ ةهبي بديع صغير ،ولكنها لمًتني في خر لًةة أبتعد:
 هيه ...أنت ...اعطني جنيها.-

أمل .

-

تمل !!

 إنني يا عزيزتي متسول متسول! ..أتتسول بهاد الزنود المفتولة؟ -حسنا ..إنني

أجد عمال.

فًدقت بي مشدوهة كأنما تسأل نفسها شيئا ثأ قالت:
 مم أيم أنت؟ مم سو ية. منا متى؟ منا أسبوع. هل حقا ترغب في العمل؟فقلت لها متلهفا:
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 -أجل ..إنني أكاد

أعرف كي

أقتات

 ماةا تستطيع أن تفعل؟ كل شيء -يعني أن

تًسم فعل شيء

 ما اسم ؟ هرة.وشوواع لًووم كمووان وسوول السوواحة ،سوورعان مووا لَفَ وتَ انتبوواد ايخووريم
فالتفوا حوله
 أتعرفيم ما معنى كلمة " هرة" بالعربية؟ نعأ ،تعني.Flower : لـ " هرة" معنى خرا أي ا. حقا ...أحقا لزهرة معنى خرا. أجل إنها "فينو " الكوكب الاي يلي عطا د.وضمت خديها بكفيم مرتعشيم.
 يا إلهي ...هل فعال تعني ما تقول؟ .سأخبر عائلتي بال . لماةا غ بت مم المبشر؟ ألنه يركز في تبشيرد لسبب م هول على النساء.ف ً كل مم حولنا.
 وأنت بماةا تبشريم؟ بالًب. والفل ؟- 63 -

 العلأ يقود إلوى الًوب ،ألنوه عنودما تتفوت العيوون ،وتن وج العقوول،تًل معةأ المشاكل ،ويصب القلب جاهزا صافيا للًب.
 هاا كثير على فتاة في مثل سن  .كأ عمرإ؟ تسعة عشر. هل أنت مولودة في بريطانيا أب في باكستان. أجل هنا ....وأنت هل تركت وين إلى األبد؟ أجل ....إلى األبد. هل يرمى الويم ببساية كثو عتي ؟ ما فائدة العالأ بدون صداقة وفية ،بدون حب عمي  ،ما فائدة سوهرةبأكملها إةا لأ تقال فيها كلمة واحدة مم القلب ،ما فائودة نهور موم األغواني
إةا لأ ترتعش الرو إلحداها؟
 هل أع بت لندن؟ نعأ. ألأ ت د سلبيات؟ أجل ولكنني غير متأكد... قل يميوول الموورء إلووى ا عتقوواد أنهوووأ يؤمنووون أن النقووود فقوول ت علهوووأسعداء ،إة

تلم بسمة حقيقية على الوجوود إ عنودما يقب وون .بًيوث

أصبًت متأكدا مما كتبوه كولوون ولسوون فوي الماضوي موم أنوه ت وري
عبادة الغني في العالأ كله مثلما يًدع في بريطانيا.
 وغير ةل .- 64 -

 هووواا موووا لًةتوووه حتوووى اين :األثووور الميكوووانيكي للنقوووود علوووى أد"حركاتهأ.
 كأ أنت مخطىء يا مسكيم... ما أي ؟ في وقت ح  ...في وقت ح .... ماةا تقصديم؟ هل سنلتقي مرة أخرى؟. ألست تبًث عم عمل؟ فقلت بلهفة. أجل ...أجل. ونًم بًاجة إلى مم يسواعدنا لنقول األثواع إلوى البيووت ،لقود افتوتوالدي مخزنا لبيع األثاع القديأ ،ونًم بًاجة إلوى الًو أقصود إلوى بيوع
جيد وإلى مم يقوب بنقل األثاع إلى الطواب العليا ،ما أي ؟ ...خا.
وأعطتني كرتا صغيرا مدونا به عنووان المًول و قوأ الهوات
إلى سًنتي ،فهلع قلبي ،وتناولته وأنا أ ت

نواظرة

 ،فقالت:

 غدا في التاسعة. حسنا ...إلى اللقاء...وابتعدت مسرعا خشية أن يتغير شيء ،ولوأ أصود" ةلو تماموا حويم
أصبًت وحدي ...وفتًت ة اعي معانقا الليل فرحا مغنيوا حيوث وجودت
نفسي وحيدا قر

نهر التايمز في هدوء الميواد الفاحموة ،وألول مورة فوي

حيوواتي أغنووي بصوووت مرتفووع جوودا ،فووي تلوو الخلوووة ،لقوود كنووت سووعيدا
وصوتي عو ال د جوة أننوي اكتشوفت كيو
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ي وع المطربوون العايفوة فوي

أصووواتهأ ،وكيوو

بقوود مووا تكووون تلوو الشووًنة عميقووة وصووادقة يبوودو

صوتهأ مؤثرا.
كنووت قوود وصوولت إلووى مًطووة سوواحة ترافغلوور المتاخمووة للبيكوواديلي،
فوجووودت التوووايمز عميقوووا سووواحرا ،وكانوووت ال وووفة مزدحموووة باألكشووواإ
و للتوو ،وموم بعيود
والبسطات المتروكة الفا غة وكأن ثمة عيودا قود انفو َّ
ظهرت ساعة "بيغ بم" والبرلمان تًوت الورةاة الواي أخوا يتسواقل فوو"
الموج والكنائس واألضواء .مشويت وحيودا ،وفكورت يوويال بزهورة :هوا
هي فتاة ائعة قويوة يشوغل عقلهوا العلوأ ويوداعب قلبهوا الًوب ،موم تورى
الاي تًبه؟ مم المؤكد أنها تًب أحدا ،وسألتقي به إةا ما عملوت عنودهأ.
"العلأ يقود إلى الًب" ،يوا للسوًر الواي غمور وجههوا وهوي تنطو بهواد
العبووا ة .وتسوواقل المطوور فووو" النهوور األسووود ال ووا ي ،واحتوورت أيووم
سأبيت ،مقاعد النهر مبللوة ،وسويا ات الشورية تورو وت ويء ،فووانيس
ال فة ترسأ ظال متوحدا لغريب
ينعط

يزال هائما تًت المطر ،يمر بي ثوأ

فو" ال سر .وف وأة تبودت لوي بويم المصوطبات واألكشواإ علبوة

أشبه بد ج كبيور تًوت بسوطة للشوواء ،فتموددت بهوا ،ولكوم سواقاي ظلتوا
مثنيتيم إة كانت أقصور مموا تسوعني ،ونةورت إلوى مووج الليول وحاولوت
اإلغفاء ،ولكوم الوري الهابوة موم النهور ظلوت تووقةني بويم حويم و خور،
وظلت عيناي ترحالن مع الم رى ،ولكنني ظللت أقنع نفسي أنني سأناب
مًالة ،وأن هاا أف ل مكان ،وحاولوت إغوال" الفتًوة فشوعرت بوأنني
أختن  ،فرفعت الغطاء مم جديد ،ومر يخت لسيدة هولندية ،وتناهت إلي
ضوضاء الساهريم وصخبهأ وضوًكاتهأ ،ثوأ ابتعود فلوأ يبو منوه سووى
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أنوا واهنة ملونة تكلله موم كول جانوب .العلوأ يقوود إلوى الًوب ،أجول....
وقد يقود إلى مثل هاد العلبة! يا إلهي ...لأ انتهيوت إلوى مثول هواا الود إ؟
ولأ أجد جوابا ،ولكم عبا ة قديمة لنيتشه َّنوت فوي ةاكرتوي" :اليووب هوو
فقير! ليس ألنه أخاَ منه كل شيء ،بل ألنه مى كل شويء :موا يهموه لقود
ن أن ي دَّ باستمرا  ....وحدهأ الفقراء يسيئوون فهأ فقرد الطوعي".
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الفصل الثاني
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----------- -------------1--تًووت السووماء الملبوودة كووان ضوووء الف وور الووواهم الوواي يكتن و

النهوور،

مصوًوبا بال وبا  ،وكانوت بواخرة حموراء تشو يريقهوا بهودوء ويوودا
ويوودا بات وواهي .وخيوول إلووي أن مطوور الليوول قوود ت مووع فووي الم وورى وأن
منسو النهر قود ا داد ،وألقيوت نةورة أخيورة علوى السوماء الكَود ة فوو"
النهر الكئيب وم يت.
كانووت المدينووة مقفوورة ،وأكشوواإ الصووبا لووأ تفووت بعوود ،وكووان ال وووع
يع ني ،ومؤخرة أسي تؤلمني ،واقتربت مم كنيسة ألفت بابهوا وكوأن
ثموة يعاموا فوي الوداخل فكانوت مقفلوة هوي األخورى .ولكوم قور المودخل
ال انبي الوايئ كان ثمة متشرد يناب وقد التً

ببطانية صفراء ،وقربوه

جاجة ويسكي وتفاحة فأخاتها وم يت.
وعند مًطة البيكاديلي كان ن ي يناب في علبة مم الكرتون ،ب انبه
إنكليزية ملتًفة ببطانية صفراء وقود غطوى سواعديها الوشوأ وثقوو إبور
الهيوووروئيم .وكوووان البووورد يتلصوووع علوووى كووول شووويء ،الوجوووود شووواحبة
والعصوووافير ترت ووو

والنوافوووا مغشووواة .وكنوووت وحووودي ،أق وووأ تفاحوووة
- 69 -

وأتساءل عوم اللوون األصوفر لبطانيوات المشورديم ،وكوأن شخصوا موا قود
و عهأ على كل متسولي المدينة.
وتوورددت إلووى المرحووواأ أ بووع مووورات لقوود أصوووابني إسووهال حتوووى
اإلعياء ،ومع ةل سرت ساعتيم بات اد شمال وسل لندن ،حتوى وصولت
إلووى العنوووان الموودون فووي البطاقووة ،موور ت بشووا ع أكسووفو د ثووأ قطعووت
شا ع العر  ،ومشيت بعدها ساعة كاملوة حيوث انتهيوت إلوى "كيلبورن"
فووي التاسووعة تمامووا ،فوجوودت المخووزن

يووزال مقفووال ،وثمووة فتووة علووى

الزجاج كتب عليها" :مطلو عامل".
كووان "كيلب ورن" حووي لإيرلنوودييم فووي الووزمم الماضووي ،وقوود هوواجر
معةمهأ بسبب اضطهاد اإلنكليز إلى أميركا .وأخا يًل مًلهوأ تود ي يا
أجانب مم مختل

أصقاع العالأ حتى غدا حيوا للمهواجريم .فو لى ال انوب

األيسر مم مخزن الباكستاني مقهى إيطوالي ،وإلوى جانبوه األيموم مخوزن
هنودي للطعوواب ،ثوأ مكتووب ليبوي للعقووا ات يليوه مطعووأ صويني ثووأ مصووبغة
لرجول يونوواني ،وبعوودد مكتووب للهووات

مورأة ن يووة ثووأ مطعووأ مغربووي،

وفي نهاية الشا ع قبول أن ينفوت علوى يريو كيلبورن الرئيسوي صويدلية
لرجل هندي.
وترددت مم جديد إلوى مرحواأ فوي صوالة لسوبا" الخيول ،ثوأ يفوت
بشا ع كيلبرن الرئيسي المزدحأ بالمًالت الواسعة مم أوله إلوى خورد،
وعدت مم جديد إلى مخزن الباكستاني .مور ت موم أماموه وهوو يتًودع
على الرصي

إلى جل إيرلندي يمل مت را حقيقيا لبيع التًو

القديموة

يلي المقهى اإليطالي .ثأ دخلت المخزن فتبعني وقد ظنني بونوا ،ودخول
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و ائي ،فالتفت إليه عندما لأ أعثر على أحد في الداخل ،وكان جوال فوي
الخمسيم يتخلل الشيب سواد شعرد ،واندفع قائال:
 تف وول ..أنووت أموواب قطووع مووم التووا يز ..هوواد من وودة مووم السوونديانالصلب،

أحد يمل مثلها في لندن كلها ...وهواد خزانوة ...غريبوة ألويس

سو ل فوي كتوا
كال ؟ إنها ببساية عمرها مائة عواب ....وهواا اديوو ،م َ
التً و  ..ويمكووم أن يكووون أول اديووو مووم يوود ي! ...وهوواد األ ائ و ...
أنةوور ...مووم قصوور باكنغهوواب( ..)1حسوونا يمكنوو القووول أنهووا مووم قصوور
باكنغهاب ...إنها قديمة ...قديموة جودا ...وهنواإ ...وأشوا بيودد إلوى سورير
ع يب ..ولكنني قايعته:
 عفوا... ماةا...؟ ...إنه... إنني... ماةا؟ إنني لست بونا.فتبدلت له ته المسرحية.
 ماةا تريد؟ إنني أبًث عم عمل. د ...نعأ.واتكأ على بيانو عتي شابكا كفيه.
 -1قصر الملكة إليزابيت.

- 71 -

 مم أيم أنت؟ عربي. أجل ...تبدو كال  ....أنتَ تقطم في كيلبرن؟ . أيم إةن؟ -الًقيقة أنا

أقطم.

 عفوا؟؟ أقصد وصلت منا أسبوع فقل. وأيم نمت البا حة؟ نمت ....نمت في صندو" عند النهر. صندو" ..نهر ...ما الاي جعل تبيت على هاا النًو؟ونةرت بيأ

إلى األثاع القديأ ....كان النًس الاي افقنوي أسوبوعا

يزال يغشى وجهي.
 قد ي. هل جئت مهاجرا؟ أجل. ماةا كنت تعمل؟ كنت ...كنت شاعرا... شاعر!؟ ....وما الاي جعل تك -لأ يعد هناإ قا ئا واحدا.
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عم كتابة الشعر؟

وتلفت حوله كأنه تاكر شويئا ...ونةور موم جواج المخوزن العوريو
إلى السماء الرمادية الكالًة ،وكأنه يخشى أنه يهطل المطر علوى األثواع
المطرو على الرصي

للفت األنةا  ،وكان اإليرلندي

يوزال مسوتندا

إلى شاحنة المخزن المغلقة وكأنما ينتةرد حتى يعود ،ثأ قال دهشا:
 ولكم ما الاي ساق مم النهر إلى شمال لندن إلى مخزني...؟ هرة هرة.؟ ....ابنتي.؟ لقوود التقيووت بهووا فووي البيكوواديلي ...موجهووة تلسووكوبا نًووو حوول...وأعطتني هاا الكرت
ومددت يدي به.
 د نعأ ...يا للشقية....وعصفت بوجهه المًبة فأ دف:
 -وكي

وجدتها؟

 منطلقة وخفيفة وتريد أن تطير. أجوول ،بسووبب أنهووا تخووالل أ بعووة أخوووة ت وودها قويووة وةكيووة وعنيفووةكالصبيان ...إنها

تلف كالمها إ بعد أن تفكر يوويال ،ثوأ تلقوي عبوا ة

حادة ،و تلغو إ عندما ت تاحها ا نفعا ت ...ولكنها لألس
أسطو ي.
 س م أسطو ي.؟ ...ل َأ؟ في أي حي تعيشون؟- 73 -

في سو م

 حسوونا ...لقوود أصووبت ...فووي أي حووي نسووكم ...هوواد هووي المع وولة...وأي وج سوووف يكووون لهووا؟ ....إننووا ببسوواية

نسووتطيع أن نخوورج مووم

جلدنا.
 -إنها

تقبل أي شويء يقيود انطالقوة وحهوا ...إنهوا موهوبوة ...وإن

عينيهووا ل ووا حتيم ...إن هوواا ال مووال كلووه لي رح و بعم و  ،ثووأ يقووول أنووا
بريء.
 يا إلهي هل أحببتها أي ا؟ لقد ضاع بال عوودة الوزمم الواي كنوت أنتةور فيوه "الًوب الكبيور"،وأقول أننوي سوألقاد

مًالوة ،مهموا يوال ا نتةوا  ،إننوي اين أميول إلوى

القول :في حياة أخرى ...في حياة أخرى سألتقي "الًب الكبير".
فمود كفووه بات وواهي مصوافًا ،و أيووت عينيووه تتوأمالنني كأنمووا تقووو ن
إنني مختل

أو إنني

أ ال خاما وقال:

 حسنا ..أنا حسيم ...ما أسم ؟فقلت كاةبا:
 سمير جيد ،اجلس ...وا و لي قصت منا البداية.وجلسوونا متقووابليم علووى أ ائ و قصوور باكنغهوواب وفوقنووا علووى ال وود ان
لوحوات يتيووة لهوا أي و ر تووحي بأنهووا موم غووابر األ موان ،ومووا إن لمًنووا
اإليرلندي مم الزجاج حتى عك

على مت ورد ،وا دادت السوماء حلكوة،

وبدا شا ع الصبا أكثر عتمة مم الغرو .
 ماةا أ وي؟- 74 -

 قل لي مم أنت أو ؟وسوورى فووي نفسووي هوودوء بعوود توووتر يويوول ،وخوود مووم الماضووي،
فأسندت خدي إلى كفي ،واتكأت بمرفقي على ة اع األ يكة:
 يا إلهي ...مم أنا ....إنني إة أتواكر أهوأ موا فوي حيواتي ،أةكرهوا مومالمراهقووة .لقوود أوقعتنووي عوودة فتيووات صووغيرات فووي حووبهم فًووولم بيووع
العمر إلى فوردو  ،وموع هواا ظللوت أحلوأ بالًوب الكبيور الًقيقوي ،حوب
أ حب مم األ أ كلها ،مفتشا عنه في توالل موم المخطويوات والكتوب
واألشعا  .وشيئا فشيئا تكونت نفسي مم صمت تل األفكا  ،ومم عطر
كول الوحوودة ،وموم يمأنينووة تلو األحووالب .لقود بوودا وكوأن فووي قلبوي جميووع
أناشويد الطيووو  ،وعطور كوول الووو ود ،وحوب ،حووب

سوبيل إلووى وصووفه

يعكس قلبا شامخا متفكرا ،يلتمع في عيني ضياء لويس موم هواد األ أ،
ونةوورة غريبووة قدسووية منتةوورة ،منتةوورة "الًووب الكبيوور" .فكنووت أفووت
ة اعووي ألعووان كوول شوويء ،الطبيعووة والووري والفتيووات ،أشووهد بالم ووان
المسرحية التي يقدمها

 .وكما يقول األصمعي :ظول الفتوى يهواي حتوى

قال الشعر ،هكاا أخات نفسي ترش  ،سطو ا وأغان وقصوائدا ،وأخوات
تل األشعا تؤل

كتابا إثر خر ،ثأ بدأت أمو ي تسير مثلما جرت موع

ابم شد ..فتركت الكتابة
 ابم شد ..أهو ةاإ الفيلسوف العربي األندلسي؟ أجل ..لقد كتب ابم شد مؤلفاته بعدما انها ت الً وا ة العربيوة..في عصر ا نًطاي ..فةلت منسية ثمانية قرون.
 ولكن شاعر وي ب أن تصر .- 75 -

 بال ووبل هوواا مووا كنووت أقولووه لنفسووي ،وكنووت أقووول أي ووا :مووا و اءاألمل واليأ
أنني

يختفي وجه اإللوه( ،)1ولكوم لوأ يتغيور شويء ،ظللوت أشوعر

أكتب سوى لألشبا .

 وماةا اين؟-

أعورف يتووراءى لووي أن علوي أن أودع الشوورف والًريووة والًووب

وكل األفخا واألسايير التي....
 التي جعلت فقيرا.  ..لوويس تمامووا ..إننووي لووأ انتبووه لووال كثيوورا ...ولكووم التووي جعلتنوويمهمشا
-

قيمة له.
كرامة لنبي بيم قومه ،أليس كال ؟

 -والً :

كرامة لفقير ولو كان نبيا ...لو توخى المسي الدقة لكوان

قووال هوواا ...ألن القيصوور يو سووالف أعلووم المسوويًية الووديم الرسوومي فووي
وسيا بم رد مرسوب

( )2

في حيم فشل يسوع على مدى تبشيرد كلوه فوي

جعل أكثر مم ب عة عشرات يعتنقون المسيًية.
 وماةا اين ،هل قر ت أن تعبد المال؟ لسوووت أد ي .....أخشوووى أن يكوووون ال ووووا "أجووول" ..وأخشوووى أنيكون

يمكم التخلع مم الماضي.

 وتودع احتراب ال ميع؟ -1كا انتزاكيس.
 -2كانت وسيا حتى سنة األل ميالدية تزال وثنية ،حتى وجد القيصر يو وسالف أنه
يمكم تًسيم العالقات مع أو وبا مع اإلبقاء على هاد الًال.
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 أي احتراب! ..لأ يكم أحد يًترمني ألنه لوأ يكوم أحود يعرفنوي ..كولالاي يعرفونه عني أننوي ةلو الرجول الواي

يملو منوز و موا و

سيا ة ..لأ يكم بينهأ مم قرأ كتابا أو اهتأ بالفم أو شغفه الًب.
 وأنت ما الاي جعل تقرأ كل هاد الكتب؟ عشت في مم كان يقال فيه :مم يقرأ كتابا يساوي كتابوا ،أموا اينفهأ يقولون مم معه ليرة فهو يسواوي ليورة لقود تغيور كول شويء ،وتًطوأ
قلبي.
 ما الاي جعله يتغير؟ لقد أدى التف ر السكاني إلوى تفشوي الفقور ..لوأ يعود أحود مطمئنوا إلوىمستقبله عالوة على مستقبل أو دد ..حتى األغنياء باتوا ماعو يم...
 والًل؟-

أعتقد أنه يوجد حل! إن نسب التف ور السوكاني تت واع

مت والية توقع الدوا في الرأ  .في الوقوت الواي
م رد أن تعلم مكمم الخطر كي

وتغودو

ت ورؤ فيوه السولطات

تخدا الشعو الديني.

 أيعقل أنه لم ينقا المرء بعد اين سوى المال؟و أحنيت أسي ..كان قود بقوي قليول جودا لكوي أبكوي ..أعمو جراحوي
تنكأ ..وقلت:
 في حياة أخرى ..في حياة أخرى سأصب شاعرا كبيراوف أة أ دفت:
 هل هناإ مرحاأ في المًل؟ ماةا؟- 77 -

 هل ثمة مرحاأ في المخزن؟ أجل هناإ.عووادت نوبوووة اإلسووهال تنتوووابني ،فم ووويت إلووى دو ة الميووواد وعووودت
فوجدته يساوب بونا ،وما إن دنوت حتى كان قد غاد فنةر إلي قائال:
 -أ أيت كي

يمكم أن تكون لطيفا مع الزبون؟! إن لسوان هوو الواي

ي لب النقود .الزبون عندي هو أهوأ شويء فوي حيواتي ،وأنوا مع وب جودا
بالمثل الياباني الاي يقول" :ي ب أن تركع دائموا للزبوون" .فوال ي وب أن
تطغى شخصيت بل ي ب أن يبقوى دائموا هوو السويد بينموا يطغوى ةكواؤإ
على كيفية إخراج النقوود موم جيبوه .ولهواا ي وب أن توتقم فوم المسواومة.
وأولووى القواعوود فووي هوواا الًووي الوواي نقطنووه هووو أن تميووز بوويم أن يكووون
الزبون إنكليزيا ،وهاا ناد ا ما يًدع ،وبيم أن يكون موم العوالأ الثالوث:
ففوي الًالوة األولوى ي وب أن تنط و بكلموة شورف واحودة
بمثابة أقل سوعر يناسوب ،

تبودلها تكووون

تخف وه أبودا ،إة سويعتبر ةلو نقيصوة ويفور

مم وجه  ،إن السعر األول الاي تطلبه بالنسبة إليه هو السوعر الًقيقوي،
وإما أن يشتري وإما أن

يشتري .أما في الًالوة الثانيوة فعليو تود ي يا

أن تفهووأ عقليووة أهووالي "كيلبوورن" ،الووايم ليسوووا سوووى خلوويل غريووب مووم
شعو هاجوج وياجوج ،ولكنهأ يتفقون في عقلية واحدة أنهوأ موم العوالأ
الثالث ،وأنت كشاعر موم هنواإ أد ى بهوأ .وأكثورهأ مسواومة األتوراإ،
إن التركوي ليسوواوب موم أجوول إ ضوواء يبيعتوه المسوواومة ولويس مووم أجوول
خفووو السووعر ،ف و ةا مووا عاملتووه كووأو وبي سيعص و
شيء أن تنتبه أنه

بووه الغ ووب .وأهووأ

يوجد قاعدة عامة للبيع ،مم قبيل أن ترفع السعر ثوأ
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تبدأ بخف ه تد ي يا ،.. ،أبدا ،فًسب السولعة :فيموا إن كانوت مرغوبوة
أو أنوو تريوود أن تووتخلع منهووا ،وحسووب الزبووون :أنةوور إلووى سووويا ته
ووجاهته ،ح جهلوه أو معرفتوه بلعبوة المسواومة .وحسوب ال ونس :إن
الموورأة تعطي و السووعر الوواي تريوودد إةا بوودوت ظريفووا .أو قلووت لهووا إنهووا
جميلووة .اللسووان ...اللسووان يفووت أماموو ايفووا" ،ي ووب أن تةهوور السوولعة
مدهشووة خيصووة

أحوود يمل و مثلهووا ،وي ووب أن توونعكس جودتهووا علووى

عينيووو ووجهووو  ،فينتقووول ةلووو إلوووى الزبوووون باإليًووواء ،دون أن تأسووورد
ب شخصيت إة كموا قلوت لو ي وب أن يبقوى هوو السويد ،ببسواية كول حالوة
ي ب أن تد

مم ق بل سرعة بديهت د اسة تامة حالما تلمو الشوخع

أو تسمع نطقه ،حتى تخرج فائزا .ثأ أنه لويس عليو أن تصوب اهتمامو
على كل داخل وخا ج مم المًل ،فهناإ كثيرون يودخلون للفرجوة فقول،
وقد يودخل بع وهأ هربوا موم البورد فيتصونع المسواومة ليودفأ ،وقود تودخل
امرأة لتعيود تصوفي

شوعرها علوى إحودى المرايوا ،وعنودي شوا غريوب

كلما مر بالواجهة يدخل ويعزف على البيانو ثأ يخرج .باختصوا سوتفهأ
بائم "كيلبرن" مم أول نةرة في المسوتقبل ،صوًي أن هواا حوي فقيور
جوودا ،ولكنوووه مالئوووأ لب وووائعنا ،فموووم سيشوووتري تلفوووا ا قوووديما أو ثالجوووة
مستعملة ،أو تل الكراسي التي عفوا عليهوا الوزمم فوي حوي مثول "الكوو
السويسووري" أو " يتشووموند" أو "كينغسووتون"؟ أمووا القطووع األثريووة ف و ن
بائنها سيةهرون

مًالة ،علما أنه ليس عندنا شويء حقيقوي ،فالقطعوة

األثرية ي ب أن يكون عمرها أكثر مم مئة عاب ،وي ب أن ت عها على
الرصي

في الخا ج حالما تفت المخزن.
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ونةر إلى الغيأ مم الزجاج ،وأكمل:
 وأن تنتبووه للمطووور ،سووتكون فوووي المخوووزن لوحوودإ فوووي المسوووتقبل،ي سيساعدان عندما تكون الًمولة ثقيلة فقول ،أموا أنوا فسوأغاد ثوأ
وولد َّ
أعود بيم حيم و خور ،فعنودي مخزنوا خور فوي "كينوزل غوريم" ،وعلوي
تأميم هاد السلع التي أمام مم البيوت التوي تهبهوا م انوا مقابول تنةيو
يبواع .سويطل عليو أو دي بويم حويم

الشقة والتخلع مم أثاثها الاي

و خر وعليو أن تسومع مشوو تهأ .وأنوا واثو موم أنو لوم تسورقني فقود
أد كت عقليت تماما ،إن البائع يصب عالما بمادة النفس فوي مرحلوة موا،
ويوود إ أسوورا الًووي ...ولكووم بالمناسووبة هوول سووتقتنع بالعموول فووي حموول
الخزائم واألثاع وأنت م ورد مثقو

لوأ يفعول ةلو أبودا؟ ..أنوا لوأ أتعامول

مع شاعر مم قبل!..
فأحنيت أسي بخ ل ،ثأ تنهدت ،وقلت بك بة:
 يبودو أن علوى البوا ة أن تمووت وتودفم فوي التورا حتوى تنبوت موومجديد
-

( )1

مور معوي قبلو  ...أنوا فوي الًقيقوة موم كشومير،
شر علي  ..وهاا َّ

وبعود أن عملوت هنوا عشوريم عاموا ،ةهبوت إلوى الباكسوتان وبنيوت منوز
جموويال أشووبه بقصوور ..ومووع ةل و لووأ توور" لنووا السووكنى هنوواإ فعوودت مووع
أو دي الخمسووة إلووى لنوودن ...أ أيووت!؟ أنووت وقعووت فووي فووز الثقافووة وأنووا
وقعت في خمسة أفخا !!.
 -1المسي .
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خمسوة أفخوا !! ..يوا إ لهوي ..أيعقول أن نفوس المورا ة تنتابوه؟! وأن
أمل لإنسان على هاد األ أ بالفر ..
 -أما عم األجرة فسأعطي جنيهيم ونصو

فقول فوي السواعة ،ألنو

لم تكون أبدا تًت أي ضغل ...وألن المشروع

يزال جديودا ...وألنو

تتقم البيع ،وقد تق

يوال النها

تعمل شيئا ...وستناب هنا ....علوى

أ ائ قصر باكنغهاب ،يثما ت د غرفة ....اتفقنا؟
فأومأت بخشوع بأن نعأ.
 إةن أَ ل الغبا عم األثاع.وةهووب إلووى أعمووا" المخووزن ،وجلووس و اء مكتووب يفووو كومووة مووم
الرسووائل ،بينمووا عكفووت علووى مس و السوولع ،ثووأ وقفووت عنوود البووا  .كانووت
األجوورة الفعليووة فووي ةل و الوقووت أ بعووة جنيهووات ،ومووع ةل و لووأ أجوود مووا
سأتقاضاد في ثماني ساعات هيدا ،ونةرت إلوى الطريو الًوزيم .كوان
يخوويأ علووى الشووا ع هوودوء شووتوي ،غوويأ مووادي ،وظووالل البوورد تغشووى
األ صفة ،وفي البعيد البعيد بدت سًب معتموة تزحو  ...يوا لهواا العوالأ:
كل الايم أحببتهأ كانت قلوبهأ في برودة الثلج ،إ

هرة .يودهم الًوب

دون أن يتمهل حتى تكون فوي مالبوس جيودة ،أو فوي كافتيريوا حالموة ،أو
بعود أن تسوتكمل تسوريًة شوعرإ ،يأتيو ف وأة كموا الوري علوى غصووون
الياسميم .ولكم لماةا كابت عليه ،لماةا لوأ أعتورف؟ يوا لهواا العوالأ ....إن
عبا ة أنا أكرد أسهل بكثيور موم عبوا ة أنوا أحوب .فلتغفوري لوي يوا هورة
كابي وخريفي.
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كان ييفها

يزال يغشى مخيلتي ،وكنت في تل األياب كلموا أوغلوت

في السم أكتفي بأن أحوب "الًوب" الواي تووحي إلوي بوه الفتيوات ،وأ دد:
في مكان ما ..بعد الموت .بطريقة ما .سألتقي بكل أحبائي.
كان الطري سيا ات منسية متوقفة ،وأو ا" خري  ،وفي الناصوية،
على لوحوة كبيورة لإعالنوات ،كوان حوز المًوافةيم يودعو علوى لسوان
جون مي ر :لأ نكم يوما مم األياب أف ل مما نًم اين ،وتًوت اللوحوة
تماما كان مخمو إيرلندي ،أشقر الشعر ،مموددا فاقود الووعي قور علبوة
بيورة فا غوة .ودخول بووون إلوى المًول فهوورع حسويم موم و اء المكتووب
قائال :اتركه ...اتركه لي .وبودأ تمثيليتوه موم جديود ،مختتموا بوالركوع .ثوأ
دخوول شووابان أحوودهما أكبوور مووم ايخوور بعوودة أعووواب ،ولمووا سووألتهما عووم
خطبهما قا لي:
 مم أنت؟وح ر حسيم قائال:
 هاان ولداي الكبيران "أَ َمر" و "أمران".فمددت يدي مصافًا الصغير قائال:
 ع َمر أب َق َمر؟فأجا م تهدا في لف حرف العيم:
 عمرولكم والدد قال بسخل:
-

عمر و قمر وإنما "أَ َمر"
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ولأ أفهأ سر حنقه إ

حقا ،فقد كان ابنه الصغير يميول إلوى عصوبية

إسووالمية يريوود ت نبهووا .وكووان مووم الواض و أن ايخوور اسوومه "عمووران"
ومووددت يوودي وصووافًته ،وقلووت لووه إن فووي القوور ن سووو ة توودعى " ل
عمران" فا داد األ غيةا .وقال هيا انقلوا المبيعات إلى الشاحنة.
وأثناء التًميل قلت لهما إنني عربي وإنني سأساعدهأ فوي العمول فوي
المخزن ،وبينما كنت أنقل بعو الكراسي حزحا خزانة هائلوة مرعبوة،
ووضووعاها فووي الشوواحنة .وبينمووا بقووي عمووران فووي المخووزن م ووينا نًووم
الثالثة إليصال األثاع .كان األ هو الاي قاد في الطريو  ،وجلسوت أنوا
في الوسل ،واتكوأ عمور علوى النافواة ،وبودت الشووا ع جنوة خريفيوة موم
األناقة ،ولأ يالح ا ثنان ةل  ،وسأل حسيم وكأنه يطرد الملل:
 لأ أفهأ لماةا قرأت كل هاد الكتب!؟ كنت أظم أن الغرقوى بًاجوة إلوي أنوا الطوائر فوو" نهايواتهأ ،وأ ىاليوب أنهأ

يشعرون أنهأ غرقى .فأي حاجة لهوأ إلوى أمثوالي ،موا دامووا

سينفاون بموت خر.
واسوتعرت هوواا الكوالب مووم "إنسووي الًواج" ،ونسووبته إلوى نفسووي ،ولووأ
يفهأ أحد منهما يبعا شيئا ،وظللنا صامتيم ييلوة الطريو  .وف وأة توقو
قر

عابر سبيل قائال لعمر :اسأل أيوم تقوع مًطوة "السونديانة الملكيوة"،

ومد ايخر قبته مم النافواة ،فأشوا عوابر السوبيل بوأن علينوا العوودة إلوى
الخل

حتى نصل إلوى ال سور ،فتوأف

السوائ وموا ان بلغنواد حتوى سوألنا

عم شا ع "الماء السلسوبيل" فتعويم علينوا الرجووع إلوى النقطوة التوي كنوا
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بهوا مموا أثووا سوخل األ وظول الًن و مال موه حتوى وصوولنا إلوى البنوواء
المنشود فقال:
 هيا الوقت ي يع ..اسًبوا الخزانة إلى الطاب الرابع عشر.فصووعد عموور إلووى الشوواحنة ودفووع بهووا إلووى األ أ ،وعنوودما حاولنووا
فعها إلى المصوعد ،كوادت تتكسور ضولوعي ،فأبودلنا مكاننوا وفشولت موم
جديد فساعدني حسيم في استنهاضها ،ولكم ما إن صعدنا ب ع د جوات
حتى أحسست الخو يتو كلني فوضوعتها علوى األ أ موم جديود ،ونةور
عمر إلى والدد ،ولأ يًر ايخر جوابا ،فانتزعتها مم جديود حتوى وصولنا
إلووى المصووعد .أمووا فووي الشووقة فقوود أحوودثت ف وووة فووي و " ال وود ان وأنووا
أصوودب يرفهووا بووه ،فهوورع حسوويم إلووي واشووتعل صوواحب المنووزل غيةووا.
وكوودت أكسوور موور ة وأنووا أحووس عزائمووي وقوود انهووا ت .وأخيوورا هبطووت
بمفووردي وأنووا أشووعر بال يووأ

وجلسووت قوور الشوواحنة مطووأيىء الوورأ

مورددا :فوي حيواة أخوورى ...فوي حيواة أخوورى سأصوب غنيوا .وأد كووت أن
كتبوي سولبتني لويس فقوول سوبعة وثالثويم عاموا وإنمووا بأسوي ،وقووتي التووي
سوأقتات بهووا ،لقوود ضوواع العمور كلووه ،و تنتةرنووي اين سوووى شوويخوخة
بائسوووة ،وحيووواة وسووول المتسووووليم .و أيتهموووا يخرجوووان موووم المصوووعد،
وانتةرت حاني الرأ

أن يصبا جاب غ بهما علي ،ولكوم حسويم بوت

على كتفي:
 قأ ليست كل الخزائم ثقيلة.وم ى إلى الشاحنة وجلس و اء المقود:
 وستتعلأ يوما بعد يوب حمل الخزائم.- 84 -

كانت في حابة صد د شوفقة ،شوفقة موم العوالأ الثالوث ،ليسوت بوةيوة
أو إسالمية ،شفقة مم تمرغ بوحل الغربة يويال ثأ خرج منها منتصرا،
ليعود إلى باكستان ويبني بيتا جميال.
وهد المًرإ وانطلقنا مم جديد.
 الًياة جميلة جدا ...والكفا هو الواي ي علهوا كوال  :ألنوه يفوت فويداخلنا صومامات للسوعادة لوأ نكوم نعيهوا ...وهواد السوعادة ت عول الخوزائم
خفيفة والعينيم منفتًتيم.
ت عوول السووعادة

ولوأ يقوول شوويئا خوور يوووال الطري و  ،ولووأ أسووأله كي و
الخزائم خفيفة ،ألننوي تواكرت بعود برهوة تَ َخيول كوا نتزاكيس فوي كتوا

"القوديس فرانسويس" أن جووال تبوع يسووع وهووو ي رجور الصوليب هثووا
على ال ل لة والدب يسيل موم إكليول الشووإ علوى وجهوه ،والسوياي تلهوب
جسدد ،وقال له مشفقا:
 دع عن ةل الصليب الثقيل ..واعترف بأن لست مل إسرائيل.فالتفت إليه وأجا :
 إنه ليس صليبا ...إنه نبقة!..و " الخري

مم جديد يتطاير ،والمدينة الفاخرة تندا أمامي منوز

منز  .إنها لأ تلبس أجمل حلة لها كما هوي اين منوا بناهوا الروموان عواب
 55قبوول الموويالد .حسوويم ينةوور إلووى و قووة موودونا بهووا عنوووان جديوود ،ثووأ
يتوق

قر بيت قرميدي.

 أنووز البووراد وضووعاد فووي المطووبز ،ثووأ عووودا بووالبراد القووديأ الوواييريدون ميه ألنه يصد صوتا.
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وهكاا فعلنوا ،ولكوم البوراد لوأ يكوم فوي المطوبز وإنموا فوي غرفوة نووب
ن ية ،قد وضعت فيها الفرن والغوا والغسوالة والتلفزيوون وكول أدوات
المطبز ،وكانت ائًتها أشبه ب ًيأ مم الكربون ،وقلت لها:
 افتًي النافاة.ولأ تفعل ،حسنا إن الزنوج يخشوون كثيورا موم البورد ،وعودنا بوالبراد
القديأ الاي ي ايقها في النوب ،وقد بعناد حقا بنفس السعر.
 -اللعنة إنها

تمل سوى غرفة واحدة.

دموودب عموور ،وهووو يطب و بووا الشوواحنة التووي انطلقووت بنووا ثانيووة إلووى
مكتب فتاتيم جزائريتيم ،إحوداهما جميلوة كملكوة ،وكوان فا غوا فوضوعنا
الكراسي في منتصوفه ولكوم ياولوة المكتوب التوي نًملهوا كانوت أعورأ
مووم أن تلووج فووي البووا  ،فعموود حسوويم إلووى فكهووا ،وعنوودما غاد نووا وجوودنا
شريي المرو قد وضوع علوى جواج الشواحنة مخالفوة بعشوريم جنيهوا،
وكانت ال زائريوة ت وً موم النافواة وهوي ترانوا نسوتعر موم الغ وب،
وظوول األ مت همووا حتووى وصوولنا إلووى الشووقة التووي يلووب منووه إفراغهووا
وتنةيفهووا ،حيووث فوووجىء باألثوواع جديوودا أكثوور ممووا توقووع ،فانفرجوووت
أسا يرد ومألنا الشاحنة وأفرغناها في المخزن ،وكنا نتطيور موم التعوب
ولكم أنا الوحيد الواي جر َحوت يوداد واسوودَّ وجهوه وتموز" بنطالوه .فعمود
عمران إلى الهزء مني ،مشيرا إلوى وجهوي ،مقهقهوا ،فانكفوأت إلوى نفسوي
ووقفت عند البا أستري  ،وغنيت:
سودا بس الليل
أنا مش َ
سودني ب ناحو
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وخرج كل مم عمر وعمران ،و كب األول سويا ة "فوو د" حموراء
وايخر "تويوتا" صاصية وأقلعا إلى منزلهما وتابعت:
ع الخيل
مرقو الخيالي َ
تركوني و احو
كان العصر قد بدأ يًل ،ولكم السًب السووداء جعلتوه يبودو كغورو
كال  ،ثأ أخات تمطر ،ف ائني صرا حسيم مم أعما" المخزن:
 أَدخل بسرعة األشياء التي على الرصي .فشوورعت بترتيبهووا فووو" األثوواع ،إة كووان المخووزن مكتةووا يتسووع ،وف ووأة
صبيان صغيران بمالبس مد سية وقال أحدهما بله ة مرة:
دخل َ
 مم أنت؟فقلت:
 عفوا؟فأجا ايخر بنبرة قاسية بريئة مرة مشيرا بيدد إلى األشياء:
 -كي

ت ع السلع المبللة على الخشب غير المبلل.

فا تعدت ،وجعلت أنةر هنا وهنواإ ،فوأغر" الخبيثوان فوي ال وً ،
وم ويا إلوى المكتووب حيوث ي لوس والوودهما ،ووضوعا الًقائوب المد سووية
فو" بع ها ،وأخاا يتًدثان معه ويشيران إلي بوأنني أحمو  ،ثوأ نوادوني
وأعطاني األ

نقوودا ويلوب منوي إح وا عشواء موم المطعوأ اإليطوالي

الم او  ،ولكنني لأ احفو كلموة واحودة موم أسوماء األكول ،فأخوا الولودان
ي ووًكان فووي خفيووة عووم والوودهما فقلووت أكتبوووا لووي األسووماء علووى و قووة
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وسووو وف أم وووي إلوووى الصووويدلية وأح ووور كووول شووويء ،فوووانف ر الولووودان
مقهقهيم ،ونةر إلي األ وقال:
 هاي هاي ...تبدو اين ممثال.وظل الصبيان ي ًكان حتى عدت باألكل فتركتهأ يأكلون ثأ وقفوت
وحيدا ،وكان المساء قود أعوتأ ،والمطور ظول ينهمور،

مم جديد عند البا
فدخ َلت إيرلنديوة سوكرانة تتورن وبيودها جاجوة ويسوكي وكوأ  ،فوقو
حسيم والطعاب في فمه مشيرا لي بيدد:
 -أخرجها ...أخرجها.

وس ومع الرعوود مووم بعيوود ،وأضوويئت السووماء ،فأغلقووت البووا ووقفووت
و اءد أنةر إلى العاصفة .فودخل سواب وظننوي صواحب المًول ،ويلوب
أن يرسمني ،فأشرت إلى حسيم ،فاهب إليه وعاد خائبا.
وف أة دخلت هرة.
فتوا يوت بوويم الخووزائم ،ولمًتهووا تقو

عنوود إحوودى المرايووا وتصووف

شووعرها ،ثووأ اقبتهووا بلوعووة وهووي تلتفووت إلووى البيووانو العتيوو وتعووزف
"أوبريت عايدة" .ثأ يا ت إلوى المكتوب ،وأحسسوت كوأن األ أ تريود
تلثأ قدميها فال تستطيع إنها تطير ييرا .وأخو َات تغنوي أغواني باكسوتانية
وأخواها يسخران منهوا ،وهوي تزيود موم لوعوة صووتها ،وقود دهوأ جموال
وجهها شرا ات حب خالع لمراهقة مغرمة بأن ت َعلأ عينيها وخصالت
شعرها الغواية .لقد بدا أنها كانت سعيدة ثأ مالت إلى إضًاكهأ ،وأخوات
تًكي برهبة قدسية ما جرى بينها وبيم ساحرة أتها في النووب وأخواهوا
يغرقان في ال ً  ،ثأ قال األ :
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 الصً تتًدع عم ما َّنب ينطل إلى الشمس.كان القرن العشرون يسرع باإلنتهاء ،وكان ما َّنب "هيلبو " يسورع
إلى أقر مدى ممكم مم الشمس منا مئة عاب ،وأجابت:
 أعلأ ...أعلأ.-

تبديم مهتمة.

 ألن ثمة نبأ خر يغى على هاا.وبدا على وجهه ا ستفهاب ،فأ دفت:
 لقد أصب باإلمكان اإلقالع بأسرع مم ال وءولأ يبد عليه أنه فهأ ،فأكملت:
 عنوودما ينًنووي الزمنكووان( )1نتي ووة وجووود ياقووة سووالبة ف و ن مسووالدودية يمكم عبو ها تستطيع أن تؤدي دو أنفا" نًو أجزاء مم الكوون
بعيدة عنا بسرعة تفو" سرعة ال وء.
لووأ أفهووأ كي و يمكووم أن تكووون الطاقووة سووالبة ،وكي و يمكووم التنقوول بأسوورع
مم ال ووء دون أن تتزعوزع النةريوة النسوبية .وقود قالوت لوي بعود عودة أشوهر
إننووا لووم نسووب اإلشووا ة ال وووئية ب تبوواع يريقهووا نفسووه بوول بطريوو أخوورى
مختصرة ناشئة عم التواء الزمنكان .وظول كول ةلو غام وا بالنسوبة لوي ،فقود
كنت غا قا في العمل حتوى أةنوي ،مكتشوفا كيو

يمكوم للفقيور أن يميول للعلوأ

والًب والفوم مموا يرميوه فوي جعيوة دينيوة تعلموه الكورد .وظللوت أتسواءل فوي

 -1الزمان  -المكان.
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ساعات الصفاء وفي ايحواد عوم سور تلو الطاقوة السوالبة ،تقفوز إلوى ةهنوي ثوأ
أغيبها وقد سألتها ةات يوب:
 -هل يمكم لمنطقة مم الف اء احتواء أقل مم

شيء؟

فقالت لي:
 أجوول ،لقوود أثبتووت الفيزيوواء الكموميووة أنووه يمكووم أن تكووون كثافووةالطاقة في وحدة الً أ أقل مم الصفر.
وأتب َعت شر يويول كنوت عواجزا عوم فهموه فيموا لوو قيول بالعربيوة،
ولكننووي فهمووت كي و

تًووول كفووا أبيهووا الطويوول إلووى علووأ وحووب وفووم

و ددت بيني وبيم نفسي :على البا ة أن تموت وتدفم فوي التورا حتوى
تزهر مم جديد.
وقال األ :
 هل أصلًت السيا ة؟فأجابت:
 أهاا ما كنت أتًدع عنه؟وهت

أحد األخويم:

 -أبي ...أبي لماةا بد مم استخداب مركبة

نستخدب الكرة األ ضوية

المنطلقة أصال ،بكول امكاناتهوا ،وةلو بتًريرهوا موم جاةبيوة الشومس ثوأ
توجيهها بعد أن تسب وحدها في الف اء؟
دهش حسيم ...ولكم هرة سا عت وقالت أنه قد أى البا حة فيلما
مم الخيال العلمي ،ثأ سألت أخاها:
 -حسنا وكي

نفعل ةل .
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 -لموواةا

نسووتخدب الطاقووة النوويووة الموجووودة داخوول األ أ ،أليسووت

نواة األ أ ياقة هائلة مم الًمأ؟
وهاد المرة علت الدهشة وجهها هي ،ولكم األ ايخر سا ع فقال:
 هاا أي ا جزء مم الفيلأ.فقالت:
 وماةا فعلوا بعد ةل ؟ لقد أحدثوا ف وة هائلة مم الهند ،جعلت النيران تتدف منهوا فتنطلواأل أ كمًرإ نفاع.
فأ دف األ :
 هل أصلًت السيا ة؟  .ليس بعد. ماةا لو توقفَت ب في مثل هاد العاصفة؟ونه َ ت قائلة:
 سأفعل حا .واصطد َمت بي وهي تغاد المخزن وتاكرتني:
 د ...هل قَب َل َ ؟فقلت خافو الرأ :
 أجل ...شكرا ل . هل أنت مسرو ؟ أجل ...أجول وكموا يقوول يواغو كنوت أتسوول موم بيوت إلوى بيوت،و عندما وصلت منزل األمير أمسكني مم يدي وأجلسني ب انبه.
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 يا إلهي؟ ألأ تهدني عمال؟ وأنتَ أهديتَ اسمي معنى فلكيا. إن كوكب الزهرة متمرد مثل . ماةا تقصد؟ فكريوه َّمت بالخروج ،فاندل صوت الرعد موم البوا المفتوو  ،وات َهوت
نًو السيا ة ،ولكنها عادت ف أة وبسرعة:
 أجل لقد تاكرت ..أن جميع الكواكب السيا ة تودو حوول نفسوهامع عقا

الساعة ..عدا الزهرة.

فقهقهت موافقا  ،وكما يرت

الياسميم عندما تلثمه الري هكواا

ا تعش قلبي وهي تلو لوي بوالوداع وتودخل إلوى السويا ة ..كوأ هوي
مسًو ة خطا إ على صوي
وعد بي صغيرا ...

المطور! د ...قوأ يوا أبوي موم ترابو ،

تنسني أيها الًب  ...بوا كني ...وموع هواا فو ن

اللقاء الًقيقي مع كل الايم أحببتهأ سيأتي بطريقة ما بعد الموت .في
تل األياب كوان يروعنوي التفكيور بوأن الوايم أحببوتهأ قود فقودتهأ إلوى
األبد ،كانت أية مًاكمة عقلية ل ال العزاء ستنكىء جروحوا عميقوة
عديدة نا فة إلى الالنهاية .نعأ في مكوان موا بويم الم ورات والعودب،
سأودع اغترا

العالأ برقصة أ لية مع كول الفتيوات اللوواتي لو وعم

قلبي بأعينهم الًالمة .وكما تتبع الطيو سفينة منسابة هكاا احت
تمر ببالي كل الفتيات اللواتي جرحم مراهقتوي بًوب
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يشوفى ،كول

النساء اللواتي سورقم لوي منوا َِ موم ال نوة ،كول القصوع الغريبوة
والدموع السعيدة وهدايا النسيبان .كاد ف ر المراهقة أن يعيود الودمع
في عيني إلى التهطال .شاا الصبا ،مزامير البراءة ،مراسيأ الهوى:
حو ل األ أ إلى أبدية.
كان الًب ياحا على قلبيَّ ،
و أيوت ح سويم يهورع موم و اء المكتووب وقود دخول أحودهأ قووائال
مم العاصفة وسوف أوقعه في فخي،
دعه إن ه ليس بونا إ نه ها
واقتر منوه فوا دا ة اعيوه قوائال بموا ي تورجأ إلوى العربيوة" :ش و بي
ل بي عبدإ بيم أيدي " ،وابتدأت مسرحية عرأ السلع ....يا ألهي
كأ يتناقو كل هاا مع الصوت المن بعوث موم داخلوي ،شواا الًوب
يعبو مووم هنووا ،بوول هنوواإ حيوث موورت قوودماها علووى صووي
الًنيم المستديأ إلى المطل

الليوول،

ال يقرع في صد ي ،لم يكون أبدا

تالشووي الًلووأ هووو السوورو  ،عينوواي تت ووو ن فووي ضووبا

األمكنووة

الغريبووة حيووث موور حووااؤها ،كووأ مووم الفوور والغيوورة انتةرنووي فووي
الماضي .وش يء ما في داخلوي مخموو  ،عينواي صوافيتان وصود ي
مزهر ،وتاكرت أبياتا لعاصي الرحباني:
يا حبيبي الهوى مشاوير
وقصع الهوى مثل العصافير
تًزن يا حبيبي
إةا يا ت العصافير
وقص و

الرعوود مووم جديوود ،فقطووع حسوويم كالمووه منتةوورا ممووا أتووا

للزبون أن ينط مشيرا ب صبعه:
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 حسنا ...حسونا ...سأشوتري موم عنودإ شويئا قود احتاجوه فيموا بعود...هاد.
 لقد أحسنت ا ختيا  ...لقد أصب لي نةرة خاصة ب  ....أنت ةكويفعال ...أتعلأ إنني أحببت ؟
 هل تدو جيدا؟ نعأ أنها كاملة ...في وضع جيد جدا ..لد جة أنوه يمكنو القوول إنهواجديدة.
 إنها تنطفىء لوحدها أليس كال ؟ نعأ إنها أتوماتيكية ...شديدة الًساسية للًةة التوق . هل استخد َمت كثيرا؟ أبدا ،أبدا .إنها على العكس وكأنها لأ تمس. كأ خر سعر لها؟-

نريد أقل مم  35جنيها.

 هل تقبلون أكثر؟ -يا ل مم مزو  ...الًقيقة أن

جل سعيد.

 وماةا عم السعر. الًقيقة إننا نتوقع خمسة وثالثون ولكم ليكم  25لأ . سأعطي عشريم. حسونا ...تعووال ألكتووب ل و الفوواتو ة وإن كنوت غيوور سووعيد أبوودا بهووااالسعر.
 بل يكفي خمسة عشر.- 94 -

 سووأدون خمسووة عشوور فووي الفوواتو ة وإن كووان ةلوو قلوويال جوودا .كووأالتا يز اليوب:
 أكتب السابع عشر. واسأ ح رت ؟ سلمان خان. حسنا ما هاا الشيء الاي بعت إياد؟ ماةا تقصد؟ ألي شيء تستخدب هاد المكنة؟تقول أنها كاملة وإنها ...وإنها...

 إنها غسالة لأليفال ،وكي سأكتب غسالة لأليفال. اسمع ...أهي تعمل حقا؟ قصدت اسأ الما كة... سأعيدها فو ا إةا لأ تعمل. إنها كاملة كاملة.د ...كي
كي

يمكوم السوير علوى هواد األ أ دون أن تتلووع الورو ....

يمكم اإلنعتا" مم سالسل العوالأ ...متوى أصوب كوالًكيأ التواوي

أ غووب بشوويء؟

أحلووأ بشوويء،

موول شوويء ،أفكوور بشوويء؟ ...كووان

عزائووي الوحيوود فووي تلوو األيوواب عبووا ة نيتش وه :لتوونأ الف وويلة ...لتوونأ....
فستسيق أكثر ن ا ة.
ودخل ألباني ي ر فراشا وسأل حسيم:
 بكأ تأخا هاا الفراا؟- 95 -

 لو كان جديدا ألخاناد م انا. حسنا خاد م انا. أ ني.وأخا ينةر إلى ما كته.
 -إنه ليس ضد الًري  ...ممنوع بيعه...

أستطيع أخاد.

 حسنا ...خا خمسة جنيهات مقابل ميه.-

بأ .

وما إن انصرف ...حتى قال لي :نةفوه بالمواء ،ثوأ بعوه بخمسوة عشور
جنيهوا ،وعوواد إلوى المكتووب .فتناولووت الفرشواة وق ود ا موم الموواء ،وعكفووت
على تنةيفه ،ثوأ أوقفتوه قور فوراا خور يماثلوه .وعودت ووقفوت قور
البووا  .وكووان المطوور

يووزال ينهموور ،والبوور" ي وويء سووًبا مدلهمووة

كالًوة ،ودخوول شوًاة وموواني منقوعوا ،وبيوودد قصاصوة كتووب عليهوا أنووه
غ ووري و ي وود مووا يأكلووه هوواد الليلووة ،فأ سوولته إلووى حسوويم فعوواد خائبووا
ليدخل المخزن الم او ويدفع بالقصاصة إلى صواحبه .وحووالي السواعة
السووابعة دخوول مشووعوة بن ووابي ويلووب أن يقوورأ لووي كفووي ،فقلووت لووه :إن
جيوبي فا غة .ففر في الًال ودخل المخزن التوالي .وا داد الليول عبوا،
وبدا الرعد أشبه بقاائ

هائلوة تودإ حصونا .فواقتر حسويم موم الزجواج

قائال :يا إلهوي ...لقود كنَّسوت العاصوفة كول الزبوائم وعوابري السوبيل ،هيوا
أغل المخزن و تفتًه حتى صوبا ا ثنويم فوي التاسوعة ،هول لودي موا
تقتات به غدا األحد؟
فقلت خ ال:
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 .وأيرقت برأسي ،فهز جبهته يمنة ويسرة ناظرا إلى شكلي المز ي:
 حسنا سأعطي أجرة هاا اليوبوأخرج مم جيبه مفتاحا ،وأجرة عشر ساعات ،قائال:
-

أ يد توصيت  ،المخزن مخزن كما هو مخزني.

فأومأت إليه مطرقا بأن نعأ فقال:
 بالمناسبة ما الاي جعل تقرأ كل هاد الكتب؟ونوادى ولديووه ،وكأنمووا لوأ يل و إلووي بووأي سوؤال ،وهوورع إلووى الشوواحنة
وجلووس و اء المقووود ،وتبعووه الصووبيان بعوود أن فرقووع أحوودهما علكووة فووي
وجهوي قبول أن يخورج ،وغاصوت الشوواحنة فوي نهور الليول .ونةورت إلووى
ال نيهات التي في كفي ،وشعرت بتفاؤل غامر لأ يًدع لي فوي يووب موم
األياب ،فوجئت أنوا الواي كوان يةوم أن النقوود

ت لوب لوه أي فور بأنهوا

تبعث بي كل هاد الًياة ،وشدهت لفكرة أن قراءة خمسة وعشوريم كتابوا
لأ تكم لتريًني مم هواجسي وأحزاني كما فعلت هاد ال نيهات الخمسوة
والعشوورون .وهرعووت إلووى الالفتووة التووي كتووب عليهووا "مطلووو عاموول"
ومزقتهووا ،ثووأ م وويت واشووتريت دجاجووة وافترسووتها ،ثووأ اسووتلقيت علووى
أ يكة قصر باكنغهاب ونمت كالقتيل.
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----------- -------------2--تبدو لي الًياة أشبه بخرافة ،تمر و اء جواج المخوزن ،ويمور معهوا
الغيأ والطيو والبشر .هكاا شعرت عندما استيقةت :كان الصوبا أشوبه
بًلوأ ....أيووم أنوا ....مووا الواي جوورى البا حووة؟ هول كوول شويء لووأ يكووم إ
قصة ،كتبها السواحر الكبيور؟ ....د ....السواحر الكبيور ...الًوب الكبيور...
الشاعر الكبير ...إن عيني

تزا موصوولتيم بوالمطل  .متوى أودع كول

األسوايير التوي تووؤدي إلوى التسوول ،متووى أشوفى موم كوول الخرافوات التووي
تقووود الع وووية إلووى عكووس مووا يملووي عليهووا بقاؤهووا ،متووى أتفووادى الخطوور
العةيأ الاي اسمه ا ستقامة؟.
وف أة تاكرت ما قيل في األد اإلنكليوزي قوديما :إن كنوت تبًوث عوم إلوه
جديد فاةهب إلوى الهايود بوا إ ،فنه وت كأنموا اسوتفزني عقور  ،ودنووت موم
جوواج المخووزن ،وعبوورت أمووامي أو ا" الخري و والووري ونغمووات الكنووائس،
و ددت نعأ حان األوان أل ى " كم الخطبواء" ،لوأ أعود مرتعودا مواعو ا بول
إننووي اليوووب أ ى الًيوواة حالمووة خفيفووة ومانسووية ...إنهووا تبوودو أشووبه بأسووطو ة،
ونةرت إلى النقوود موم جديود ،وم ويت إلوى مًطوة المتورو ،واختورت مقعودا
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بًيوث أتمكوم موم النةور موم كافووة نوافوا المقصوو ة ،فوأ ى موا فعلوه الخري و
باألش ا والسماء ،قبول أن نهوبل تًوت األ أ حيوث يشوعر المورء كأنوه فوي
قبر وأن حياة النا

تهد هد ا لو الكتب التي في أيديهأ.

وسألت أحدهأ ،فقال لوي غواد المتورو فوي "بونود سوتريت" ثوأ اقطوع
الطري مشيا إلى القنطرة المرمرية .وهكاا فعلت :إن أجمل ما فوي لنودن
عندما تكوون وسول ال و يج ودخوان السويا ات واكتةواظ البيووت وف وأة
ينفوت أمامو سوهب أخ ور وحودائ وسوواقي وأشو ا

نهايوة لهوا ،إن

الهايد با إ هو أحد هاد المنتزهات.
لقد اكتشفت أن القنطورة المرمريوة التوي تنفوت علوى الهايود بوا إ تقوع
في نهاية شا ع العر ليس إ  ،وما إن اجتزت عدة أنفا" حتوى وجودت
نفسي في كم الخطباء.
د ...البًووث عووم إلووه م هووول ...هكوواا كووان عنوووان وايووة شووتاينب
الشووهيرة ،وهوواهأ الخطبوواء يقفووون علووى سوواللأ وصوونادي يتًل و حووولهأ
النا

تًت أغصان الهايد با إ الخريفية ...هنا ظل اإلن ليز ينفثوون موا

في قلوبهأ مم تامر وشكاوي بًرية جيال بعد جيل .حيث باسوتطاعة أي
شووخع يمل و صووندوقا فا غووا أن يصووعد عليووه ليقووول مووا يشوواء ....د...
وعلووى األ ج و تل و هووي "ش و رة المصوولًيم" التووي كووان ي تمووع عنوودها
أع اء " ابطة اإلصالحات" في غابر األ مان.
ودنوت مم أول الواعةيم وكان ن يا مم ائيور ،علوى أسوه قبعوة
أو وبية ،وقد غطوت ثيابوه شوتى ضورو األوسومة والخالخيول والعقوود
التي تلو

عنقوه وتنًود حتوى بطنوه ،وب انبوه ثبوت علموا أصوفر وأسوود
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يًوواةي قبعتووه ،وكووان معةووأ المتًلقوويم مووم السووائًيم المتووأبطيم

ت

تصوير المشدوهيم ال احكيم وعندما أصغيت بدا قائال:
 ............هوواا لوويس كوول شوويء أيهووا الموووقرون ..هوواا لوويس أفةووعال رائأ التي ا تكبها الرجال البويو ...أنوتأ تواكرون كيو

كوان يخطو

السود في القرن الماضي موم أسورهأ وموم بًيوراتهأ وأنهوا هأ الرحبوة،
ثأ تقيد السلع البشرية بالسالسل ،ويشًنون في أقبية السوفم حيوث ينتشور
الطاعون جراء اختالي قيئهأ ببرا هأ وسالسلهأ ثأ يباعون في المه ور
ويعملون كعبيد بقية حياتهأ .أنتأ تاكرون هواا أب ..؟ أنوتأ تواكرون هواا
أب ...؟
دد بانفعال مشيرا إليهأ ب صبعه.
فأجابه أحدهأ ساخرا:
 نعأ ناكر عندما اصطدنا قورود الغابوات وسومًنا لهوأ بالودخول إلوىح ا تنا مًوليم إياهأ إلى بشر متمدنيم.
فلأ يرد عليه بل أكمل وهو يغلي:
 كانووت نسوواؤنا تغتصووب أموواب أعيننووا ،بوول كنووتأ تعتوودون حتووى علووىصبياننا .لقد

عنا نًم الًقول ،ومم جهودنا دا ت المصوانع ،لقود بنينوا

نًم أميركا ومع ةل ظللنا في قعر الم تمع.
فرد:
 نعأ ...علومكأ وبًوثكأ هي التوي بنوت أميركوا ....لقود مورت عليوساعتان وأنت تلغو.
وت اهله بش النفس مكمال:
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 ولأ يكم يوتأ تشوغيلنا قبول أن نخصوى ،أتعلموون لمواةا؟ أتود ون لو َأ؟ا تكبت بًقنا هاد ال ريمة التا يخية؟ ألنهأ يعلمون أننا نرضي نسواءهأ
أكثور مموا يفعلوون ...ألننوا أكثور ياقووة ...ألننوا أكثور حيويوة ...ألننوا أكثوور
قوة....
دد ةل مكو ا قب ته نافخا ع لة ساعدد
فأجابه:
 لموواةا تتًوودع فقوول عووم الماضووي؟ ...لقوود كنووا نًووم أنفسوونا نموووت موومال وع في لندن نفسها .ألأ تقورأ "أوليفور تويسوت" ألوأ تقورأ "البوسواء"؟ لقود كنوا
نًوم أنفسونا عبيوودا ،وكوان ثمووانون بالمائوة مووم الورو أقنانووا ...إةا ظللنوا ننووبش
عووا أجوودادنا سنصوول إلووى اإلنسووان القوورد .لموواةا تتًوودع عووم حقووو" السووود
اين؟ هل يوجود أسوود يملو سويا ة؟ هول يوجود عايول عوم العمول يتلقوى
إعانوووة شوووهرية؟ أ يملووو بع وووهأ أبنيوووة ويخوتوووا وخووودما موووم البووويو؟ إن
العنصرية ايخاة في ا نًسا ستمسي صفرا في المدى القريب.
وكموا يشوعر المالكوأ عنودما يتلقوى فوي الًلبوة ال وربة القاضوية هكوواا
أخا يترن  ،وبدا وجهه َموتو ا غريبا صا خا:
 كل ما قلته يبر التا يز الشنيع لفةائعكأ. أنوا لووأ أقوول أنووه يبوور  ،لقوود كنووا مسوويريم ...لقوود حوودع مووا حوودع ألنقانون الطبيعة ببساية هو البقاء لألقوى.
و د بغ ب أكبر:
 إةن لماةا تتهموننا بأننا نًم أبناء الغابات؟وما إن ه َّأ باإلجابة حتى قايعه بصيًة ضا ية:
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 اصمت.واجتاحت و ه نوبووة غريبووة مووم الهسووتريا فأخووا يًوورإ أسووه وخالخيلووه
وعنقه ،وعقود الخر تدو حول قبته مزم راِ
 اصمتوا أيها البيو الشًاةيم!و فع علمه وعقود الخر تصنع دوائر أكبر مم قبعته وصا :
 أنا معلمكأ ....أنا سبا تاكو !.وانف ووور السوووائًيم موووم ال وووً  ،وكانوووت كووواميرات الفيوووديو تلوووتقل أد"
حركاته .كان ميا لًماقوة هسوتيرية وجديوة معوا ،إنوه يعلوأ أن كول موا يقولوه
ي هلووه هووؤ ء األو وبيووون ،فكووان ي ووابهأ بمرحووه وع َق ودد التووي يسووبر لهووا
غو  ..لقد بات يعرف هو نفسه أن الزمم ت او أفكا د ،وأنه يوأتي إلوى هنوا
سوى بسبب حمى الةهو ولفت األنةا وتوق عم الدو ان وقال:
 انةوووروا أيهوووا السوووود إلوووى م ووودكأ ،انةوووروا إلوووى دواخلكوووأ ...إلوووىياقاتكأ الكامنة.
ولأ يكم هناإ أي أسود ،ولكم في البعيد البعيد كان أحدهأ يعبر فوو"
األعشووا  ،فنةوور ال ميووع إليووه مبتسووميم ،وكانووت الغيوووب فووو" األ أ
الخ راء عميقة مغرية مسافرة ،عابرة فو" العوراء الغوامو لألشو ا :
وتساءلت ت رى مواةا يوجود و اء ضوبا تلو األغصوان البعيودة؟ وعودت
وحدقت به وبدا قائال:
 لستَ سوى مم جنس خسيس أيها األبيو ،هل تةم أنني يمكوم أنأعتبرإ أخي؟
 حسنا اعتبرني أخت .- 102 -

  ، ..مكانكأ الطبيعي أيها البيو بيم الًيوانات. المسي كان أبي ا. هاد الكابة التا يخية ال خمة ستوصولكأ أيهوا البويو إلوى ال ًويأ،إن المسي كان أسود :انةروا.
وأخرج مم جيبه صو ة ملونة كبيرة ونشرها أماب ال ميع
 هاا هو المسي  ....هاا هو أيها البيو الشًاةون.وةهل ال ميع ،كانت الصو ة تمثل جال أسوود م لببوا كملو يتكوىء
على عكا .
فأجابه أحدهأ:
 حسنا هل المالئكة سود أي ا؟ أخرج لنا صو ة المالئكة.ويا ت قهقهة صافية مم شفتي فتاة شقراء أميركية تمسو بكواميرا.
فت هأ قائال:
 اضًكي ...اضًكي غأ عيوب الثالع. أية عيو ؟ أو أنت بي اء ،ثانيا أنت امرأة وثالثا أنت أميركية. -كي

عرفت أنني أميركية؟

 كل ا ميركيات يبدو على وجوههم البالهة.ودخل الًلقة اثنان مم المقايعيم ،وهؤ ء اختصاصويون متمرسوون
يأتون كل أحد ،فقل ليمزحوا ويقايعوا الخطيب مهموا كوان كالموه وابتودأ
األول:
 هل غسلتَ وجه هاا الصبا ؟- 103 -

ولفطرته أجا :
 نعأ -ومع ةل بقيت أسودا...

تغتسل كثيرا لم تتغير

وقال ايخر:
 إن غسيل الزن ي ليس إ هد ا للصابونفقال الزن ي:
 -كل النا

يكرهون اإلنكليز حتى اإلنكليوز أتعلموون لمواةا؟ أتعلموون

لماةا اإلنكليز يكرهون اإلنكليز؟ ...ألنهأ إنكليز.
ولأ ي ً أحد ،ولكم أحد المقايعيم فع يدد بهدوء وتهايب:
 تف ل أسأل.فقال:
 افرأ أن شخصا أسود له مؤخرة بي اء هل يعد أبيو؟وضج الواقفون بال ً  ،بينما جمدت تعابير الزن ي وغشى وجهوه
سكينة شمعية وقال ايخر:
َ
 -حسنا كي

لي أن أصب اسود هل علي أن أتعمد؟

فتوقفت حدقتا عينيه وبدا كأنما انقطعت عنه الكهرباء.
 هل أستطيع الزواج مم سوداء إةا كنت أبي ا؟ولكنووه اسووتًال إلووى صوونأ ،م وورد صوونأ أ يقووت عليووه الكوكووا كووو ،
وبهوت المتًلقووون فوي بووادىء األموور ،وسورعان مووا اكتشوفوا أنهووا تمثيليووة
جديووودة ،فأخوووا المقوووايعون يلمسوووون أوسووومته وخالخيلوووه ،بينموووا انًووود
سوون ا مووم ش و رة م وواو ة فتووا األنةووا  .وسووئأ بع ووهأ ا نتةووا ،
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وتفرقوا شيئا بعد شويء ،وكنوت خور المغواد يم ،ثوأ نةورت و ائوي فلوأ
يكم هناإ سوى علأ يخف وتمثال مم الشوكو .
وتقدمت مم الواع التوالي ،وكوان بوةيوا نًويال موم الصويم ،وقود بودا
بمالبووووس متواضووووعة خفيوووو

الًركووووات ،ةا نةوووورات حووووادة ،فتوقفووووت

وأصغيت:
  ......لقد ه ر بوةا أباد مل الهماليا و وجتوه وابنوه الرضويع،وضر

في الصًراء اهدا  ،في عربة نًو الفقور ،وعلوى الطريو

تبدى له "ما ا " و الشور وأغوواد بم لو عوريو ولكوم بووةا أبوى
عليه غوايته ،وأخ ع نفسه ست سنوات ألش أنواع التقش  ،عاا
فيها على الًبو والكأل ،وم ى عليه وقت ا قتاتَ بالروع .وانتهى
به التد ج أن جعل يعامه حبة مم األ كل يووب ،ولوبس ثيابوا موم
الوبر ،وانتزع شعر أسه ولًيته لينزل بنفسه العاا  ،وكان ينفو
الساعات واقفا أو اقدا على الشووإ ،ويودع التورا

والقوا يت موع

على جسدد ،حتى أشبه في منةرد ش رة ع و ا  .ثأ يرتواد األمكنوة
التي تلقى فيها جثث الموتى مكشوفة ليأكلها الطير والوحش فيناب بيم
هاد ال ثث العفنة .فألجل مم فعل كل ةل يا إخواني ؟
ولأ ي ب أحد.
 ألجلكووأ أنووتأ ....ألجوول البشوور .لقوود ضوومر جسوودد وةبوول جلوود أسووه،وبر ت عةاب فقراته ..ولكننا اليوب ومم تطهر و ةل المستنير نمل
مفهوما شامال للنيرفانا.
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وظول المتًلقووون مبوواليم ،والبوورد يلفو أنوووفهأ ،ونةوورت ثانيووة إلووى
السهل الرحب وتسائلت مم جديد تورى مواةا تخفوي تلو األشو ا البعيودة
و ائها؟ وشددت الوشا حول أةني وأنفي وأنصت:
 األلوأ يوا أصودقائي أ جو كفووة موم اللواة فوي الًيواة اإلنسووانية ،وإةنفخير لإنسان أ يولد ،إن ما سف النا

مم دموع ألغوز مموا تًتووي

مًيطووات العووالأ ،وسووبب ةل و كلووه الشووهوة التووي تووؤدي إلووى الووو دة مووم
جديد .فلوق

األلأ ي ب أن ن تث الشهوة مم أصولها .والسبيل إلى ةلو

عبر ا نقطاع والتسامي والتأمل والد اسوة التوي توؤدي إلوى سوالمة النيوة
والقول والفعول وال هود والعويش والتركيوز .فننعتو ونصول إلوى النيرفانوا
التي هي حالة مم السعادة يبلغها اإلنسوان باقتالعوه كول شوهواته ال سودية
اقتالعا تاما.
فقال أحدهأ:
 إةا كان خير لإنسان أ يولد ،فما ةل إ دعوة لإنتًا . -اإلنتًا

خير فيه ألن و المنتًر بسبب ما يشوبها موم أد ان

ستعود فتولد موم جديود فوي أدوا أخورى موم الوتقمع ،حتوى يتسونى لهوا
نسيان نفسها نسيانا تاما.
 هل تمل دليال عقليا على هاا التقمع؟ المستنير قال ةل . أي مستنير؟ بوةا. وأي برهان علمي ،يمل على ةل ؟- 106 -

 ي ب أن تؤمم ما داب هو الاي نط به.وبوودا وجووه السووائل مقموعووا بعوود هوواا الوورد ،فصوومت .وظللووت أشووعر
بالبرد فًشرت نفسي بيم المعاي
 -إننووي وباسووأ مليووا ونص و

ونةرت إليه مم جديد:
بوووةي فووي العووالأ أدعوووكأ للوواها إلووى

معبوود بوووةا قوور مًطووة "ويمبلوودون" حيووث ت وودون وصوواياد الخمسووة
َّ
يقوتلم أحود كائنوا حيوا،
منقوشة على لوحة ال دا :
َّ
يقيمم أحد على دنس....
يعطه،

يأخوان أحود موا لوأ

فقايعه أحدهأ:
 -تمهوول هوواد نفسووها وصووايا موسووى العشوور:

تقتوول ،و تسوور"،

تزن.
 وماةا في ةل ؟ قد يكون ثمة يهودي أخبرد بهأ.فلأ يأبه به وأكمل يعد على أصابعه:
 -ابعا

يشربم أحد مسكرا

فرد:
 وهاد أي ا وصية مًمدية. -وخامسا

يقولم أحد كابا.

و أ غلقووت قب ووته باكتمووال اإلصووبع الخووامس ،وبوور شووريي علووى
حصووان وتوق و

كفووا

مووم العصووو السووًيقة ،وعينوواد تراقبووان تًووت

خووةة سووداء عاليوة .ثوأ توابع سويرد فوي هودوء وقود تلفوع بورداء يقيوه موم
الشتاء .وأكمل البوةي:
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 لقد عأ بوةا الًكمة ،ولكنه لأ يدع الوحي كغيرد ،وموا قوال قول أنو بشوعائر العبوادة و بوالكالب

إلها يتكلأ بلسانه ،ولأ يهتأ أبدا بوالطقو

الفووا غ عووم و مزعومووة داخوول معوودة اإلنسووان تصووعد إلووى السووماء،
وإنما.....
فقايعه األول:
 إةا لأ يكم ثمة و فما الاي يوتقمع أجسوادا فوي و دات متتاليوة؟ما هو الشيء الاي يتناسز؟
ولبرهة وجأ الخطيب متلكئا في اإلجابوة ،كنوت أعلوأ أن هواد أضوع
الًلقات في فلسفة بوةا وأكد لي ةل
-

د الفعل الًان للخطيب:

تقايعونني أ جوكأ ....دعوني أكمل ...واسألونني حقا...

وتنهد كأنما يكبت الغ ب متابعا:
 لقوود كوووز بوووةا اهتماموووه إةن علووى سووولوإ اإلنسووان ،علوووى إخموووادشهواته ليتسنى له الوصوول إلوى السوكينة التوي

يشووبها ألوأ "النيرفانوا"

عبووور السووويطرة علوووى الووونفس والبًوووث عوووم الًقيقوووة والنشووواي والهووودوء
والغبطة والتركيز وعلو النفس.
ولكم أحدهأ ترإ الًشد ثأ وق
-

ب انبه وهو يغلي وقال:

يصووودق َّم أحووود كالموووه ،إن أي قموووع الشوووهوات

يوووؤدي إ إلوووى

الشاوة ال نسوي .إن الغريوزة أشوبه بنهور متودف أي حواجز ت وعه أماموه
سيؤدي إلى انًراف المياد إلى مسا

أخرى شاةة.

وعاد إلى مكانه مكفهرا وان أ إلى الباقيم.
فصف له الخطيب ساخرا:
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 أحسوونت ،إةن أنووت لووأ تفهووأ شوويئا ممووا قلتووه منووا سوواعتيم ،ولعوولايخووريم أد كوووا ةلوو  ،وكووان عليوو كمووا يقووول بوووةا أن تتغلووب علووى
الغ وووب بالشووووفقة ،وأن تزيوووول الشووور بووووالخير ،إن الكراهيووووة

تووووزول

بالكراهية ،كما يعلمنا المستنير ،الكراهية تزول بالًب .ويوؤدي كول هواا
إلى أن نستبدل مًبتنا ألنفسنا بمًبة ايخريم.
فرد خر:
 ليس هاا إ مأخوةا مم المسيًية. لماةا لأ يخطر ل العكس؟ مم الاي أتى قبال المسي أب بوةا؟ عندما اختتأبوةا موعةته ةات يوب سمعه العالأ كله واهتز مم أقصاد إلى أقصاد.
دد ةل مهتاجا مما أضً المتًلقيم كلهأ.
 هل هاد مع زة؟ أجل. هل لبوةا مع زات؟ -نعأ .....لقد ه أ عليه فيل مفتر

ةات يوب فغلبه بوةا بالًب.

فتتابع ضًكهأ.
 -وكي

نصد" ةل ؟

 علي أن تؤمم. وماةا أي ا؟ لقد قطع بوةا نهر الكانج بلمًوة بصور بفعول السوًر ....أي وا ي وبأن تؤمم بهاا!
وكان يتابع منفعال وسل ضً ايخريم.
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 وماةا أي ا؟ وأسقل مم يدد شةية مم الخشب كان يزيل بهوا موا بويم أسونانه مومف الت الطعاب فنبتت ش رة!
 يا إلهي ..وماةا أي ا؟واحتقنووت مثووانتي بووالبول ،فانسووللت مووم الًشوود وقصوودت دو ة ميوواد
قريبة ،وموا إن بودأت أبوول حتوى دخول أحودهأ علوى د اجتوه وت وول فوي
المرحوواأ ثووأ ترجوول عنوود أحوود األبوووا ودخوول .وعوودت إلووى الخطيووب
الثالث ،ولأ أفهأ أي ات اد كوان ينًوو وعوم أيوة فكورة يودافع ،وبودا وكأنوه
مغرب بال نس أو بالنساء ،وكان ايرلنديا أشقر وأنصت:
 ....المرأة هي التي توحي لنا بالًب ،وبموا أن الًوب أهوأ شويء فويحياتنا علينا أن نًمد النساء كل لًةة ،إننوي عنودما تًبنوي امورأة أعويش
أصفى لًةات عمري .ه َّ
ال أحبتني إحداكم.
وتنقل بصرد بيم الفتيات الماهو ت.
 انةرن أيتها النساء ما أجمل جسدي.وخلع سترته وبدا عا يا في نصفه األعلى.
 إنني جميل جدا ،أنا أحيانا أنةر إلى المر ة وأغا موم جموالي ...قودتتساءلم عم سر جاةبيتي ،أتعلمون ما السور؟!! ...المسواج هوو السور هول
تًبيم المساج يا صغيرتي؟
وبدا مخايبا فتاة دانما كية ،تتأبل كاميرا ،فأجابت برقة:
 -نعأ.
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 حسنا تعالي هاا عنوواني ...إننوي اليووب أفوتش عوم امورأة .وأعطاهواكرتا.
وقال جل ب انبها:
 أنا أعلأ أن كثيرا مم الخطباء يأتون إلى هنا سوى مم أجل امرأة.فقال اإليرلندي:
 هل هاا وج ؟ هاا ليس وجي ...هاا مشكلتي.وضً ايخرون كما لأ يفعلوا مم قبل.
 إةن لقد أحببتني أنا؟ أجل.وظل الزوج مبتسما ودودا ينتةر بقية الموعةة.
ومرت شرييتان أثداؤهما نافرة ،فقال:
 ان ةروا إلى الشرية اإلنكليزية كأ هي شهية.فابتسمتا وتابعتا يريقهم.
وتبعهما شريي غاضب ،فقال الخطيب:
 أعزائي اتبعوا يسوع المسي .وضً الًاضرون مم جديد.
 حسنا سنتًدع اليوب عم ال نس :انةروا إلوى الصوًكي

اإلنكليزيوة،

تةهر على الصفًة األولى صو ة امرأة عا يوة ،هول هواا دليول أن

ال نس مهأ في نةر النا

أب ؟ بالطبع نعأ فلماةا نهور موم الًقيقوة؟.

إنهوأ اين يعلمووون المووراهقيم والمراهقووات فووي الموودا
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كيفيووة مما سووة

ال نس ،ويعلمونهأ أي ا اللواي والسًا" ،يبعا حتوى يتسونى لهوأ تفوادي
ةل فال يقعون كالعميان في شراإ الشاوة....
فقايعه أحدهأ:
 إلى متى ستةل عا يا؟ حسونا وكيو لوي أن أعلمكوأ ال ونس الًقيقوي إةن؟ هول تعلموون كيو أنواأضوواجع؟ انةووروا ...أنووا أجووامع الموورأة بتكاسوول أبوودا ،أنووا أمس و الموورأة مووم
خصرها وأ ميها على السرير ثأ أضاجعها هكاا ...هكاا ..هكاا.
وبوودت النسوواء ضوواحكات شووغوفات بتمثيلووه وا دادت الًلقووة اتسوواعا،
ولكم ن يا قال له:
 -انةر كأ أنت شنيع ....يا إلهي ما الاي تفعله؟ أ تخشى

؟

 المسيًية في او وبا أصبًت في المتً  ...مم أيم أنت؟ مم ني يريا د أنتأ بًاجة إلى إله كعزاء على ال ًيأ الاي تعيشوونه فوي البلودانالمتخلفة.
 مم أيم أتيت للدنيا أنت إةن؟ مم أهلي. كي ؟ -لقد ما

أبي وأمي ال نس بدون كبود.

وعال ال ً مم جديد.
ووجأ الزن ي ،وخرج مم الًلقة وابتعد ،وسألته امرأة كندية:
 هل أنت متزوج؟- 112 -

 نعووأ وإ ننووي أعبوود امرأتووي و أبوودلها و أتركهووا لًةووة واحوودة ،ويوجد في لندن كلهوا جول يًوب امرأتوه علوى هواا النًوو :امرأتوي اسومها
الًرية ،ولي منها ولدان أحدهما إسمه الًب وايخر ال ً .
وصف له الًاضريم منفعليم ضاحكيم ،وغاد ت الًلقة فصا بي:
 هل اكتفيت؟ولأ أجبه ،فأخرج واقيا ةكريا مم جيبه يتسع لع و حما ونشورد ثوأ
قال:
 أنني شخصيا أستعمل هاا القيا .وضًكم النساء حتى اإلغماء ،ولأ أعد أسومع كلماتوه فقود بودأَت تودنو
منا كوكبة غريبة موم الهنودو

مورتليم مغنويم صواخبيم ،يوائفيم كوم

الخطبوواء مووم أولووه إلووى خوورد بمالبووس هنديووة مختلفووة ع يبووة الطوورا
واأللووووان ،فتبعوووتهأ مصوووغيا إلوووى ةلووو التووورنيأ المرافووو لهرولوووة أشوووبه
بالرقع على إيقاع دف في يد أحدهأ:
ها ي كريشنا
ها ي كريشنا
ها ي ها ي
ها ي اما
ها ي اما
ها ي اما
اما اما
ها ي ها ي
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سالما يا كريشنا ،سالما سالما ،سالما يا اما سالما سالما.
كان هاا المزمو الاي يطوفون بوه جوا ونسواء لويس الهايود بوا إ
فقل ،بل لندن كلها ،ينثر على تعابيرهأ غبطة غريبوة ،ثوأ توقفووا بعود أن
تبعهأ عدد غفيور موم النوا  ،وبودا علوى وجوود معةمهوأ سورو صووفي
غريووب ،وميووزت جووال واموورأة إنكليزيووة بيوونهأ وقوود اعتنقووا الهندوسووية،
وبر صوت الواع متًدثا ،فقال المترجأ باإلنكليزية:
 إن الراهووب يتًوودع إلوويكأ بالسنسووكريتية ،وكلمووة سنسووكريتية تعنوويالمقدسووة أو الكاملووة أو الخالصووة ،وهووو يوودعوكأ باسووأ مليووا هندوسووي
لزيا ة معبد اما كريشنا( )1في سوهو.
ثووأ مووى بعشوورات البطاقووات التووي تًوووي العنوووان وعوواد الراهووب
للوع  ،فترجأ عنه:
 يقووول امووا كريشوونا :إن كوول كتابووات القديسوويم و ائهووأ قوود تلوثووتمثلمووا يًصوول للطعوواب عنوودما يالمسووه لسووان ،ولكووم وحوودد براهمووان لووأ
يتلوووع .وأنووا أقووول لكووأ  -مووم أجوول خالصووكأ  -ان ووموا يووا أحبووائي إلووى
براهمان لتولدوا مم جديد.
إن براهمان أ ش مم العقل غوأ أنوه

يتًورإ أبودا ،يرتًول بعيودا

غووأ أنووه يقبووع سوواكنا ،تووراد فووي كوول مكووان مووع أنووه مس وتل فووي مكانووه:
براهمان هو الوجود والمعرفة والغبطة الصرفة.

 -1اما كريشنا :نبي الهند.
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كووان أتباعووه ومريوودود المت معووون حولووه منصووتيم هووأ أي ووا ،ولكووم
بخشوع أكثر ،وقد ميز وجوههأ حبو يبعث على الدهشة.
 -قد تقولون هاهأ الهنود يملؤون لنودن ولكوم أبودا

يفكورون بالوديم.

أبدا يا أعزائي إن تعاليأ الفيودا التوي ترتكوز عليهوا الهندوسوية غيور معنيوة
فقوول بتطلووع اإلنسووان للهوودف النهووائي الوواي يوص و

بأنووه حريووة وسووالب

وغبطة وخلود ،وإنموا باندفاعوه الفوو ي بات واد اللواات الماديوة هنوا علوى
األ أ أي ا ،غأ أن الفيدا تًتوي حقائ أ لية تتعل بطبيعوة الًقيقوة
النهائية والخل والرو ومصيرها ،فو ةا وضوعت هندوسويا علوى المًو
ت دد متدينا غأ قشرة التربية والنشأة الدنيوية.
واستمر الراهب بووع يويول ،وكوان الًشود ينفو يتزايود حتوى لوأ يعود
بمقدو خر القادميم أن يرى شيئا .ولكم ولسووء حو الراهوب اختور" ال موع
اثنان مم المقايعيم حتى وصال إلى أوله وكان المترجأ يقول:
 إنكووأ اين تصووو ونني وتلتقطووون عبووا اتي بكوواميراتكأ ،وسوووفتأخواونها إلوى بالدكوأ وتد سووونها وتًبونهوا ،وهكواا عاشوت الفيوودا ف
السنيم ألنها تفترأ التعامل اللطي
مع الكائنات األدنى كالدوا

ليس فقل مع اإلنسان وايلهة وإنموا

والطيو و....

ولكم أحد المقايعيم قال:
 أية لهة؟فنقل المترجأ السؤال ثأ ترجأ الرد:
 ايلهووة الفيديووة يووا أحبووائي هووي "براجابوواتي" و "فا ونووا" و "يامووا"و "أند ا" وهي ت ليات قوة براهمان.
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فقال المقايع:
 أند ا!؟ ...أهو اإلله الاي كوان يأكول الع وول مئوات مئوات ويشورالخمر بًيرات بًيرات؟
 أجل هاا هو .وهو الاي يسيطر على المطر والرعد والبر". -وكي

سيدخل ةل في "نافوخي".

وأشا ب صبعه إلى قموة أسوه ف وً ال موع ،بينموا تمالو الراهوب
نفسه قائال:
 علي ببساية أن تؤمم.وقال المقايع الثاني:
وماةا عم عبادة البقرة؟
 -نًم

نعبد البقرة أنما نقدسها فقل ألن اإلنسان عنودما يمووت يولود

مم جديد بقرة.
 حسنا أ نا صيغة ياضية دقيقة تبرهم ةل . علي ببساية أن تؤمم.واختوور" مقووايع ثالووث الًشوود ووصوول إلووى الفسووًة مًوودقا بووال مع
الهندوسي الغريب ،فتا األنةا  ،قائال بصو ة مسرحية:
 ماةا هل أنتأ شياييم؟ ...إن أشكالكأ تشبه الشياييم.وضووً المتًلقووون كللهووأ .إن المقووايعيم يعلمووون أن النووا

يميلووون

إلووى الموور أكثوور مووم األفكووا  ،وهووأ يعزفووون علووى هوواا الوووتر ،بعوود أن
تمرغوا في أفكا " كم الخطباء" كله.
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وسأل الراهب مترجمه فهمس في أةنه عما قيل ،فةل متماسوكا قوائال
برحابة صد :
 -اس معوا

يمكم أن ترف وا ما أقوله لم رد أنكأ تسمعون به ألول

مرة.
 وأنوووت لوووأ ت ووود سووووى لنووودن عاصووومة العلووووب لتتشووود" بمثووول هوووادالخرافات.
 أية خرافات؟ ألأ ي ز في الفيدية القديمة تعدد األ واج. نعأ ،وقد تزوجت "ند و بادي" خمسة أخوة دفعة واحدة.فتقيؤوا ضًكا متواصال بصوت واحد ،مموا دعوا الطائفوة إلوى العوودة
إلى اإلنشاد والعزف على الدف غير مكترثيم:
سالما يا كريشنا
سالما سالما
سالما يا اما
سالما سالما
وانطلقوا فو" خ رة الهايد با إ ،وقد بودو كالشوياييم فعوال ،ولكوم
السعادة تغمر وجوههأ.
وسرت وحيدا لبرهة ،ثأ شربت شايا ألدفىء ضولوعي ،وتنواهى إلوي
نداء غريب:
 تعالوا إليه أيها المتعبون ....تعالوا إليه أيهوا المتعبوون ...تعوالوا إليوهأيها المتعبون.........
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فرنوت بات اد الصوت الواهم البعيد ،وإة بمبشرة أ بعينية قد اعتلوت
صندوقيم ويفقت تلو للما يم بيدها وتنوادي ،وقود أمسو َكت أن ويال فوي
اليد األخرى ،فدنوت منها وكنت أول الواقفيم فقالت لي:
 -أيت تت ول مم مكان يخور ،وتقو

عنود كول اويوة .قوال يسووع

احتور وا مووم األنبيواء الكابووة الوايم يووأتونكأ بثيوا الًمووالن ولكونهأ مووم
الداخل ةئا خايفة.
فقلت لها:
 فقل أحببت اإليالع. قال ال مسي إةا لأ تترإ كل شيء وتًمل صوليب وتتبعنوي فأنوتتستًقني.
فقلت خافو الرأ :
 أجل ،أجل.وعادت تنادي:
 تعووالوا إليووه أيهووا المتعبووون وهووو يووريًكأ ...تعووالوا إلووى يسوووع أيهوواالمتعبون...
الشوواي حتووى كووان قوود تًل و حولهووا عشوورات،

ومووا إن أنهيووت كووأ
ففت ًَت اإلن يل وقرأَت نداء يسوع:

 " سومعتأ أنوه قيوول العويم بووالعيم والسوم بالسووم أموا أنووا فوأقول لكووأتقاوموا الشر بول موم لطمو علوى خودإ األيموم فًوول لوه ايخور أي وا.
ومووم أ اد أن يخاصووم ويأخووا ثوبوو فوواترإ لووه الوورداء أي ووا ،ومووم
س َّخرإ مويال واحودا فاةهوب معوه اثنويم .موم سوأل فاعطوه وموم أ اد أن
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يقترأ من فال تردد .سمعتأ أنه قيل تًب قريب وتبغو عودوإ ،أموا
أنا فأقول لكوأ أحبووا أعوداؤكأ ،بوا كوا عيونكأ ،أحسونوا إلوى مبغ ويكأ،
وصل وا ألجل الايم يسيؤون إلويكأ ويطوردونكأ .لكوي تكونووا أبنواء أبويكأ
الاي في السموات .ف نه يشر" شمسه على األشرا والصوالًيم ويمطور
علووى األبوورا والةووالميم .ألنووه إةا أحببووتأ الووايم يًبووونكأ فووأي أجوور لكووأ
ألويس العشوا ون أي وا يفعلوون ةلو  .وإن سولمتأ علوى إخووتكأ فقول فووأي
ف ل تصنعون .أليس العشا ون أي ا يفعلون ةلو  .فكونووا أنوتأ كوامليم
كما أن أباكأ الاي في السموات هو كامل.
وأيب َقت الكتا المقد قائلة :
 باختصووا يووا أحبووائي ،وصووية يسوووع الكبوورى هووي :أحبوووا بع ووكأبع ا كما أنا أحببتكأ .إن الشعو التي تًب بع وها أكثور تتعواون أكثور
فتتطووو أكثوور .إن المًبووة هووي التووي سووتنقا األ أ فووي النهايووة ،إنهووا
خالصنا األخير.
قولوا لي مم مثل حبيبي يسوع يخاد بيم ة اعي قولوا لي مواةا بقوي
لي بعد موت هاا الًبيب؟ هه..؟ ماةا بقي؟
ولأ يًر أحدا جوابا.
 لقد بقي لي الًب ...لقد ظللت أقرأ اإلن يول حتوى تسواقطت دمووعيعليه فماةا خ َّل َ بيم يدي؟ لقد خ َّل َ لي الًب.
فقال أحدهأ:
 ولكم أية كنيسة نتبع وهي مقسومة ثمانمائة قسأ.فقالت:
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 اتبعوا يسوع المسي ألنه هو الواي شوفى الميوت ومشوى علوى المواءوأخرج الشياييم مم المريو.
 الشياييم!؟ ...أية شياييم؟جل فوي نفسوه ألفوا شويطان ،صوائًا ليول

 -لقد كان يسكم بيم القبو

نها  ،ضا با نفسه بالً ا ة ،لأ يقد أحد أن يقيدد .فلما أى يسووع قوال
له استًلف باهلل

تعابني .وكان هنواإ عنود ال بوال ألفوا خنزيور ترعوى،

فقالت الشياييم ليسوع أخرجنا مم الم نون ودعنوا نودخل فوي الخنوا ير
ففعل ،فلما شعرت الخنا ير بالشياييم داخلها انودفعت موم ال ورف نًوو
البًر وانتًرت وماتت.
نةوور المتًلقووون وقوود علووت الدهشووة تعووابيرهأ بع ووهأ إلووى بعووو
مستفهميم ثأ عادوا ونةروا إليها وقود ل َفتوت انتباههوا سوًناتهأ المندهشوة
فقالت:
 -ما بكأ؟ إنها مع زة مم

 ،عليكأ فقل أن تؤمنوا.

فقال أحدهأ:
 حسنا ...ولكم أ تريم أن هاد المع زة كيكة قليال؟ وكأنما كتبوتعندما كان عقل اإلنسان
-

يزال يفال.

إنها قوية ،وقد سردتها تماما كما هي في ان يل مرقس.

 حسنا ماهي هاد الشياييم؟ الشياييم هي األ وا الن سة حسب اإلن يل نفسه.-

بأ  ..كي

نستوعب وجود هاد األ وا .

 علي أن تؤمم.- 120 -

وف وأة سوومعت صوووت األةان قادموا مووم مكووان بعيود غريووب ،فتركووت
الًشود وتبعوت مصود الصوووت الواي كوان يصول إلووى أةنوي قيقوا عووابا:
"

أكبر" .فلمًت شيخا قد فع الصوالة ،فوي األ بعويم موم

أكبر...

عمورد وقوود وقو

علووى كرسووي حديودي وايووىء .ففواةت السووير واييووات

ي ممزوجة بكثير مم الًنيم:
تتدف إلى أةن َّ
 الأ ي دإ يتيما ف وى ،ووجدإ ضوا فهودى ،فأموا اليتويأ فوال تقهور،وأما السائل فال تنهر.
وعنوودما وصوولت بوودت يلعووة ةل و الداعيووة تًووت الغيوووب ائعووة حقووا،
باقنه السوداء وقبعتوه اإلسوالمية ،كنوتَ تنةور إلوى وجهوه المتسوام بويم
األ أ والسماء فتًسبهما شيئا واحدا مم الغبطة والسًر ،يعبوران عوم
مشهد واحد " :ون الكون" .وكان يخف ب انبه علأ أخ ور كتوب عليوه
" إله إ

 ،مًمد سول

" .وكان يهت

باإلنكليزية:

 لقوود ولوود مًموود "أل" فووي أسوورة فقيوورة ،فووي إقلوويأ ثالثووة أ باعووهصوًراء م دبووة قليلووة السووكان ،أهلهووا موم قبائوول البوودو الرحوول .ولووأ يك وم
أحود فوي ةلو الوقوت يًلوأ أنوه لووم يم وي قورن موم الزموان حتوى يكووون
أولئو البوودو قود فتًوووا نصو
الفر

أمووالإ الدولوة البيزنطيووة ،فوي سوويا وبووالد

ومصر وشمالي إفريقية وسوا وا فوي يوريقهأ إلوى إسوبانيا .ألويس

هاا مم أع وب الةوواهر ا جتماعيوة فوي العصوو الوسوطى؟ ألويس هواا
دليال كافيا أيها األو بيون الوقو ون على أن مًمد "أل" نبي؟
فرفع أحدهأ يدد فلأ يت له م ا بل تابع:
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 لأ يرع مًمد "أل" سوى خمسة جمال وقطيعا موم المواعز وبيتواومع هاا ف ن ح ا ة كاملة بعثوت موم وحوه النقيوة .لقود فوع المسوتوى
الروحوي واألخالقووي لشوعب ألقووت بوه فووي ديواجير الهم يووة حورا ة ال ووو
وجد الصًراء ،وقد ن

في تًقي هواا الغورأ ن احوا لوأ يدانوه فيوه

أي مصل خر في التا يز كله.
فسأل أحدهأ:
 لماةا إةن.....؟فقايعه مت اهال مواصال:
 كانووت بووالد العوور لمووا بوودأ الوودعوة صووًراء جوودباء تسووكنها قبائوولمتفرقة مم عبدة األوثوان ،وكانوت عنود وفاتوه أموة موحودة متماسوكة كوب
فيها جما التعصب والخرافات....
فقايعه خر:
 -لماةا

تزال المسلمات إةن ي عم الً ا ؟

فةل مندفعا وكأنه لأ يسمع شيئا:
 وكانت حياة النبي غاية في البساية ،فقد كان مسكنه موم لو بم،سوقفه مووم جريوود النخوول ،فراشووه لويس أكثوور مووم حشووية ت فوورا علووى
األ أ ووسووادة .وكووان كثيوورا مووا ي شوواهد وهووو ي رقووع ثوبووه ،ويوونفز
النووا  ،ويكوونس األ أ ،ويًلووب عنووزة البيووت فووي فنائووه ،ويبتوواع
الطعاب مم السو" الاي لأ يكم سوى التمر وخبز الشعير.....
فصر به أحدهأ مقايعا:
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 هيه ....أنتَ في الهايد با إ ....أجب عم أسئلتنا ....أنت على منبورديموقرايي.
فأجابه بًدة:
 ماةا تريد؟ -ثمة مم يسأل لماةا

تزال المسلمات يرتديم الً ا ؟

 لقوود يلووب الرسووول مووم أتباعووه أ يكلموووا وجاتووه إ مووم و اءالً وا  .وفيمووا عوودا هوواا ف و ن نسوواء المسوولميم كووم يخوورجم مووم البيوووت
بكاموول حووريتهم ،غيوور مً بووات فووي أيوواب النبووي وفووي القوورن األول بعوود
اله رة.
-

شر علي  ،لماةا تتفادى األسوئلة إةن؟ اسوتمع عنودي سوؤال خور:

هل وعد النبي الشهداء باثني وسبعيم حو ية في ال نة؟
 أجوول ،لووم ت ونقع األيوواب و األعمووال مووم جمووال أجسووامهم .ومقوورال نووة فووي السووماء السووابعة الفلكيووة ومووا بعوودها ،ت ووري فيهووا أنهووا عسوول
ولبم ،ويلبس فيهوا الصوالًون ثيابوا موم سوند

ويتكئوون علوى األ ائو ،

ويطوف عليهأ ولدان مخلدون.
وكانت إمرأة شقراء فنلندية افعة يدها بهدوء:
 ماةا يقول القر ن ،لماةا يعيش اإلنسان؟فأجابها:
 يقول القر ن " :وما خلقنا ال م واإلنس إ ليعبدون".فقال أحدهأ:
 ال م!؟ ...أي جم؟- 123 -

فقال الشيز:
 أجل ....ال م والعفا يت :العالأ غير المنةوفاهل الواقفون وبدت الدهشة على األفواد.
 أي دليل تمل على أن العفا يت موجودون؟ قال في كتابه العزيز :سو ة النمل ايية ":"39وب موم َّمقَامو َ َوإنوي َعلَيوه
قَالَ عفريت ممَ ال م أَنَا تي َ به َقبلَ أَن تَق َ
ي أَميم.
لَقَو ٌّ
 أقصد أي دليل عقلي علماني تمل ؟ ي ب أن تؤمم. حسنا ما هي ماهية هاد العفا يت؟العفا يووت كالبشوور ولكنهووا غيوور مرئيووة ،وهنوواإ عفا يووت مسوولمون
و خرون مسيًيون ،وثمة عفا يت متزوجة وأخرى مطلقة إلز.
 سألت عم ماهيتها؟ مما هي مركبة؟ العفا يت مصنوعة مم نا حسب القر ن. -وكي

تتزوج إةن؟

 ي ب أن تؤمم.بوودت الًيوورة يووويال علووى الوجووود .واحتقنَ وت مثووانتي ثانيووة بووالبول،
فقصدت المرحاأ ،وعنودما عودت ا تطموت أنةوا ي موم جديود بمشوهد
األشوو ا العا يوووة والخريفيووة عنووود النهايوووات .وعوودت ومووور ت بقووور
المبشوورة وكانووت تقووول :أنووا تل و العووا اء التووي ظل وت تقوورأ اإلن يوول حتووى
ة فت عيناها الدمع ،فأيم أجد حبيبا لي مثول يسووع؟ ومواةا بقوي لوي بعود
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موته؟ قولوا لي أيم لي بًبيب كيسوع أضمه بوا اعي؟ وت او تهوا إلوى
حلقة غريبوة ،فقود كوان الوواع

يقو

علوى شويء ،وكوان حولوه ب وعة

أفراد ليس أكثر ،أحودهأ كوان مقايعوا متمرسوا عنيودا ،ولوأ يكوم الخطيوب
إ شووويوعيا إنكليزيوووا أكووول عليوووه الووودهر وشووور  ،كوووان قوووديما يبشووور
بالما كسية .أما اليوب ف نه يبدأ الخطبوة عوم الشويوعية ثوأ ينتهوي بوالتنويأ
المغناييسي .ووجدته يقول:
 إةن كما قلت لكأ يا أصًابي لقد أصبًت شيوعيا في العشوريم مومعمري....
فقال المقايع:
 لماةا لأ تصب لوييا مثال بد مم ةل .ابتسأ الواقفون بينما أكمل بلط :
 وابنتي اين أي وا شويوعية ،وهوي فوي العشوريم موم العمور ...وأنوافخو بها.
 ماةا قلت؟ ...هل هي سًاقية؟ لقد أعطيتها خبرتي فوي هواا العوالأ الةوالأ ...ولًسوم الًو أن هوادالو دة اين تبال كل ما في وسعها لف

شرو الرأسمالية.

فأخا المقايع يتصنع نفو الغبا عم بدلة الشيوعي مرددا:
 إن غبا الزمم يعلوإ.فنةر إلى الباقيم مخايبا:
 صووًي أن الشوويوعية خموودت نا هووا ،ولكووم هوول تسووتطيع األ أالتخلع مم فكرة العدالوة؟ لقود كوان لينويم صوادقا فلوأ يقول عوم نفسوه أنوه
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نبي ،ولو أنه فعل لما الت الشيوعية بأل

عاب .لو أن لينيم قال أنوه هوو

المخلوووع الووواي وعووود المسوووي تالميووواد بم يئوووه إلوووى األ أ ،وتربوووت
األجيال معتنقة هاا اإليمان منا يفولتها لموا الوت الشويوعية موم وسويا
بخمسة ف عواب ،ولكنوه تووخى الًقيقوة ف ع َلوت منوه الرعونوة البشورية
نسيا منسيا.
فقال له أحدهأ وكان وسيا:
 أية حقيقة؟ لقوود هوواجأ البالشووفة قصوور الشووتاء وأيوواحوا بالعووالأ القووديأ ،وأ سووىلينيم ألول مرة في التا يز دعائأ دولة قائمة علوى العدالوة،

غنوي فيهوا

و فقيوور ،وانتصوور سووتاليم علووى الغوور فووي الًوور العالميووة الثانيووة،
وأيل بري يني

المركبات إلى القمر .وهكاا نه ت أعةأ إنسانية منوا

بدء العصو  .فقاب الخائم غو باتشوف وكما فعل يهوةا بالمسوي وحطوأ
كل شيء.
فأجابه الروسي:
 إةن موا هوي هواد الدولووة التوي مصويرها يًوددد فوورد واحود ،عوم أيووةديكتاتو ية عاتية تدافع؟
 أعيد :لقد بنى البالشفة مفهوب الدولة على العدالة....-

تعيود و تكور  ،العدالووة لوأ تكوم فووي يووب موم األيوواب فوي اإلتًوواد
توزال فوي المتًو

السوفييتي .سيا ة "الرو ايز" التي يملكها لينيم
فووي السوواحة الًمووراء .وسووتاليم أَف َق و َر األوكوورانييم لد جووة أنهووأ يبخوووا
أيفووالهأ فووي قوودو  .وبري يني و

مووأل سوويبيريا بووالمعتقالت .أمووا يلتسوويم
- 126 -

وحاشيته وهي كلها مم الشيوعييم القدامى فقود نهبووا  150مليوا دو
مم مؤسسات الدولوة وأودعوهوا فوي مصوا ف الغور  .فوي الوقوت الواي
اكتشو

فيوه الشووعب أن كول مصووانع ه وشوركاته صووفر

يمكوم لسوولع أي

منها أن تنافس الغر ....
 البشر هأ الفاسدون ما ةنب الشيوعية هنا.... الخطأ في الما كسية اللينينية نفسها ،أتعلأ أيوم مكموم الخطوأ الكبيورفي النةرية الما كسية؟ أتعلأ لماةا أفلست المصانع السوفيتية كلها؟
... -

أعرف .....علمني.

 ألنه لأ يكم فيها مبودع واحود ،ألن ال ميوع كوانوا يتقاضوون األجورةنفسها ،ألن ا شتراكية بتورت قوانون الغوا "البقواء لألصول " بتورا ،ألن
الًاجووة أب ا ختووراع ،ألن يمووو العاموول أو المهنوود

أو الموظ و

بووأن

يصب غنيا هو الاي يدفعه لإبوداع ،فيطوو مصونعه عاموا بعود عواب هواا
التفكير بالرب بالاات .أما التأميأ الاي جعول أيوا موم المودير أو العامول أو
المهنوود

يهمووه اإلنتوواج يالمووا أن المرتووب لووم يووزداد فنشوور الكسووول

الوواهني ،وبيعووت السوولع التووي لووأ يكووم يسووتو دها أحوود فووي العووالأ إجبا يووا
للموووايم السوووفيتي الوواي لووأ ي وود غيرهووا فووي السووو" .إن اقووتالع أظووافر
الائب وأنيابه سي عله ينزوي تًت ش رة مسكينا جائعا غيور قواد علوى
إيعواب نفسووه ،وهواا مووا حص ول لروسويا .أن غرائووز الغوا يمكووم تلطيفهووا
عند اإلنسان تد ي يا مع مرو

ف السنيم أما بترهوا فقود جعول وسويا

ةات يوب عا أو وبا....
فقال المقايع:
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 ع با .لأ أعد أعرف مم الخطيب هنا؟فقلت:
 علووى كوول حووال إن الت ربووة الشوويوعية كانووت مًمووودة ،وقوود أفووادتاأل أ ،كما فعلت كومونة با يس ،إن العالأ اين أصب يعوي موا معنوى
العدالة اإلجبا ية التي تاهب بًسنات اإلنسان وسيئاته معا.
ولأ يأبه بكالمي أحد ،وعاد الشيوعي ليقول:
 -لقد قال لينيم في كتا "ما العمل":

أحد يستطيع أن يشوود سومعة

ا شتراكية إةا هي لأ تشود سمعتها بنفسها....
فلأ يدعه الروسي الًان يكمل:
 انةوور لووأ يكتوورع أحوود مووم وال الما كسووية فووي وسوويا ،فووبغوالنةر عوم حفنوة شويوعييم فو ن الشوعب الروسوي بكتلتوه
الدكتاتو ية اللينينية ،إن كباقي الشيوعييم لألس
في األنتربولوجيا( .)1إن اإلنسان

يتمنوى عوودة

تةهر ضع

واضو

يتطوو إ بسوبب الصوراع وقود قوال

دا ويم :إن أشد ضرو التناحر قسوة بويم المخلوقوات هوي التوي جلبوت
الكووائم األعلووى الوواي هووو اإلنسووان ،وا شووتراكية قوود ألغووت هوواا الصووراع
فًولت وسيا إلى مدجنة....
فقايعه الشيوعي ،ولكنني م يت ،عندما لمًت علما إسورائيليا
يخف بيم ال موع .ودنوت مم مبشر يهو ودي يعتلوي سولما قصويرا ،
واضعا التو اة تًت إبطه األيسر متًدثا مم خالل مكبر للصوت:

 -1علأ أصل اإلنسان.
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 بايل كل ما في هاد الدنيا ،هكاا تقوول التوو اة :أيوت كول األعموالالتي عملت تًت الشمس ف ةا الكل بايل وقبو للري  .لقد وجهوت قلبوي
للًكمة فعرفت أن هواا أي وا قوبو للوري  ،ألن فوي كثورة الًكموة كثورة
الغ وأ ،والوواي يزيوود علمووا يزيوود حزنووا .الخموور وال ووً والفوور بايوول.
البيوووت والكووروب والعبيوود وال وووا ي والف ووة والوواهب كلهووا بايوول فووي
بايل .كل ما سأتركه للاي بعدي بايل ألنني

أعلأ أن يكوون جواهال أب

حكيمووا .حادثووة واحوودة وموووت واحوود يًوودع لكوول مووم اإلنسووان والبهيمووة،
للًكووويأ ولل اهووول .لووواا ،لووواا يوووا أحبوووائي المتنوووزهيم فوووي الهايووود بوووا إ،
والسووائًيم ،لنسووومع ختوواب األمووور كلووه ،لنسووومع الوصووية الكبووورى لسوووفر
ال امعة ،هل أنتأ مستعدون؟ هول أنوتأ منصوتون لتعرفووا وصوية التوو اة
العةمى بعد أن تًدثت إليكأ ساعة مم الزمان؟.
كان ال ميع مًدقيم به صامتيم فقال:
 إت يهود واحف وصاياد ألن هاا هو اإلنسوان كلوه .موا هوي وصوايايهود؟:

يكم ل

لهة إ الر ،

السبت،

تقتل،

تسر" ،توزن،

تشته بيت قريب ،

تنط باسأ الور بوايال ،قود

يووب

تشوهد بوالزو  ،أكورب أبواإ وأمو ،

تشته امرأة قريب و عبدد و حما د.

فقال أحدهأ:
 حسنا قبل أن تخبرنا بوصايا يهود قل لنا مم هو يهود؟ يهووود الوواي خلوو اإلنسووان والشوومس والسووماء والسووًا والمطوورواأل أ والن وب.
 ومم أيم جاء هو؟- 129 -

تقول التو اة مم أيم جاء يهود.

-

 -توو اة كاملوة ،مئووات الصوفًات

يوجوود فيهوا عبووا ة واحودة ت يووب

عم أهأ سؤال مم أيم جاء يهود؟
 يهوود الواي أنطو حمووا ة بلعواب ،وأخورج يونووان موم بطوم الًوووت،وشدد بأ

شمشون على أعدائه هال عرفته؟

ونةر المستمعون أحدهأ إلى خر ،وت رأ أحدهأ وقال مستفهما:
 مم بلعاب وشمشون ويونان؟ -حسوونا إن مع ووزات يهوووود

تنتهووي ،فعنوودما ضووور النبووي بلعووواب

حما تووه ثوووالع موورات ،أنطقهوووا يهوووود فقالووت :مووواةا صوونعت بووو حتوووى
ضربتني ثالع مرات؟ فقال بلعاب :ألن ا د يوت بوي ،لوو كوان فوي يودي
لكنت اين قد قتلتو  .فقالوت الًموا ة :ألسوت أنوا أتانو التوي كبوتَ

سي

عليها منا وجوودإ إلوى هواا اليووب ،هول تعوودت أن أفعول بو هكواا فقوال:
....
فقايعه أحدهأ:
 لماةا لأ تعد تتكلأ الًمير؟ ألن يهود ليس هم إشا ت  ،علي أن تؤمم فقل.فنةر إلى الباقيم مبتسما.
 -كي

لي أن أؤمم؟

 التوو اة تعَّ ورف اإليمووان بأنوه :الثقووة بمووا يرجوى ،واإليقووان بووأموترى.
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 حسنا إةا كانما

م ال لتدخل العقل ف نني معطي مم كتوب اإليموان

يًصى لتوقم بها.
وقال األول:
 دعه يكمل المع زات الباقية.ثأ أ دف:
 ما قصة يونان وشمشون؟ -حسنا لقد بلع الًوت يونان في عرأ البًر ،ثأ أخرجوه يهوود موم

جوفه بعد ثالثة أياب.....
فقايعه:
 ثالثة أياب!! ...ما الاي فعله يونان ثالثة أياب في بطم الًوت؟. ما الاي فعله ..جلس. جلس!! ..هو ليس في كافيتريا أليس كال ؟ كان يصلي. -وكي

كانت وضعيته واقفا أب منبطًا أب ماةا أب كي ؟

 ي ب أن تؤمم ..ي ب أن تؤمم.وقال األول:
 وماةا عم شمشون؟ هاد أي ا مم مع زات يهود التوي علويكأ أن تؤمنووا بهوا .لقود كانوتقووة شمشوون فوي شوعرد ،فوأغرى أعوداؤد حبيبتوه دليلوة بالموال لوتقع لوه
صله السبع ،ففقد قواد .ولكم شمشون دعا يهود وقال يا سويدي اةكرنوي
خ َ
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وشووددني هوواد الموورة فقوول .فأجابووه بمووا يريوود ،فقووال شمشووون علووي وعلووى
أعدائي يا

وهدب البيت على نفسه واي ف مم أعدائه.

وتفر" معةأ الموجوديم ،وسرت نًو جل إنكليوزي وقوو صوافي
يع و و يتًوورإ ،وعنوودما توودنو منووه يبووي ل و

النةوورات ،خمسوويني،

برحابة صد كول مكنوناتوه .يقو
كتب عليه بالطبشو "

وحيودا هادئوا قانعوا ب انوب لوو أسوود

الموصوف في اإلن يل والقر ن والتو اة غيور

موجود ،وليس لدينا دليول علوى أي إلوه خور .وكوكبنوا ليسوت سووى حبوة
غبا ضائعة بيم مليا ات الم رات في كون معتأ سًي  .وليس تمسكنا
بايلهة سوى عزاء لبؤسنا وضياعنا .وليس لنوا سووى أن تتطوو عقولنوا
وعلومنا حتى نكتش

الًقيقة بعد ف السنيم".

لأ يكم بًاجة ألن يع  ،فالنا

كانت تمر به وتقرأ اللو ثوأ تم وي

ويبقى وحيودا صوامتا إ إةا سوأله أحودهأ .وتصونعت الرعونوة ،ومور ت
مم أمامه ،وصرخت به:
 إةن مم خل العالأ؟فأجا في هدوء سمرني في مكاني:
-

نعرف..

أحد يعرف...

ومور أسووترالي موع وجتووه وقورأ اللووو  ،وأخواا ينةووران إلينوا ،وكووان
علي أن أقول شيئا فسألته:
 ما سر إةن كل هؤ ء الواعةيم والمبشريم. الطبيعة البشرية نفسها تلبس أفكا ا عدة للًفاظ على البقواء ولتًقوةاتها مم ال ياع ونفوةها.
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وف ووأة ع بوور ةاكرتووي سووؤال يالمووا حيرنووي فووي الماضووي فأسوورعت
وقلت:
 ولكوم كيو يشوعر الصووفيون إةن فوي خلووة موم التأمول با نفصوال عومالعووالأ ،وأنهووأ بوويم يوودي ايلهووة ،وقوود تالشووى إحساسووهأ بوجووودهأ المووادي كمووا
يتبخر ندى الصبا  ..إنني أنا نفسي اختبرت يوما ما هاا اإلنعتا".
 لقد نود علأ األعصا الديني( )1إلوى أن تعطيول دوائور الودماغ التويتميووز الفوور" بوويم الوواات والعووالأ ،والتووي توجه و ف وي المكووان ،هووو الوواي
يًودع الت ربوة الصووفية ،فويةم الصووفي أنوه يعوان الالمتنواهي أو فووي
أح انه .أما كي

ي ري تعطيل هاد المراكز موم قبول الصووفي دون أن

يشعر ،فال ما يتسبب به خشووعه أو تأملوه أو صوالته موم إيقواف تودف
المعلوموات الًسووية األخوورى التوي تتطلبهووا هوواد المنواي للقيوواب بعملياتهووا
الًسابية .إن تفصويل ةلو يًتواج إلوى كتوا كامول ،فالعلمواء يسوتخدمون
صوو الوودماغ لتًديود الوودوائر التووي تنشول أثنوواء العبوادة ،واألخوورى التووي
تتعطل.
لأ أكم قد سومعت فوي الًقيقوة بعلوأ األعصوا الوديني ،وقود أدهشوتني
جدا دقة إجابته ..يا إلهي ..كأ العلأ مًيل موتاليأ ..وكوأ حياتنوا قصويرة.
وكي

تهد في البًث عم اللقمة ،ثأ نوا ى في القبو ونًوم

نعورف

أكثر مما علأ أجدادنا .لقد قال النبي إيليا" :يا إلهي ..خا حيواتي فأنوا لسوت

 -1علأ د اسة بيولوجية األعصا الخاصة بالديم والروحانية.
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أف وول مووم بووائي" .ليووت ال ميووع يشووعرون أنووه مووم العووا أن

نت وواو

باءنا.
وأعطوى كوال منووي وموم األسووترالي عنووان "الم مووع األخالقوي" فووي
"هولبووو ن" ،بعوود أ بووع مًطووات شوور" القنطوورة المرمريووة علووى الخوول
المركزي للمترو.
وفووي كووم الخطبوواء ةاإ حصوولت ةل و اليوووب علووى عنوواويم كثيوورة،
ت ولووت وت ولووت حتووى نسوويت نفسووي ،كووالب وسياسووة وهريقووة وتبشووير
وجنون .فهاا اللويي ثبَّوتَ قورنيم علوى أسوه وصوعد إلوى منصوة يبشور
باللواي ،وةاإ يلعم جون مي ر ويشيد بًز العمال ،وأولئو موم عبودة
الشووويطان حليقوووي الووورؤو

يعلوووو أجسوووادهأ الوشوووأ ومختلووو

ضووورو

الًلقووات المغوورو ة فووي األنوووف والشووفاد وايةان والًواجووب ،و خوورون
يووائفيون يوقوودون نووا التعصووب بوويم الكاثولي و والبروتسووتانت والشوويعة
والسنة واليهود والبوةيون والهندو  :متاهوة موم ايلهوة وأمواب ةلو كلوه
تلمو الصووفاء األ لووي للعشووب األخ وور توورف فوقووه ييووو الهايوود بووا إ
البي اء السعيدة .وقلت يا إلهي ..ليست األ أ سوى واية إسطو ية.
واصطدمت بأحدهأ فقلت معتا ا:
 أنا س  ..أنا حقا س ...فقال بًن :
 -اصبغ شعرإ

تتركه أبي ا هكاا.

فاستفزني ،فرددت:
 مم أنت؟ ماةا تريد؟- 134 -

 ماةا مم أنا ،أنت هنا في الهايد با إ ،تستطيع أن توتكلأ عوم الملكوةنفسها.
 يا إلهي!... ألن و إةا لووأ تصووبغه مبكوورا لووم تووتمكم مووم ةل و عنوودما يصووب كلووهأبيو.
وم ى ،فرنوت إليه وهو يبًث عم خطيب يشاكسه ،لقد تعود علوى
المماحكة وأصبًت تطيب له .وتبعته ،فتوق
وبان اختالفهأ عم باقي المسيًييم بأنهأ

عند يائفة "شوهود يهوود"

يعتقدون بأن هناإ جنة ونا ،

وإنما األبرا يعودون إلى هاد األ أ بالاات بعدما يًولها

إلى جنة.

أما األشرا فيتلفون ويفنون .وكان ثمة مبشر ن ي قصير وسميم ،أشبه
بكرة مم الًقد ينفث تعصبه هاا هثا منددا

يقور لوه قورا  ،وقود أحويل

بمتًلقيم كالمصيدة ي ول بينهأ متباد الكراهية .وتعب الًاضرون ولأ
يتعب ،فقال له المقايع الاي كلمني:
 -هل أكلت بقرة قبل أن تأتي ..ك

عم أكل لًأ البقر الم نون.

فاستمر يعيد ويزيد وكأنما قد بل ناب ه قبال ،يرد على النقد الالةع
لمنتقدي يائفته مسوعو ا وكأنموا

يريود أن يقنوع أحودا بقود موا يريود أن

يووحي لآلخووريم بأنووه د الصوواع صواعيم ،لقوود موورأ الكثيوورون بالنكوود
وبدا كم الخطباء كأنه مرتع لألحقاد ،وكان المقايع يقول:
 انةروا إلى هو اا الوواع المرعوب هول تتوقعوون بعود أن تموتووا أنت دود في ال نة؟
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وةات يوب أيته في أحد الباصات ،وكان يصوعد إلوى الطواب العلووي
ويتخاصوأ موع أحودهأ ويشور يخور ويًنو علوى ثالوث ،عنودها عرفوت
لمواةا يوأتي الوبعو إلوى الهايود بووا إ ،إنهوأ يبودون وكأنموا ابتلعووا أفكووا ا
مدببووة وجوواءوا ليتقيؤوهووا مووع مسووبباتها التووي ليسووت سوووى معانوواة مووم
أوضاعهأ السيئة ،مم هنا يقول المثل اإلنكليزي :اةهب إلوى الهايود بوا إ
وانب كما تشاء.
وسأل المقايع:
 أيهما أف ل يسوع المسي أب  15علبة بيرة.وضً المتًلقون بينما لفت انتباهي شيز معمأ مت لبب ،وهوو لويس
إ المنتصر باهلل البلوشوي .وهوو سوني إيرانوي هوا

يتوزعأ الكفوا فوي

الهايد با إ ضد الشيعة ،وكان يدو حوله حوا يائفي عني

تسوم

الرقابة عندنا في سو ية بنشورد ،وقود ظهور البلوشوي فوي تلفوا ال زيورة
عدة مرات .وةات يوب أ قفل الهايد با إ بسببه أثناء حر الخلويج ،حيوث
َف َ َِ َِ دَ البو ليس سيطرته على نزاع كوان الشويعة والسونة ي وربون فيوه
بع ووهأ بع ووا فووي مشووهد بوودت الوودماء فيووه تسوويل .وكووان معةمهووأ مووم
العمال المسًوقيم ،وكان هاا هو السبب التي َخلصت إليوه الشورية عنود
كتابتها تقريرها عم ةل العن .
إن أكثر ما أضًكني ةل اليووب خطيوب أخور  ،فقود كوان يقو

علوى

حدائد السياج ويخطب باإلشا ات ،وكان السائًون يصو ونه مقهقهويم،
بع ووهأ يفهووأ مووا ي ووود بووه و خوورون

يفقهووون شوويئا .وكووان إلووى يمينووه

شوويخان مووم كنيسووة مو مووون األميركيووة ،وهووأ عووادة شووبان علقوووا علووى
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صوودو هأ لوحووة صووغيرة سوووداء ك تووب عليهووا اسووأ الشوويز التووابع لكنيسووة
"يسوع المسي لقديسي األياب األخيرة" .ويبشورون بوأن القوديس األخيور،
وهووو النبووي "جو ي و

سووميث" ،وجوود فووي غابووة فووي مقايعووة إيوتووا فووي

أميركووا كتابووا أوحووى لووه

بأنووه ان يوول جديوود ي وواف إلووى العهوود القووديأ

وال ديوود ،ك تووب فيووه تووا يز م وويء مو مووون والمسوويًييم األوائوول مووم
إسوورائيل بعوود صوولب المسووي إلووى أميرك وا .وتبشوويرهأ بيسوووع الناصووري
هناإ .وعندما يسأل هؤ ء العشرة ماليويم متعصوب كيو
األيلسي قبول كريسوتوف كولوومبس بوأل

عبور المًويل

وخمسومائة عواب ي يبوون بوأن

علي أن تؤمم بال كما تؤمم بعصا موسى التي ضربت البًر األحمور
فشقته نصفيم.
ووجدت يفال في العاشرة مم العمر يق

على ياولة ويخطوب ،ولوأ

يكووم يوودا فع عووم فكوورة مووا فقوود كووان يم ووي علووى س و يته بمووا توووحي لووه
يفولته.
وكان خمسة مم يائفة "أمة اإلسالب"  -وهي مم السود األميور كيويم
ـ يقفون مرتديم يقوما سوداء تةهر منها ياقات بي واء وعلوى وجووههأ
نةووا ات سووود ملتفوويم حووول عوويمهأ الخطيووب ،ولووأ أفهووأ لووأ ه واا الووزي
الغريب الاي

يتناسب مع وجوههأ الكالًوة السوواد ،موم الواضو أنهوأ

كانوا يًرسون الزعيأ الاي لوأ يكوم ب مكوان أحود ا قتورا موم منصوته.
وكان المسلمون الشر" أوسطيون يقوايعون خطابوه مورا ا حوانقيم علوى
تعاليمه ،وكان الزعيأ يردد دائما دعوا األسئلة حتى النهاية.
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وكووا ن ثمووة إنكليووزي يطوووف كووم الخطبوواء وقوود ثبَّ وتَ علووى صوود د
فوي جسود" .وهوي عبوا ة كوان

وظهرد لوحيم كتوب علوى األول" :أنوا

قالهووا فيمووا أتوواكر اقووع الباليووه األوكرانووي "ن نسووكي" الًاصوول علووى
جائزة نوبل في منتص

القورن العشوريم ،وقصود بهوا موا قصودد المتنبوي

في بيته:
وإنووووووي لمووووووم قوووووووب كووووووأن نفوسووووووهأ
بهووووا أنَوووو

وووأ
وووأ والعةو َ
أن تسووووكمَ اللًو َ

ولأ يتسم لي أن أقرأ موا كتوب علوى لوحوه الخلفوي وهكواا ضواع هواا
المبشر في الهايد با إ دون أن أتبيم ما يريد أن يقوله للدنيا.
وكان في ةل الوقت ،خطيوب ومعا ضوة موم البًوريم وأخورى
جزائرية ،وكان اإلسالميون المتطرفون عنود كول خطووة ،وفوي كول
اوية ،إن

تًت بعربي إ وت دد م تشددا  .وعندما يًل المغيب

يركع المسلمون على العشب األخ ر ،يس دون ويصلون ويختتمون
النها  .ثمانية أحزا

إسالمية متطرفة متنا عة فيما بينها تًتويهوا

الديموقراييوة اإلنكليزيووة ،موم مختل و

أصووقاع األموة العربيووة .كمووا

تستوعب أحزابوا متطرفوة أخورى مثول النوا ييم ال ودد التوي تطالوب
ألمانيوا بًةور منشوو اتهأ .ولويس ثمووة موا يودعو إلوى الع وب إةا مووا
تاكرنا أن غاندي كان يقود الثو ة الهندية ضد ا ستعما البريطاني
وهو مقيأ في لندن،

ت د الديموقرايية اإلنكليزية ح ة عتقاله.
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وبوودت اجتماعووات أحووزا علمانيووة واشووتراكية إنكليزيووة تًوواو فووي
الوضع الوداخلي البريطواني والسياسوة الخا جيوة ،ولوأ أتوقو

ةلو اليووب

يويال عند مناقشواتها ،إة علوى مبعودة لفتوت انتبواهي جوقوة غريبوة دينيوة
توودعى "جوويش يسوووع" ،وألول وهلووة ظننووت أنهووا ليسووت سوووى فرقووة
للعوزف ،فقوود كوانوا يرقصووون جوا ونس واء بمالبوس اهيووة علوى إيقوواع
موسوويقا صوواخبة تنطل و مووم قيثووا اتهأ ،ثووأ فوجئووت إة قووالوا لووي إنهووأ
يرقصون وإنما يصلون ،وتع بت كثيرا في ةل اليوب ،وأعطوني بطاقة
تًمول عنووان الكنيسووة ،و مقتنوي إحودى النسوواء بنةورة ،أو خيول إلووي أن
نةرتها تنسا علي وكأنما أحبتني ،وعنودما توركتهأ لوأ أعود متأكودا فيموا
إةا كانت نةرة إع ا أب .
وتت ول الشرية هنا وهنواإ إن الفوضوى ممنوعوة ،إن العنو

يوودي

فو ا إلى الس ون ،إن مشاحنات المتعصبيم ت عل أعيم البوليس ترصود
مم سيبدأ العن

أو  .إن يبيعوة المتعصوبيم منسووجة موم موادة ئيسوية

هووي الكوورد ،ثووأ بعوود ةلوو عبووادة صوونأ مووم أصووناب غووابر األ مووان .إن
المتعصبيم هأ ملوإ الكراهية في هاا العالأ ،وهأ

يعلمون أنهأ يغلوون

بسووبب الفقوور لووويس إ  ،الوواي أودى بهوووأ إلووى التخلووو  ،والعكووس أي وووا
صًي .
ثأ تاكرت ف أة أنني جائع .ومع ةل شودتني الرغبوة فوي اكتنواد السور
الاي تخبئه تل األش ا و ائها أكثور موم الطعواب .كوان النهوا يتالشوى،
فسرت وحيدا علوى العشوب األخ ور ،مخلفوا و ائوي دواموة موم األفكوا
ي تطو ن العشوب البوا د
واألنبياء والثقافات ،وتاكرت وأنا أحد" فوي قودم َّ
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واية اإلغواء األخيور للمسوي وكيو

يتخيول كوا نتراكيس المسوي وقود

َمثلَ بيم يدي بياليس البنطي فسأله أحقا أنت ابم
فأجابه يسوع:

؟

 أنا هو حسوونا ،ابووم أي إلووه أنووت؟ عنوودنا فووي ومووا مووم يعبوودون الشوومسو خرون النا  ،وعندنا لهة لليهود وأخرى للبوةييم ،عندنا عبدة األوثان
والمطر والقمر ،فابم أي إله أنت منهأ؟
ور دَ حووولي كنووا ان ،والتمووع فووي البعيوود و اء األ غصووان ميوواد
وغَ و َّ
مترقرقة  ..فقلت د ..بد أنها بًيرة ،ودنوت منها ويدا ويدا  ،لقد
بدت شاحبة يويلة أشبه بنهر ،وجلست على مقعد ال فة تًت الغيأ
الاي يلقي عليها لونا صاصيا  ..وتاكرت نيتشه " :تاهب بأفكا إ
إلى الساحة العامة ،ففي الساحة العامة

يوجد سوى العواب " .نعأ لأ

أحب كم الخطباء كثيرا  ،ببساية ألن الًب

يفكر فيه أحد هناإ .

كموا توووحي بووه هوواد البًيورة الًالمووة ...حتووى المبشووريم المسوويًييم
المتطرفيم لم يًببن إ إةا كنت مم يائفتهأ ،أي حب الائب للشاة ،
إنهأ ببساية إةا لأ يغر وا أظافر تعصبهأ في جسدإ حتى الودب لوم
يشعروا بالرضا عن ولم يقولوا ل يا أخي.
وقمت ويفت حوول الميواد ،ثوأ لمًوت فوي حديقوة البًيورة تلو مقهوى
يطل جاجه على أمواج المغيب ،فدخلت ،وكان أحدهأ قود جموع الطيوو
ب انب واجهة البًيرة وهو يرمي لها فتات الخبوز فتودف َقت علوى الزجواج
حتى أصب المشهد ساحرا ،ولًةت جوال أعموى يود بات واد األشو ا
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وقلت أد ...ليس ال نس البشري بكل فلسفاته وأديانه وعلومه سوى جل
أعمى يتلمس يريقه بعصاد خطوة خطوة.
وعندما عدت إلى مخزن الباكستاني شعرت باألموان والودفء .وقلوت
هاا هو مسكني وهاا هو عملي .و ددت :ألأ ي دإ يتيما ف وى ،ووجودإ
ضا فهدى ،فأما اليتيأ فال تقهر ،وأما السائل فال تنهر .ثوأ ضوًكت موم
أعماقي حتى سقطت على أ يكة قصر باكنغهاب ،ضًكا متتاليوا َم َرضويا،
مزي ا مم السعادة وال نون ،وعنودما هودأت قلوت :ليسوت األ أ سووى
حكاية ...وابتسمت ،ونمت.
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----------- -------------3--ظل الغيأ ي ري أموامي ييلوة الخريو  ،والشومس موا إن تةهور حتوى
تغيب .وعندما ه أ الشتاء قطنت ح رة خيصة في ةل الًوي الواي
يعرف موم

يغواد د فوي أي بلود هوو :خلويل ع يوب موم نووج وعور

وإيرلندييم ،حتى كنت أتسائل مواهو هول أنوا فوي بريطانيوا حقوا؟ جالسوا
على مقاعد البيع والرياء ،حيث ينتهي النها مثلما يبتدىء ،نوو المغيوب
الواهم يشبه ف ور الشووا ع الهادئوة الكئيبوة ،و غوأ أن العمول كوان بوردا
وسالما بالمقا نة مع لو أنني كنت أعمل في مطعأ ،إ أننوي حلموت ةات
ليلة أننوي فوي أدغوال إفريقيوة ،أنوا ع أفيوا وثيرانوا ونموو ا تًوت سوماء
سايعة على عشب أصوفر ،وعنودما اسوتيقةت أد كوت أن تلو الوحووا
ال خمة ليست سوى الخزائم التي تطًم عةامي .ولأ يكم بيعنوا سووى
قود مووم الغووش متناسووب مووع غبوواء أهووالي "كيلب ورن" ،وقوود فاجووأني يومووا
مصري على وجهه ا ستياء الشوديد وقود اكتشو

أن سوعر السورير الواي

اشتراد ،جديدا أ خع مموا بعنواد إيواد مسوتعمال .وكنوت أوفور كول النقوود
التي أحصل عليهوا بعودما أدفوع أجورة الً ورة ،أموا الطعواب والشورا فقود
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كنت انف عليه مم الكومسيون ،حيث كنت أحصل على جنيه واحود لكول
قطعووة أبيعهووا ،وعنوودما ينعوودب البيووع يعووود إلووي دوا ال وووع ،فأل ووأ إلووى
البًث عم قطع نقدية داخول األ ائو المسوتعملة حيوث تكوون قود سوقطت
سهوا مم جيو الايم استخدموها وغاصت في جوفها ،وكان يصول بوي
األمور إلووى حوود هووز تل و األ ائو فأكتش و

فووي أي موضووع اسووتقرت بووه.

وكنووت أيلووب بقشيشووا مووم الزبووائم تلبيووة لوورغبتهأ فووي حموول السوولع إلووى
السيا ات ،أما أجرتي فتةل كاملة

أمسها .وقد نشوأت الًاجوة بعود مودة

إلووى مكووان أضووع فيووه هوواد النقووود .فقوود كنووت أخشووى الوواها إلووى البنوووإ
ب وا فيه فيزا مكسوو ة غوأ أن

أحود يودق فوي ةلو  ،فكنوت أضوعها

داخل أعمدة السرير وأحيانا في مفواتي الكهربواء أو فوي الخوزائم ،وةات
يوب أخاتها إلى خو ي الكنيسة األ ثوةكسوية العربيوة ،فتع وب وقوال لوي
نًم لسنا في مم الًرو حتى تودع األمانات بهاد الطريقة ،فقلوت لوه
إنني في حالة حر  ،فتأملني وقال أ جوو أ تكوون فوي حالوة حور موع
 ،وأخاها وخبأها عنودد ثالثوة شوهو  .وكنوت كول يووب أحود أةهوب إلوى
القدا

وأيمئم عليه أنه لأ يموت .وقود أهديتوه ةات يووب أحود كتبوي فةول

فووي المكووان الوواي وضووعه فيووه علووى المكتووب شووهرا بعوود شووهر وقوود علتووه
األو ا" حتى لأ يعد يةهر .وكانت الصوالة ت وري تيبوة فموا إن تنتهوي
حتى يترإ النا

صو القديسيم ويتسابقوا إلى أغنوى جول لكوي يًيوود

ويةهوروا لوه موودتهأ .أمووا أنوا فةللوت وحيودا

أحوود يكتورع بوي ،أ قووب

األيوواب الغريبووة ،والسووماء غائمووة غائم وة ،ولووو أنهووا

تشوور" أبوودا لكووان

أف ل ،إن المرء ما إن يراها حتى يتعل قلبه بها ويصب فراقها ملوعا.
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وكنت حيم أعود إلى ح رتي ،أخلد إلى السرير فو ا ،وألووة بمواياع
صووغير بً ووأ الكوو  ،وكووان هوواا الراديووو يشوويع التراخووي فووي جسوومي
الم هد ،والهدوء في أعصوابي ،بموا يتسور إلوى نفسوي موم خود أغوان
( )1
عربية تبثهوا إةاعوة "سوبيكتروب" اللندنيوة ،وألن ئيسوها فو َ
ال الهاشوأ
كان يًب عبد الًلويأ كثيورا ،كوان يسومع ال اليوة العربيوة كول يووب أغنيوة
يويلة له ،وكنت

ألومه على ةل بقد ما ألومه على األغواني المبتالوة
يمكوووم أن تتفوووادى مثووول هووواد

ال ديووودة ،وقووود اسوووتنت ت أن أيوووة إةاعوووة
األغاني .وكان سور ن وا فو َ
ال الهاشوأ الكبيور أنوه

يوجود سولطة فوو"

أسه يسو" أصناب أيودلوجيتها ،فبودا صوادقا ،وموأل أوقوات البوث بواألد
إلى د جة أن النا

كانوا يتركوون التلفوا ويسوتمعون إليوه ،والًقيقوة أن

نبوورة صوووته الوجدانيووة كانووت تخفووي قلبووا حقيقيووا إلنسووان غزيوور الثقافووة،
فاكتشفت في تل الفترة أن المايع مثول الفنوان ي وب أن يوؤثر فوي ضومير
األمووة .وكووان ب فسووا الم ووال للمسووتمعيم داخوول بثووه اللنوودني با تصووال
ب ةاعتووه والتًوودع عمووا يشوواءون ،يةهوور هموووب ال اليووة العربيووة كلهووا،
وحوائ هأ و اءهأ الدينية والسياسوية ،وقود جعلنوي هواا أفهوأ أن العور
مختلفون كما هأ عليه في الويم العربي ،فأحدهأ متديم وايخر علمواني
والثالووث معتوودل ولكووم كوول موونهأ يريوود أن يمسوو بخنووا" ايخوور ويكووتأ
أنفاسووه .ومووم ةلوو المنبوور الووديموقرايي اسووتطعت أن أسووتوعب أي ووا
سيكول ية العر المتناثريم في لندن :إن أكثر ما يعانونه العزلة ،وأكثور

 -1عراقي.
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شيء يرغبون به العودة إلى الوويم ،حتوى أن يالبوة هتفوت لوه ةات يووب
أنها لأ ت ود شويئا واحودا إي ابيوا أو ييبوا فوي لنودن أبودا .وكوان فو َ
ال يورد
علوويهأ أن لنوودن مووم أعةووأ عواصووأ العووالأ ،وينصووًهأ بزيووا ة المكتبووات
والمتاح

والًدائ وليس فقل ال لو

في البيت .وبدا أكثر المًزونيم

مم ال زائر ،شاكيم يائسيم مم أن ةويهأ يابًون على أيدي المتطورفيم
يوميا في القرى والمدن بتنكيل أشد عبا مموا تفعلوه كواسور الوحووا
وكان ي يب بأن ما يمر به ويننا مم م

( )1

قد مر علوى كول البلودان ،وأن

األو وبيووون قوود مزقوووا بع ووهأ تمزيقووا فووي العصووو الوسووطى قبوول أن
تشر" عليهأ شمس العلأ ،وقال ةات يوب أن ثمة سالييم ويغاة قود بنووا
بيوتا وقالعا مم جماجأ .وقد أحبه كثير جدا مم المستمعيم ،وخصوصوا
النساء ،فالمتوحد يميل إلى عش الممثلويم والمموثالت ومقودمي البورامج،
ولكم ةل الشاعر بالاات الاي أعتاد أن يًب الفقيور قبول أن يمنًوه قلبوه
ويكلمووه ،قوود بوودت حابووة صوود د غيوور معقولووة ،وكووان شوو ى صوووته

 -1كان هول الم ا
النا

التي وقعت فوي ةلو الوزمم قود جعول ال زائور تفوو بالعوا  ،فقود كوان

يستيقةون ليوروا ثالثمائوة جثوة مرميوة فوي الطرقوات ،أوصوالها متنواثرة ،أع وائها

مبتو ة ،قابها مفصولة ،فكنتَ ت د يدا في مكان و جال في مكان خر ،و أسا مرميا فوي
بركوة موم التوورا والودب ،ويفوال مربويووا إلوى ش و رة وفوي بطنوه خن وور .وكوان النوواجون
يتًدثون عم فرسان ملتًيم مزوديم ببلطات قد ج زوا األعنوا" وخطفووا النسواء وسورقوا
األموال وضربوا األو د مم علوى خيوولهأ فشوقوا أجسوامهأ نصوفيم ،ولوأ تتوقو
حتى أ سلت بروكسل وفدا أو وبيا للمصالًة ،جعل ضًايا الم ا
أقل عددا.
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الم سوي

التي لأ تنته إلى اين

المخملي يوصولني وأنوا مسوتر علوى السورير إلوى إيمئنوان موم النووب
ين

بفعله الفاليوب ،وكان يعيد ثأ يعيد أغنية عبد الًليأ:
مشيت على األشواإ
و جيت ألحباب
عرفوا إيه ودَّاإ
و عرفوا إيه جاب
ولووأ يفووت إةاعووة "سووبيكتروب" التووي كانووت تبووث أ بعووة سوواعات فقوول

مساء ،مطالعات الصً

اإلنكليزية ،فعشية ا نتخابات كتبت الغا ديوان

تقريرا مفصال عم الفساد في حز المًافةيم ،وأشوا ت إلوى الوو ير -
الاي استقال فو ا  -بعد انتشا نبأ تلقيه  25ألو

جنيوه شووة موم جول

األعمووال المصووري مًموود الفايوود .وظلووت جريوودة ال " "SUNحتووى قبوول
ا نتخابووات بأسوووبوعيم مواليوووة ل وووون مي ووور ،وعنووودما تأكووود لصووواحبها
المليا دير أنه خاسر

مًالة غيورت ال ريودة أيهوا بًوز المًوافةيم

فأصووبًت تكتووب لصووال حووز العمووال .وتَراف و َ تبووادل ا تهامووات بوويم
حز المًافةيم والعمال مع حر الملصقات ال دا يوة ،وكنوت أتابعهوا
عندما أفت المخزن فوي الصوبا وأخورج بعوو األشوياء إلوى الرصوي .
وقد أظهر ملصو للمًوافةيم المووايم يبكوي دموا فوي حوال فوو يووني
ص َوو َ ملصو عموالي قب وة قويوة ت وغل علوى بي وة ،فوي
بلير ،بينموا َ
إشا ة إلى أن المًافةيم سيفرضون ضريبة القيموة الم وافة حتوى علوى
المواد الغاائية.
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على هاا المنوال كان يبدأ نها ي :مطالعة الملصوقات ،عورأ السولع
التي نتصوو أنهوا مغريوة علوى الرصوي  ،إ الوة الغبوا عوم األثواع ،ثوأ
أجلووس علووى أ يكووة وأحوود" فووي الطري و  :مووم سوويزو ني اليوووب؟ ..مووم
ستدخل أيها البا ؟.
وقود شوعرت بًيويوة غريبوة فووي األشوهر الثالثوة األولوى ،ناشوئة عووم
العمول الع ولي وحريووة المدينوة والبشوور بشوكل عواب والنقووود التوي أخووات
توزداد ،والغريوب أننوي لووأ أعود أ دد أننوي كبورت وأن الًيوواة لوأ تَعود تَعوود
بشوويء ،علووى العكووس فقوود تفت ًَووت فووي عقلووي صوومامات الس وعادة المغلقووة
وأد كت تماموا موا كوان يعنيوه تولسوتوي بوأن الًريوة ليسوت التًور موم
الواجب وإنما القياب به علوى أكمول وجوه .وكوان معةوأ الفور الواي شواع
في نفسي ناجما عم اكتشافي كل دقيقة ألشياء جديدة ،وتعرفي على عالأ
خر ،وتفاصيل مثيرة .كنت ببساية أت دد ،وكنت كلموا عملوت وا دادَت
نقوودي أشووعر بالًيوواة تتودف أكثوور وأكثوور فوي مسووامات جسوودي ،فووأنطل
فرحووا شوواعرا أن شووبابي يرجووع ،وأن الخووزائم خفيفووة كزنبقووة .ومووا إن
انق ت الثالثة شهو حتى أتقنت البيوع بصوو ة أدهشَوت حسويم وأو دد
جميعا ،فقد كنت أتأمل الزبون مم الزجاج قبل أن يغشى المًول ،وأ قوب
أيم يوق

سيا ته ،ونوعها ،وح مهوا ،فالواي يبعود سويا ته عوم المودخل

غالبا ما تكوون جديودة

يريود موم البوائع أن يطموع بوه ،أو يةهور بخويال،

ونوع السيا ة يًدد مودى ثوراء المشوتري ،كموا أن ح مهوا ي علنوي أميول
إلى إقناعه بسلعة تستوعبها بًيث يأخاها فو ا .وبعد أن يودخل ي وب أن
أ ى مدى تلهفه للسلعة وفيما إةا كوان هوا قوبال أب  .ثوأ علوي أن أد إ
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هل يمل مم اإللًا بسرعة فيدفع ويم وي أب هوو بخيول عنيود؟ هول هوو
مخاتل حتى أظهر إع وابي باكائوه وأوقعوه فوي حبائلوه؟ هول هوو شوري
حتووى أغشووه؟ هوول هووو وغوود حتووى أكرمووه؟ هوول هووي اموورأة حتووى أتملووى
بًسنها ،أب هي ع و حتى أقبلها حال دخولها؟ ف ن كانت فوي األ بعويم
أقووول لهووا تبووديم فووي العشووريم ،وإن كانووت فووي العشووريم أقووول تبووديم
كالًساسيم ،وإن كانت يمنية أقول تبديم لبنانيوة وأن كانوت لبنانيوة أقوول
تبديم إنكليزية .ثأ أصبًت ماهرا في إي واد النكوات ،إن ال وً أقصور
يري إلى قلب الزبون ،الواي يعوز عليوه فوي النهايوة أن يفا قو دون أن
يرضووي خووايرإ .وكنووت قب ول ةل و أَلووأ بكوول تفاصوويل السوولع التووي توودخل
المًل فأصلًها وأ تقها وأنةفها فما إن يومىء الزبوون إلوى شويء حتوى
أقول له مشدوها :يا إلهي ..كنوت علوى وشو أن خواد إلوى منزلوي ألننوي
وجدته ائعوا جودا .ثوأ أبودأ بفور تمثيليوة أنسوى خاللهوا نفسوي ،هودفها أ
يَخدا صفاء الًوا في النهاية .ويخفو السوعر .فو ةا فعول كنوت أ فعوه
قليال جدا عما اقترحه حتى

يشعر بأنني اأ ،وحتى

يتسنى لوه أن

يغوواد ف ووأة بسووبب اتسوواع الفوور" .وإةا مووا بوودأت بخفووو السووعر بنفسووي
ف و نني

أنقصووه ف ووأة بد جووة كبيوورة حتووى

يسووتخ

بالسوولعة ،أمووا إةا

وجدته مقتنعا بالشيء أعمد إلى القول بأنني لسوت صواحب المخوزن ،و
يً لوي خفوو األسوعا  .وكنوت خوالل ةلو كلوه أشوعر بانودفاع غريوب
كمم يوصول علموا موا إلوى أعلوى يواب للكموال .وكوان حسويم ينةور إلوي
مبهوتا فقد وجد مسورحياته فوي البيوع قود غودت عنودي مهرجانوات .فأخوا
يبقيني يوال اليوب في المخزن ويرسل أو دد للتًميل .وكنت في البدايوة
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أف ل التًميل على الكوا  ،فقود كنوت أشوعر أن شويئا يوتًطأ فوي داخلوي
عنود أدنووى لفةوة أو إيموواءة خادعووة ،ولكوم شووهرا بعوود شوهر صوورت ،ويووا
للغرابة ،أشعر بالغبطة كلما ا دادت مها تي بفم الخداع والمخاتلوة ،إلوى
حد أوصلني إلى نتي ة ع يبة لأ أقرأ عنها في يوب موم األيواب .وهوي :إةا
انتهيت إلى خر حدود الموهبة بفم الكا

تكون قد وصلت إلى الصد".

وإنني إة أفكر اليوب بالعبوا ة السوابقة أكتشو

أن نفسوي

تتووا ن إ

بتطويرها عبر شويء ،والوصوول بوه إلوى الوا ى ،بغوو النةور عموا إةا
كووان ةل و الشوويء األد أب القتوول ،يالمووا أننووي أصووعد :إن الًيوواة بالنسووبة
إلي ا تقاء.
وفوي ايحوواد كنووت أ و سواعة "بيووغ بووم" وأصوغي إلووى لًنهووا الوواي
وضووعه الموسوويقا "هانوودل" ،متووأمال البرلمووان والنهوور والتماثيوول .يلفووت
انتباهي المل

يتشا د على صهوة جووادد مشوهرا سويفه ،وكوان قود أسور

فووي الًوورو الصووليبية علووى يوود صووال الووديم ثووأ أيل و  .أو أتنووزد فووي
البيكادلي ومم هناإ إلوى سواحة "التراف لور" حيوث يت موع المتةواهرون
والمًت ون والمًتفلون .أو أغشوى المسو د الكبيور وأتأمول كتبوه العشورة
ف ،ومًرابه الاي كانت سوو ية قود تبرعوت بوه .وموم بويم المتواح
كنت أييول التًودي بلوحوات المعورأ الوويني ،حيوث وقفوت ةات أحود
أ موواب لوحووات امبرانووت ودافنشووي إلووى أن ة فووت عينوواي الوودمع .وفووي
متً

الشمع وقفت ةات يوب أماب أحد التماثيل ألكتش

ليس سوى الًا

ابتسوأ أنوه
بعودما
َ

 .أما أكثر المنتزهات التي ترددت عليهوا فكوان الهايود

بووا إ ثووأ ال غوورينتش بووا إ حيووث شوواهدت خوول الووزوال الوووهمي الوواي
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يفصول الكوورة األ ضووية إلووى نصووفيم ،فوضوعت جووال علووى يموويم الخوول
النًاسووي وأخوورى علووى يسووا د وبووال كنووت فووي ن واحوود فووي الشوور"
والغوور  .و غووأ أننووي لووأ أكووم أتسووو" كنووت أ و شووا ع أكسووفو د أو
م مع "ها ود " الاي يعد أفخر مًل في العالأ ،حيث يعمول بوه 5000
بائع وبائعة ،ويملكوه جول السوبعة مليوا ات دو

مًمود الفايود .وقور

مًل "ها ود " في حي "النايت بريدج" الراقي اكتشوفت مكتبوة عربيوة
تدعى "الكشكول" لـ « ياأ ن يوب الوريس» ،كموا تورددت علوى مكتبوة
"الو َّ ا"" في حي " َه َمر سميث" وعلى أخرى ضخمة تودعى "السواقي"
فووي حووي "الموواء السلسووبيل" .وةات أحوود أيووت جوقووة " امووا كريشوونا"
تطوف في البيكادلي ،فتبعوتهأ ودعووني إلوى المعبود موع خوريم ،وجلسونا
فووي صووالة أشووبه بمتً و

هنوودي مووم الصووو الملونووة والبخووو وتماثيوول

ايلهووة .اقتع ودنا األ أ المهيبووة المقدسووة ،واسووتمعنا إلووى الووواع الوواي
حالموا نطو سوألنا عوم أعمو ال ورو التوي تقلو أ واحنوا ،فشورحت لووه
قصووتي ،فقووال إن "البهاغافادغيتووا" تشووير إلووى أن لإنسووان الً و بالعموول
فقل وليس بثما د ،وبائس هو مم يعمول موم أجول النتوائج .وكانوت إمورأة
إنكليزيووة معتنقووة الهندوسووية تطوووف حولنووا بمالبووس هنديووة فلوكلو يووة،
واقتربت مني أول مرة ومعها ثالع شموع ألت وع بها ،ثأ جاءت ثانية
و شت فو" أسي ماء مقدسا ،ثأ عادت أخيرا ومعها هرة قربتهوا موم
أنفي .أما أنا فنةر ت إلى الشيء الوحيد العا ي فوي جسودها وهوو قودماها
الًافيتوووان الالمعتوووان اللتوووان يشوووووبهما حمووورة أشوووبه بًمووورة الخ وووول،
واستيق َ
ةت بواعثي ،وقلت لو أنني أعانقها فسأقبل هاتيم القدميم بالواات.
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غأ أنني لأ أكم معدما  ،ففي ايحاد كانت غالبا موا تسووقني قودماي إلوى
"سوووهو" فأتاموول المسووا

والمطووواعأ الصووينية وتمثووال إيوورو

"إلوووه

الًب" الاي يصو سهاب الًب نًو قلو الموا يم .وينتهوي بوي الًوال
إلى النسواء ،اللوواتي كوم يتقاضويم عشوريم جنيهوا مقابول عشوريم دقيقوة:
بي اوات وصفراوات و ن يات ومم كل بلدان العالأ ،أموا كيو

أيلقوت

قدما الهندوسية غائبي فال أ ال أتفكر به حتى اين.
ولكم حسينا الخبيث كسر فسًة ايحاد ،فعندما وجود المخوزن ين و
خمسومائة جنيوه فوي اليووب ،بلوغ جشوعه موداد وقور أن علوي أن أفوت يووب
األحد .وكان جشعي أي ا قد بلغ مداد فقبلت .وأخوات تمور ايحواد كبواقي
األيواب أتوماتيكيوة ،فوي دو ان يًوول القلووب إلوى ع لوة .ولوأ نعطول حتووى
ماتووت األميوورة ديانووا ،فووي حووادع سووير مووع صووديقها ابووم مًموود الفايوود،
فأعلنووت الووبالد الًووداد ...فووي ةل و اليوووب المشووؤوب فقوول أغلقنووا المخووزن.
وةهبت لوحدي إلى ال نا ة ،حيث ألقيت مليوون و دة علوى سوياج قصور
باكنغهاب ،وعزفت الموسيقى الكالسيكية بيم ال موع الكئيبوة .كانوت تلو
الموورة األولووى فووي حيوواتي التووي أ ى فيهووا شووعبا يًووزن أو علووى األقوول
يفور لمووت عويأ كموا يًوودع عنودنا .وشوايرت المًطوات التلفزيونيووة
مًموود الفايوود حزنووه ،بعوودما صووو َ ت فووي موورة سووابقة أ قووة اإلسووكند ية
وبؤسها ،وتًدثت عم أصله الوضيع الاي جعله يرفو مم قبَول م تموع
األ ستقرايييم اإلنكليز.
ولأ ياهب حسيم أو أحد مم أو دد إلى ال نوا ة ،بول األسووأ موم هواا
أنه اتصل بي فوي المسواء قوائال إن ثموة كرسويا هوزا ا مرميوا فوي شوا ع
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كيلبرن الرئيسي ،شواهدد وهوو يعبور موع وجتوه منوا قليول ،ويلوب منوي
أن أقوب وأجلبه إلى المخزن ،فاهبت وفتشت ولأ أجد شيئا.
وغدت ايحاد حزينة حزينة .انتةا للزبائم كباقي األيواب ،و شويء
سووى غ وب السوماء الشوتائية فوو" البيووت القرميديوة ،لقود كانوت الميوواد
تسوم برؤيوة أي شويء سووى ضووء

التي تسيل علوى جواج المخوزن
كد كامد نيلي.

وكنت غالبا ما أتاكر مراهقتوي ،تمور بخيوالي كول المراهقوات اللوواتي
أحببوووتهم ،كووول الووورؤى ،كووول األحوووالب :الووودموع السوووعيدة ،تووودف األيووواب
واألمطا  ،الهرو القدسي موم المد سوة ،لقود تواكرت كول األسوماء ولوأ
يتاكرني أحد.
وةات يوب أ سل بي تاكا الًب األول فوي الثالثوة عشور موم العمور،
إلى دوا مم الاكريات والًنويم أسوالَ دمووعي ،فطفقوت أغنوي مخموو ا
وقوود دهمنووي العهوود القووديأ بكوول دفئووه وأحالمووه ،دون أن أع وي أن صوووتي
يمأل أ جاء المخزن فقال لي الباكستاني:
 إن على وش أن ترقع.ويرت غبطة  ،وأنوا أعلوأ أنوه ينةور إلوي كم نوون ،ومورت فتواة
لبنانية تعمل في مكتب العقا ات الليبوي الم واو اسومها لبنوى ،أمواب
جاج المخزن فهرع ت إلى البا  ،وقلت لها بيت قيس ابم ة ي :
إةا مووووا نووووادى المنووووادي باسووووأ لبنووووى
عييووووووت فووووووال أييوووووو لووووووه جوابووووووا
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ف ووًكت وسووألتني مووم أيووم أنووا ،وبوود مووم أن أجيووب ،أكملووت لهووا
القصيدة:
ومووووووووا أحببووووووووت أ ضووووووووكأ ولكووووووووم
وور مووم ويووى َء التووورا َ
جئووت أقبوول إثو َ
فا دادت ف و  ،كي

س ر بسرعة الًاجز بيني وبينها ،وأوموأت
تَك َّ

إلي بأن أكمل فقلت بلوعة مسرحية:
بينووووووووي وبينهووووووووا مرمووووووووى العصووووووووا
وبعيووووووووودة عنووووووووووي بعوووووووووود السووووووووووما
ولكم عنودما عل َموت أننوي لسوت صواحب المخوزن تركتنوي وم وت،
ومع ةل فقد يفت بيم الخزائم يربا ،وأنا أغني:
لو المالمة يا هوى
لو المالمة
لَفرد جناحي ع الهوى
ي اليمامة
كوووان فووور موووا يووودفعني إلوووى ال نوووون ،وكنوووت أتووووا ى عوووم مووورأى
الباكستاني ،ولكنه لمًني مم المكتب فقال:
 كنت أعلأ أن سترقع.فانكفأت إلى البا  ،ووقفت وحيدا ،هياب قوديأ كوان يموو فوي داخلوي،
أش ان منسية ،ةكريات د َه َمت مخيلتي كنوبة مم الصرع ،فةللوت أنةور
إلى الغيأ حتى كدت أغيب عوم الووعي .فمنوا مودة وكموا توأتي يو الليول
- 153 -

عبور الوتالل ،أو يتنواهى صوفير القطووا موم مًطوة بعيودة ،أو كموا يتوودف
شالل ال ياء مم القمر فيملىء مدينوة معتموة بالسوًر ،هكواا كانوت تودنو
ويوودا ويوودا مًملووة بالوواكريات عربووة المراهقووة ..هنوواإ ...فووي وادي
الًنيم ..كنت أحب ما يوا ..ولكننوي تواكرت أن أهلوي هوأ الوايم أول موم
ي فصورت أحبهووا كمووا
قوال لووي أننوي أحبهووا ،وأن فوواقي يرونهوا فووي عين و َّ
تًووب الووري العشووب المنسووي فووي البوورا ي ،ووهبووت قلبووا جديوودا سووعيدا
كسعادة بًور تًوت الشومس ،ونبوت لوي جناحوان أبي وان ،ولكننوي أنوا لوأ
أكوم أد ي قووبال ،النووا

هوأ الووايم علمووونني أننوي أحبهووا ،ويوووب اكتشووفت

كلمة حبيبتي ألول مرة ،دمعت عيناي فقالت عند لقاؤنا األول:
 باد ..أنت تبكي ...أنا أي ا خائفة.فأجبت بنبرة متماسكة أدهشتها:
 ممم؟-

ليس مم أحد ..أقصد

أد ي ممم...

فنةرت إليها كأنما أ اها ألول مرة:
 أأنت هانئة؟ بل كأنني في حلأ ..لال لست أد ي..وص َمت ،فأ دفَت:
 أهاد على أهداب َ وخدي َ دموع؟ أجل ل َأ؟ -ظننت

تأتيم.
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فا ت

صوتها أكثر:

 لأ تؤمم بي؟ -لس ت أد ي كل الايم يعدونني

يأتون ...لقد جلبت ل

سالة

ومدت يدها لتأخاها فقلت خائفا:
 أتاهبيم؟ سأةهب لماةا؟فقالت وقد وصلت قة صوتها إلى تل الد جة التي يمكوم أن يصو
بها شاعر براءة وجهها:
 ألنني خائفة وأنت تبكي لم أبكي ..أعدإ أحب أن تبكي ..يصب وجه جميال ما يا ...في الرسالة أي ا صو تي سأحفةها غير بعيد عم قلبي!وكمووا ترفوورف يمامووة بي وواء مفا قووة قرميوود الموودا

سووعيدة هكوواا

ك ت نًيلة فرحة
 ما يا...ولووأ تلتفووت حتووى وهووي تغيووب عنوود المفوور" ،وعوودت حزينووا سووعيدا:
ائًة األ أ واألش ا الغريقة بأول أمطا الشتاء اجتاحت مشواعري
كأنها مم عطوو  ،وسوقل شوعاع علوى قطورة مطور عالقوة فتشوتتَت سوبعة
ألوووان ،ووصوولت إلووى حديقووة البيووت ،نةوورت إلووى كوول شوويء وفووي نفسووي
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وميو مسكر ،امتوزج موع ألًوان تنسوا موم ح ورة أموي ،فتسوللت إلوى
هنوواإ ،أصووابعها تعووزف األيوواب علووى البيووانو قوور نافوواة الًديقووة التووي
ترتعش مم المطر ،ولمًوت الطيوو تهواجر ،وأموي تعوزف الوزمم علوى
البيانو ،وتقدمت فسبًنا كالنا بالنو الًزيم ،وغمرنا اإليقواع المسوًو
للًم القد  ،وكدت أهت :
 أمي لقد أحببت.ولكنني قلت بفر :
 لقد جاء الشتاء. باد كأ كبرت ..وتألقت عيناإ! لقد جاء الشتاء يا أمي. -وغدا صوت

قيقا ولكنه عمي .

 لقد جاء الشتاء ..لقد جاء الشتاء. ووجه ك شراقة الصبا . أمي. وستسمع هاد المعزوفة في حفلة الغد. أهو لًم البرد؟ بل اسمه "أول أياب الًب".أسووماء و ؤى كثيوورة ع َّم ودتني بخوود جعوول أتوماتيكيووة المت وور بووردا
وسالما ،إن حياة الت ا سخيفة سخيفة ،كول الواي يفعلونوه أنهوأ يشوترون
بسعر ويبيعون بسعر وعلى أية ح ا ة قادمة أن تكوون أكثور عود موم
أن تعطي معلأ المد سة في شهر ما يسلبه التاجر في يوب.
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وصرت أعرف الزبون ال اد مم العابر بلمًة بصور ،وصورت أقورأ
في تعابير وجهه وحركات يديه وهو يطوف المخزن إةا كوان اغبوا فوي
الشراء ،ف ن كان  ،أسأله "مم أيم أنت؟" ،ف ةا كوان إيطاليوا أحدثوه عوم
دانتي وإن كان كولومبيا أكلمه عم غابريل غا سيا ما كيز ،فكنوت أموأل
النها بالًوا ات عندما

يكون الباكسوتاني موجوودا .حتوى صورت موم

مالم الوجه أعرف الزائر مم أي بلد أتى ،ومم تعابير الوجه أميز بويم
األو بييم الشرقييم ،وبيم الغربييم ،والهندي مم الباكسوتاني ،والصويني
مم الياباني ،وكان العر الايم أتوا على مخزننا كثيريم ،كثيوريم جودا،
كانت هموب األمة العربية كلها ت تمع عندي ،فصرت أعرف العربي مم
أي قطر هو مم أول عبا ة ،حتى لو نط بها باإلنكليزيوة ،واكتشوفت أن
العر

يت نبون بع هأ هنا ،وقد قال لوي أحودهأ :األف ول لو أن تًتو

بشفرة سكيم مم أن تًت بعربي.
وكوان البيوع يصوول إلوى ة وتووه ،ثوأ ينًوود إلوى قاعووه :إموا أن نبيووع أو
تصوب العائلووة كلهوا فووي جًويأ ،وتنطل و اللعنوات :يووا للمطور الي ووب ،متووى
تتوق

هاد اللعنة؟ و تلبث المشواكل أن تنشوأ ويكوون موردد كلوه توترنوا

الناجأ عم عدب البيع .وكان غ ب

في وجه حسيم في كال الًوالتيم،

فعنودما نبيووع جيوودا يشوومز بأنفووه ويَةهور بًركووات جوول أعمووال وقووو
يطا" ،ويناديني استهزاء سمير خان وأحيانا سمير خان ادد .أموا عنودما
نبيع فيتواكرني وينةور إلوي متوسوال لربموا ب مكواني جلوب الزبوائم ،أو
يهددني :سمير ،بله ة تًايرية ،وكأن في يدي سًب النا
أو شفطهأ بطريقة ما.
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مم الخوا ج

ولكم ما خف

موم ويأتوه علوى كبريوائي اكتشوافي أنوه يعامول أسورته

بنفس الهم ية ،ومع ةل ظلت وحه ثقيلة جدا علوى نفسوي ،فوال أقتور
منه وأختفي عندما يًاةيني.
واألغر أنه عندما يبيع جيدا ف ن مزاجه
يصووب فةووا

يعتدل على العكوس ف نوه

يًتموول بصووو ة تبعووث علووى الدهشووة ،إنووه يشووعر بقوتووه

ويستعمل هاد القوة فوي الرعونوة .وعنودما تهووي نسوبة المبيعوات يصوب
ضوعيفا لد جوة أنو تًسوبه قيقوا:

أحود سووف يصودقني إن قلوت أننووي

كنت أشعر بالخوف عندما أبيع وليس عندما
فقوودَ أنيابووه ،الكوووالب

أبيع حيث يبودو مهزوموا،

يخوورج موووم حلقووه ،فموووا إن أعلووم لوووه أننووي بعوووت

بخمسمائة جنيه حتى يعود إلى العو.
وكنت
بأن اإلنسان

أحاول أبدا أن أوجه له نقدا  ،ألنني كنت على قناعة أمي
يمل أن يغير اإلنسان ،ولأ أكم أحقد عليه ألنني أعلأ

أن صراعي ليس معوه وإنموا موع القود ولقموة العويش ،ولكوم عنودما
يصل بسخطه إلى حد ضر

أحد ولديه الصغيريم كنت أفقد صوابي

فأصر به :سيطر على أعصاب  .وكانت هرة هي الوحيدة التي
يطالها جًيمه ،فما إن ترمق ه بعينيها حتى يصب مالكا .
ولأ أكم أنا نفسوي حليموا ،كوان الًنو يعصو

بأعمواقي ،ويهيوب بوي

إلى ترإ العمل في كل لًةة ،ولكم تمريم اإل ادة على الًلأ ،هوو الواي
جعلني أجمع ثالثوة

ف جنيوه فوي سوتة أشوهر .إن الًلويأ يكسوب العوالأ.

كان معلمي الغ ب األعمى ةاته ،وعندما علأ أنني أتفوادى ا حتكواإ بوه
بوأل

وسويلة جوم جنونوه ،وبعود مودة اكتشو
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أنوه موم األف ول أن أتفوواداد

حتى

يخسرني .ولكم ماةا لو فعل أبنواؤد ةات يووب مثلوي؟ سوي د نفسوه

فووي الل ووة وحيوودا ،تمامووا كمووا قووال سووليمان الًكوويأ :مووم يكوود بيتووه يوورع
الري .
وكووان أحيانووا يرسوول لووي هوورة لتسووتلأ النقووود فووي المسوواء ،وكنووت
أييرهأ في الهواء فو" أسها ضواحكا فوي تمثيليوة موم الهسوتيريا تبعوث
بها على فر أقر إلى ال نون.
وقلت لها ةات مساء:
 لماةا لأ تأت البا حة ،لقد امتأل النها بالنقود ولكم مع ةل شوعرتبه بخيال ممال ينقصه شيء.
فقالت:
 كانووت السووماء المعتمووة صووافية إلووى حوود بوودت فيووه م وورة "غيمووةموواجالن" سووايعة كماسووة للعوويم الم ووردة ،فوقفووت أ قبهووا حتووى تووو ني
النعا .
في ةل المخزن اكتشفت أن ما يدعى بالعالقات اإلنسانية ليس سووى
بو صة فةيعة مم النفا" ،وأن الًب هو المخلع الوحيد .واكتشوفت أن
علي أن تالمس النوا

بقلبو فقول ،ولكوم قلبو لويس مكنسوة لكول عوابر

سبيل :في الوقت الاي أصبًت فيه أنثر بواعث سعادتي علوى ايخوريم،
مبرم ا قة تعابيري وعطاء وحي حسب التسلسول الهرموي لشوخوأل
الم تمع ،ف ةا كان الرجل غنيا يرتفع ترمومتر الكياسة عنودي إلوى أعلوى
نقطة والعكس بالعكس.

- 159 -

وعواد الوثلج إلوى التهطوال ،فكتب وت قصويدة أسوميتها "أيواب الباكسووتاني"
وأنا أ نو إلى ندفاته تمًوي الطريو والقرميود .وكانوت سوكرانة أيرلنديوة
تدخل إلي مت مدة مترنًة وبيدها جاجوة ،وت لوس بويم األثواع العتيو ،
وكانت الوحيدة التي أتبادل معها الًديث في الم تمع البريطواني .وقالوت
لي ةات مرة أن اإلنكليز علوى الورغأ موم مةهورهأ الخوا جي األنيو إ
أن مالبسوووهأ الداخليوووة قوووا ة ،وأن األلموووان أكثووور الشوووعو نةافوووة فوووي
مالبسهأ الداخلية .وقد لفتت انتباهي إلى أن األيرلنودييم معةمهوأ فقوراء،
إنو موا إن تًتو بأحودهأ حتوى تالمووس ألو

جور  ،وحتوى تكتشو

فيووه

يبيعوووة شوووخع موووم بلووودان العوووالأ الثالوووث ،وهوووأ يقولوووون أن اإلنكليوووز
يعاملونهأ كمواينيم د جة ثانيوة ،وهواد هوي ال واو الًقيقيوة لإ هوا
البروتستانتي الاي استمر مائة عاب.
هاا بال بل ما كان يًصل لع َمر ،لقد كان عمر ا بم الوحيد لًسويم
بووالتبني ،ومووم د اسووتي لسوولوكه كنووت ألم و كي و

يووزداد تطرفووه الووديني

يردا مع تمييز أبود إل خوته عليه وتف يلهأ وينقع عندما يعود ويرأف
به ،وكأنما يهددد ويتوعدد بهاا التشدد كول لًةوة إةا موا توأ ت اهلوه .ولقود
أحبني وتعل بوي أثنواء التًميول كثيورا كأنموا أنوا والودد الًقيقوي ،وعنودما
تركوت فوي المخوزن للبيوع أخوا يزو نوي سورا بويم حويم و خور ويًوودثني
يووويال عووم القوور ن فأظوول صووامتا .وةات يوووب كنووا نشووًم سوووية س و ادة
ي ليسوا علوى دينووه...
إيرانيوة منطلقويم مسورو يم حيووث بًوت لوه أن أبووو َّ
فأحسسوت وكووأن شوويئا هوائال قوود تًطووأ فووي داخلوه ،ولبرهووة قوواد الشوواحنة
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كوواألعمى ،ثووأ توقوو

عنوودما شووعر بووال  ،وأحنووى أسووه علووى المقووود،

وبصعوبة خرجت الكلمات على شفتيه وقال بصوت واهم:
 ألأ تقل إن عربي؟ أجل إنني لكال .وأ دف بًدة:
 أيوجد عر غير مسلميم؟ نعأ.ومنا ةل اليوب تغير كل شيء بيننا ،وفي اليوب التالي د

بًنو هواد

العبا ة في حديث ليس له صلة "كنا نةن أخا لنوا فوي اإلسوالب" ،وكأنموا
كان يفكر بوال ييلوة الليول .ومموا يودهش حقوا أنوه فوي مسواء اليووب نفسوه
ظهر الشيز القرضاوي في تلفزيوون ال زيورة يقوول" :إن أخواإ الًقيقوي
هو أخوإ في القلب وليس في اإلسالب" .وكانوت تلو الصودفة أغور موا
وقع لي في بريطانيا .و غأ أنه كان يًت بكثير مم اإلنكليوز فوي الكليوة
إ أنه كان يريد أنا بالاات أن أكون مسلما ،فقود كوان يغورب بوي يوموا بعود
يوب ويتًودع لعائلتوه عوم أن مثلوي موا يمكوم أن يودعى "مسولما حقيقيوا"،
وعندما صدب َكبَتَ كرهي في أغوا عقلوه البوايم وأخوا يةهور ةلو فوي
سلوكه .وةات مرة سألني برعب:
 ولكن َ لست يهوديا على األقل؟ .أموا عمووران فقوود كووان يوودير المخوزن الثوواني ،وكووان يفكوور فووي الووزواج
كثيووورا ،فلوووأ يكوووم قووود موووا

ال ووونس بعووود ،غوووأ أنوووه جووواو الخامسوووة
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والعشووريم ،وأي إنكليووزي حتووى ةل و السووم يبلووغ عوودد اللووواتي عاشوورهم
المائة.
وكوان هووو مووم أ سوول أ ائ و قصور باكنغهوواب إلينووا ،وبعوود موودة أخ واَت
ائًتها تفو  ،فقر نا ميهوا .وعنودما أخرجتهوا إلوى الرصوي

بانتةوا

شاحنة النفايات حتى تأتي فأ شي سائقها لتبتلعها ،مر تركي وقال:
 بكأ هاد األ ائ ؟فأجبت مبتسما:
 يووا لمكوورإ يووا أخووي ..مووم أول نةوورة عرفووت أف وول مووا عنوودنا ..يووالاكائ  ...إن لهأ اثنتا عشرة ع لة صغيرة....
 حسنا لكل قطعة أ بع ع الت ..بكأ؟ يا لنةافتهأ ..كأنهأ خرجوا اين مم المصنع ،انةر إلى ألوانهأ فقل! إنها جرداء. هنا السر! توألأل األلووان المختفيوة ..حسونا ..لو ألنو أحببوتهأ مائوةجنيه.
 كثير لمثل هاا ..كثير جدا. الثالثة قطع كلهأ. مم ف ل أعطني سعر جيد إن أ دت بيعهأ. سبعون. . حسنا اعطني أ بعون وننقله ل م انا. .- 162 -

 عشرون. كثير. حسنا عشرة ..السعر األخير.وتركته ،فأخا يًد" بهأ ويدمدب:
 عشرة ..عشرة..ثأ أدا ظهرد وةهب.
 خاهأ م انا!وعاد ينةر إليهأ ثأ سأل:
 ومم سينقلهأ؟ أعطني العنوان. هل مع سي ا ة. أجل خا. ولكنني جائع أي ا.في ةل اليووب جواء عموران غاضوبا ،و غوأ أننوي أوضوًت لوه بوأنني
لست مم اتخوا القورا بورميهأ ،صور بوي حتوى خف وت أسوي شواعرا
بأنني لست سوى خادما ةليال

أكثر .وف أة مرت ن يوة سوودانية ةات

أع اء با ة جدا .لقد بدا صد ها أشوبه بقنبلتويم سوتنف ران فوي وجهوه،
وعندما ت او تنوا أوقوع دفيهوا فوي أسوه الودوا  .فتبعهوا وتًودع إليهوا.
وفي الصبا التالي جاءت وقالت لوي أنهوا أصوبًت هوي البائعوة فوي هواا
المخووزن .وأصووب يناديهووا "هووالو شووهية"" ،صووبا الخيوور يووا شووهية ".
فاعرت وظننت أنني سأعود للتًميل ،ولكنه يردها بعدما قالت له:
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 -أنا إةا لأ أتزوج

أكش !
السنة ،حيوث أيوت الن ووب ألول مورة فوي

وظل الثلج حتى ليلة أ

حياتي نقية ساهرة كأنها لأ تةهر منا عشريم عاما.
قصووودت المتووورو ،أل ى كيووو

سووويًتفلون فوووي مركوووز المدينوووة .إن

اإلنكليز مرحون مرحوون أيواب ايحواد والسوبت ،وفوي األعيواد يصوبًون
م انيم ،إن المرء يغودو ائعوا عنودما يميول إلوى ال نوون ..فو ةا موا أ دت
أن ت د األو بييم بالشكل الاي تًلوأ بوه أن يكونووا عليوه ،قوابلهأ بعود أن
يكونوا قد شربوا أو في ليلة عيد م نونة ،وسيعاملون كأن واحود مونهأ
و تكووم مووم الًماقووة بًيووث

تكووون سووعيدا ألنهووأ سوورعان مووا يغيوورون

سًناتهأ صبا ا ثنيم.
لقد جاء المترو على سكة مثلوجة ،بيم أش ا عا ية صقيعية ،ولكوم
في الداخل كوان ا حتفوال بورأ

السونة قود بودأ ،كوان قطوا ا موم األغواني

والصوويا والزجاجووات المكسووو ة وال ووً والقبوول والنةوورات الدافئووة
والتهت  .وكان كلما توق

عند مًطة يصعد شبانا وفتياتا و خرون حتى

لوأ أعود أسوتطيع أن أ حو كول مووا ي وري حوولي ،وكانوت قووا ير النبيووا
ت رمووى مووم النافوواة وتنف وور علووى السووك الًديديووة .أمووا أغوور فتوواة فقوود
عقوودت ضووفائر صووغيرة ملونووة كقوورون ،وكانووت غووأ المقاعوود المقلوبووة
وسعا الشبان قد أ خت نفسها على اثنيم يشربان البيرة كأنما

ي وري

شويء حولهووا ،مغريوة عابووة هادئووة .وفوي البيكووادلي تقيوأ المتوورو ال ميووع،
حيث كانت تمو بالمًتفليم وبائعي الصفا ات والمهرجيم ،وموم هنواإ
انًوود ال ميووع إلووى سوواحة الترافغلوور فووي منتص و
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الليوول ،حيووث فوجئووت

بالشورية تفووتش ال ميوع قبوول الودخول ،خوفووا موم ه مووات قود يشوونها اب وم
دن .وفي الثانية عشر اشتعلت سماء البرلمان والنهور باأللعوا النا يوة
والهتافووات وتلتهووا القبوول والتهوواني الًووا ة ،إنوو إة تسووتر" النةوور ت وود
الشبان يرمقون فتيات

يعرفوهم بفيو مم الًب قبل لًةة ا نف ا ،

وما إن تعلم "بيغ بم" العاب ال ديد حتى يصافًونهم ثأ تلتصو شوفاههأ
بقبلة يويلة مم الًنيم ،وقد يصول األمور إلوى أن ي وع أحودهأ يودد علوى
مؤخرتها فيموا لوو كوان موم ح ويو الم تموع ،أموا إةا كوانوا موم أوغواد
األجانوب فو نهأ ينق ووون علوى فتواة واحوودا تلوو خور بهم يووة تبعوث علووى
الع ووب .وقوود أيووت تسووعة مووم البوووليس يراقب و ون فتوواة ألمانيووة ينهشووها
القبالت والعنا" م موعة مم بلودان العوالأ الثالوث حتوى كوادوا يخنقونهوا.
وقد كنت أعتقد أنهأ سيقومون ب ربهأ بالعصي ،ولكنهأ فهمووا الموقو
أكثوور منووي :لقوود كانووت هووي تريوود ةلوو ! وفووي النهايووة تَقوودَمت شووريية
وأخبرتهووا بهوودوء أنهووا تعوورأ نفسووها للخطوور بسوولوإ مثوول هوواا المنًووى
الشاة.
وظلت إةاعة "سبيكتروب" تبث تل الليلة حتى الثالثوة صوباحا ،وكوان
فووال الهاشووأ فووي عطلووة ،وقوود سووردَت حادثووة غريبووة لسووت أد ي موودى
الصد" فيها :إة التقت مع مطر عراقي اسمه "نصير شمه" الواي كوان
يتًودع أنووه منووا مووم يويوول ،عنوودما كووان صووغيرا ،يشووعر أن لووه أصووال
سومريا وعندما وصل إلى لندن وجود فوي المتًو تمثوا سوومريا يبو
صول بوي
األصل لوجهه .وعندما يال اللقاء تساءلت ف وأة :موا أغبواني أَ َو َ
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األمر إلى حود أن أسوتمع إلوى الراديوو؟ فوي ليلوة أ

السونة تلو انتبهوت

ف أة إلى أن غيا صوت فال الهاشأ جعلها إةاعة عربية عادية.
وتالحقت األخبا المشؤومة مم الويم العربي ،فانف رت حافلة فوي
دمشوو  ،وأيلوو الرصوواأل علووى ابووم صووداب حسوويم ،وأودى اصووطداب
يووائرتي هيلوووكبتر إسوورائيليتيم فووي جنووو لبنووان إلووى مقتوول مووا تفعلووه
حر ياحنة ،واجتا المتمردون السوودان موم كول جانوب ،فيموا اسوتمر
مسلسووول السووويا ات المفخخوووة اليوووومي فوووي ال زائووور ،وظلوووت األوبئوووة
والم اعووة تًصوود العووراقييم ،وتتابعووت اإلنف ووا ات فووي البًووريم فووي
الوقوت الوواي اسووتمر الًة ور األبوودي علوى ليبيووا ،والعوواا األبوودي مخيمووا
علوى الفلسوطينييم .كانوت كول تلو األنبواء ت عول قلوب أي عربوي صوواد"
يدمى ،حيم يقرأ األخبا األجنبية في تل الفترة :فقود تةواهر سوكان بلودة
سووووويدية ضوووود البوووورد ،واكتشوووو فووووي أ سووووكتلندة ا ستنسووووا  ،وعثوووور
األميركيون على بًيرة مت مدة في القمر ،وأخ َات ت َعد العودة لالسوتيطان
هناإ.
وأبر فو يوني بلير بتل األغلبية الكبيرة مدى يوأ

اإلنكليوز موم

حز المًافةيم ،الواي أغور" بريطانيوا كسوفينة ضوخمة فخموة .فموا إن
أشووا ت نتووائج ا نتخابووات إلووى انوودحا د ،حتووى سووا ع جووون مي وور إلووى
الملكووة ليقوودب اسووتقالته ولتسووًب منووه سوويا ته الرسوومية ويعووود مشوويا إلووى
منزله .ولكم ليشكر به – ددت في نفسي – أنوه فوي بلود ديمووقرايي،
ف و ن خوورج مووم عنوود الملكووة و أسووه مًنووي ،لكنووه علووى كتفيووه ،لووأ تثقبووه
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صاصووة ،و كسوورته هووراوة أو قوودمود فووي يبوو للًوواكأ ال ديوود .أو
سًلود بالًبال في شوا ع المدينة.
وفووو فووو يوووني بليوور قوور إيووواء األ بعوويم ألوو

متشوورد الووايم

ي وبون لندن بال سق  .وعيم ألول مرة نائبا مسولما ،باكسوتاني األصول
اسمه مًمد سوا  ،ولكم لأ تمو عدة أسابيع حتى اتهوأ النائوب بالفسواد،
وبرشوة منافسه بد إسالب الاي أةاع الخبر.
ةل و الصووبا  ،بووث لووي نبووأ فووو بليوور صوواحب المخووزن األيرلنوودي
الم او  ،ولأ أهوتأ فقود كانوت األتوماتيكيوة قود ع نوت وحوي بموا يكفوي
ألن أتشوبث فقوول بالعوودد الوواي وصوولت إليووه جنيهوواتي .فص وع األيرلنوودي
صعقا الاي يالما حدثني عم السياسة والفم وا نتخابوات ،وهوا أنوا اليووب
أفت المخزن وأدخل ك لة .لقد تاكرت ةل الصبا المصري الواي قابلتوه
فوي اليووب األول وقوال لوي أن لنودن أشوبه بأ جوحوة دائريوة ،موا إن ينوزل
المرء فيها حتى يبودأ بالودو ان ،ويةول علوى هواا النًوو حتوى يمووت .إن
النفس التي اعتادت على األد والفم والًب كان عليها أن تصوعد جبوا
لتتأقلأ مع العمل ال ديد .وقلت في نفسي مم يعاشر النوا

يصوب موثلهأ،

تخمود فوي نفسوه الشورا ة المقدسوة التوي تهبوه حريوة الورو  .إن األحووزان
الكبيرة تاو

في لندن ،ولكم فوي الغربوة يواو أي وا الفور الكبيور .لوأ

يكم لدي وقت لكي أحزن كما أنوه لوأ يكوم لودي وقوت ألفور  ،كوان علوي
فووي كووال الًووالتيم أن أسوورع فووأحل ةقنووي وأتنوواول الطعوواب ثووأ أنووأ بوواكرا
ألهرع سريعا في الصبا
وأعمل ك لة حتى

اك ا حتوى

أتوأخر عوم المتورو الموزدحأ،

يالح صاحب العمل أنني إنسان ،ثوأ أعوود ألغسول
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مالبسووي وأسوورع وأسوورع ،فوو ةا مووا تريثووت قلوويال ألفكوور مووا هووي هوواد
الميكانيكية الر هيبة يهددني الوقت بأن علي أن أنةو

أسوناني فوي هواتيم

الوودقيقتيم حتووى أسووتمع إلووى األخبووا فووي العاشوورة تمامووا بًيووث أنوواب فووي
العاشرة والنص

لكي أستيق في السادسة دون أي تأخير ،أما في متورو

الصبا المزدحأ ف ن عقلوي

يكوون قود نشول بعود بًيوث أفكور بوالوجود

والمقا نات واألشياء الدقيقة والمرهقة ،على العكوس ت ود عينوي تراقبوان
بلهفوة المقاعود حتوى إةا فورغ أحودها ،أقفوز إلوى هنواإ قبول أن يوتمكم أحود
غيري .أما في مترو العودة فيكون عقلي مرهقا بليودا خوان نزاهتوه ييلوة
عشر ساعات ،واين هو أشبه بالميت وها هو الطعواب الرتيوب موم جديود
ثأ اإلسراع في.....
وعنودما جوواء الربيووع ،وجوودت نفسوي ةات يوووب جالسووا أنتةوور القطووا ،
وكانت أش ا المًطة قد غودت خ وراء والوري متماوجوة ،وكنوت موم
التوتر والكد بًيوث سوألتني نفسوي :هول تشوعر باألييوا فوو" األغصوان
الخ وراء ،هول تًوس بالنسويأ الرقي و كموا فوي الماضوي ،وأجبووت ..
أشعر بشيء وإنني متبلد كً ر مم كلس ....كوأ بقوي موم وحو َ الًورة
أيها الفتى؟ ..ايمال الكبيرة ..الًوب الكبيور ...كوان فوي األيواب الغوابرة لو َ
قلب ..وداعا أيتها الًقيقة ،أترى ما يا

توزال اضوية عنوي؟ أتورى لوو

أتني اين لعرفتني؟ لقد ضوللت الطريو إلوى المًبوة ،وقود تمور ب وانبي
و أعرفها .وفتًت كتبي تلو الليلوة وقورأت أشوعا ي حتوى اغرو قوت
عيناي بالدموع متع با :هل أنا مم كتب تل القصوائد الملتهبوة ،أيوة و
م روحوووة ،أيوووة مشووواعر لوووأ يصووول لهوووا أحووود ،أيوووة قوووواف غريبوووة عوووم
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األ أ؟ ..وكان عزائي الوحيد ثانية عبا ة نيتشه :لتنأ الف يلة ..لتونأ...
فستستيق أكثر ن ا ةَِ .
ولكوم كوأ أنسوتني تلو األتوماتيكيوة كو بتي القديموة! إن انفصوالي عووم
أحزان العالأ الثالث كان مع زة لم أتمكم مم وصوفها ،فقود كوان مزاجوي
يتبدل باستمرا  ،يتهدب وينبني بسرعة
حياتي بدقة .ولألس
دو

تسم لي بتأمل موا يطورأ علوى

كما أنوه لوأ يكوم هنواإ م وال للفور أو الًوزن فوي

المدينة األتوماتيكي ،أي وا لوأ يكوم هنواإ وقوت لليوأ

أو األمول.

كان كول جنيوه يودخل جيبوي يشوعرني أن شويئا موا قود انخلوع موم وحوي،
ويؤكد لي غأ ةل أنني مصون موم الًوزن ألننوي لوة .وكنوت كول يووب
أقول ي ب أن أغير حياتي ولكم

أجد أية فكرة فت رني ياحونة األياب

مم جديد .وحيم حل الربيع اكتشفت أنني لأ أعد قاد ا على ال ً كموا
أنه لأ يعد ممكنا أن أبكي أبدا!.
وموور ت بشوو رة ياسوووميم ولووأ أتوقووو  ..يووا إلهوووي ...ةلوو الصوووبا
المشوومس األول ....كووان علووي إفووراغ الشوواحنة مووم سووبعيم كرسوويا قووديما
استغنت عنهأ شركة م واو ة ،وإصوال ثوالع خوزائم ،وتنةيو

بوراد،

وترصوود الزبووائم ،وكووان حسوويم ينتةرنووي منووا الصووبا  .وف ووأة جوواءت
هوورة ،وكووان وجههووا وسووامة م وويئة كشووعاع مووم شوومس ةل و الربيووع،
وكانووت ترتوودي ثوبووا يناسووب إشووراقة الصووبا  ،يشووبه ةل و الوواي يرتديووه
المالئكة في اللوحات القويية ،يدو حول عنقها بهاء شال أبويو جعلهوا
وس يوورف شووالها خوودي فأوقفت وه
أشووبه ب لهووة المًبووة .وحوويم اسووتدا ت لمو َ
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بكفووي ،وقبلتووه ،وعنوودما أتنووي أفعوول ةلوو  ،مالووت إلووي فرحووة خ ولووة
وسألتني لماةا أقوب بال فقلت:
 أد ي ..شعرت أن المالئكة ترفرف فو" شالفًد َقت بي كطفلة مبهو ة فقلت:
 هل ثمة عطر على الشال؟فلو َحت لي بأن .
 إةن ما سر الدوا الاي انتابني؟ لعله دوا الًب.ثأ تمعنَت في عيني وقالت:
 نعأ إن تًبني.وظلت مشدوهة ،ثأ أ دفَت ببراءة:
 قبلني إةن هنا!ودف َعت ب صبعها إلى خدها ،ففعلت ،ولكم حسينا صا بي:
 سمير.فأكملنا تفريغ الشاحنة:
 لقد سلبت َ عقل ابنتي. -نعأ إنها توقع الدوا في الرأ

أكثر مما يفعله الربيع.

 سأوصيها بأ تأتي. لم تفل . أنت تعلأ إةن أنها تكسر عةامي بنةرة. -الًب

يكسر عةاب أحد.
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 هاا هو جيل لندن. يوبى ل َ  ،لقد نشأ من مم ت او إَأنوس أن أتوقو
عنود انتهواء النهوا لوأ َ

عنود شو رة الياسوميم ،وكانووت

ظالل السًب تركو فو" األبنية وتركو الري وحبات الطلوع ،حيوث
أخرجووت و قووة ودونووت قصوويدة انتووابتني كًلووأ سوور أسووميتها " هوورة".
ويويت الو قة كموا سويطوى العمور ةات يووب وألتقوي بهوا فوي سوديأ موا،
و اء مدا ما ،بعد الموت ،شيء مؤكدا أكثر مم هاا.
وم ت ستة أشهر ولوأ يًبنوي أحود ،فأحببوت ماجودة الروموي وغوادة
السمان ونوال السعداوي ،وكتبوت سوائل عودة إلوى غوادة وأهوديتها كتبوي
ولأ ي بني أحد ،لأ أد ي إن كانوت سوائلي تصول إلوى سوالت المهموالت
أب أنني أ اسل األشبا .
عزيزتي غادة
كلما قورأت كتابوا جديودا لو أجسور أن أتمنوى أن تًول حماموة بي واء
على نافاتي حاملة أي في الكتوب التوي

أد ي إن كانوت قود وصولت ،

ولطيلووة تًووديقي مووم النافوواة أيووت موورتيم حمامووة قادمووة مووم بعيوود فووي
أحالمي ،وعندما كنت أستيق وأجد النافاة خالية لوأ أكوم أحوزن ،أو تبلول
خدي الدموع ،فأنا أعلأ أن األحبا الًقيقييم يتالقون بعد الموت.


عزيزتي غادة

- 171 -

يقول نيتشه "ال ميع يةم أن الثمرة هي هدف الش رة ،ولكوم

أحود

يفكر بالبا ة" ....هكاا كل مم يقرأإ تسوًرد كلماتو ولكوم موم ةا الواي
يفطم إلى قلب ..؟!


عزيزتي
يا لقصائدإ يا غادة ،ش أن

تزاليم تختل يم وأنت تسيريم فوي
تملكيم سووى

الطرقات فيهطل علينا جوهرإ كالندى ،فل َأ يؤ ق أن
سوويا ة صووغيرة وشوووقة أصووغر ،إن جوواج وحووو مووم الشووفافية حتوووى
ليمزقنا.


ةكرت في إحدى دو ياتها في م لوة "الًووادع" الصواد ة
وكانت قد َ
في لندن ،أن العمر قد ضاع و اء المًبرة .لقود كانوت تلو السواحرة أول
مم أيق قلبي على المرفأ الوحيد لإنسان" :الًب" ،وبعيدا عنه فهو فوي
شووت شووبابي
خ ووأ المًوويل ،سووعيد فقوول بقوود ضووياعه بًثووا عنووه ،وأده َ
ب مالية ةل ال ياع :إننا غير متأكديم مم شيء! وليست عبوادة األلووا
القديمة سوى جمود للعقل الاي كان اخترع تل األلوا .
في أول أياب نوا  ،دخول جول إلوى المخوزن مثول كابوة ،وبيودد حقيبوة
داخلها فكرة ،لقد غير ةل الرجل حياتي دون أن يد ي.
لقوود سووألني أيووم المعلووأ؟ فأشوورت إلووى المكتووب .وهنوواإ فووت الًقيبووة
وأخوورج و عووة وسوواعة وصووليبا وقمصووانا ونةووا ات وبراويووزا ،وأخووا
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يساوب .فاشترى منه حسيم منبها وصورفه .فأوقفنوه عنود البوا  ،وجعلتوه
يفرغ الًقيبة مم جديد .وأبا لي أنه يشوتري هواد الب وائع الصوينية موم
بائعي ال ملة قر مًطة "ليفربول ستريت" ،ويبيعها مم با إلى بوا
ومم مخزن إلى مخزن .فأحسست أنه قود ن األوان لتوديوع الباكسوتاني..
وأن القطا قد صفر.
لقود كوان أكثور مووا لمنوي فوي ةلو المخووزن أنوه كلموا ا دادت مهووا تي
كانت أ باحه تزيد أكثر ،أما أنا فوال يتبودل حوالي ...انتةورت حتوى نهايوة
األسبوع ..تقاضيت أجرتي ..واختفيت.
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الفصل الثالث
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----------- -------------1--شيء يشر الصد مثل شمس فو" نهور ،وأشورعة بي واء ومودى
أ " .لقد انهمر الربيع فاتنا ساحرا ،لقد لفًت النسائأ جسودي ،ولوحوت
الشومس وجهوي ،ولوأ أكوم مسوتعدا لوال الفور  ،لقود حولَوت ع لوة العمول
الرو إلوى جسود ،وموع ةلو انف ورت ضواحكا ،لوأ يكوم هنواإ أيوة نكتوة،
وإنما كمم يبتسأ للطبيعة :أنا سعيد ..أنا جد سعيد.
كان نهر التايمز يشطر مدينة العشرة مالييم إلى قسميم ،وبًثت عم
تل ال فاف التي

يوجد فيها أجنبي واحد ،فوجدت نفسي أستأجر غرفة

في " يتشموند" ،حيث يشعر المرء نفسه في قرية هادئة على ضفتي نهر
وهو في قلب لندن .والًقيقة أن المدينوة قود ابتلعوت القورى المًيطوة بهوا،
وهاا هو سر غزا ة األش ا والمروج والًدائ .
وفووي تلوو المنوواي تغوودو تنووو ات الفتيووات أقصوور ،وعوودد العشووا"
المتعوانقيم فوي الشوووا ع أكبور ،وتةهوور األثوداء أكثوور مموا هووي عليوه فووي
مركز المدينة حيث شعو ياجوج وماجوج تصول وت ول.
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ألول مرة أتنفس بعم الصعداء ،ألول مرة أشعر أنني في بريطانيوا.
فبعوود أن بوودت بلوودا مالمًووه مطموسووة ،أهلووه متبلبلووون ،ت مووع سوووى
المصال بيم أفورادد ،غودت عالقواتهأ أو بيوة كاملوة ،قائموة علوى شورف
خالع ،ومواثي صادقة .شووا عه نةيفوة يتوقو
والها

عليهوا عوا فو الكموان

فيخويأ هودوء وحواني علوى كول شويء ،كموا

يًودع أبودا فوي

كيلبرن.
وأخوورج الربيووع واد الًانووات إلووى األ صووفة فكنووتَ ت وود يوواو ت
المقاهي منثو ة في كل مفر" ،وال وًكات تتبعثور م انوا تًوت الشومس
الاهبية ،والش ر الاي أ هر بمائة لون قود امتوزج موع ابتسوامات الوجوود
البي اء والتماع ال فائر الاهبية .وفي مسيري بًثا عم غرفة وسوؤالي
الموا يم كنوت أدهوش لطبيعووة اإلنكليوز الهادئوة المختلفووة تماموا عوم توووتر
وسل المدينة.
لقد م ى بي المترو إلى " يتشموند " بيم ش ر أخ ور بعود أن
كانت تنتهي نوافاد بال با  !...بواهلل كيو

ي وري القطوا وي وري

مع ه الغيأ والمدى البعيد ،لقد تأملت الس ًب البيو في بًر السوماء
الز قاء ،واستولى علي النعا  ،والنوافا تً

بوالزهو واألو ا"

والثما  ،وف أة أحسسوت أننوا نعبور جسورا ألن صووت الع والت قود
تغير ،فاستيقةت ونةرت إلوى النهور فرأيوت أشو ا ال وفة بي واء
غريبوة ،فوا هلت! هوول تسواقل الووثلج ..؟ ثوأ أد كوت أنهووا ليسوت سوووى
أش ا لو  ،فهبطت ،وهرعوت نًوهوا ،فو ةا بوالري تلفو أ ها هوا
فتطيوور بات وواهي ،وكأنمووا الش و ر هووبَّ لمعووانقتي هووو أي ووا  ،وكووان
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الرصوي

و جوواج السوويا ات المتوقفووة قود امووتأل بوواألو ا" البي وواء

الندية ،فما إن سرت تًت ةل الش ر حتى شعرت بنفسي للًةوات
كأنني في األبدية ،وأخا الزهر يتسواقل علوي كنودفات الوثلج ،وألول
مرة منا أتيت تمتمت د ..ماأسعدني ..إلى يميني النهر وإلى يسا ي
الريا  ،ت قبلني الشمس وت كللني

قة السماء.

و أيوووت صوووويادا ف لسووووت قربووووه ألننوووي كنووووت أعلووووأ أنووووه صووووامت
كالصووخو  ،وموور ف مووم الع ووائز يلبسووم قمصووانا هريووة وتنووو ات
بي اء على د اجوات وم ويم مورحيم موم حنوان ةلو المشوهد .ودف َعوت
ي و غربيووة سووًابة منخف ووة ضووئيلة فاجتووا ت السووماء تًووت الشوومس
السايعة ،سوا ت ظاللهوا فوو" الروابوي ،موم تلوة إلوى حقول حتوى غطوت
النهر ،مرت فوقي وضواعت بعيودا ..بعيودا ..ومورت امورأة تمسو بأعنوة
أ بعووة كووال صووغيرة ،ومووا إن تقوود َمت حتووى أيلقووتهأ فأخوواوا ي وبووون
العشووب األخ وور حووولي .واقتوور أصووغرهأ مووم الميوواد ففوورت الطيووو
السابًة مًلقة ،ولكم بطة كبيرة نفخت في وجهه فتنًى.
ثأ عدت إلى ال سر ،ونةرت إلى يتشموند ،وتابعوت مسويري،
وف أة أحسست أنني أدخل مدينة جديدة غير لندن ،تبدت على ضوفة
النهر بي اء تًدها الزوا " وو ائها التمع صليب كنيسة ،وأنا الاي
كنت أعتقد أنني أعرف لندن كلها أحسست أنني

أعرف ش يئا .

هبطووت ال سوور مووم ا ت وواد ايخوور ،وسوورت علووى صووي
فةهرت لوي شو رة كبيورة توزال عا يوة ،وأنوا
َ

النهوور

ي لسوون فوي الشومس

على أد اج تنًد إلى المياد ،وشيئا فشيئا بدأت أقتر موم البيووت ،ولوأ
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يكم هناإ أي أجنبي،

أسمر و أصفر سود و هنود ،بدت لي بلودة

بريئة منفصلة.
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----------- -------------2--ولكم يوا لألسو  ،كوان جوا البيووت ضوع

موا كنوت أدفعوه فوي

كيلبرن ،استأجرت غرفوة بمئتويم وخمسويم جنيهوا بينموا كنوت أدفوع
مائوووة وخمسووويم ،واشوووتريت يبقوووا هوائيوووا وهاتفوووا نقوووا وتلفوووا ا ،
وأخات أنصت إلى األخبا مم مًطة ال زيورة ،بينموا كنوت أتسوقل
أنباؤهوووا موووم مًوووالت ايخوووريم ،ونسووويت فوووال الهاشوووأ ،وسووولخت
أسبوعا في البا كات وبيدي كتا

متنقال موم دهشوة إلوى حلوأ وموم

نشوة إلى عيود ،وكوان موم يرانوي يأخواد الواهول وكأنموا يورى ألول
مرة عربيا بيودد كتوا  ،أو يسوألني أ هواا هوو القور ن ؟ وكأنموا ثقافتنوا
يمكووم إ أن تكووون بدائيووة ،وكنووت أشووعر بالثقووة :لقوود كسووبت مووم
عملووي السوواب ثالثووة

ف جنيووه ،وتعلمووت لكنووة الشووا ع ،والبيووع

والشراء ،وفهمت عقلية النا  ،وحصلت على عمل جديد.
وفي اليوب السابع اشتريت حقيبة وقصودت " ليفربوول سوتريت "،
مر ت بالـ

city

ألول مرة ،التي ت عد نواة لندن األصلية ،وهوي أحود

أكبر المراكز الت ا ية في العالأ كله ،حيث عدد البنوإ األمير كيوة
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فيها أكثر مم عددها في نيويو إ ،وفيها أكبر بو صات العوالأ فوي
مبنى مم  26يابقا  ،وسرت بًوااء كاتد ائيوة سوان بوول ال وخمة،
وعندما انتهيت بمًطوة " ليفربوول سوتريت " وجودت فتيا توا يرقصوم
بالميني جيب دعاية لسويا ة ب وانبهم ،ويوو عم قصاصوات م انيوة
لسووًب سووي ري عليهووا ،فمووألت واحوودة ووضووعتها فووي الصووندو"،
وعنوودما هممووت بووالخروج وجوودت أخريووات يووو عم م انووا مع ونووا
لألحايوة ،ودعتنوي إحوداهم لوضوع قودمي ،وأخوات تلموع لوي الًوااء
م انا  ،شا حة ميزاته ممتنة بأنني وهبتها مم وقتي.
اجتوووزت الطريووو  ،ودخلوووت عووودة مخوووا ن تبيوووع بال ملوووة شوووتى
ضرو

الب وائع الصوينية ،متنواثرة حتوى مًطوة

" east

" Aldgate

حيوث فوجئوت أن م وورد متورو واحود يصوولها بريتشوموند خووالل 45
دقيقة.
اشووتريت سوواعات يدويووة وسوواعات منبهووة وألعووا أيفووال وأشوورية
كاسوويت وفيووديو ،ومكنووة حالقووة كهربائيووة وقمصووانا وو عووات :مووألت
الًقيبة بخمسيم جنيها ،واكتشفت أن الب واعة تخورج خيصوة جودا موم
المعمول ،وتنقلهووا مووم توواجر إلووى توواجر هووو الوواي ي وواع

السووعر بشووكل

مًووزن ،وعلووى أي م تمووع متً وور أن ي وود حووال عوواجال أب جووال ،غيوور
شيوعي ،لهاد المسألة.
م يت أبيع على غير هدى ،اين فقل شعرت أنني أنطل إلى لنودن،
حزاب الًقيبة معلو علوى كتفوي ،وبويم يودي بعوو السولع ..يوا إلهوي ..إن
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أفرغت الًقيبة سوأعود إلوى الً ورة فوي المسواء وقود بًوت مائوة جنيوه
كاملووة ،أي أ بعووة أضووعاف مووا كنووت أتقاضوواد فووي مخووزن الباكسووتاني،
في شهر.

وحسبتهأ على العملة السو ية فوجدت أنهأ مرتب موظ
واجتاحوت السووماء غيوووب مس ورعة بوا دة ،وأخ و َات ي و ف ائيووة تهووزأ
بتنو ات الفتيات ،وأصوب ب مكوان المورء أن يشوعر بأنفوا

الربيوع حتوى

في أنفا" المترو.
واقتربت مم إحدى المًالت فقالت لي البائعة ب فاء:
 ياسيد ..يوجد نقود في المخزنفخرجووت صووامتا ..يبوودو أنهووا ا تابووت بووي إن له تووي غيوور مطمئنووة..
ي ب أن أعرف كي

أدخل ..وكي

أبدأ الكالب ...وكي

تكوون لوي و

مرحة.
وما إن ويئت المخزن الم او حتوى ابتسوأ لوي صواحبه ..لقود ظننوي
بونا ..وسرعان ما تبدلت سًنته وقال لي:
.. -

نريد شيئا.

فدخلت المخزن الاي يليه وكوان فيوه جول مكفهور وفتواة هادئوة و اء
مكتب فم ويت إليهوا ،وموا إن عرضوت عليهوا مقصودي حتوى صوا موم
و ائي بغ ب:
 -اسمع ..كي

تت او ني أنا وتاهب إليها..؟

ويردني شر يردة ،وقلت بأ

إنهوا ليسوت سووى البدايوة وسوأتعلأ

عوواجال أب جووال ،وحاولووت الولوووج إلووى مًوول م وواو ولكووم البووائع كووان
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يتًدع بالهات

فم يت إلى خر ،وكان صاحبه يقو

عنود البوا  ،فقوال

لي .." " :يويلة وكأن الشراء ليس موم شويمه .فتركتوه ودخلوت التوالي،
فما إن أتني البائعة حتى حدست مابي ويردتني بًركة عنيفة مم يدها
دون أن تنط .
وم ووت سوواعة والًقيبووة

تووزال مغلقووة ،واقتربووت مووم مطعووأ

صغير كتب عليه "سم – بطايا مقلية " وكان ثمة أت راكوا يعملوون
و اء مصطبة ،أخاوا يتأملون ب اعتي ويسألونني بوال اهتمواب عوم
األسعا  ،ولأ يشتر أحد شيئا  ،فخرجوت مًبطوا  ..ولكوم مواء وجهوي
عوواد إليووه  ..ثمووة مووم كلمنووي علووى األقوول! ودخلووت مت وورا فيووه عوودة
بائعات ،ولما علموا مابي أغرقوا فوي ال وً وأشوا وا إلوى البوا
فخرجت  .وم يت إ لى با فاقتر
أن أشر

منوي النوادل وسوألني عموا أحوب

فأخبرته ماأحمل في حقيبتي فأجا

مشيرا بيدد:

 حسنا ..هل لي أن أعرف على هؤ ء النا .فالتفووت ،فوجوودت جلووي شوورية و ائووي يًتسوويان ال عووة ،فغمغمووت
بكووالب غيوور مفهوووب وأسوورعت بووالخروج فلووأ يتبعوواني ،و غووأ ةل و فقوود
ك ووت حتووى ت وواو ت الشووا ع ..يووا إلهووي ...ي ووب أن أنتبووه ...الفيووزا
المكسو ة ي ب أن تكوون هاجسوا ...وملوت إلوى مخوزن ب وانبي فقوال لوي
التاجر:
 -لقد فتًت المًل ألبيع

ألشتري.
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وفوي المخووزن الوواي يليوه قوواب صوواحبه بًبوو مووم و اء المكتووب
وصافًني ،ولكنه شعر ب ي عندما عرضت عليه ب اعتي وقال:
 -اسمع،

تعد مرة ثانية..

فعمدت في المخزن الم او إلى القول فو ا بأنني تاجر شنطة وفيموا
إةا كان يرغب بشيء فأجابني:
-

أحب أن يزع ني أحد في مكان عملي.

فم يت إلى حانة م او ة فوجدت على البا
إدخووال الكووال "،

قد كتوب " ممنووع

أعلووأ لموواةا تووورددت فووي الوودخول وكووأن ةلووو

يعنينووي ،ثووأ تسوواءلت هوول أنووا كلووب فعووال ؟ لموواةا أشووعر منووا أتيووت
وكأنني احد الكوال

الشوا دة ؟ هول المورء بودون ويوم يصوب كلبوا ؟

أو بدون نقود ؟ هل كلب مع نقود يغدو انسانا ؟ ولأ أنا بوال نقوود وقود
سلخت العمر بيم الكتب ؟ وكان هدفي أن أصوير مالكوا ولويس كلبوا .
وأعرضت فعال عم الودخول إلوى الًانوة  ..إننوي كلوب ..لسوت سووى
كلب ...كان الشعو بالدونية قود ا داد حودة بعود الوال الطويول الواي
أةاقنووي إيوواد الباكسووتاني ،وسووألت نفسووي :أتةنووي الًيوواة سووهلة لفقيوور
مم بلد فقيور ؟ وتابعوت سويري فوجودت نفسوي أمواب حوال" باكسوتاني
فدخلت وأ يته ما معي بقصد أن ينتبه الزبائم ،فقال لي وهو يقوع
ويستفهأ عم األسعا وعيناد مثبتتان في شعر الزبون:
 هل تبيع الًشيش؟ . حسنا ..بع حشيشا ةل أ ب .- 183 -

وقال أحدهأ ها ئا:
 اين أ ب مم بيع الًشيش بيع النساء.وقال خر:
 نعأ إجلب نساء مم أو وبا الشرقية وبعهأ في أو وبا الغربي ة.وعرأ علي الًال" أن يقع لي شعري مقابل ساعة منبوه علوى أن
أنتةر دو ي .فتركته وم يت .فلمًت تاجرة ن ية تلبس الميني جيب
وقد لفت ساقا إلوى سوا" وعنودما أقًموت نفسوي عا ضوا عليهوا ب واعتي
دون إةن قالت:
 -أنت تعلأ أنني

ي!
أ يد ...وقد أتيت فقل لتنةر إلى فخا َّ

وكووانوا يفرحووون كثيوورا عنوودما أغوواد بسوورعة ويودعووونني ببسوومة،
وت نبوووت المًوووالت الموووآلى بالزبوووائم فالبوووائع المشوووغول سووويتطير موووم
ؤيتوي ..وأخووات الًقيبووة نووزداد ثقووال ونفسووي تووزداد يأسووا .واكتشووفت أن
أضعاف أضعاف مراحيو المدينة لم تكفينوي فأخوات أبوول فوي الزوايوا
واأل كان ،واكتشفت أن الهواء الطل خير مرحواأ ،وف وأة صور بوي
أحدهأ:
 ماةا تفعل هنا؟-

علي مطر كثير قادب اليوب.

 مطر! -حسنا لل رو ة أحكاب!
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وتوا يت ،فوجدت نفسي أماب بائعة في مخوزن لبيوع التًو

القديموة،

فقلووت لهووا أن لوودي سوواعات منبووه بثالثووة جنيهووات فقوول وعنوودي و عووات
وألعا أيفال وقمصان وكلها

يمكم أن يوجد مثلها في السو" فقالت:

 اعطني سببا واحدا يمنع وجودها في السو".وقالت لي نادلة:
 -اغل البا

بهدوء وأنت خا ج.

وقال بائع:
 ليس مسموحا شراء أي شيء نًم تًت الكاميرا.وظوول خوور صووامتا ييلووة حووديثي وكأنووه ينتةوور منووي أن أخوورج ،ثووأ
جرني ف أة:
-

NO

فاختفيت .واحتاج أحدهأ فعال إلى و عة ،وعندما حاولت بيعهوا
تعطلوت فوي يودد فتركنوي وانصورف .وأصوب ا حتفواظ بموزاج جيوود
صعبا بعد كل ةل المسير ،لأ يعد الكالب يخرج مم حلقوي ،ف لسوت
على عتبة بيت ،ماكرا نفسي بمورا ة أننوي قود أكوون ا تكبوت خطوأ
فادحا بترك ي مخزن الباكستاني .وكانوت يوا الطرقوات تبعوث فوي
النفس وحشة غريبة مما ي عل المرء يؤثر أن يأوي إلى البيت قر
الموقد ،ولكننوي فطنوت ف وأة أن الًوال" الباكسوتاني وبوائع البطايوا
المقلية التركي الوحيديم الايم على األقل اهتما بما أحمله ،وتاكرت
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أن الاي تعلمت منه كان يبيع كيلبرن وليس وسل اإلنكليز ،فعمودت
فو ا إلى مغاد ة الـ  Cityإلى "ما نَ ر هاو " حي المهاجريم.
وفي المترو عدت إلى موالي القديأ :لو أنني تعلمت الت وا ة بود موم
نةأ القصائد لكأ كان ليكون معي اين؟ وتاكرت ةلو اليووب البعيود الواي
ةهبت فيه إلى "مانَر هاو " أبًث عم عمل بيم الغرباء ،نعأ إنوه يبودو
منا ستة سنيم لكثرة ما خاأ عقلي في أمو جديودة ،ثوأ تواكرت مقولوة
لغابريل غا سويا موا كيز :إةا أ دت أن تبيوع شويئا ي وب أن توتعلأ ثمانيوة
لغات ،أما إةا أ دت أن تشتري فال يهأ أن تكون أخر .
وعنودما وصوولت قطعوت الطري و الطويول نفسووه المًواةي لسووياج
البا إ ولأ يكم مثلوجوا هواد المورة ،علوى العكوس فقود دخلوت وب لوت
بيم أش ا

بيعية ونسائأ وبالبل مغردة ،وعندما وصلت إلوى تلو

الًوانيت التركية والكردية والقبرصية أحسسوت أننوي أ اهوا للمورة
األولووى .ولووأ يشووعر أحوود با نقبوواأ لرؤيتووي ،لقوود بوودا وكووأن بائعووا
مت و شويء موألوف لوديهأ ،وكوانوا يسوألونني موم أيوم أنوا ؟ وفيموا
إةا كنوووت متزوجوووا أب  ،ومنوووا متوووى وأنوووا مقووويأ فوووي لنووودن ؟ كوووانوا
يه ووومون فكووورة أن أبيوووع ولووويس كووواإلنكليز يتطيووورون موووم أبسووول
مخالفة  ...وإن إة تتعامل مع تركوي تًتواج إلوى ياقوة أقول مموا هوو
عليه فيما لوو كوان أو وبيوا  ،حيوث عليو أن ترتفوع بفرحو و قتو
وتعابيرإ إلى المزاج الاي هو عليه .ولوأ يزهو نفسوي سووى و
المساومة عندهأ ف ةا قلت لهأ ستة يعيدون إلى الخمسوة ،وإةا قلوت
لهووأ سووبعة يعيوودون إلووى الخمسووة ،وإةا قلووت لهووأ ثمانيووة أي ووا أو
- 186 -

تسعة ،أما إةا قلت عشورة فيتوقفوون عنودها و يتزحزحوون وكأنموا
األموور باألعووداد ول و يس تقييمووا للسوولعة .واكتشووفت أن علووي أن أكووا
ثالثة أضعاف عدد األشياء التي فوي الًقيبوة فوي اليووب الواحود حتوى
تفرغ ،ليس ةل فقول بول علوى البوائع أ يورف لوه جفوم وهوو يسورد
عوم ب واعته أو تتهودج نبورة صوووته ،ولواا ي وب أن يعتورف لنفسووه
مسووبقا أنووه إنسوووان كوواة

أو أن يووؤمم أن الووورب بأ يووة وسوويلة هوووو

شريعة حالل ،ولكم ما جلب لي كربوا

نهايوة لوه هوو أن الب واعة

الصوينية التوي اشوتريتها ليسوت سووى شوبه معطلوة فوي صووناديقها أو
أكثر.

على وش أن تتعطل خالل أسبوع

ودهمني المغيب دون أن أحقو شويئا يواكر ،وكوان فوي مقودو ي
الوواها

أبعوود ولكووم شوودة الوووري وك بووة الشوووا ع جعالنووي أشوووعر

بالوحشة ،فعدت مبكرا إلى الغرفة ،وجلست في السرير وأنا أ تعش،
لقد تسر الهواء البا د إلى ضلوعي ..وقد اكتأبت ةل المساء حتى
كوودت أتقيووأ سووما  ،شوواعرا أن النووا

قوود بصووقوا علووي .لقوود كووان عوودد

المرات التي ب لت فيهوا أكثور موم عودد السولع التوي بعتهوا .إن التواج ر
الاي

يبيع جيدا خالل يومه

شيء يمكم أن يفرحه عنودما يعوود

إلى البيت.
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----------- -------------3--ومرت ثالثة أشوهر ،وضوعت خاللهوا خريطوة دقيقوة لوأ يكتشوفها أحود
غيري في لندن ،حددت فيها بعد ت ا

م نية المنواي التوي يمكوم أن

يباع فيها بشكل جيد ،وتشمل خمسة بالمئة مم المًطات الموجوودة علوى
خريطة المترو،

توزال تثيور دهشوتي حتوى اين ،فاألجانوب موجوودون

فوي كوول مكووان ومووع ةلو فلكوول حووي مووم الوـ  %95الباقيووة سووبب مختل و
ي علهأ ينفرون مم الشراء.
و غأ أن لنودن تعورف الكثيور موم البوائعيم ال وواليم  -فقود كنوت ألًو فوي
الوجود أن ثمة مم مر عليهأ قبلي ،والقليل يمل تصوريًا ويودفع ضوريبة  -إ
أنني الوحيد الاي اكتش أسلوبا جديدا :تبع إ شيئا واحدا.
فقد وجدت أن بعو السلع تنفا بسرعة بينما تةل أخرى مم يوب إلى
فتكونَ في ةهني فكرة البًث عم سلعة واحدة ماهلة جديدة لأ يرها
يوبَ ،
أحووود ،أو هيووودة تصووودب المشوووتري بسوووعرها ،فووو ةا حقووو هووواا الغووورأ
الصووفتيم ف و ن البيووع سوويكون سووريعا خايفووا .وصوورت أختبوور كوول قطعووة
أشتريها ،أدق فيها قبل وضعها في الًقيبة ،بًيث
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تتعطل علوى األقول

أثنواء البيوع ،وأسوميتها "ب واعة النصوابيم موم الصويم" ،وكنوت متشووككا
في األياب األولى :هول يمكوم أن أبيوع بائعوا هوو نفسوه يغوش ايخوريم؟ ثوأ
بدأت تتكش

لي الدوافع فيما بعد يوما بعد يوب.

بشوكل عوواب النووا

ميووالون إلوى أن

يشووتروا ،فمووا إن يرون و حووامال

الًقيبة حتى يلوحون في كفهأ " :نريد..

نريد شيئا" ف ةا لأ تبع شويئا

يثير استغرابهأ لم يشتروا ،حتى بعد أن يشترونه خيصا جدا يتساءلون
ما فائدته لي ،لماةا أضعت النقود؟ لأ أكم قد خططت لشرائه ،لقد غافلني
البائع ...ولكم بع هأ يةم أنهوا سولعة نواد ة أتيوت بهوا موم مكوان خفوي،
و خوورون يشووترون ليوووفروا علووى أنفسووهأ مشووقة الوواها إلووى المخووزن،
وغيرهأ يشوترون لعاوبوة اللسوان ،أو شوفقة ،وكثيورون يشوترون لتقطيوع
الوقت وفت جلسة .وفوي المقواهي التركيوة يشوتري أحودهأ ليووهأ عبوي
الو " أنه يمل  ،أو عندما يشعر أنه منبوة وفي يريقه ليغدو مهموال فوي
م لسه ويريد أن يثبت أن له قيمة ،ويغا خر فيشتري ،ويعتقد ثالث أنها
فرصووة

تفوووت وإ لوو َأ اشووترى األو ن؟ .وبعووو األتووراإ يشووترون

لتًقي الاات وفرأ الكلمة عبر المساومة وليس لًواجتهأ إلوى السولعة،
ونسبة كبيرة يشترون بعد أن يقتنعوا منوي بأنهوا سولعة خيصوة جودا ،ثوأ
يكتشفون بعد أن أغواد أنهوأ ليسووا بًاجوة إليهوا علوى كول حوال .ويكوون
الدافع عند بعو الزنوج فطريا غريبا

يفسر ،مم قبيل ما دمت أنا أبيع

فلزاما عليهأ إةن أن يشتروا ،أو إةا كنت أنا البائع فهأ حتما المشترون بال
مفر ،وغالبا ما يشتري الزنوج يومي السوبت واألحود ،حيوث يكونوون قود
تقاضوا مرتباتهأ األسبوعية ،فت د أحدهأ يفكور :نعوأ ..فوي جيبوي نقوود..
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إةن أعطني هاا الشيء! .وةات يوب قالت لي إحداهم في صالون للًالقة
النسائية ،وقد دخلوت وفوي حقيبتوي نووع موم المقصوات يقطوع كول شويء،
وكانت تنةر إلى شعرها في المر ة يصبغ فلمًتني:
 بكأ؟ ثالثة جنيهات فقل. أعطي أثنان. قليل. اثنان ونص .-

بأ .

 حسنا ..ما هاا؟وقامت والصبغة على شعرها إلى ال زدان ،إنها حتى

تعورف مواةا

أبيع.
 إنه مقع يقطع كل شيء. حسنا خا.وأعطتني النقود فقالت أخرى منتةرة:
 هل نستطيع أن نقع به كل ما نريد؟وألن األجنبي غالبا

يفهأ سوى المعنى المباشر لل ملة قلت بلهفة:

 أجل ..كل شيء ...كل شيء.ف ًكم بخبث مم و اء المرايا ،وقالت إحداهم:
 لماةا تريديم أن تقصي ةل الشيء؟وقالت أخرى برجاء:
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 مم ف ل هل تستطيع أن تعود في مرة قادمة؟ أحمل نقودا اليوب.وكووأن هوواد السوولعة ليسووت موجووودة إ عنوودي ،أو كووأن لنوودن قريووة
منقطعة .وأعطتني قأ هاتفها وعنوانها .وقالت أخرى:
 بعني المقع ب نيهيم فقل-

أستطيع.

فًزنَت كثيرا وقالت:
 إنني-

أمل غيرهما.

أقد .

والً أنني لأ أعد أستطيع تخفيو السعر بعودما بعوت األول ،فقالوت
غاضبة:
 سأ مي على مقصات السًر فال تبيعها أبدا.وقامت إلى الًقيبة بشعوةاتها و مت السًر .فخرجت وقد عرفوت السوبب
الاي ي عل اللبنانييم ياهبون إلى إفريقيا القاحلة ويصبًون هناإ أثريواء .وموم
كثرة ما بعت الزن يات تعودت عيناي على سوادهم وأصبًم هم فقول يثورن
غوووائبي ،لقووود كوووم يدغووودغم بوووي شوووعو ا جنسووويا عنووودما تمووووج أع وووائهم
ومكو اتهم أمامي في صالون ضي مم الًالقات والمنتةرات.
أما التركيوات فبودون أضوع

موم الزن يوات فوي اتخواة قورا الشوراء

دون اسووتئاان أ أو وج ب وووا هم .و غووأ أن صووالوناتهم تبوودو أكثوور
ترتيبا و تبعث على ا ختنا" إ أنني كنت أحس وكأنما أيديهم مغلولة
ي رؤن على صرف جنيه واحد.
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وبدا لي الهنود مم الصعب بيعهأ مهما كنوت مواكرا ،ومورد ةلو فقور
تا يخي عمي مدقع مال ب لتقتير هائل بقصد النهوأ .و أعرف لماةا
يسل الزنوج نفس المسل ،
تختل

أسوتطيع أن أقوول سووى أن يبواع سويا

عم األخرى اإلفريقية .فالصينيون مثال هأ ال الية الوحيدة التي

يمكم ألحدهأ أن يشتري أبدا ،ف ن كنت قد بعت بعو الهنود بعد تخفيو
السعر إلى أدناد أو بخسا ة ف نني لأ أبع صينيا واحدا ،و أظوم أن يعوود
ةلو إلوى التربيووة الشويوعية ألن بيوع جاليووة هونوغ كونوغ أو سوونغافو ة أو
تايوان يبدو أي ا مم المستًيالت.
أما العر

فكثيرا ما بعتهأ ،عدا المصرييم فودائما كوان يخيول إلوي أن

جيوبهأ مستًيلة .وكنت أكلأ العر باإلنكليزيوة و أكشو

عوم نفسوي،

مما جعلني أميز بيم يبيعتهأ وبيم باقي الشعو التي أحت بها عند كول
خطوة وفي كل مخزن بًيوث

يوأتي المسواء إ وأكوون قود تًودثت موع

مائتي جل وكابت مائتي مرة.
ويوما بعد يوب غدا لسًنتي وحركاتي شكل بائع ،وأصبًوا يتنبأون ما
أ يد منا دخولي ،وبدا كأنما منًت تصريًا بودخول كول المًوالت إة لوأ
يعد أحد يرتا بي ،وأصب وجهي أكثر توأثيرا علوى الزبوون ،واكتشوفت
خمسة عشر منطقة أغشى كل يوب واحودة أو أكثور ثوأ أعوود إلوى األولوى.
وكان صباحي يبتدىء دائما في المترو الاي يقلني مم يتشوموند إلوى الوـ
 Cityبالسووؤال الكبيوور التووالي :مووا الوواي سأشووتريه اليوووب وفووي أي مكووان
سأبيعه؟ إن المرء يتقاضى دائما ثمم الفكرة أما ال هود والصوبر فأمرهموا
هيم .وهطلت أمطا نوا وأخات تهب مم األيلسي يا تتوغل عميقا
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في المدن والقرى البريطانية أبطأَت حركتي وجلبَت أ ها أيا وحولَت
المدينووة إلووى جنووة .وكنووت أفعوول واكتشوو

كوول ةل و بغيوور حووب ،ولوويس

كالماضي عندما كنت أنةأ القصائد وأفتش عم التعابير السامية ،لقد كنت
أشعر بالخلود يختفي و اء الفم .أما اين ف ن أيامي تسوتهل فوي البايول،
وتل الطريقة فوي البيوع تودمي وحوي ،أخودع المشوتريم وأكسور القلوو
مغنيا في الشوا ع:
بيع قلب
بيع حب
شوف الشا ي ميم

( )1

لقد وجدت نفسي في أحياء الملونيم مم جديد! أعيث فسادا أكثر بكثير
مما يفعله أهالي كيلبرن :فيزا مكسو ة ،غش ،تهر مم ال ريبة ،إيااء
أمزجووة النووا  ،ولووأ يكووم لوووي عووزاء سوووى اكتشوواف األحيوواء ال ديووودة
والبا كات والبشر .وموع ةلو ظلوت تلو الًقيبوة فوي مخيلتوي موم أجمول
الاكريات أعلقها على كتفي يائفا جالبا النقود دون ئيس فوقي يوأمرني،
متعرفا على أنا

كثيريم متعلما أشياء كثيرة ،متاكرا كي

كانوا يبيعون

فووي المه وور البرا يلووي .كووان علووي أن أظوول مبتسووما هادئووا إةا أ دت أن
أستمر في البيع ،غأ ثقل الًقيبة ويول المسير ،لقد علمتني تل المهنوة
السووعادة وفنووون الريوواء ،وتعلمووت أن النووا

مختلفووون اخووتالف بصوومات

أصابعهأ ،و حل الربيع مخلفا في جيبي ألفي جنيه أخرى.
 -1عبد الًليأ حاف .
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وفووي حزيووران أنهووت بريطانيووا اسووتعما ها لهونووغ كونووغ ،و فرفووت
األعالب الًمراء فوقها ،وسل هلع هائل مم هرو

ؤو

األموال بعود

أن أصبًت في قب ة الديكتاتو ية الصينية .وفوي حزيوران أي وا تووفي
الشيز الشعراوي ،وبينما انشغلت معةأ المًطوات الف وائية العربيوة فوي
تغطية الًدع سواعات يووال ،وخورج فوي ال نوا ة عشورات اي ف موم
المصرييم ،عثرت فوي اليووب التوالي علوى جريودة "اإلنتبنودنت" متروكوة
نشرت مقا قالوت فيوه أنوه كتوب قصويدة فوع فيهوا الملو
في مترو ،وقد َ
فا و" إلى مصاف ايلهة ،ثوأ فعول الشويء نفسوه موع عبود الناصور ،وأيودَ
ختان البنوات ومنوع النسواء موم العمول ،وكتوب مقالوة ضود الكهربواء ألنهوا
تًيل الليل إلى نها وهاا ضد مشيئة الخال !.
وفي حزيران انًد ت أغصان األش ا أكثر فأكثر فوو" الطرقوات،
فكانت تصطدب بزجاج الطاب الثاني للباصات الًموراء ،وأصوب النهوا
يويال حتى أن الشمس لأ تعد تغيب حتى العاشرة .وكلما اشوتدت حورا ة
الشمس كانت األثداء تتعرى واأل داف تبر  ،والقامات البي واء توتألأل،
ولعابي يسيل ،كانت اإلنكليزيات يلبسم "المينوي جيوب" تًوت المعواي
فوي مهريوور الشووتاء ،وعنوودما حوول الصووي

تفشووى فووي المدينووة كلهووا ولووأ

تةهر الزن يات أقل وسامة أو أناقة ،بل بدت مكو اتهم أكمول اسوتدا ة،
وتبدى الزنووج بالقمصوان الداخليوة :ع والت مفتولوة ،وقاموات ممشووقة
ياضية .وشوهد كثير مم النا

عراة فو" اخ را العشب وأصوبًت

الشوومس تشوور" تووا ة فيغوودو ال ووو حووا ا وتغيووب يووو ا فتصووب الووري
قا سة .فما إن تخرج إلى النهر فوي يووب عطلوة حتوى تشوعر بال نوة فعوال
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على ضفته ،حيث تتمايل الفتيات بيم الشوبان ،وتوتألأل الصودو البي واء
بوويم الخ وورة الكثيفووة التووي صووبغت الميوواد :كووؤو

البيوورة ،ضووًكات

الشبان ،وداعة النسيأ وهدوء الغرو  ،ت علنوي أدمودب إنهوا ليسوت سووى
جنة ...أنا خا جها غأ أنني داخلها!.
أمووا شووا ع العووور فقوود عووج بالسووويا الخلي يوويم ،إن هوواا الطريووو
المسمى "إدجوا

ود" يمتع كل ما نهبه المسوؤلون العور موم األموة

فووي السوونة التووي انصوورمت :مالهووي ،حانووات ،مطوواعأ ،عوواهرات ،دو
سينما ،ب ائع ،بنوإ ،عقا ات للبيع ،سويا ات لألجورة ،مكاتوب للشوًم.
وفوووي شوووهر

تةوووم نفسووو فوووي الريووواأ أو المناموووة ،إة أن النسووواء

المتشووًات بالسووواد فووال تةهوور سوووى عيووونهم مووم الكثافووة بًيووث يخيوول
لعربوي أنووه عوواد إلووى وينووه .ويووزداد موودخنو النا ن يلووة فت وود الطوواو ت
موضوووعة علووى األ صووفة ،وفووي األموواكم الممنوعووة .فووي ةل و الشووهر
بالاات كانت حبوو الفيواغرا األميركيوة الز قواء

توزال مًةوو ة فوي

بريطانيووا  -قيوود الد اسووة  -وقوود جنيووت مووم بيعهووا فووي ةل و الشووا ع ألفووا
ومووائتي جنيووه .وفووي شووهر أيلووول بعوودما اختفووى الخلي يووون عوودت إلووى
ت ا تي القديمة.
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----------- -------------4---

البوا د عواد يطووف

أصوب النهوا ي عوتأ بسورعة ،وغويأ الخريو

فو" لندن :أيلول ..والبيوت المبللة الكئيبة ،الةوالل البوا دة والوري
المتماوجة ..يا إلهي ..ما هو هاا الاي يسمى الفصول األ بعة ..؟
إنه الخري

مم جديد ،هول تغيور شويء؟ ..إننوي

علوووى الميووواد ..الًمووواب الًوووزيم ،أو ا" خريووو
تمووا

العشووب ..يووا إلهووي كي و

أ ال أدو  ...الوبل

صوووفراء فوووو" خ ووورة

الطبيعووة كوول عوواب أ بعووة يقووو ؟.....

واإلنسان يدو ويدو .
وظلت أ باحي

تتعدى ما كنت أتقاضاد في مخزن الباكستاني حتوى

حلت عتمة ةل الخري  ،وأخا ال ياء يتالشوى مبكورا .وةات يووب أثنواء
مورو ي بالبيكووادلي بعود نهووا مره و  ،وفوي ظووالب الغويأ الووداكم ،لمًووت
قر المطعوأ السويسوري جوال و اء مصوطبة غريبوة ت ويء وتشوتعل
كش رة عيد الميالد ،متلفتا يمنة ويسرة بخوف ،فاقتربوت أل ى موا الواي
يبيعووه هوواا الرجوول ،فاكتشووفت و عووات جاجيووة قوود حشوور تًووت ألوانهووا
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مقاومات دقيقة ،ولمبات بً أ أ

الدبو ،

قاء وحمراء وصوفراء.

تغووايها بطا يووة صووغيرة جوودا ،ف و ةا مووا قمووت بفتًهووا أضوواءت وانطفووأت
كأع وبووة .وكووان قوود وضووع سووتة منهووا مختلفووة األلوووان فأخووات تشووتعل
وتنطفووىء مثوول مهرجووان ،فأمسووكتها بيوودي غيوور مصوود" ثووأ فعتهووا إلووى
عيني فطا صوابي ،إنهوا السولعة التوي تًقو المعادلوة األصولية :ماهلوة،
جديوودة ،خيصووة ،ضووئيلة .ف و ةا مووا اسووتعملها مراه و فووي حانووة معتمووة
سووت عل قلووب حبيبتووه يثووب! وممووا اد فووي جنوووني كيوو

كووان الشووبان

والفتيوات اإلنكليووز يتخايفنهووا منووه مقابول ثالثووة جنيهووات بسوورعة ع يبووة
حتوى خيوول إلوي أنووه قود يبيووع مائوة و عووة فوي سوواعة ،ولكوم لسوووء حةووه
سوورعان مووا ظهوور شوورييان فووولى األدبووا  ،مخلفووا علبووة كرتونيووة علووى
األ أ يبع عليها :و عوة ديسوكو للًفوالت -

فيغوا

 -فوضوعتها

في جيبي وقود أد كوت علوى الفوو أنهوا صوينية وأن سوعرها لوم بت واو
جنيه ونص

بال ملة في الـ  ،Cityولأ أنأ جيدا في تل الليلة.

وفوي الصووبا البوواكر موور ت بمًطوة "ليفربووول سووتريت" فوجوودتهم
يووو عم شوووكو م انووا ،وأعطتنووي واحوودة وشووكرتني ألننووي أخوواتها،
وتناولتها وأنا أ ال أفورإ عينوي موم النعوا  ،لقود كنوت َموتوو ا ييلوة
الرقوواد .وعنوودما وصوولت إلووى "ب وواعة النصووابيم مووم الصوويم" وجوودت
سعرها  1.2جنيه فاشتريت مائة ووضوعتهم فوي حقيبوة صوغيرة علقتهوا
في كتفي ،وات هت هاد المرة إلى أحياء اإلنكليز.
وابتدأت ببائع للسندويش قر مًطة للمترو في أكثر أحياء اإلنكليوز
ثراء ،وفتًتهأ على من دة أمامه مرددا:
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 و عات للًفالت ..تعمل على البطا ية ...وت نم النساء.فقدب كأنما ليطردني قائال:
 يا إلهي ..ما الاي تفعله هنا!؟ثأ ت مد في مكانه ،ووضع إحوداهم فوي يودد وأغلقهوا ثوأ فتًهوا ،وبودا
كأنما عبرت في ةهنه فكرة وقال:
 بكأ هاد؟ ثالع جنيهات فقل. ثالثة فقل! ..هل هي مسروقة؟!إن كثير مم اإلنكليز على ثقة مم أنهأ إةا ما اشتروا شيئا ف نه سويدوب
حتى يملوا منه فيرمود.
ثأ أ دف:
 حسنا  ..لم أترإ هاد المع زة تمر مم أجل ثالع جنيهات.وةهب إلى صوندو" النقوود ،وتوقفَوت شواحنة علوى البوا

وهوبل

منها أحدهأ ويلب سندويشا  ،وخرج ت وقد شوعرت موم أول بوون
بتفوواؤل ،ومووا إن ول ووت خمسووة مخووا ن ح تووى اشووترى ثالثووة موونهأ،
و ت بعنوووي السوووائ بالشووواحنة وتوقووو

فوووي منتصووو

ضاحكا:
 هل مع قداحة ت نم النساء؟! إنها فعال تفعل ةل ! -إنهم م نونات أصال!
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الطريووو وقوووال

واشترى اثنتيم وم ى ،فدخلت صالون حالقة لإنكليزيات ،فشدهم
ل رأتوي ،ولكووم موا إن أضووأت أ بعووة و عوات أموواب المرايوا حتووى أخووات
إحداهم تفكر وتفكر وهي تنةر إليهم وإصبعها في فمها متورددة متورددة
متلفت ة حولها كأنما تنتةر إحداهم أن تشتري قبلها لتتش ع ،وكنوت أقوول
إةا هاد الفتاة اشترت ف ن ال ميع سيشترون بعدها ...وكأنما يعتمدن علوى
أفكوا بع ووهم ولوويس لهووم ثقووة بعقووولهم! أنووا مووثال إةا أ دت أن أشووتري
شيئا ف نني أفكر أو إن كان يلزمني ثأ ب ودته ثأ إن كان سوعرد يناسوب
جودته ثأ إن كنت أستطيع أن أجد أف ل منه في السوو" أو أ خوع ،ثوأ
بعد ةل أشتري دون أن أتلفت أو أسأل أحدا :أما هي فبقيت تفكور وتفكور
وإصووبعها علووى شووفتيها ،وكووان يناسووبني أن أبقووي الو عووات مشووتعلة موودة
أيوووول ليراهوووا ال ميوووع ،وكنوووت أحووود  :لوووو أنهوووا لوووم تشوووتري فووو نهم
سويطردنني حووا ! وحودثت المع ووزة ،هووا هوي فتوواة جريئوة تخوورج النقووود
فووو ا ،فيوونقو ال ميووع علووي بعوودها كأنمووا كبووتم الرصووانة أيووول ممووا
يًتملم ،وقالت إحداهم:
 إنها ت نم الرجال فعال.وقالت أخرى:
 إنهأ م انيم أصال.وتبعتني إحداهم إلى الشا ع واشترت سبعا وأخفتهم في جيوبها قبول
أن تعود.
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ودخلت مطعما تركيا للشاو ما وعرضتها فتأملوهوا مليوا ولوأ يعرفووا
ماةا يمكم أن يفعل بها وتركوها ولأ يشتر أحود ،ثوأ عورأ علوي أحودهأ
يعاما مقابل واحدة فرف ت وخرجت.
ولمًوووت شووولة موووم الموووراهقيم واجمووويم فأضوووئتها لهوووأ فانفرجووووت
أسووووا يرهأ بسوووورعة ،ثووووأ اكتووووأبوا إة توووواكروا أن جيوووووبهأ فا غووووة :إن
المراهقيم يتعكرون لالشيء ويفرحون لالشيء ،وعندما أهوديتهأ واحودة
تغيرت سًنهأ كما

يصد" أحد ،وانف روا ضاحكيم وخلفوني سعيدا.

فول ووت مخزنووا لبيووع األحايووة ،وكووان ثمووة شووابا وسوويما فووي الووداخل،
فأعدت عليه الديباجة فقال:
 أنةر إلى ةل الًااء ،إةا اشتريته ف ن ت نم به الفتيات.فهممت في الخروج فقال لي:
 حسنا ..انتةر...وصا :
 كال ا ..كال ا...فخرجت مم الداخل فتاة أكثر أناقة:
 يقول أنها ت عل النساء م نونات ،تعا لي يا كال ا انةوري إلوىهاد! ....هل جننت!؟ ..هل ت عل مثل هاد الو عة م نونة ؟!
ولكم الفتاة ضًكت فعال ما إن وقعت عيناها عليها ،مموا جعلوه يوردد
ممثال:
 اللعنة علي  ..أنت أصال م نونةواشترى واحدة ،فأخ َات ترقع خيالء وتوا َ ت بها:
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 يا إلهي ..لقد جنت حبيبتي.ونةر إلي شز ا وأنا ابتلع النقود فقلت:
 مووا ب و لقوود جعلتهووا سووعيدة بثالثووة جنيهووات ،كووأ تًتوواج أنووت لتفعوولةل !؟
فصا بفةاظة ممثال:
 أنا أجعلها سعيدة م انا ...بهاا!وأشا إلى أسفل بطنه!
وفووي الطري و أحسسووت أن البووول قوود وصوول إلووى معوودتي،

بوول قوود

شعرت بوخا في نتوءات القفع الصد ي ،فبًثت عم اويوة فلوأ أجود،
إن الًي موع مودهش كأنموا نةفوتَ أ كانوه بيودي  ،فعرجوت إلوى مور
معتأ .وحالما خرجت تبعتني مم الداخل سيا ة "جواكوا " قواء فخموة
وسوودت علووي الطري و  ،فا ت فووت ،وترج َلووت بسوورعة سوويدتان سوووداوان
أشبه باألميرات ،قالت إحداهم بينما كانت األخرى تبتسأ بمكر:
-

يمكم أن تفعل ةل دون تأنيب ضمير

 إن بولي يؤنبني أكثر. هاا واضوأغر َقت األخرى في ال ً بينما أخر َجت األولى هاتفا:
 -سأستدعي البوليس..

يمكن اإلفالت.

وشووور َعت تووورقم الووورقأ ،فاضوووطربت بشووودة ،كانوووت دقيقتوووان فقووول
تفصووالني عووم سووو ية ،ولكووم يوود األخوورى امتوودت بنعومووة إلووى الهووات
وأغلقته ،ونطقَت وعلى سيمائها الثراء الفاحش:
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 ما الاي تبيعه؟ -إنهووا و عووات للديسووكو مووم

فيغووا  ،سوووف أهووديكما اثنتوويم،

انةرا...
وعودت موم جديود إلوى عتموة المور  ،وأشوعلتها علوى مقدموة سويا ة،
فانف رتووا ضووواحكتيم حتوووى أن دموعوووا سووعيدة ظهووورت علوووى أهووودابهما،
وتناو َلت األولى إحداهم وقالت:
 أةكياء جداوأ دفَت األخرى:
 هل تملىء بالغا ؟ أجل أنةري ..إنها كالسيكية...تعبأ ثانية.

وأ يتها كي

 حسنا بكأ تبيعنا خمسة؟ بخمسة عشر جنيها. اخفو لنا السعر.فقلت كاةبا:
 -إنني ا ب فقل نص

جنيه في الواحدة.

 وإةا اشتريت عشرة. -أي ا

أستطيع أن أقوب بأي تخفيو.

 حسنا ..وإةا اشتريت ثالثيم. سأقوب بتقبيل يدإ شاكرا.- 202 -

 مم أجل ثالثيم. أجل. وإةا اشتريت الًقيبة كلها. سأقبل حاائ يا سيدتي. حسنا إفعل.كنت غير واث تماما مم أنها

تمز  ،فملت إلى القول:

مقطع حافته الرقابة
وعدت إلى مًطة "ليفربول ستريت " فوجدتهم يو عم بصعوبة
م انا مياها غا ية و أحد يلتفت فأخات علبة وم يت ،واشتريت
مم جديد مائة و عة وحقيبة صغيرة مما جعل بائع ال ملة يقول:
 إن ترب أكثر مني ..هل بعتهم بثالثة جنيهات أجل.وتركته متع با  ،وعدت إلكمال الشا ع نفسه ،فدخلت مكتبا لبيع
العقوا ات ،فلوأ يسوتطيعوا أن يقواوموا أنفسوهأ موم ال وً  ،وبعووتهأ
الواحد تلو ايخر ،وأنا أ قب المدير يًتقم شيئا فشيئا ثأ صر بي:
 لقد حولتَ مكتبا إنكليزيا إلى با ا .فعاد ال ميع إلى الريانة :هكاا تتهودب الً وا ة ،عنودما يوزداد أولئو
الايم

يهمهأ سوى المال تبودأ المدنيوة بالتوداعي ،وعنودما يصول أجانوب
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مم العالأ الثالث إلى مراكوز القورا يبودأ السوو

ينخور ،وهواا موا حصول

بال بل للً ا ة العربية.
ودخلووت المطعووأ المقابوول ،ولووأ يكووم قوود فووت بعوود ،فوجوودت من وودة
مفروشوة بال نيهوات اإلسوترلينية ،و جووال وامورأة يعودانها ،ولوأ يبووديا أي
خوف لمشهدي ،ولكم أنا خفت وخرجت ،فنادتني فوقفت بعيدا عنها:
 ماةا تريد؟فأضأت لها الو عات على من دة قريبة:
 حسنا خا.ونقدتني ثالثة جنيهات ثأ أ دفَت:
 اهبل إلى المطبز فربما يشتري أحد من .لقد بودت لوي لنودن منوة منوة علوى غيور موا كوان يروجوه الشويوعيون
في الماضي ،لقد مر عاما وأنوا أخورج النقوود فوي الشووا ع وأعيود النقوود
وأبيووع وأشووتري ولووأ يتًوورا أحوودا بووي فووي أفقوور األحيوواء ...بمووا تطووال
المافيا األغنياء فقل ..لسوت أد ي! هكواا فكورت وأنوا أهوبل الود ج حيوث
فوجئت بعبيد لندن تلفًهأ وائو الطهوي وبخوا مكنوات الغسويل :أتوراإ
وعوور وهنووود ،فعرضوووت علوويهأ الو عووات فت معووووا حووولي وكأنموووا
ليلتقطوا أنفاسهأ ،وأخواوا يًودقون بهوا وهوأ يمسوًون العور" بأكموامهأ،
ثوووأ موووا لبثووووا أن تفرقووووا ،وكأنموووا هووواد الو عوووات

تعنوووي لهوووأ شووويئا..

فصووعدت الوود ج مووم جديوود وأنووا أشووعر با حتقووا لتلوو الطريقووة التووي
تم ي بها أيامهأ ،إن التاجر

يمكم أ يًتقر العامل.
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وصوووادفت فتووواتيم ت لسوووان فوووي حديقوووة فملوووت إلوووى ت او هموووا ،إن
الو عووات

ت وويء فووي نووو النهووا  ،ولكووم إحووداهم وقوود لمًووتهم فووي

يدي قالت:
قب تي َ
 إن تبيع شيئا ..أليس كال ؟فعمدت إلى إضاءتهم داخل الًقيبة ،فابتسمتا وظلتا صامتتيم:
 إن ت عليم الرجال م انيم بها. إنني أجعلهأ م انيم بدونها.وضًكتا.
 ثالثة جنيهات فقل. حسنا ..كأ مع يا كريستيم؟  22بنسا.فانف رت األخرى ضاحكة وقالت:
 يا إلهي  22بنس فقل.  22بنس. ولماةا عددتهأ؟وغاد تهما مبتسما ،فصاحتا بصوت واحد:
-

sorry

فرميت لهما بواحدة ،فتلقفتاها منفعلتيم ،وأ سلتا لي قبلة في الهواء.
وتفاديت با ا كنت أعلأ أن النادل لم يدعني أن أتوق

به لًةة

واحدة ،ألن النقود التي مم المفروأ أن يشربوا بها ست شفل وتغدو
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في جيبي ،فال أتواكر أننوي بعوت شويئا فوي حانوة موم الًانوات ،إنهوأ
يتطيرون مم ؤية بائع جوال كأنما على أسه قرنان ،ولكوم ف وأة
أيت النادل يخرج وينهم في استرضاء فتاة جاابوة كانوت تًواول
توديعه ،فول ت  ،وشاهد ت صوًبة موم شوبان وفتيوات عابوة عابوة،
يًتسووون ا لبيوورة فووي ضووً حميمووي مووم أعمووا" القلووب .وقلووت إن
هؤ ء لم يشتروا أبدا  ،إن هاد المشاعر األصيلة تزد ي كول شويء
إ الًب ،ومع ةل علي أن أحاول ،ولكم إن بدأت خطوأ سيصوبون
علي جاب سخريتهأ وضًكهأ ،فعمدت على عرأ الو عوات علوى
ا ثنوويم مووم الرجووال ي وواو انهأ أللفووت نةوورهأ إلووي ،ثووأ انكفووأت إلووى
من وودة أخوورى ت لووس إليهووا امرأتووان بالغتووان وأنووا أد ي أنهمووا لووم
تشتريا ،فقالت لي إحداهما والسي ا ة في يدها:
 -إنني

أدخم

وقالت األخرى:
 -إن هاد الو عة تدفعني إلى مزيد مم التدخيم وأنا

أ يد ةل .

ثووأ عموودت إلوويهأ قووائال :هديووة جديوودة ائعووة لعيوود الموويالد .فووا د وني
سوواخريم كمووا توقعووت ،ولكننووي جعلووت أييوول ألننووي كنووت منتةوورا أن
يشووتري أحوودهأ حتووى يغووا منووه البوواقون دون أن يكووون لهووأ حاجووة إلووى
الو عة ،وهاا ما حصل إة قواب أحودهأ مةهورا لهوأ يبيعتوه كشوا ثوري
وقال:
 -اعطني اثنتان.
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وأخوورج مووم مًفةتووه سووتة جنيهووات ونقوودني إياهووا باس وتعالء خفي و
الةل ،وضًكت مم جوا د ثالع فتيات جعلم خور تتملكوه الغيورة ،فقواب
واشترى اثنتيم حتى يسًب منه فكرة السخي الوحيد التي ا تسمت علوى
وجهه ،فقامت ثالثة مم الطرف ايخور للمن ودة وقود تبودى علوى وجههوا
يمكم أن يشتري اثنان وهي

أنه

تفعل وصرخت بي أعطنوي واحودة

فرميت لها بها في الهواء ،ود المر في ال ميع وهأ يورون الو عوات
تشتعل في عتمة الًانة وتنطفئ ،وأحسوا أنهوأ يمكوم أن يةلووا سولبييم
فبدأوا يشوترون الواحود بعود ايخور حتوى لوأ أعود أتمكوم بسورعة موم عود
وإ جاع النقود .ثأ قلت لهأ عيد ميالد سعيد وهممت بوالخروج ،فطلبتنوي
المرأتان المنفردتان واشتريتا وخرجوت والنوادل

يوزال علوى الرصوي

يقنع الفتاة بأن تًبه.
وف وووأة فوووي الشوووا ع ةاإ ،مووورت ب وووانبي السوووودانية صووواحبة
عمران ،وكانت تبدو مهزولة نًيفة وقد اختفى دفاهوا ،فت او تهوا
دون تًيوووة وم ووويت .ثوووأ وقف ووو ت مووواهو  :بووو لهي ..أأتركهوووا ألن
مؤخرتهووا غوودت صووغي رة ؟ ..إننووا نتعاموول مووع الموورأة أحيانووا كشوويء
ليس له و !! ...وعدت وتمنيت لها يوما سعيدا وانصرف ت .
ودخلووت فرعووا لشووركة "توواتو " المختصووة بوضووع الوشووأ علوووى
األجساد ،واستملت أحد المنتةريم وكان ي ع حلقة في أةنه فاشترى
واحودة ،وكوان ثموة أخور ي ووع حلقتويم فاشوترى اثنتويم .وقوا ل ثالووث
بلهفة:
 هل تبيع ثالثة؟- 207 -

وكأنني

أبيع ثالثة .وفوجئت بأنه قد غر ثالع حلقات ،ومأل

كتفيه بالوشأ ،واكتشفت أن حليقوي الورؤو

هوؤ ء يصوابون بلوثوة

عند ؤية تل الو عات ،وهممت بالخروج ولكم األول ناداني قائال
إن و عته تقد و تخرج النا فأعطيتوه غيرهوا فلوأ تعمول أي وا ،
ف ربت ثالثة ،فلأ تشتعل ،كان ثمة مروحة في السق

تدو وتطفئها

وكانوا يرقبونني وي وًكون ،إن اإلنكليوز يسوتعملون المورا و فوي
الشتاء مع الشوفاج! ولكم ف أة خطر ببالي خاير ،أيوم أجود حليقوي
الورؤو ؟ أيووم يت مووع هووؤ ء ؟ إن بعووو النووا

لهووأ فووي الًماقووات

يقو  ،ولأ أج د صيغة منطقية للسؤال فتركتهأ وم يت.
ليس مم السهل أن يبتسأ المورء بعود إ هوا" وت ووال عشور سواعات،
ويةهوور حابووة صوود أكثوور مووم ال السوويم خصوصووا إةا كووانوا إنكليووزا.
كان علي أن أعيود تلو الديباجوة كول مخوزن وكول خطووة ،ولوأ يكوم ةلو
سووهال ألن النووا

ليسوووا دمووى ،ي ووب دائمووا أن تن وبو عبا ت و بالًيوواة.

ف ثرت العودة تثقل جيوبي أكثور موم كيلوو غوراب موم الصورافة .وجلسوت
علوى السورير وعوددتهأ فشوعرت بووالخوف موم كبور المبلوغ الواي حصوولته
ةل و اليوووب ،غيوور مصوود" أن القوود قوود منًنووي إيوواد ،لقوود عووددت ثالثمئووة
جنيه ،أي متوسل دخل موظ

مم سو ية في نص
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سنة!.

----------- -------------5---

لقود كوان الًو يوزداد بواقترا عيود المويالد ،ولكوم موع هواا فو ن ةل و
اليوب لوأ يتكور أبودا .لقود كوان اإلنكليوز يبودون مورحيم خفيفوي الةول فوي
منطقوة ،وجودييم

يطواقون فوي أخورى ،فأحيانوا أخورج موم حوي بأكملوه

خوالي الوفواأ ،إن أهلووه يتطيورون لرؤيتووي ،و يلقوون أيووة نةورة ،لًوود
ي علني أجفل ،وقود تكور معوي هواا لد جوة صورت أعورف يبيعوة أهول
الًي مم المخزن األول ،وكان هاا أكثر موا يبعوث بوي علوى ال وي فوي
هاد المهنة ،إة أن الوصول إلى حي ثأ الخوروج منوه يسوتهل

منوا ثمينوا

حيوث المخوا ن تقفول عوادة فووي السادسوة .وحاولوت أن أقووب بد اسوة عووم
المنوواي التووي يمكووم أن يشووتروا بهوووا هوواد الو عووة مسووتعينا بخريطوووة
المتوورو ،فوجووودت أنهوووأ ي وووب أن يشوووعروا أنهوووا تلوووزمهأ :إنهوووا ببسووواية
لألغنيوواء والمووراهقيم واألعيوواد والمهووسوويم .كانووت هنوواإ عواموول عوودة
تلعب دو ا في فو الو عوة أو قبولهوا بًيوث أحسسوت فوي النهايوة أن
األمر يًتاج إلى من أ .فثمة مم يصوبًون م وانيم لرؤيتهوا ،وم موعوة
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تستلطفها ،وثالثة تزد يها وتعتبرها غير ضورو ية .ولكوم موا تفسوير أن
حيا بأكمله يشتري و خر يطردني سكانه بالنعال!؟.
قوود يعووود األموور إلووى غنووى الًووي ،أو فيمووا إةا كنووت أبيووع يووووب
السبت ،أو يتعل باقترا

عيد ما ةل اليوب .إن ابتعواد حوي موا عوم

المركووز يسووبب فقوودان قاينيووه مرونووة الطبووع فيقمعووون المخوووالفيم
بفةاظة ،وقد يًدع العكس فا بتعواد عوم المركوز ي علهوأ متلهفويم
إلووى السوولع الغريبووة! ...وفووي النهايووة كففووت عووم التفكيوور بأصووناف
النووا  ،وأصووبًوا عنوودي نوووعيم :أحوودهما تلزمووه أو تًق و غاياتووه
فيشوتري و خور

تلزمووه فوال يشووتري ،ولكوم مووا تفسوير أن يشووتري

حي بأكمله الو عات الز قاء و خر بأكمله يف ل الصفراء!؟.
أمووا األتووراإ والزنوووج والعوور والهنووود فلووأ يكونوووا يعرفووون موواةا
يفعلووون بتلوو الو عووات! التووي إةا مووا أع بووت إنكليزيووا يعطينووي ثووالع
جنيهات على الفو  ،أما إةا ما غب بها تركي يبدأ حا بعلأ المساومة.
وصرت أعرف في كل حوي أيوم يتوقو

المتورو وأيوم بوائني وأيوم

أبووول ،واكتشووفت أنووه كلمووا ابتعوود الًووي عووم منوواي األجانووب كلمووا كووان
سوولوإ اإلنكليووز أكثوور حريووة ،كمووا ي نتةوور مووم أو بيوويم حقيقيوويم .بينمووا
وجوودت غالبيووة األتووراإ والعوور
أويانهأ ومعةمهأ لأ يما

يزالووون جووائعيم جنسوويا كووأنهأ فووي

ال نس.

واكتشووفت أن المووراهقيم اإلنكليووز أكثوور نقوواء مووم الشووبان والرجووال،
فبينما كان الكبا يتهمون ال نس ايخر بأنهم م نونات لأ يتفود أحد موم
المراهقيم بهاا المزا  .وقود قلوت ألحودهأ "إنهوم م نونوات أصوال ألويس
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كال ؟!" فتملكه الوجل :إنه يفكر بالًب فقل .وأعاد خر الو عة نواظرا
إلي كمتوحش.
وبدا لي اإلنكليز أعقل مم الفرنسييم في انق اضهأ على الو عوات،
أما اإليطاليون ف نهأ يفقدون صوابهأ حالموا يرونهوا ،ولكونهأ

يشوترون

بسوورعة إنهووأ يوودخلون أيووديهأ فووي جيوووبهأ ثووأ يخرجونهووا فا غووة ،ثووأ
يدخلونها ويخرجونها ،وكنت أسورع فوي سوًب النقوود مونهأ ألننوي أعلوأ
أنهووأ أفقوور مووم أن

يغيووروا أيهووأ .باختصووا كووان اإليطوواليون أكثوورهأ

تلهفووا ،وكووان اإلنكليووز يلقووون علوويهأ نةوورة ا د اء .أمووا أنووا فقوود اعتوودت
دهشوتهأ ومسواومتهأ وبخلهوأ وصوخبهأ .فموا إن أدخول مطعموا إيطاليوا أو
تركيا أو هنديا أو صالونا نسائيا لقوع الشوعر حتوى أعورف موا سيًصول
علووى الفوووو فوووأ فع السووعر موووع التركوووي المسوواوب وأختلووو النكوووات موووع
اإليطالي واإلنكليزي ،أما الهندي فلأ أكم أجد له حال.
وكووان اإلنكليووز يقولووون عنووي :توواجر بووا ع ،واإليطوواليون ينعتووونني
بالممثول ،بينمووا يقووول األتووراإ اننووي ش ويطان ،أمووا العوور فكووانوا يقولووون
انني م نون!.
و أيت كثيرا مم المًالت في لنودن اكودة تبوث ال وي فوي صودو
المالكيم المنتةوريم أن تغودو مشوهو ة :إن أ َمور شويء هوو نةورة انتةوا
البوائع وترقبووه للمشوتريم .وكنووت كثيوورا موا أصوول وهووأ فوي اللًةووة التووي
بهووا علووى وش و أن يشووعلوا س و ائرهأ ،فأشووعلها لهووأ ،وأ يهووأ و عوواتي،
فيسألونني عم مهنتي ،ويتمنون لو كانوا مكاني يعملون بال ضريبة.
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وقبيل عيد الميالد بشهر انتهوت أحيواء ومخوا ن لنودن كلهوا ،ولوأ يعود
ب مكاني بيع و عة واحدة ،فقر ت قرع أبوا البيووت ولكننوي اكتشوفت
أنه عندما أكون في العمول يكونوون هوأ أي وا فوي العمول .فأخوات أجوو
البلدات حول لندن .وأصب عملي :قطا ات فخموة ،نوافوا معوة ،نودفات
ثلج ،مطر وضفاف للمر والبيع .وكانوت أولوى تلو البلودات :برايتوون.:
وفوواأ البًووور علووى صووود ي مووا إن ا تقيوووت الصووخو  ،وتنووواهى إلوووى
سمعي هتاف ييو د .وتدحرجت نًوي األموواج ال وبابية ،وأخوا الزبود
يعوودو نًوووي ويسووري الخوود فووي جسوودي .وكانووت ميوواد المرفووأ فووي لووون
ي عوول الموورء يغيووب عووم الوووعي ،كانووت أشووبه بمًوويل مووم موورد فوواخر
صاصوووي متمووواوج .مشووويت علوووى الشوووايىء ،وكوووان المووووج ينف ووور
كالمدافع ويبلل وجهي ،لقد كوان البًور المتووحش ي توا الشوايىء :بواد
ساحرا..

كأ كان البًر الغري في ال با

اقتربت حتى مس المد حاائي ،والتفوت إلوى األبنيوة الفواخرة ثوأ
الوواي ابتلووع البًوور بعوود قليوول ولووأ يَعوود يةهوور منووه

شوودهت لل ووبا
شويء .فعكف و ت علووى الشوووا ع والًقيبوة علووى كتفووي ،وكلمووا عبوورت
مفرقا لفًني مشهد البًر الشاسع .إن القلب ليدفئوه الًوب موم جديود
على ساحل النقاء هاا ويسام كل البشر.
و مم أول مخزن تنبهت إلى أن إيقواع كالموي السوريع وحركواتي
اللندنيوة

تتف و مووع هوودوء نفووو

أهوول البلوودة .ولووأ يكووم هنوواإ أحوود

يساوب ،و أجانب ،و سيا ات شرية أو حر
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بيم المخا ن.

وكما هو الًال في لندن سا ت األمو حولها ،فبينما بعت كثيرا
في برايتون ،وساوةإند وبو ت سوميث " ،لوأ يشوتر أحود و عوة فوي
كوامبردج وأكسووفو د وبرمنغهواب ،و أعلووأ فيموا إةا كووان هواا يعووود
إلوى الرصووانة أب إلووى الفقوور .ولكووم بلوودات كثيوورة بوودت فقيوورة بمووا
يدعو إلى الش  ،ففي دوفر أو بينسوتوإ كوانوا ينةورون إلوي شوز ا
إلى حود كنوت أظوم فيوه أن الخطووة التاليوة هوي ال ور  .وقود كنوت
أعود اضيا في المساء مم كثير مم البلدات فيما لو ت واو

بًوي

ثالثيم جنيها  ،مكتفيا بتأمل الطبيعوة موم نافواة القطوا  ،وبا حتكواإ
ب نكليز

يشبهون اللندنيون بًوال موم األحووال .أموا موم مانشسوتر

فقود عوودت خاسوورا  ،كانووت البلوودة أصووغر كثيوورا ممووا توقعووت ،وابتلووع
القطوا لوحودد خمسويم جنيهووا  .وكانوت تلو أبعوود بلودة قصودتها ،فلووأ
أخاير في الواها

إلوى اسوكوتلندا أو ويلوز أو إيرلنودا ،فبلودات تلو

ال مهو يات صغيرة كلهوا ،كموا أنهوا علوى األ جو فقيورة ،وسووف
تسلبني المنامة وأجرة القطا كل األ با  .بينموا عودت مورة أخورى
إلوووى برايتوووون والبلووودتيم السووواحليتيم األ خووورييم سووواوةإند وبوووو ت
سميث ،لقد كنت أشعر أن البًر ي عل قاينيها في بًبوحة.
لقد مرت أ بعة أشوهر ،بلوت خاللهوا  1155مورة ،بعوت خمسوة ف
و عة ،و بًت خمسة ف جنيه.
وقد كنت أشَد علوى نفسوي ةلو الخريو
واكتشووفت أن كوول النووا

مموا كوان الباكسوتاني عليهوا،

تريوود أن تنتهووي سوواعات العموول إ البووائع يريوود

موووم النهوووا أن يمتووود ويمتووود .لقووود صوووا ت سوووعادتي الروحيوووة القديموووة
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مرهونووة بووالنقود فوو ةا بعووت جيوودا أفوور كثيوورا وإةا فشوولت أنوواب كسووير
القلب .وحتى يوب األحد

ي لب الراحة للتواجر ،إنوه يقوول ينقصوني كواا

وكاا ،حسنا سأعوضهأ ا ثنويم .فو ةا موا عوضوهأ فعوال يعوود إلوى البيوت
متعبووا مهوودودا ويسووتلقي قووائال :يووا لًيوواتي! ...كووأ أنووا تَعووب ...وإنووه دائمووا
مت اي مم أن أمواله

تت اع

بسرعة خيالية.

وعندما أتى عيد المويالد انقط َعوت حركوة السوير نهائيوا تًوت نافواتي،
وبدا الًوي خاليوا إ موم المطور والطور" المقفورة المبللوة ،وحويم عبورت
إلى النهر تبدت ال فة عا اء كأنه لأ يطأها إنسوان موم قبول ،وكوان الوبل
األبيو قود أنهكوه ال ووع منتةورا عوابر سوبيل يرموي إليوه فتوات الخبوز،
وكان المطر يهطل فو" األمواج ثأ ينقطع ثأ يتساقل مم جديد.
في يوب العطلة ةاإ أحسست كأ أنا وحيد وكأ أعصابي مهترئة،
بًيث خيل إ لي أن يومي عطلة متتاليم قد يرسالن بي إلى ال نوون.
لقد كان يخال ني ةل الشعو كل صبا فأسا ع وألقوي بنفسوي فوي
أتوماتيكية اإل ها" ألنسى ،و غأ أنني فوي األيواب التاليوة بقيوت بوال
عمل ،إ أن الراحة تل كانت ت لب لي مزيدا مم الك بة والهواجس
والقنوي .وق يت أياب األعي اد وحيدا أةهب كل يوب إلى النهر تًوت
المطر ،أتأمل الم رى الداكم واألشو ا العا يوة ثوأ أعوود .لوأ يكوم
ألحد أن يقصد النهر في مثول ةلو المشوهد العاصو

سوواي ،وكنوت

غالبوا موا أعوود إلوى سويمفونيتي :لوو أننوي عملوت بالت وا ة بود مووم
األد

لكووأ كووان ليكووون معووي اين!؟ وف ووأة فووي مقهووى منووزو تًووت

األش ا الكئيبة على ال فة ،لمًني أحدهأ أحد" في السماء الكد ة،
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فتقدب مم من دتي واستأةن أن ي لوس كموا يفعول اإلنكليوز عوادة ،
مطبقا بقب ته على كأ الخمر الاي خيل إلي أنه بسببها فَقَدَ التفكير
بكسر أي حاجز نفسي بيني وبينه أو  ،وقال:
 تبدو أكثر شًوبا مم مياد النهر!فشرحت له قصتي مع األد

والويم والزمان! فنةر إلي مليوا ،

كما ينةر األستاة إلى التلميا ،تل النةرة التي

أ ال أةكرها حتى

اين ،والتي جعلتني أفكر أنه ليس سوى إنسان كبير ،وقال:
 إةا أخانا ثمم الف يلة ،يا ترى الف يلة يةل اسمها ف يلة!؟وفي ليلة أ

السنة ،كنت أيوف شوا ع يتشوموند وحيودا حزينوا،

وف ووأة خر َجووت مووم إحوودى البووا ات فتوواة مرحووة متهللووة ،اقتربووت منووي،
قبلتني ،وم ت.
لقوود تًيوورت جوودا مووم وجووومي أسووبوع األعيوواد ،فايحوواد التووي سووبقت
كنت أق يها في هناء ،ولوأ أعمول بهوا كموا كنوت فوي مخوزن الباكسوتاني:
فتووا ة أةهووب إلووى متً و

فكتو يووا والبوورت ،وأتأموول التً و

اإلسووالمية

المصنوعة مم الخزف والعاج والزجاج والرخاب .بينها مصوابي سوو ية
مم القرن الثالث عشر ،ومًرا مزخورف ل وامع مصوري .تنبوىء عوم
ح ا ة عربية بكل أ اهيرها .فقد قال لي ألماني ةات يوب متأمال سو ادة
إيرانية قديمة :أن تأ علمتمونا كل شيء بما في ةل علأ اإللًاد! فدهشوت،
فووأ دف :أجوول ..إن الوورا ي وجووابر ابووم حيووان وابووم المقفووع وابووم شوود
والمعوووري والمتنبوووي وابوووم الراونووودي والكنووودي وبشوووا بوووم بووورد وأبوووو
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العتاهيووة ....إلووز( )1وهووأ األعموودة األساسووية للً ووا ة العربيووة أول مووم
يعنوا باألديان كلهوا ،وقود فقودنا صوبرنا فوي القورون الوسوطى ،وأحرقنوا
مترجأ كتب ابم شد واضطهدنا كثيرا مم المترجميم .يقال فوي الشور"
اين أن اإللًوواد يووأتيهأ مووم أو وبووا والًقيقووة أنووه أتووى أو مووم عنوودكأ.
وتو يت معه في نقاا يويل حيث ق وينا ةلو األحود سووية ،وأهديتوه
و عة فقال لي:

أعتقد أن هاد ست نم أحدا في ألمانيا!.

وتوا ة أخوورى أةهووب إلووى شوا ع الصووًافة ،وأتأموول حانووة الوودي
التووي كووان يرتادهووا تشووا لز ديكنووز ،وأجلووس فووي الً وورة المسووماة
باسمه .ثأ أتابع سيري فوي ةلو الشوا ع الواي ا توبل اسومه بتوا يز
الن ال مم أجل حرية الصًافة ،فأتأمل النصب التاكا ي ، Griffin
وغر فة األمير هنري ،وكنيسة القديس دنستان ،وأمر مم أماب مبنى
جريدة "الديلي تلغراف" و " الديلي إكسبريس " ووكالة ويتر.
وكثيوورة جوودا تل و ايحوواد التووي قصوودت فيهووا سوووهو ،وتأملووت تمثووال
شكسووبير وشووا لي شووابلم ومنووزل كووا ل مووا كس ونيوووتم ...ثووأ تق وودني
قودماي إلووى العوواهرات اللووواتي كنووت انصووًهم بووأ يوونفقم نقووودهم حتووى
يتسنى لهم في النهاية أن يتًر ن.
وةات أحوود موور ت مووم أموواب مخووزن مًموود الفايوود فدهشووت إة لمًووت
مكتبة الكشكول وقد أغلقت ،وكتب على الزجاج:

 -1اجع تا يز اإللًاد في اإلسالب لعبد الرحمم بدوي.
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معةأ الكتب التي تكتب

تنشر

ومعةأ الكتب التي تنشر

تباع

ومعةأ الكتب التي تباع

تقرأ

ومعةأ الكتب التي تقرأ

تفهأ

ياأ ن يب الريس
وتبعتهووا مكتبووة "الووو ا"" ،حيووث قووال لووي صوواحبها وهووو عراقووي إن
العربي

يفكر إ بنصفه األسوفل .ولموا اعتبورت ال ووا دعابوة أخوات

أفووتش عووم السووبب الًقيقووي فكووان أحوودهأ يتًوودع عووم كثوورة المًطووات
الف ائية ،و خر يقول إن السيا العر هأ الوايم كوانوا يشوترون الكتوب
الممنوعوة ،وعنوودما انًسورت القووراءة فوي بالدهووأ كفووا عووم الشوراء هنووا
أي ا ،ولكنني ظللت أبًث عم السبب الًقيقوي ألن أوضواع العور فوي
لندن ليس سيئة كما هي الًال فوي الوبالد العربيوة ،موا فائودة أسور بأكملهوا
تأكل وتشر وتنواب و تقورأ!؟! ولكوم أحودهأ قوال لوي أنهوأ أضوًوا فوي
حالة يائسة ألن أقا بهأ في الويم أصبًوا يائسيم.
وحتى مساء األ بعاء كنت أغشوى منتودى "كوفوة" العراقوي فوي حوي
"الماء السلسبيل" ،حيث غالبا ما أصل متأبطا الًقيبة منهكا قبول الواها
إلووى الغرفووة ،ولووأ تكووم تل و النوودوات العربيووة التووي ت ووري هنوواإ أكثوور
ديم وقراييووة موووم األخوورى التوووي تعقوود فوووي الووويم العربوووي بًووال موووم
األحوال .فكنت ناد ا ما ت د مًاضرا أو شاعرا أو كاتبا يتعرأ ب رأة
لًلووول جا يووة لمسووائل السياسووة أو ال وونس أو الووديم .ف و ةا صووادف ةات
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أ بعاء معرأ للرسوأ ،ف نو ت ود الصوالة خاليوة والفنوان ي لوس وحيودا،
والقلة الايم ح روا يًتسون الشاي ويلتهمون البسكويت بعيدا عوم شور
ةل الفم.
ومع هاا ففي أسبوع األعياد ةاإ لوأ أنعوت نفسوي سووى بالرجول
المريو ،فقد كنت إما متمددا منقب ا على السرير أو في هايان
ينقطع على ال فة .أينموا تًول ةاكرتوي
أ

تلقوى سووى األلوأ .وقبيول

السنة وصلت إلى نت ي ة :إن العمل فقل كما قال باسكال ي نسي

الموورء بووؤ

الوجووود .وفووي تل و الليلووة نمووت وأنووا أقووول " تسووتقيأ

ألحد " .و غأ أن الًشرات تأتي في األحالب للمرهقيم مم العزا ،
أيوت أنووا حشوورة ولكووم بً ووأ فوأ تًووت سووريري ،ووجوودت نفسووي
أحاول جاهدا قتلها فال أصيبها ،ثأ فوجئت بنفسي أضوعه ا فوي كويس
شفاف ثأ أستيق  .على األ ج أن كتلة الاكريات التي دهمتني قبول
النوب ،غلفها عقلي البايم عندما فشل في أن يمًوها ب كيس باسكال.
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وما إن ه َّل العاب ال ديد حتى وضعت الًقيبة على كتفي مم جديد
وعدت إلى ت ا ة النسيان ،وقد ا ددت تق تيرا ولأ يعد يهمني سووى
العدد الاي وصلت إليه نقوودي .فكنوت إةا موا وجودت خمسوة بنسوات
ملقاة في يري أنقو عليهوا وأضويفها إلوى نقوودي ،وبود موم دفوع
عشريم بنسا أبوول فوي الزوايوا واأل كوان أ وأنتةور حتوى أصول إلوى
البيت أوإلى مرحاأ م اني .و غأ أن الًقيبة انقطعت ست مرات
إ أ نني لأ أبدلها ،وكنت أ تقها وأصلًها باستمرا أثناء جلوسي في
المترو .وصرت أعود إلى المخا ن التي كنوت بعوت فيهوا فوي العواب
الفائت وقد انخفو بًي ،و غأ أن معةأ الو عات كانت تتعطل
بعود فتوورة قصوويرة ،إ أن الشووركة باعووت كوول مووا لووديها ،وفووي العوواب
ظهر ت و عات قوية أنيقة فاخرة ،كأنهوا يا بانيوة أو ألمانيوة،
ال ديد
َ
وانخفو سعرها بسبب انهيا األسووا" فوي سويا ةلو العواب ،وأدى
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ةل إلى كسواد الب واعة اإلنكليزيوة التوي ت صود إلوى الشور" البعيود
وانخفاأ قيمة اإلسترليني .ثأ تبع ةل تدهو أسعا النفل مما أدى
بدو د إلى نقع كبير في أعوداد السويا ال خلي يويم الوايم يوزو ون
لندن :إن مم يعتقد أن الغر

يريد شرا ببلدان العالأ الثالث مخطىء

مائة في المائة فوأي تودهو اقتصوادي فوي تلو البلودان ي عول السولع
الغربية تبيت في المستودعات.
وجاء يوب لأ أعد أتمكم مم تصري

الو عات أبدا  ،لقد مل منها

بائني وغدت معروفة ،وكن ت أقول إن كل النقود التي أقب ها هي
ثموم للفكورة فوأيم لووي بفكورة جديودة .ومورت شووهو عودت فيهوا إلووى
ت ا تي القديمة البطيئة في أحياء الزنوج واألتوراإ .وف وأة عثورت
على قلأ حقيقي ولكم ما إن ت غل مقدمته حتى يفاجئ بأنه و عة
أي ا  ،وتقد منه النا  ،وأحب هواا القلوأ اإلنكليوز واألجانوب بونفس
الوقوت ،وعودت أيووف بوه لنودن والبلودات التوي حولهوا ،ولكوم ببيووع
و بو أقول مموا فعلوت و عووة الديسوكو .فقود ظول نهوا ي

يت وواو

األ بعيم جنيها إ ناد ا  ،كما أن التراخي بدأ يس ي طر علوي كنتي وة
لوهم أعصابي ،فصرت أقابل الزبائم بفتو معتمدا على خبرتي ،ثأ
تًولت إلى حما َح ر ن

يمكم جرد بسهولة .وكان النها يبدأ دائما

بقل الصبا كأنما أنا مقبل على امتًان :هل سويتوا ى النهوا قبول
أن أبيووع أب ؟ وفووي المسوواء أعووود غالبووا منفوورج األسووا ير .و حوول
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الشتاء وم وى الربيوع وهور
أ بع سنوات

الصوي

ثوأ حول الخريو  ،وانق وت

أتاكر منها شيئا  ،فلأ تكوم حيواتي أفراحوا بًوال موم

األحوال ،كما لأ أكم بًالة بهيمية :لقد كنت لة.
كنت أنا

العمل وأنا العامل بنفس الوقت ،وقد استعبدت نفسي

كما فعل بطل دوستوفسكي ةاإ الاي قتل إلهه :إن ا ستقامة ،وحب
الًقيقة وحب الًكمة ،والت ًية في سبيل المعرفة ،قد حل مكانهوا
كلها عبوادة العودد .إن لهتوي القديموة و موالي الكبيورة والًوب الكبيور
والفر األعلى أصبًوا م رد ةكريات:

ي ب على المرء أن يقتل

إلهه ألن العقل لأ يكم يوما في التا يز ب معزل عم اإلسطو ة.
صرت أ نو إلوى واجهوات المخوا ن بود موم الطبيعوة ،صورت أهوتأ
بغالف الكتا

بد موم م ومونه ،صورت أنةور إلوى ع يوزة الفتواة بود

مم بري عينيها .وكان الشيب يوزداد فوي أسوي سونة بعود سونة فأتسواءل
هل أصبغه؟! ولكم لمم؟ إنني
أوتوماتيكي مع كل مم

أكاد أعرف أحدا بل إنني أتعامول ب فواء

يدفع لي ،حتى أن المسوي قود يمور ب وانبي و

أعرفه.
وبعود أ بووع سوونوات شووعرت أن المدينووة بمسوواحاتها الشاسووعة وأناقتهووا
ومنتزهاتها :تكاد تخنقني .وكنت غالبا ما أتاكر المصوري الواي صوادفته
فوووي اليووووب األول وهوووو يقوووول " :تسوووتع ل إن لنووودن أشوووبه بمرجوحوووة
أتوماتيكية تدو  ،ما إن ينزل المرء فيها حتى يبدأ بالدو ان ،ويةل علوى
هاا النًو حتى يموت".
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يقال أن الخرفان ت يع إة تم ي في ق أ العشب دون أن ترفع
أسها ،وهاا ينطب علينا عندما نركز انتباهنا كليا على ما هو أمامنا
مباشوورة فنع ووز عووم ؤيووة الًيوواة بالمنةووا الصووًي  .إ ن النةوورة
الشمولية للعالأ ،إن اإلحسا

العمي ب وهر الكون هوو الواي يودفع

إلى سعادة غير لية .أموا حينموا يكوون العودد فقول هوو المنشوود ،موم
الطبيعي أن ن يع كالخرفان وتصب لندن أضي مم علبة كبريت.
يًوووب و يكوورد ،فهوواد المهنوووة

إن صوواحب الشخصووية التسووويقية

تت نوووب ا نفعوووا ت الوجدانيوووة ،بخيرهوووا وشووورها لكووويال تتعثووور المهموووة
األساسية للشخصية التسويقية أ وهي البيع والمبادلة .حيوث عودب وجوود
أيوة ا تبايووات عايفيووة بووأقر النووا

لهووا ي عوول

أحوود قريبووا منهووا و

حتى هي ةاتها.
يقول عالأ النفس األميركي "أ ي فوروب" عوم الشخصوية التسوويقية:
أداء الوظيفوووة علوووى الشوووكل األكمووول فوووي الةوووروف المفروضوووة ،ت عووول
ت اوبهووا مووع العووالأ ت اوبووا عقليووا أساسووا ،بعيوودا عووم الوجوودان والعايفووة.
والعقوول بمعنووى الفهووأ صووفة قاصوورة علووى النوووع اإلنسوواني ،أمووا الوواكاء
التًووايلي ،بووال تعقوول ،يمكووم أن يكووون خطوورا بًيووث يمكووم  -مووم اويووة
ؤية عقلية  -أن يدفع النا

في ات اهات تؤدي إلى الدما الااتي.

لقد بت أخشى أن أظل وحيدا  ،إنني ما إن أتوق
حتى يعصو
انتابني ةعر

فوي أسوي ال ًويأ ،وموع اقتورا

عم العمل يوما

عيود المويالد الرابوع

عهد لي به مم قبل ،وسيطر علي عب لأ أكم أد ي
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كنهه حينها ،فتساءلت متًيرا :هل أنا م هد مم العمل أب مم اقترا
العطلة!؟ بت

أعلأ :هل أنا تعوب أب  ،هول أسوتري موم العمول أب

أستري مم الراحة ؟ أ يهما أف ل ألعصابي ؟ ثأ أعود فأهاي :لويس
هاا سوى نتي ة يبيعيوة ل وغل العمول ولكوم لوأ تنتوابني الهسوتيريا
عندما أفكر بالراحة!؟ إن لو نس يقول مم يسعى و اء المال يقتلوه
السأ ومم يسعى و اء األخال" يقتله ال وع.
وما إن دخلَ ت أياب الراحة السبعة تلو حتوى سوقطت فوي الفوراا
أبا حوووه ..
المدينة..

أ يووود أن أفوووتش عوووم أي شووويء..

أ يد أن أحل ةقني..

النفس المرهقة مم قرع األبوا

أ يووود أن أ ى

أ يد أن أستيق  .........إن تلو
أصبًت عا فوة اهودة خائفوة موم

صدود جديود ..وبودأ النووب ي وافيني موم اليووب األول ،ولوأ أعود أعلوأ
متووى أسووتيق  ،صوورت م وورد جثووة علووى السوورير ..أنوود

وأنتًووب

وتا ف عيناي الدمع ..حتى بت أسمي نفسي " الشاعر الميت ".
وأخرجت صو ة ما يا وقبلتهوا ،وعينواي تغرو قوان ،بودا لوي ييفهوا
يطوف حول المكان ،وأننوي سومعت تنهيودة عميقوة فوي الهوواء ،فنه وت
جزعا :أترى

تزاليم اضية عني؟!.

وبدت لوي سوو ية أنشوودة سواحرة موم الصوفاء والواكريات :موم حلوأ
إلى حلأ هكاا كانوت حيواتي ،موم و دة إلوى حوب ،موم قصويدة إلوى بًور،
فعودت ،وظللوت عوواميم أعوا َلج بعقواقير ا كتئووا  .وف وأة أخرجوت و قووة
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وكتبووت .ولكووم يووا للع ووب! لقوود اكتشووفت أن هوواا العوودد هووو الوواي جلووب
الًرية في النهاية!.
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