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َع ْ ن لُـبنـــان وشُ ـفَعـــائِــ ِه الشَّ ـــياطـيــن
إسكـنــدررياشــيِ :
ـــل يُ َحـ ِّر ُركُــ م!
الباط ُ

«إنَّ ُه ال يَتَـ َم ْس َخ ُر بَ ْل يَضَ ُع حالَ ُه على ال َو َرق .إبا َحـتُ ُه لِذاتِ ِه
والس ْخ ِريَ ُة فَـ ْر ٌع ِم ْن هذا ال َم ْص َدر .طَرافَـتُ ُه أنَّ ُه
ِه َي ال َم ْص َد ُرُّ ،
يَتَـ َع َّرى بالكا ِملِ ،ويَتَ َح َّد َاك أ ْن ت ُجا ِريَه .لَ ْم يُجا ِر ِه أ َح ٌد ِم ْن
الصحافَ ِة وال ِم ْن أ ْهـلِ األ َدب [ ]...كار ٌِج كَـ ْر َج ال َح َجلِ،
أ ْهلِ ِّ
في لُ َغ ٍة َحـ َّي ٍة ،نِ ْص ِ
ـف شَ َف ِه َّي ٍة ،أشَ ـ ُّد ما يُ ْد ِه ُش فيها أنَّها ال
ت ِ
أساس أنَّها ظَري َف ٌة َخفيـ َف ٌة ،بَ ْل على ِ
ُخاطـ ُب َك على ِ
أساس
الصبْر.»...
أنَّها عاب َِس ٌة ُمتَ َوت ِّـ َر ٌة وقَليلَ ُة َّ
(((
الحــــــاج
أُنـســـــــي
ّ
ـت َمـ َع ْاســمِ والــدي بِـــشَ ْي ٍء ِم َن
(((
ـاج :ت َعا َملْـ ُ
جــان دايـــة« ،الشَّ ــا ِعر أُنْـــسي الحـ ّ
ِ
االنْـتـــها ِزيَّة» ،الشَّ ـــ ْرق األ ْو َســط 29 ،آب .2007

َع ْ ن لُـبنان وشُ ـفَعائِ ِه الشَّ ـياطـين

إسكـندر رياشيِ :
الباط ُـل يُ َحـ ِّر ُركُ م!
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الصــورِ،
 ...وفــي ال َيــ ْو ِم ال ُم َســ َّمى ـ يَــ ْو َم يُ ْنـــ َف ُخ فــي ُّ
وضـ ُع الميـزانَُ ،ويَ ْمــث ُُل لُبنــا ُن فــي َم ْو ِقــ ِ
ـف ال َّديْنونَـ ِة،
ويُ َ
َـــشيل كِفَّــ ُة
ُ
ويُ ْح َصــى مــا لَــ ُه ،ويُ ْح َصــى مــا َعلَ ْيــهَ ،وت
الســـ ِّي ِ
ئات التــي َأســا َءها إلــى َمــ ْن أ ْح َســنوا الظَّـــ َّن
َّ
بِــ ِه ـ َعــ ْن َســذا َج ٍة ِمــ ْن َهــؤال ِء ،أ ْو َعــ ْن ُح ْســنِ نِـــ َّي ٍة،
أي َعــ ْن َر ْغ َبــ ٍة َصري َحــ ٍة أ ْو
أو َعــ ْن طَـــ ْي ٍش وت َ َهــ ُّورٍْ ،
َمكْـــتو َم ٍة ِب ـأَ ْن يَكــو َن لُبنــا ُن لَ ُهــمَ ،و ِب ـأَ ْن يَكــو َن ِم ْن ُهــم،
ـب واإلكْبــا َر ،بَـ ْـل ويَ ْسـتَ ِح ُّق «ال َبـذ َْل»
َوطَــ ًنا يَ ْسـتَ ِح ُّق ال ُحـ َّ
فــي َسبيــلِ ِه ـ بَـذ َْل الـ ُّرو ِح ،أ ِو الـ َّد ِم أ ِو األ ْوهــام ـ يَ ْو َ
مذاك،
ئات على كِــ َّف ِة ال َح َس ِ
السـ ِّي ِ
نَــ ُ
نات،
ـقول ،يَ ْو َم تَــ ُ
ـشيل كِــ َّف ُة َّ
ـق بِال ُح ْكـ ِـم َعلَ ْيـ ِه بِمــا يُجــازَى
َويُ ْسـأَ ُل لُبنــانُ ،قَــ ْب َل ال ُّنطْـ ِ
بِــ ِه َمــ ْن كا َن َديْ َدنُــ ُه ِقـــلَّ َة ال َوفــا ِء ،وال َح ْنــثَ بال ُعهــو ِد،
واإل ْخـ َ
ـاف بالوعــو ِد وال َمواعيــد ـ ويُ ْسـأَ ُلِ ،مـ ْن بَـ ِ
ـاب َرفْـعِ
التَّكْليـ ِ
ـي ِب َم ـ ْن يَشْ ـ َف ُع لَـ ُه ويَتَ َو َّســل ،فَ َمــا ِم ـ ْن
ـف ،أ ْن يَأْتِـ َ
ِ
ـي ـ ال َّر ُجـ َـل ذا ال ُوجــو ِه الكَـــثي َر ِة
شَ ـ ٍّـك ِبــأ َّن ْإسـ َك ْن َد َر
الرياشـ َّ

ـ حتَّــى لَ ُيظَـ َّن أ ْن ال َو ْجـ َه لَـ ُه وإنَّمــا َو ْج ُهـ ُه األقْــ ِن َع ُة التــي
الص ْع َ
ــي»،
لــوك
َ
األنيــقَ ،و ِّ
ال يَفْـــتَأُ يُـ َبـــ ِّدلُها ـ َو ُّ
«الصحا ِف َّ
و«التَّائِــ َه» فــي َحيات َــيْ ِه الشَّ ـ ْخ ِصيَّ ِة والعا َّم ِة ـ َما ِم ْن شـ ٍّـك
بأنَّ ُه ،و َم ْن ُهـــم في َمن ِزلَــ ِت ِه ـ أولَ ِئ َك ال َّنـفَــ ُر ِم ْن شَ ــياطينِ
اإلنْـ ِ
ـس ال َمكْـــتوبي َن ،علــى َغ ْيـ ِر ق َْص ٍد ِم ْن ُهــم ،أ ْحيانًــا كَثي َرةً،
فــي خانَـ ِة «األبْنــا ِء» ِمـ ْن قَــ ْي ِد لُـ ْبـــنا َن ـ مــا ِم ْن شَ ـ ٍّـك بأ َّن
ال ِّر ِ
الصغيـرِ ،لُبنــانَ ،فَـ ْو َق
ـي يَ َسـ ُع ُه أ ْن يَشْ ـ َف َع بال َبلَـ ِـد َّ
ياشـ َّ
مــا يَ َسـ ُع ال ِقــ ِّديسي َن واأل ْولِيــا َء واألبْطـ َ
ـال والشُّ ـ َهدا َء ِمـ ْن
الســ َي ِر ال َع ِطـ َر ِة َحـ َّد اال ْخ ِتـــناقِ ِب ِعطْرِهــا ،واأل ْخــاقِ
ذَوي ِّ
ال َّرفي َعـ ِة َحـ َّد ال ُهـزا ِل ،وال َمبــا ِدئِ ال َّر ِاسـ َخ ِة َحـ َّد الشَّ ـلَل ،أ ْن
يَ ْف َعلــوا ـ بَـ ْـل أ ْن يَ ْف َعلــوا فُـرا َدى وباالت ِّحــا ِد ...وإذ يَتَــ َق َّد ُم
ال ِّر ِ
ـش فــي ال َحـ ِّـق
ـس ألنَّـ ُه لَـ ْم يَ ْخـ َ
ـي هــذا ال َّنــ َف َر فلَيْـ َ
ياشـ ُّ
والضال ِل،
لَ ْو َمـ َة اللُّــ َّو ِام ،بَـ ْـل ألنَّـ ُه لَـ ْم يَ ْخشَ ــها فــي ال َب ِاطــلِ َّ
وفــي ِ
الخ َّفـ ِة وال َع َبـ ِ
ـث واللَّ ْهـ ِو وال ُمجــون ...وفــي التَّ ْصريـ ِح
بِذلِـ َـك َجمي ًعــا ،وفي ال ُمجا َهــ َر ِة بــه حتَّى ال يَ َد َع َّن لـــقائلٍ
ـتاب نَـ َّم ٍام َسبيال...
ِقـــيال وال لِـ ُم ْغــ ٍ
ــب
الص
وإذا كا َن ْإســ َك ْن َد ُر ال ِّر
ياشــي ِّ
حافــي والكاتِ ُ
ُّ
ُّ
وال ُمتَ ْر ِجـ ُم ِب َر ْسـ ِـم أ ْن يُقــ َرأَ فــي ال َمقـ ِ
ـاالت والكُــتُ ِب التــي
الص ُحـ ِ
ـف التــي أنْشَ ـأَها ،وإذا كا َن ْإسـ َك ْن َد ُر
نَشَ ـ َرها ،وفــي ُّ
ـي «ال ُمغا ِمـ ُر» ِب َر ْسـ ِـم أ ْن يُقْــ َرأَ فــي مــا ســافَ َر ُه ِمـ ْن
ال ِّرياشـ ُّ
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ْأســفا ٍر وجابَـ ُه ِمـ ْن أفْـــكا ٍر َو ِمـ ْن آفــاقٍ َســوا ًء ب َِســوا ٍء ،وإذا
ـي» ِب َر ْسـ ِـم أ ْن يُقْــ َرأَ فــي
ـي ِّ
«السياسـ ُّ
كا َن ْإسـ َك ْن َد ُر ال ِّرياشـ ُّ
ت َشَ ـ ُّو ِش َموا ِقـ ـ ِف ِهَ ،وفــي غُمـ ِ
ـوض مــا ات ََّصـ َـل بَيْـ ـ َن ُه وبَيْ ـ َن
أ ْهــلِ ال َحـ ِّـل وال َّربْـ ِ
ـط ِم َن اللُّبنانِ ِّيـــي َن و ِمـ ْن َغ ْي ِر اللُّبنانِ ِّيـــي َن
ِم ـ ْن ِصـ ٍ
ـوض يَزي ـ ُد ِم ْن ـ ُه أنَّ ـ ُه لَ ـ ْم يَخ َجـ ْـل
ـات ـ َوه ـ َو غُمـ ٌ
الص ِ
َّـــف َعــ ْن َســ ْر ِد
ــات ،وال ت َ َعف َ
الصــدو ِع بِهــذه ِّ
ِمــ َن ُّ
ِ
الكَثيـ ِر مــن ت ِ
ـب عــن
َفاصيــلِها ـ وفــي مــا را َو َدت ْـ ُه
المناصـ ُ
نَفْــ ِ
ـح أنَّـ ُهِ ،ب َو ْص ِفـ ِه جِمــا َع ك ُِّل ُهــؤال ِء ـ جِمــا َع
ـس ِه ،فاأل ْر َجـ ُ
الس ِ
ــي
الص
حافــي َوالكاتِ ِ
ــب َوال ُمتَ ْرج ِ
ِّ
ِــم َوال ُمغا ِمــ ِر َو ِّ
ياس ِّ
ِّ
ِ
ِ
شــيقات،
ــق المــارِقِ بَ ْيــ َن ال َع
وزِيــ ِر ال ِّنســا ِء
الفاس ِ
ـات واالفْـ ِتر ِاضــ َّي ِ
ال َحقيق َّيـ ِ
اتُ ،مـ ُر َ
السـ ْه ِم ِم َن ال َّر ِمـ َّيــ ِة،
وق َّ
ــاب بِال َحــا ِل وال َحــر ِامَ ،مــ َع إيثــا ٍر للثَّانــي علــى
الك ََّس ِ
األ َّو ِل ،ال ُم َبــ ِّذ ِر علــى َمتــا ِع ال ُّدنْيــا ،ال ِمتْـ ِ
ـاف ال ُم ْسـر ِِف إلى
ِ
ـي هــذا ال يُ ْقـ َرأُ فــي
آخـرِه ...ـ األ ْر َجـ ُ
ـح أ َّن ْإسكَــ ْن َد َر ال ِّرياشـ َّ
تــاب طَالَ َعــ ُه بإ ْحــدى الل ِ
ُّغــات التــي أجا َدهــا ،أ ْو فــي
كِ ٍ
ـاب َو َض َع ـ ُه ،أو فــي ُمغا َم ـ َر ٍةَ ( ،حقيق َّي ـ ٍة أ ِو افْـ ـ ِتراض َّي ٍة،
كِتـ ٍ
خاضهــا ،أو فــي ُسـ ٍ
نِســائِيَّ ٍة أ ْو ِس ِ
ـلوك َس ـلَ َك ُه ،أو
ياس ـيَّ ٍة)َ ،
فــي « َع ْهـ ٍـد» ِم ـ ْن ُعهــو ِد لُبنــا َن انْـ ـ َبرى ،علــى بَ ِّي َن ـ ٍة ِم ـ ْن
ـح أنَّـ ُه ال يُ ْقـ َرأُ
فَســا ِد ِه وفســا ِد أهلِــه ،لل ِّدفــا ِع َع ْنـ ُه ـ األ ْر َجـ ُ
َّإل علــى َهـ ْد ٍي ِمـ َن المصادفــات التــي َحــا لهــا أ ْن يُولَـ َد
فــي ِ
ـمالي ِمـ ْن َج َبــلِ
الخ ْنـــشارةِ ( ،مـ ْن أ ْعمــا ِل ال َمتْــنِ الشَّ ـ ِّ

لُبنــان)َ ،ح َوالَــي  ،1890علــى َمغــار ِِب ال َق ْرنِ التَّ ِاسـ َع َعشَ ـ َر،
أي
السلْطَــ َن ِة ال ُعثْـــمانِ َّي ِةْ ،
ْ
أي علــى ال َهزيعِ األخي ِر ِم ْن ُع ْم ِر َّ
قَ ْبـ َـل ث َالثيـ َن عا ًمــا ِمـ ْن َذلِـ َـك ال َيـ ْو ِم ِمـ ْن َغـ َد ِ
وات ال َحـ ْر ِب
العالَ ِمــ َّي ِة األُولــى الــذي شــا َءتْ ظُـ ٌ
ـروف و َمقاديـ ُر أ ْن يَ ْنز َِل
ـي لِلْ َكلِ َم ِة ،بقُـــد َر ِة
ِمـ ْن «لُبنــا َن ال َّد ْولَـ ِة» ،بال َم ْعنــى القانونِـ ِّ
حاكــم َعســ َكر ٍِّي فَرنْ ِ
ـــس ٍّيَ ،م ْنـــ ِزلَ َة يَــ ْو ِم ،يَــ ْو ِم الميــا ِد ـ
ٍ
وهــي ظُـ ٌ
ـي فــي الشَّ ــها َد ِة
ـروف و َمقادي ـ ُر يَتَلَـ ـ َّذ ُذ ال ِّرياشـ ُّ
َعلَ ْيهــا ،وفــي رِوايَــ ِة مــا يَ ْع ِرفُــ ُه ،بالتَّ ْج ِربَــ ِة الشَّ ــ ْخ ِص َّي ِة،
ِمـ ْن ت َفاصيلِهــا و ُمالبَســاتِها تَلَــ ُّذ َذ «قا ِبلَـ ٍة قانونِ َّيـ ٍة» ،قَليلَ ِة
بــآداب ال ِم ْهـــ َن ِة ،بالشَّ ــها َد ِة علــى مــا َح َض َرتْــ ُه
ال ُمبــاال ِة
ِ
(((
ِمــ ْن ِوالدات...
ـتـــاب ِ
ياشــي ،فــي مــا نعلــم ،كِ
واحــ ٌد باللُّغَــ ِة ال َف َرن ِْســ َّي ِة ُع ْنوانُــ ُه
(((
ٌ
لل ِّر ّ
ـــتاب هــ َو
«( Nous Vivons avec les Dieuxن ُ
َعيــش َمــ َع اآللِ َهــة») ،وهــذا ال ِك ُ
السـ ْر ِد فيـ ِه ،وعلــى َمــ ِّر فُصولِـ ِه ،إلــى
األ ْدنــى بَ ْيـ َن ُم َؤلَّفاتِـ ِه ِمـ ْن َح ْيــثُ ت ََسل ُْسـ ُـل َّ
ـي قَـ ـلَّما يَ ْنـ ـف َِص ُل َعــنِ
الســي َر ِة الذَّاتِـ ـيَّ ِة َّ
ِّ
ـي لَـ ـ َدى ال ِّرياشـ ِّ
الصري َح ـ ِةَ ،ولَـ ْو أ َّن الذَّاتِـ َّ
ـاب يَقـ ُ
ـول إنَّ ـ ُه ال
ـي .فــي الف َْصــلِ األ َّو ِل ِم ـ ْن هــذا ال ِكتـ ِ
العــا ِّم وال َعــا َّم َعــنِ الذَّاتِـ ِّ
يَ ْعـر ُِف تاري ًخــا َدقيــقًا لِــ َم ْولِ ِده.
ـتاب ،وعلى ِختا ِم ِه ،أنَّ ُه «ال ُج ْز ُء األ َّول» ( .)Tome Iحتَّى إث ِ
ْبات
يَ ِر ُد في ُم ْسـتَ َه ِّل ال ِكــ ِ
ـتاب الــذي بَ ْيـ َن أيْدينا هـ َو ال ُجـ ْز ُء ِ
ال َع ْكـ ِ
الواحـ ُد َوال َوحي ُد ِمـ ْن «ن ُ
َعيش
ـس ،فــإ َّن ال ِكــ َ
َمـ َـع اآللِ َهــة» .ال تاريـ َخ نَشْ ـ ٍر َصري ًحــا وإنَّما يُ ْسـتَ َد ُّل علــى َذلِـ َـك تَقْري ِبيًّا ِمـ ْن إ ْهدائِ ِه
إلــى َرئيـ ِ
ـي ِء
ـي َء بالشَّ ـ ْ
ـس ال ُج ْمهو ِريَّـ ِة كميــل شــمعون َو َز ْو ِجـ ِه َزلْفــا .وبِمــا أ َّن الشَّ ـ ْ
ْ
يُ ْذكَــر ،ال بَـأ َس ِمـ َن اإلشــا َر ِة إلــى أ َّن ِ
ـاب ال َم ْزعــو َم ُهـ َو دا ُر نَشْ ـ ٍر تُ ْدعــى
ناشـ َر ال ِكتـ ِ
« ( » Edition Julia Felixكَذا).
الناش َر ليس من ٍ
أحد سوى ال ِّر ِ
كيك بأ َّن ِ
ثالث َ ٌة ت َ ْدعو إلى التَّشْ ِ
ياش ِّي نَف ِْس ِه:
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بَـ ْـل أكْثَــ ُر ِمـ ْن َذلِــكِ :ب َم ْعــ ًنى مــا ،ال شَ ـطَ َط فــي ال َقـ ْو ِل
إ َّن ْإسـ َك ْن َد َر ال ِّر ِ
ـي يَـ َرى إلــى «لُبنــا َن» ـ لُبنــا َن علــى
ياشـ َّ
مــا انْـ ـتَهى إلَ ْينــا ،وعلــى مــا نَ ْع ِرفُ ـ ُه نَ ْح ـ ُن ،وعلــى مــا
نَ ْح ِملُـ ُه ِمـ ْن َم ْح َمــلٍ  ،لبنــا َن ال َّد ْولَـ ِة ورِجالِهــا وعائِالتِهــا،
ـات ،ال ُّرمــو ِز والشَّ ـ ِ
ؤسسـ ِ
ـارات
الشَّ ـ ْع ِب ،ال ُجمهوريَّ ـ ِة ،ال ُم َّ
ناس ِ
ــبات التــي
واأل ْعيــا ِد ال َم ْوصوفَــ ِة بال َوطَ ِنـــ َّي ِة وال ُم َ
يُــرا ُد لهــا أ ْن تَـــكو َن جا ِم َعـ ًة ،إلــخ ...ـ يَـ َرى إلَ ْيـ ِه بِــ َع ْينِ
مــا لَ ـ ُهُ ،ه ـ َو ،ال ِّر ِ
ـيَ ،علَ ْي ـ ِه ،علــى لُبنــا َنِ ،م ـ ْن َحـ ِّـق
ياشـ ُّ
بُكو ِريَّ ـ ٍة ال ِمــرا َء فيــه ،ال علــى مــا لِلُبنــا َن َعلَ ْيــه...
و َم ـ ْن يُطالِ ـ ُع أ َد َب ال ِّرياشــي ،و« ِقلَّ ـ َة أ َد ِب ـ ِه» ،وســي َرتَ ُه،
علــى مــا َد َّونَهــا ِب َنفْــ ِ
ـس ِه ،ال يَ ْعــتَ ُم أ ْن يَ ْستَــ ِـد َّل ،ث ُـ َّم أ ْن
ـي ُه ـ َو ُم ْستَـ ـ َن ُد ُه فــي
يَتَـثَـ ـبَّ َت ،أ َّن هــذا ال َحـ َّـق التَّكْوي ِنـ َّ
ْاسـ ِت ْخفا ِف ِه ِبكَثيـ ٍر ِمـ ْن أق ِ
ْداســنا ـ ال ُم ْستَـثْــ ِن ًيا «ال َوطَ ِن َّي َة»
ِم ْنهــا و«ال ِّدي ِنـ ـ َّية»ِ ،عل ًمــا أ َّن هــذ ِه ال ُبكو ِريَّ ـ َة ،بُكوريَّ ـ َة
ــت م َّمــا يَ ْنفَــ ِر ُد بــه،
ال ِّر
هــي ،بالطَّ ْبــعِ ،لَ ْي َس ْ
ياشــيَ ،و َ
ِّ
بالســ َن ِ
ــب وإنَّمــا بِمــا راكَ َمــ ُه ،وال
ُقــاس َّ
ال ت ُ
وات فَ َح ْس ُ
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االســمِ فــي لُبنا َن أ ْو خا ِر َجـ ُه( ،ب) ال ُع ْنوا َن لِدا ِر ال َّنشْ ـ ِر
(أ) ال أث َـ َر لِــدا ِر نَشْ ـ ٍر بِهــذا ْ
هـ ِـذ ِه( ،ج) التَّ َسـ ُّر ُع ال ِّر ِ
ـي ال َم ْوصـ ُ
ـوف الــذي يَ ِشــي ِبـ ِه ُخلُـ ُّو « ِ » Editionمـ َن
ياشـ ُّ
الـ«  » sـ َعال َم ِة ال َج ْمعِ ال ُح ْك ِميَّ ِة في هذا ال َمقام!
ن ُِحيـ ُـل فــي مــا يأتــي إلــى الطَّ ْب َع ـ ِة األُولــى وال َوحي ـ َد ِة ِم ـ ْن «نَعيـ ُ
ـش َمـ َـع اآللِ َهــة»
َريــب إلــى طَ ْب َعــ ٍة ُم ْســتَأْنَ َف ٍة ِب ِعنايَــ ِة «دا ِر ال َجديــد»
ُم َؤ ِّمليــ َن أ ْن ن َ
ُحيــل َع ّمــا ق ٍ
َوتَ ْوقي ِعهــا.

ِس ـ َّيما فــي شَ ــبا ِب ِهِ ،م ـ ْن تَجــار َِب حياتِــ َّي ٍة و ِم ـ ْن َمعــار َِف
كُتُــ ِب َّي ٍة ،وفَـ ْو َق َذلِـ َـك َجمي ًعــا بِمــا ا ْرتَضــا ُه لِ َنفْــ ِ
ـج
ـس ِه نَ ْهـ َ
َحيــا ٍة و ِم ْنهــاج.
ـي أنَّـ ُه
ِم ـ َن القَليــلِ ال ُمتَ َوفِّـ ِر َع ـ ْن ِســيرةِ ْإس ـ َك ْن َد َر ال ِّرياشـ ِّ
كا َن الثَّانِــي بَ ْيــ َن َخ ْم َســ ِة أ ْوال ٍد مــاتَ َع ْن ُهــم والِ ُد ُهــم
بَ ْرجيــس ِب ُع ْم ـ ِر ال َم ِســيح ( 33عا ًمــا)((( ،وأ َّن روزا َز لْ ـ َز ل،
ـت « ِفتْـ ـ َن َة ال َق ْريَ ـ ِة» وأنَّهــا «أ َّو ُل امــرأ ٍة بُ ِه ـ َر
والِ َدت َ ـ ُه ،كانَـ ْ
ِب َجمالِهــا»َ ،وأ َّن ُح ْســ َن ُه هـ َوَ ،وهـ َو ُح ْسـ ٌن ال يَ ْز َهـ ُدُ ،هنــا
ـاك ،فــي ت َ ْزكِيَ ِتــه بالتَّـــفاصيلِ  (((،وفــي تَـ ـ ْقر ِ
َو ُهنـ َ
ِيظ مــا
أشْ ـ َر َع ُه لَ ـ ُه ِم ـ ْن َمخــا ِد َعَ ،و َوطَّــأ ُه لَ ـ ُه ِم ـ ْن ِأس ـ َّر ٍة عالِ َي ـ ِة
(((
ـام (((،ه ـ َو بَ ِقـ َّيـ ـتُها فيــه!
ال َمقـ ِ
•

يَ ْرفَـ ـ ُع َص ْقــر َص ْقــر ن ََس ـبَ ُه علــى ال َّن ْح ـ ِو اآلتــي« :ه ـ َو [إسكَـــن َدر] ب ـ ُن
(((
ُ
ـوب بـ ُن يو َح َّنــا ال ِّرياشــيَ .و ُهــم فَـ ْر ٌع ِمـ ْن أ ْسـ َر ِة ال َحـ َّداد .قَـ ِـد َم
ـس بـ ُن يعقـ َ
بَ ْرجيـ َ
َج ُّد ُهــم َمخْلــوف ب ـ ُن داود ب ـ ُن شــرفان بــن داود أو جبرائيــل ال َح ـ َّداد ال َح ْورانــي
ـي ثُـ َّم انْتَــق ََل أوال ُد ُه ِم ْنها :حــ َّنا ســا َر إلى
إلــى قَ ْريَـ ِة َزبَّو َغــة ِبلُ ْبنــا َن ولُ ِّقـ َ
ـب بال ِّرياشـ ِّ
ـوب َسـ َك َن ِ
الصحافة
«قصــة ِّ
الخ ْنـــشارة»َّ ،
طرابلــس ويُ ُ
وسـ ُـف إلــى قــا ِع ال ِّريم ،ويعقـ ُ
فــي لُبنــان» ،إعــداد صقــر يوســف صقــر ،معلومــات ،العــدد  ،77نيســان ،2010
المركــز العربــي للمعلومــات.
ن ُ
َعيش َم َع اآللِ َهة ،ص.11 .
(((
فاضالت بال َّرغ ِْم عنه ّن.
(((
ٌ
من ذلك :ت َ َغ ُّزلَ ُه ِب ُنعو َم ِة بَشَ َرتِ ِه ،صِ ،327.حسانٌ
ن ُ
َعيش َم َع اآللِ َهة ،ص.11 .
(((

14

ياشــي َم ْد َر َســ َة
بَ ْيــ َن ال َحداث َــ ِة وال ُمرا َهقَــ ِة ،ا ْرتــا َد ال ِّر
ُّ
الصابِغ
«الكُـلِّــ َّي ِة الشَّ ْرقــ َّية» ال ُملْ َح َقـ َة بِــ َديْ ِر مــار يُو َحــ َّنا َّ
ريف 1898؛ ِ
التــي كا َن افْ ِتـــتا ُحها علــى َخ ِ
وخ َ
الل الثَّمانِــ َي َة
َعشَ ــ َر شَ ـ ْه ًرا التــي قَضاهــا فــي هـ ِـذ ِه ال َم ْد َر َســ ِة ،أُغْــ ِر َم،
بـ«س ـلْوى» التــي «نَ َه ـ َد نَ ْه َداهــا ذاتَ يَ ـ ْو ٍم
علــى ِذ َّم ِت ـ ِهَ ،
فصــا َر ِت امــرأ ًة كا ِملَ ـ َة األ ْوصـ ِ
وضحاهــا»،
ـاف بَ ْي ـ َن لَ ْيلَ ـ ٍة ُ
ِ
وخاللَهــا أيْ ًضــا ،علــى ِذ َّم ِت ـ ِه َد ْو ًمــا ،حــا َو َل قَـ ـتْ َل نَف ِْس ـ ِه
َم َّرتَ ْيــنِ َ :مـ َّر ًة ل َّمــا ِحيـ َـل بَ ْي َنـ ُه وبَ ْيـ َن ُمغــا َد َر ِة ال َّديْـ ِر لِزِيــا َر ِة
أ ْهلِ ـ ِه ولِقــا ِء َس ـلْوى تِلْــك ،و َم ـ َّر ًة ثانِيَ ـ ًة ،ذاتَ ُمالبَسـ ٍ
ـات
غموضــا ،يُ ْستَـــ َد ُّل ِمــ ْن رِوايَ ِتــ ِه لَ َهــا أ َّن َورا َءهــا
أكثــ َر
ً
ـسلْوى التــي َص َر َمتْـ ُه،
َمزي ًجــا ِمـ ْن َح ْسـ َر ٍة علــى َغرا ِمـ ِه بِــ َ
الص ْر ِم
و ِمـ ْن نَ ْوبَـ ِة ت َ َديُّــنٍ ْاســتَ ْول َْت َعلَ ْيـ ِه ِمـ ْن َجـ َّرا ِء ذلـ َـك َّ
ـاق بِــ ِ
َو َزيَّــ َن ْت لَـ ُه االلْ ِتحـ َ
ـسل ِْك ال َك َهنــوت.
ــكَ ،و ِمــ ْن ُح ْســنِ َحظِّنــا أ ْن كانَ ،فَـــتَ ْح َت تِل َ
كا َن ذلِ َ
ْــك
ِ
الظُّ ِ
ريــق
ــل ال ِّر
البســات َض َّ
ــروف وال ُم
ياشــي َعــ ْن طَ ِ
ُّ
(((
ــي َع ْنــ ُه ،و ُولِــ َد ر ِ
ِياشـــ ُّينا!
ال َّد ْعــ َو ِة ،أو َضل ْ
َّــت ِه َ
ـي نَ ْوبَ َة تَ َديُّــ ِن ِه َوتَــقْوا ُه تَ ْذ َه ُب
لَـ ْم يَـ َد ْع ْإسكَــ ْن َد ُر ال ِّرياشـ ُّ
ُسـ ًدى؛ فَــلَق َِد ْاسـتَ ْســ َن َحها لِ َي ْنــك ََّب علــى ال ُمطالَ َعـ ِة فــي
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ـش َمـ َـع اآللِ َهــة ،الفصــل الثالــث ،و ُع ْنــوا ُن هــذا الف َْصــلِ ِ :
نَعيـ ُ
«عاشـ ٌـق أ ْم
(((
كا ِهــن؟».

ــج بِهــا ِ
هــذ ِه
تاريــ ِخ ال ِملَــلِ وال ِّن َحــلِ وال ِفــ َرقِ التــي تَ ُع ُّ
واستَ ْوقَـفَـ ـتْ ُه ِم ْنهــا ،علــى َح ـ ِّد قَـ ـ ْولِ ِه ،ال ُّن َص ْي ِريَّ ـ ُة
ال ِبــا ُدْ ،
ألفْرو ِديَّ ِتهــا واإليز ِديَّـ ُة لِشَ ْيطانِ َّيــ ِتهاَ ...ولَ ْم يَفُــتْ ُه مــا يَ ْع َم ُل
ِب ـ ِه «ال َمتا ِولَـ ُة»َ ( ،متا ِولَـ ُة َج َبــلِ عا ِمـ َـل علــى َح ـ ِّد قَ ْولِــه)،
ِمـ َن «ال َّزوا ِج ال ُم ْنقَــ ِ
ـطعِ»( ،زَوا ِج ال ُمتْــ َع ِة) ،فَ َح ِم َد ُه وأشــا َد
ِبـ ِه و َغ ِبـ َط بِــ َح ْس َر ٍة َ
ذاك ال َّزعيـ َم الــذي كان يُ َزيِّـ ُن ِفراشَ ـ ُه
(((
ك َُّل لَ ْيلَـ ٍة بـ« َز ْو َجـ ٍة» َجديــدة!
ـي هـ ِـذ ِه ال ُمطالَعــاتُ َمعــار َِف عا َّمـ ًة
َوكَمــا أفــا َد ِت ال ِّرياشـ َّ
ت َـــتْ ُر ُك بَ َص ٍ
مــات ظا ِهــ َر ًة علــى ك ُِّل مــا كَتَبَــ ُه ،بمــا فيــ ِه
ــل فــي َص ْر ِفــ ِه
ــف ،فَـــلَ َق ْد كا َن لَ َهــا الف َْض ُ
األ ْعبَــثُ واأل َخ ُّ
َص ْرفًــا ال َر ْج َعـ َة َع ْنـ ُه ع َّما ْاســتَ ْولى َعلَ ْيـ ِه ِم ْن َد ْعـ َو ٍة دين َّي ٍة
ِ
وايــات
بــاب آ َخــ َر ِمــ َن ال ُمطالَ َعــ ِة ـ ُمطالَ َعــ ِة «ال ِّر
إلــى ٍ
ـب ...فَـ«لَ َقــد ألْ َه َب ْت
األ ْج َن ِب َّيـ ِة» ...ول ِكـ ْن لَ ْيـ َ
ـس هــذا فَ َح ْسـ ُ
ُمطالَ َعــ ُة ِ
ِ
هــذ ِه ال ِّر
الســ ْن ِخ َّي َة ،وأث ْــ َرتْ
وايــات شَ ــ ْهوانِ َّيتي ِّ
(((
ـوح ال ُمتَفَـ ـلِّت».
ـي ال َجمـ َ
بمــا ال يُقـ ُ
ـاس َخيالِـ َ
أي حوالَــي  ،1907إ ْذ
الســا ِب َع َة َعشْ ـ َر َة ِم ـ َن ال ُع ْم ـرِْ ،
علــى َّ
ـي ال ِّنســا َء وال ُمطالَ َعـ َة ،وإ ْذ
كانَـ ْ
ـت قُــ َّر ُة ال َع ْيــنِ ِمـ َن ال ِّرياشـ ِّ
(((
(((

ن ُ
َعيش َم َع اآللِ َهة ،ص.25 .
ن ُ
َعيش َم َع اآللِ َهة ،ص.27 .
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كا َن مــا يَ ـز ُال يَ ْعتَـ ـ ِم ُد فــي َم ِ
عاش ـ ِه علــى نَفَـ ـ َق ِة والِ َدتِ ـ ِه
ُم ْســتَأْثِ ًرا بِمــا يُفْـــتَ َر ُض أ ْن يَ َ
الصغــارِ،
ــؤول إلــى إ ْخ َوتِــ ِه ِّ
ا ْرت َــأَ ِت العائِلَــ ُة أ َّن األوا َن قَــ ْد آ َن لِ َيقــو َم بِــأَ َو ِد نَف ِْســ ِه
فألْ َحقَـــتْ ُه بِأخوالِــ ِه آ ِل زلــزل ال ُمهاجِريــ َن إلــى ِم ْصــ َر
(((1
الت ِ
نــاك فــي ِقطــا ِع ال ُمقــا َو ِ
وال َّن ِاشــطي َن ُه َ
وســواه.
ـي فــي القَا ِه ـ َر ِة أ ْربَ َع ـ َة َعشَ ـ َر شَ ـ ْه ًرا ث ُ ـ َّم
أ ْمضــى ال ِّرياشـ ُّ
لَــ ْم يَلْ َبــثْ أنِ ْاستَـــ َب َّد بِــ ِه ال َحنيــ ُن إلــى ال َوطَــنِ فعــا َد
ـي أ ْن أَلْقــى عصــا ُه حتَّــى اقْــتُر َِح َعلَ ْيـ ِه أ ْن
َعـ ْو َد ُه ،ومــا هـ َ
ـاب ُمقــا ِو ٍل الْتَ ـ َز َم بِنــا َء تَ ْحصينـ ٍ
ـاب
ـات لِحسـ ِ
يَ ْع َمـ َـل لِحسـ ِ
الســل ِ
جاب لالقْــ ِترا ِح ،ولك َّن
ُطات التُّ ْركِ َّي ِة في َحورا َن ْ
ُّ
فاسـتَ َ
ـس َج ْت بَ ْي َنـ ُه َوبَ ْيـ َن فتــا ٍة ُه َ
ناك َسـ ْرعا َن ما
ـب انْتَــ َ
ِق َّصـ َة ُحـ ٍّ
ـال َعلَ ْيـ ِه وعلــى َر ِّب َع َملِـ ِه ،وأدَّتْ بال ُمقــا ِو ِل
انْقَـلَــ َبت َوبَـ ً
ال َمذْكــو ِر َو َر ْه ِط ـ ِه إلــى ُمغــا َد َر ِة َحــورا َن َه َربًــا مــن ُســو ِء
(((1
ـت ُجــ ْن ِح الظَّــام.
العا ِقــ َب ِة ت َ ْحـ َ
ـي إلــى لُبنــا َن ـ ول ِك ـ ْن هـ ِـذ ِه ال َم ـ َّر َة
ُم َج ـ َّد ًدا عــا َد ال ِّرياشـ ُّ
ــت والِ َدتُــ ُه ق ِ
َــد انْتَـقَـــل َْت إلَ ْيهــا
إلــى َز ْحلــة التــي كانَ ْ
ِم ـ َن ِ
الخ ْنـــشا َرة ...وإذا افْتَ َر ْضنــا أ َّن ُمغا َم َرتَيْ ـ ِه ال ِم ْص ِريَّ ـ َة
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( ((1ن ُ
َعيش َم َع اآللِ َهة ،ص.42 .
الصلَ ِة باألخْوا ِل آ ِل َزلْ َزل ،روايَ ًة َعنِ األُ ْستا ِذ ملحم رِياشي.
التَّف ُ
ْصيل ذو ِّ
( ((1ن ُ
الســالِ َف ِة فــي هــذا
َعيــش َم َ
ــع اآللِ َهــة ،الف َْصــل التَّاســع .مراجعــة َّ
ت��اب ف��ي الف َْص��لِ ال ُم َع ْن�� َونِ ِ
«آخــ ُر أميــر ِ
غســان» ،ص 54 .أدنــاه.
ال ِك ِ
ات بنــي ّ

وال َحوران َّيـ َة قــد دا َمتــا نَ ْحـ َو عا َم ْيــنِ  ،فهــا نَ ْحـ ُن ،إذًا ،علــى
نِهايَ ـ ِة ال َع ْقـ ِـد األ َّو ِل ِم ـ َن ال َق ـ ْرنِ ال ِعشْ ــرين.
لــم يَطُــلِ ال ُمقــا ُم بال ِّرياشــي في َز ْحلــة ...وإ ْذ لَ ْم ت َ ْخـتَــلِ ِف
ـباب
األسـ ِ
ـباب التــي َحـدَتْ ِبـ ِه إلــى ال ِفـرا ِر ِم ْنهــا َعــنِ ْ
ْ
األسـ ُ
ـب
التــي أ ْخ َر َجتْ ـ ُه ،ه ـ َو َ
وص ْح َب ـ ُه ِم ـ ْن َح ـ ْورانَ ،فه ـ َو يَ ْن ِسـ ُ
إلــى ِفـرا ِر ِه ِمـ ْن أ َحـ ِـد َمنــا ِز ِل َز ْحلَــةَ ،ربِّي كمــا َخلَـقْـتَـــني،
ـبيل فــي ال َحيا ِة ،وإلــى اتِّخا ِذ ِه كُ ْنــ َي َة
ا ْع ِتـــناقَ ُه التَّــ َيها َن َسـ ً
(((1
«التَّائِـه»...
ـت جا ِهـ ًـا
َونِ ْعـ َم التِّـــي ُه ...فَـ«قَــ ْب َل ِفـراري ِمـ ْن َز ْحلــة كُ ْنـ ُ
بِتاري ـ ِخ هــذا ال َجبَــل(َ ((1وبِمــا يَ ُحـ ُّـف بِهــذا التَّاري ـ ِخ ِم ـ ْن
ـات» و«فــي تِـــيهي لَـ ْم أكْتَــ ِ
أســاطي َر َو َم ْر ِويَّـ ٍ
ـف ِب ُمطــا َر َد ِة
ـت أيْ ًضــا إلــى تَق َِّصــي تاري ـ ِخ
ـب بَــلِ انْ َص َرفْـ ُ
ال ِّنســا ِء فَ َح ْسـ ُ
ك ُِّل قَ ْريَـ ٍة ِمـ َن ال ُقــرى التــي لُـ ْذتُ بِهــا» ...بل أكْــثَ ُر ...ففي
ِر ْحلَ ـ ِة ال ِفـ ـرا ِر هـ ِـذ ِه ســا َرتْ بال ِّر ِ
ـي قَ َدمــا ُه ،فــي مــا
ياشـ ِّ
(((1
ســا َرتْ  ،إلــى بعبــدا ((1(...وفــي بعـــبداَ ،د َر َس ال ُحقـ َ
ـوق!
( ((1ن ُ
ــع اآللِ َهــة ،الفصــل الحــادي عشــر .يَــ ْروي ال ِّرياشــي ِق َّصــ َة
َعيــش َم َ
ِفــرا ِر ِه ِ
الســحريّة» ،ص 64 .أدنــاه.
هــذ ِه فــي الف َْصــلِ ال ُم َعـــ ْن َونِ «ال َح َّمامــات ّ
( ((1ال َمقْصو ُد بِـطَبي َع ِة الحا ِل َجبَ ُل لُبنان.
( ((1كا َن ابْ ِتنــا ُء س ـراي بعبــدا ،وات ِّخاذُهــا َم َق ـ ًّرا شَ ـتَ ِويًّا لِ َدوائِ ـ ِر ال ُمتَ َص ِّر ِفيَّ ـ ِة
فــي َع ْه ِ
واصــه باشــا ( 1882ـ )1892؛ ن ُ
ــع اآللِ َهــة.
َعيــش َم َ
ــد ال ُمتَ َصــ ِّر ِف َ
َويَ ْز ُعـ ُم فــي مــا يَ ْز ُعـ ُم أنَّــه تَرافَـ َع لِــ َم َّر ٍة ِ
واحـ َد ٍة فــي حياتِـ ِه ِدفا ًعــا َعـ ْن
(((1
ِب ْن ِ
ــت َهــ ًوى ...ن ُ
ــع اآللِ َهــة ،ص.74 .
َعيــش َم َ
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ياسـ ِة ،وفي بعـــبدا ا ْرت َ َج َل
بالس َ
وفــي بعـــبدا بَـ َدأَ ا ْه ِتما ُمـ ُه ِّ
ْـــس ُه ِصحا ِف ًّيــا «علــى َغ ْيــ ِر تَ َمــ ُّر ٍس ِبفَــ ِّن ال ِكتابَــ ِة أو
نَف َ
إصــدا ٍر
ِب َف ـ ِّن ال َكـ ِـذ ِب» ((1(،وفيهــا ،علــى ِذ َّمـ ـ ِت ِه ،كا َن أ َّو ُل ْ
ــت ِ
هــذ ِه
الصحافــي ال َّتائِـــه ((1(.دا َم ْ
لِـــ َمطْبو َع ٍة ِب ُع ْنــوانِ ِّ
الصحا ِفـ ـ َّي ُة ثمانِ َي ـ َة َعشَ ـ َر شَ ـ ْه ًرا انْـ ـتَ َه ْت ذاتَ
ال ُمغا َم ـ َر ُة ِّ
ـض ال ِّر ِ
ـي يَـ َد ُه ِم ْنهــا ،وتَ ِبـ َع َهوى نَفْــ ِ
ـس ِه،
يَـ ْو ٍم بــأ ْن نَفَــ َ
ياشـ ُّ
(((1
ـب ال َب ْح ـ َر ُم َي ِّم ًمــا شَ ـطْر فَ َرنْســا...
و َركِـ َ
بِنا ًء َعلَ ْي ِه ،يَكو ُن َ
ذلك ،إ ْن َص َّح تَقْـدي ُرناَ ،ح َوالَي .1912
ـق َجديـ ٍـد ،قَطَ ـ َع ال ِّر ِ
ـي
َو ِم ـ ْن فَ َرنْســا ،علــى َمتْــنِ ِعشْ ـ ٍ
ياشـ ُّ
َـــسي إلــى الو ِ
ِاليــات ال ُمتَّ ِحــ َد ِة األميرك َّيــة ((1(.لَــ ْم
األطل َّ
ــت إقا َمـــتُ ُه
يُكْـــتَ ْب لِهــذا ال ِعشْ ِ
ــق ُع ْمــ ٌر َمديــ ٌد وال دا َم ْ
ْــم ِمــ ْن ِق َصــ ِر
ال ّنـــيويورك َّي ُة طَ ً
ويــا ولكــ ْن ،علــى ال َّرغ ِ
ِ
هــذ ِه اإلقا َمــ ِة ،فَـــلَق َِد ات ََّســ َع ْت لِكَــي يَ ْبـــ ِن َي ال ِّر ِ
ــي
ياش ُّ
لِـ َنف ِ
ْـــس ِه ،علــى مــا يَــ ْرويَ ،مكانَــ ًة مــا بَ ْيــ َن لُبنانِـــ ِّيي
ـي يُ ِ
باش ـ َر ُهنـ َ
إصــدا َر َمطْبو َع ـ ٍة
ـاكْ ،
نيويــورك ...بَـ ْـل ...لِ َكـ ْ
(((2
ــم ذي نيــو كونـــتري!
باس ِ
ْ
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(((1
(((1
(((1
(((1
(((2

ن ُ
َعيش َم َع اآللِ َهة ،الف َْصل الثاني عشر والفصل الثالث عشر.
ن ُ
َعيش َم َع اآللِ َهة ،الفصل الثالث عشر.
ن ُ
َعيش َم َع اآللِ َهة ،الف َْصل الثالث عشر.
مراجعة الف َْصلِ ال ُم َع ْن َون« :كُـ ْن ُت َحفي َد الكاردينال دو ريشليه» ،ص.69 .
ن ُ
َعيش َم َع اآللِ َهة ،الفصل الرابع عشر ص.92 .

وكمــا قَطَـ َع األطْـلَــ ِ
ـق َجديـ ٍـد،
ـس َّي ذَهابًــا علــى َمتْــنِ ِعشْ ـ ٍ
فَــلَ َق ْد قَطَ َعـ ُه إيابًــا ،إلى فَ َرنْســا ،تَلْبِــ َي ًة الشْ ـ ِتر ِ
اطات َعالقَ ٍة
ألْ َجـأَ ُه إليهــا ضيـ ُـق ِ
ـس َج ْت بَ ْي َن ُه
ذات ال َيــ ِـد ـ كانَ ْت قَـ ِـد انْتَــ َ
(((2
َوبَ ْيـ َن َسـ ِّي َد ٍة يَ ِصفُهــا بـ«الشَّ ـ ْمطا ِء اللُّبنان َّية».
ـي أ َّو َل فُ ْر َص ـ ٍة َس ـ َن َح ْت
ال غَـ ـ ْر َو إذًا أنِ ْاستَ ْ
ـسـ ـ َن َح ال ِّرياشـ ُّ
لِـ َيتَـــ َمل ََّص ِمــ ْن ْأســ ِر شَ ــ ْمطائِ ِه اللُّبنان َّيــ ِة تِلْــك ،ولِـــ َي ِف َّر
ُم َجـ َّد ًدا عائِـ ًدا إلــى لبنــان ...وكأنَّمــا المصادفــات أعا َدتْـ ُه
ـت ال ُم ِ
إلــى لُبنا َن في ال َوقْــ ِ
ـب لِتَكْـتَــ ِم َل َح ْب َك ُة ســي َرتِ ِه
ناسـ ِ
ال ُم ْد ِهـــشَ ة :فـ«لَــ ْم يَ ْم ِ
ــض يَ ْومــانِ علــى ُو ُصولــي إلــى
( ((2و(((2
بَ ْيروتَ حتَّى انْ َدلَ َع ِت ال َح ْر ُب العالم َّية األُولى»!
( ((2ن ُ
َعيش َم َع اآللِ َهة ،الفصل الرابع عشر ص.93 .
ــع اآللِ َهــة ،الفصــل الخامــس عشــر .للتَّـــذْكير :كا َن ان ِ
( ((2ن ُ
ْــدال ُع
َعيــش َم َ
ِ
هــذ ِه ال َحــ ْر ِب فــي ت َـــ ُّمو َز .1914
ـي أيْضً ــا ،علــى ِذ َّمــ ِت ِه ،أنَّـ ُه َع ِمـ َـل فــي هـ ِـذ ِه الفَــتْ َر ِة
( ((2فــي ســي َر ِة ال ِّرياشـ ِّ
ـت ،فــي حي ِن ِه ،كُــبْرى
ِمـ ْن َحياتِـ ِه ُمر ِاسـ ًـا لِ َصحي َفـ ِة «الطــان» ال َف َرن ِْســيَّ ِة التــي كانَـ ْ
باريــس بــا ُمنــازِع .حتَّــى إشْ ــعا ٍر آخَــ َر ،ت َـــ ْبقى ِ
الص ُح ِ
هــذ ِه
الصــا ِد َر ِة فــي
ــف َّ
ُّ
َ
ـص ْر ِف ال َّنظَـ ِر َعـ ْن ِص َّح ِتهــا ،فالظَّا ِهـ ُر
ال َم ْعلو َمـ ُة بِــ َر ْسمِ التَّ ْحقيــق ...أنَّــى يَ ُكــن ،وبِــ َ
َ
امــذاك
أ َّن َد ْعــوى ال َو ْصــلِ بِـــلَ ْيلىَ ،و ُمر َاســلَ َة «الطَّــان» ،أو ال َّنـــشْ َر فيهــا ،كا َن أيَّ
السـبْقِ والتَّـفَــ ُّوقِ  .فَـ ُعــ َمر ،بَطَـ ُـل ال ِّروايَـ ِة التَّاريخيَّـ ِة
« َعال ُموضَ ــة»َ ،و ِمـ ْن َمخايــل َّ
 6أيَّــار ـ ِق َّصــة شُ ــ َهدَ ا ِء ال َوطَــن التــي كَتَـــبَها ســميح ال ِّزيــن ـ (و«ســا َهم» فــي
َــص وقائِ ِعهــا التَّاريخ َّيــ ِة وجيــه علــم الديــن «الضَّ ابــط فــي ال َج ْي ِ
ِــي
ق ِّ
ـــش ال َع َرب ِّ
ـال ال َحـ ْر ِب العالم َّيـ ِة األولــى» )1966 ،ـ ُعـ َمــ ُر َ
ِخـ َ
ـب فــي الطَّــان
ذاك ،مثـ ًـا ،يَكْـتُــ ُ
ٍ
قــاالت َحــ ْو َل الق َِض َّيــ ِة ال َع َر ِب َّيــة».
« َم
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ياشــي اإلشــا َر َة إلــى أ َّن
فــي بَ ْيــروتَ التــي ال تَفــوتُ ال ِّر ُّ
ــت ق ِ
ـــف
للســكَنِ فيهــاْ ،استَأْنَ َ
والِ َدت َــ ُه كانَ ْ
َــد انْتَـقَـــل َْت َّ
ُمغا َمراتِ ـ ِه ِ
ـت لَ ـ ُه هــذه ال ُمغام ـراتُ
العاطـ ـ ِف َّي َة ،وإ ْذ فَتَ َحـ ْ
ـواب ال ُم ْجتَ َمـعِ ال ُم ْخـ َمــلِ ِّي فَــلَ َق ْد ق َّربَــتْ ُه أكْثَـ َر فأكْثَـ َر
أبْـ َ
وصــ َّنا ِعها ،وهــو مــا َحــدا ِبـ ِه« ،حا ِد ًســا
ياسـ ِة» ُ
«الس َ
ِمـ َن ِّ
السـ ِ
السلْطَـ ـ َن َة ال ُعثْـــمانِيَّ َة علــى َوشْ ـ ِ
ـقوط ،إلــى
ـك ُّ
بــأ َّن َّ
السـ ِ
ـقوط»،
الســاعي َن إلــى ت َ ْعجيــلِ هــذا ُّ
ُمعا َونَ ـ ِة أُولئـ َـك َّ
ُمضيفًــا بــا تَــ َر ُّد ٍد أ َّن دا ِف َعــ ُه ِمــ ْن َورا ِء َذلِ َ
ــب
ــك كا َن ُح َّ
ـي وال َمـ ْن
ال ُمغا َمـ َر ِة والك َْسـ َ
ـب المــا ِّد َّي ال الشُّ ــعو َر ال َوطَ ِنـ َّ
(((2
يَ ْح َزنــون...
كان ات ُ
ِّصــال ال ِّرياشــي بِهــؤال ِء ،علــى مــا يَــر ِوي ،عــام
الســاعو َن إلــى تَ ْعجيــلِ ُس ِ
ــقوط
 ،1917وكا َن َهــؤال ِء َّ
ــل لِ ِحســا ِبهِم
ياشــي ال َع َم َ
السلْطَـــ َن ِة الذيــن ا ْرتضــى ال ِّر
َّ
ُّ
« َجما َعــ َة أ ْرواد» ...وأ ْروا ُد ،يــا ســا َد ُة يــا كِــرام ،كمــا
ــب اللُّبنان ُّيــون أ ْن يَ ْذكُــروا وأ ْن يُ َذكَّــرواِ « ،ق َّصــ ٌة
ال يُ ِح ُّ
كَبـــيرة» ،علــى مــا ت َقـ ُ
ـول العا ِّمــ َّية اللبنان َّيـ ُة ،فــي تاريـ ِخ
لُبنــان...
ــت ذَري َعــ ِة ف ِّ
ففــي األ َّو ِل ِمــ ْن أيْ َ
َــك
لــول  ،1915تَ ْح َ
ِ
الحصــا ِر ال َم ْضـ ِ
ـروب علــى َج َبــلِ لُبنــانَ ،سـ ْيطَ َرتْ قُــ َّواتٌ
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(((2

ن ُ
َعيش َم َع اآللِ َهة ،الفصل التاسع عشر.

فَرنْ ِســ َّي ٌة علــى َجزِيــ َر ِة أ ْروا َد و َح َّولَتْهــاِ ،بلُ َغــ ِة ال َيــ ْو ِم،
إلــى ُغ ْرفَ ـ ِة َع َمـلِـ ـ َّي ٍ
ات ُمتَـقَـ ـ ِّد َم ٍة يُــدا ُر ِم ْنهــا ال َم ْجهــو ُد
(((2
ـي ســوا ًء بِســواء...
االسـ ِت
ُّ
ـي وال َع َمـ ُـل ْ
خباري األ ْم ِنـ ُّ
اإلغاثِـ ُّ
ـي ك َُّل ال َمهــا ِّم
لَ ْيـ َ
ـس ِم ـ ْن شَ ـأْنِ هـ ِـذ ِه ال ُعجالَ ـ ِة أ ْن تُ ْح ِصـ َ
ـــداب
التــي َعهِــ َدتْ بِهــا أ ْروا ُد ،والتــي َعهِــ َد بِهــا االنْ ِت ُ
ـي ،والتــي يُطالِ ُعنــا
ـي ،بَ ْعـ َد ال َحـ ْر ِب ،إلــى ال ِّرياشـ ِّ
ال َف َرنْ ِسـ ُّ
ِبكَثيــ ٍر ِمــ ْن ت ِ
َفاصيلِهــا فــي كُتُـــ ِب ِه ومنهــا نِ ْســوان ِمــ ْن
لُبنــان ،وإنَّمــا ال ُمـ َؤ َّدى ِمـ َن اإلشــا َر ِة إلــى هـ ِـذ ِه ال َمهــا ِّم
مــا أتا َحتْـ ُه لَـ ُه ِمـ ْن ْأســفا ٍر فــي أ ْرجــا ِء الشَّ ـ ْرقِ األ ْو َسـ ِ
ـط
ـ ْأســفا ٍر ال ُمبالَ َغــ َة فــي القَــ ْو ِل إنَّهــا غَــ َّذتْ فُضولَــ ُه
ـت َع ْيــ َن ْي ِه علــى َمســائِ َل وقَضايــا مــا
أصـ ًـاَ ،وفَتَ َحـ ْ
الشَّ ـ ِر َه ْ
يَ ُ
ــزال ُم ْعظَ ُمهــا علــى َجــ ْد َو ِل أ ْعمــا ِل ال َيــ ْو ِم َو ُهمو ِمــ ِه
ـس أقَـ َّـل هـ ِـذ ِه ال َمســائِلِ َخطـ ًرا َم ْسـأَلَ ُة
َو ِســجاالتِه ـ َولَ ْيـ َ
نُشُ ــو ِء ،بَــلِ ا ْرتِجــا ِل ،ال ـ ُّد َو ِل فــي هـ ِـذ ِه ال ِم ْنطَ َق ـ ِة ِم ـ َن
العالَــم ـ ِعــا َو ًة علــى أنَّهــا ْأســفا ٌر ال ُمبالَ َغــ َة فــي
وســ ْر َد ُه لِ ُمشــا َهداتِ ِه ِخاللهــا،
القَــ ْو ِل إ َّن رِوايَتَــ ُه لَهــاَ ،
ناسبَ ِة ِ
هــذ ِه أو تِل َ
ْــك ِم ْنهــا،
واســ ِتطراداتِ ِه ال َجـــ َّم َة بِـــ ُم َ
ْ
ــق أ ْروا َد «اللُّبنانِيَّــ ِة» ِ
هــذ ِه أ ْن يُــ َؤ َّر َخ
( ((2و ِمــ ْن نا ِفــلِ القَــو ِل أ َّن َح َّ
تيــح لَنــا
لَهــا بالتَّفاصيــلِ ال ُم ِملَّــ ِة ...بَ ْ
ــل نَتَ َمــا َدى ،علــى َهــ ْد ٍي ِم ّمــا أُ َ
َ
ــل تَاريــ ٌخ لِلُ ْبنــا َن ال يَلْ َحــ ُظ أيــادي
وهنــاك ،فَـــ َنقول :ال يَ ْكتَ ِم ُ
ُمطالَ َعتُــ ُه ُهنــا
ــل إنْشــائِ ِه َد ْولَــ ًة فــي َ 1920وبَ ْع َدهــا.
أ ْروا َد و«جما َعــ ِة أ ْرواد» َعلَ ْيــ ِه قَ ْب َ
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الســ َف ِر وال ِّر ْحلَــ ِة ،و َجديــ ٌر
َجديــ ٌر بــأ ْن يُ َعــ َّد فــي أ َد ِب َّ
ياشــي ال ُح ْســنى ْاســ َم
ضيــف إلــى ْأســما ِء ال ِّر
بــأ ْن يُ َ
ِّ
اب اآلفــاقِ ال ُمقْـــبِلِ علــى
ولــيَ ،جـــ َّو ِ
ال َّر َّحالَــ ِة الف ُُض ِّ
اكْ ِتــ ِ
ـشاف العالَـ ِـم بِــ َن َه ٍم ال يَ ُصــ ُّد ُه َحيــاء.
فــي َســ َن ِة ُ 1920ع ِّيــ َن ال ِّرياشــي ُمعا ِونًــا لِـ ُم ْستـــشا ِر
الس ـ َن ِة
البِقــا ِع فــي ال ُم َف َّو ِض َّي ـ ِة ال َف َرنْ ِسـ ـ َّي ِة ،وفــي هــذ ِه َّ
ــل ال ِّر ِ
ــف ِدي ِنــ ِه َو ُدنْـــياه واقْـــتَ َر َن
أيْ ًضــا كَ َّم َ
ــي نِ ْص َ
ياش ُّ
(((2
بـــماري قهوجــي التــي ُرز َِق ِم ْنهــا ب َِســ ْب َع ِة أ ْوالد،
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( ((2يَــ ْروِي يُوســف إبراهيــم يزبــك فــي « ِحكا َيــ ِة نـــ َّوار» ِق َّصــ َة زَوا ِج
ال ِّرياشــي فَــيَقول« :فــي َسـ َن ِة  1920كا َن إسكَـــن َد ُر ِ
ـي مــا ًّرا بِــ َع َربَ ِة َخيْــلٍ فــي
رياشـ ّ
ُســوقِ زحلــة ،وات َّـفَــ َـق أ ْن نَظَـ َر إلــى َعــلٍ فَشــا َه َد علــى شُ ـ ْرفَ ِة أ َحـ ِـد ال َمنــا ِز ِل فَــتَا ًة
ـس َأل ال ُحــو ِذ َّي:
يُ َس ـ ِّب ُح اللَّ ـ ُه َجمالَهــا ،فَــ َ
 َمن َس َك َن هذا ال َب ْيت؟ ُهنا بَ ْيت ال َق ْه َوجي. وهذ ِه الفَـتاة الفَـتَّانَة "إللِّي قَـ ّد اللَّه؟"( ،قالها باللُّ َغ ِة ال َّز ْحلِيَّة). ِهذ ِه ابْ َنـتُـ ُهم ،مدموزيل ماريِ ...ه َي َم ٌ
الك طا ِه ٌر َم َع َجما ٍل وتَ ْهذيب.
َـليل َ
وقالْ :م َد َّوخَة شَ باب زحلة!
وسك ََت ال ُحو ِذ ُّي ق ً
َ
 شو؟ وأنا ما ِعندي َخ َبر؟ ارجع ...ارجع!وص ِع ـ َد ِ
صاح ُبنــا إلــى الطَّا ِبــقِ األ َّو ِل وقـ َ
ـال لِ ُس ـكَّانِه" :داعي ُكــم
و َر َج ـ َع ال ُحــو ِذ ُّيَ ،
ْإسكَــ ْن َدر رياشــي ،ســكرتير ال ُم ْستـــشار .مــا ِمعــي قــرش ...نــوري أنْ َدبــوري ولك ِّنــي
كَريــم وطَــيِّب ال َقلْــب .أ ْع َجبَــتْني ابْ َنتُ ُكــم ال ُحلْـ َوة فهــل تُعطونَنــي إيَّاهــا؟"
صيب بَ ْع َد ِق َص ٍص طَري َف ٍة طالَت ْأسبو ًعا.
 ...وتَ َّم ال َّن ُ
وهكــذا ت َوالَــت أيَّــا ُم ْإسكَـ ـ ْن َدر رياشــي طَـ َ
ـوال َحياتِــه علــى ِمثــا ِل زوا ِج ـ ِه ،فَ َهـ ْـل
ـت تي َهــه؟».
َع َرفْـ َ

و َو ْسـ َط َهـ ِـذ ِه ال َّز ْح َمـ ِة ِمـ َن ال ُم ْستَــ َج َّد ِ
ات فــي حياتَــ ْي ِه
إصــدا َر
الخاصــ ِة والعا َّمــ ِة ،استَأنَـــف ،فــي ْ ،1922
َّ
(((2
حافــي ال َّتائِـــه.
الص
ِّ
ِّ
يوســف إبراهيــم يزبــك ،حكايــة أ َّول نَ ـ ّوار فــي العالَــم وفــي لبنــان ـ ِذكْ َريــات
وتاريــخ ونُصــوص ،دار الفارابــي ،بيــروت ،نيســان  ،1974ص 50 .ومــا يليهــا.
أمــا أبْنــا ُء ال ِّرياشــي ِم ـ ْن مــاري قهوجــي ف ُهــم :جــان ومــارك وجوزيــف وكوليــت
وتيــودور وناتاشــا وروميــو.
( ((2نَقـ ُ
الصحافــي التَّائــه» علــى َغيْـ ِر يَقيــنٍ ِمـ ْن ِص َّحـ ِة
إصــدا َر ِّ
«اســتَأْن ََف ْ
ـول ْ
َ
َعيش
ـي ،فــي «ن ُ
مــا نَ ْذ َهـ ُ
ـب إلَيــه َحيْــثُ أ َّن ُم ْستَــ َن َدنا ال َوحيـ َد َعلَيْـ ِه هــو َز ْع ُم ال ِّرياشـ ِّ
«الصحافــي التَّائه» كان في بعبدا ،وه َو ُم ْستَــ َن ٌد ليس
إصــدا ٍر لـ ِّ
َمـ َع اآللهــة» ،أ َّن أ َّو َل ْ
باب
«الصحافــي التَّائــه» فــي بعبــدا ِمـ ْن ِ
أصـ َد َر ِّ
ـي أنَّـ ُه ْ
مــا يُــؤا ِز ُر ُهَ .هـ ْـل َز َعـ َم ال ِّرياشـ ُّ
الصحافَـ ِة ُمــ ْؤثِ ًرا «التَّضْ ِح َيةَ»،
رســو ِخ قَ َد ِمـ ِهُ ،م ْنـ ُذ ال َيفا َعـ ِة ،فــي ِم ْه َنـ ِة ِّ
التَّأكيـ ِـد علــى ُ
ـباب رِوائِيَّ ـ ٍة ،باإلشــا َر ِة إلــى َجري ـ َد ِة «البردونــي» التــي تَـ ـتَضافَ ُر الشَّ ــوا ِه ُد أنَّهــا
ألسـ ٍ
ْ
أص َد َرهــا قَبْـ َـل ِر ْحلَ ِت ـ ِه األميركيَّــة؟ الڤيكونــت فيليــب دو ط ـرازي،
ال َمطْبو َع ـ ُة التــي ْ
«الصحافة العرب َّيــة» ،يُثْــب ُِت أ َّن َجري َد ًة
فــي ال ُجـ ْز ِء ال َّرا ِبـعِ( ،صفحــة ِ ،)38مـ ْن تاريــخ ِّ
باســمِ «البردونــي» ،لِ ُمـ ْن ِشـئَـ ـ ْيها ســالِم وإسكَـــن َدر رياشــي «ظَ َه ـ َرتْ » فــي َمدي َن ـ ِة
ْ
زحلــة فــي  25حزي ـران  ،1910ويُتا ِب ُع ـ ُه فــي ذلـ َـك يُوســف ْأس ـ َعد داغــر (قامــوس
الصحافــة اللبنانيَّــة  1858ـ  ،1974المكتبــة الشــرقية ،1978 ،صفحــة  )82الــذي
ِّ
يُ َعيِّـ ُن ُصدو َرهــا فــي  23حزيـران 1910؛ هــذا فــي حيــن أ َّن أيًّــا ِم ْن ُهمــا ،دي طـرازي
«الصحافــي التَّائــه» َصـ َد َرتْ قَ ْبـ َـل ال ِعشْ رينــ َّيات
باســمِ ِّ
وداغــر ،ال يَ ْذكُـ ُر أ َّن َمطْبو َعـ ًة ْ
إصــدا ِر «البردونــي» ســاب ٌِق ،فــي
ـي ِء ،فالظَّا ِهـ ُر أ َّن َمشــرو َع ْ
فــي بعبــدا .ولِلْ ِعلْــمِ بالشَّ ـ ْ
ن َّيـ ِة ال ِّرياشــي ،علــى ُصدورِهــا ب َِسـ َن ٍ
وات حيــثُ إنَّـ ُه ْاسـتَ ْح َص َل علــى ا ْم ِتيازِهــا «فــي
بـ«الصحافــي التَّائِــه»
ـاص
ِّ
ـي ســنة »1906؛ (مراجعــة ال َم ْد َخــل الخـ ّ
ال َع ْهـ ِـد ال ُعثمانـ ِّ
ـي ِء أيْضً ــا ،وعلــى
فــي «قامــوس ِّ
الصحافَــة اللّبنانيَّــة» ،صفحــة  .)177ولِلْ ِعلْــمِ بالشَّ ـ ْ
الســابق ملحــم رياشــي ،فــا ِصلَـ َة قَرابَـ ٍة ُم ِ
باشـ َر ًة بَ ْيـ َن
ِذ َّمـ ِة َوزيـ ِر اإل ْعـ ِ
ـام اللُّبنانــي َّ
ـي الــذي اســتوطن قاع
إسكَـــن َد َر وســالم َح ْيــثُ إ َّن الثَّانــي يَتَـــن َّز ُل مــن ال َف ْخـ ِـذ ال ِّرياشـ ِّ
ـي ال َخلْـ َط بَ ْي َن
الريــم .بال َعـ ْو ِد إلــى مــا تَـقَــ َّد َمِ ،م ّمــا يُ ْســتَ َد ُّل ِبـ ِه على ت َ َع ُّمـ ِـد ال ِّرياشـ ِّ
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ـش َمـ َع اآللِ َهــة» أ َّن ال َعـ َد َد األ َّو َل
و«الصحافــي التَّائــه» فــي َسـ ْر ِديَّة «نَعيـ ُ
«البردونــي» ِّ
الصــا ِد َر فــي زحلــة فــي  28أيلــول ُ 1922م َص ـ َّد ٌر ب ِِشــعا ِر
«الصحافــي التَّائِــه» َّ
ِم ـ َن ِّ
«الصحافــي التَّائِــه» َوتَ ْحتَـ ُه ِشــعا ُر البردونــي وأ َّن افْ ِتـــتاح َّي َة هــذا ال َعـ َد ِد ت ُشــي ُر إلــى
ِّ
ِ
ٍ
ِ
ـت ت ُــ ْدعى بـ«البردونــي»َ ،وشــعا ُرها مــا جــا َء يَـ ْو َم ظُهورِهــا أل َّول َمـ َّرة قَبْـ َـل
أنَّهــا «كانَـ ْ
ِ
ـي َء يُ ْذكَـ ُر بَيْـ َن يَـ َد ْي َص ْمـ ِ
ـت
ال َحـ ْرب .»...يَبْقــى أ َّن هــذا ال َخلْـ َط فــي ْ
األســماء ال شَ ـ ْ
ـش مــع اآللِ َهــة ال ُمطْ ِبــقِ فــي مــا يَتَ َعلَّـ ُـق بـــ ِ
الصحافــي التَّائه/البردوني
نَعيـ ُ
ياسـ ِة» ِّ
«س َ
ِع ْنـ َد بِدايـ ِ
ـي
الص ْمـ َ
ـات ُصدورِهــاَ .هـ ْـل تُف َِّسـ ُر هــذا َّ
ـي فــي أ ْن يُ ْعفـ َ
ـت َر ْغ َبـ ُة ال ِّرياشـ ِّ
ـب إلَ ْيـ ِه علــى َصفَحـ ِ
الصحافي
ـات ِّ
ـس ُه ِمـ ْن َمشَ ــ َّق ِة ْ
نَفْــ َ
االسـ ِتفاضَ ِة فــي بَيــانِ مــا َذ َهـ َ
التَّائه/البردونــي ِمـ ْن ت َروي ٍج لـ«األفْكا ِر االشْ ـ ِتراكيَّ ِة»؟ ـ (على الْ ِتــ ِ
ـباس ال َمقْصو ِد بِـــهذه
ـض بَيْـ َن ال ِّدفــا ِع َع ْن ِ
«األفْــكار» وبِــ َه ِذ ِه «االشْ ـ ِتراكيَّ ِة»)ُ ،مقَــ ِّد ًرا أ َّن ا ْرتِفــا َع التَّناقُـ ِ
هذ ِه
ـش مــع
داب فــي آنٍ َم ًعــا يَ ْس ـتَ ْعصي علــى قُـ ـ ّرا ِء «نَعيـ ُ
األفْــكا ِر َو َع ـ ْن ُمــواال ِة االنْـ ـ ِت ِ
اآللِ َهــة؟»
ِمـ َن ال ُمفيـ ِـدُ ،هنــا ،لَ ُربَّمــا ،التَّ َملِّــي ِمـ َن اإلشــا َر ِة العا ِبـ َر ِة وإنَّمــا َح َّمالَـ ُة األ ْو ُجـ ِه التــي
إصــدا ِر ال ِّرياشــي
ت َـ ِر ُد ت َ ْحـ َ
ـت قَــلَمِ يوســف إبراهيــم يزبــك فــي َم ْعـر ِِض َسـ ْر ِد ِه ِق َّصـ َة ْ
ـي
«الصحافــي التَّائــه» ،والتــي يُ ْستَـــفا ُد ِم ْنهــا أ َّن ْ
ِّ
إصــدا َر هـ ِـذ ِه ال َمطْبو َعـ ِة كا َن ِب َو ْحـ ٍ
ُموحــى .يقــول« :فــي الثَّا ِمــنِ وال ِعشْ ــري َن ِمـ ْن أيلـ َ
ـول َسـ َن َة َ 1922صـ َد َرتْ فــي زحلــة
الصحافــي التَّائه لِ ُم ْن ِ
أص َد َر قَــ ْب َل
ـي .وكا َن قَــ ْد ْ
باســمِ ِّ
َجريـ َد ٌة ْ
ـشــ ِئها إسكَـــن َد َر رياشـ ّ
باســمِ البردونــي َغ ْيـ َر أ َّن أ ْعصابَـ ُه ال ُمتَ َح ِّركَـ َة َد ْو ًما
ال َم ْجـ َز َر ِة العالَ ِم َّيـ ِة األُولــى َجريـ َد ًة ْ
َد َعــتْ ُه إلــى التِّيـ ِه فــي بِالد اللــه فأقْــف ََل البردونــي و َر َح َل إلى بوســطن فــي الو ِ
ِاليات
قيل
ال ُمتَّ ِحـ َدة .فَلَ َّمــا َر َجـ َع إلــى لُبنــا َن بَ ْعـ َد انْ ِتها ِء ال َحـ ْر ِب ال َمشْ ــؤو َم ِة و َخطَ َر لَـ ُه ـ أو َ
الســابق .ولَ ْي َس
لَـ ُه ـ أ ْن يُعيـ َد َجري َدت َـ ُه َسـ َّماها ِّ
«الصحافــي التَّائــه» ،إشــا َر ًة إلــى تي ِه ِه َّ
ِمـ ْن نَ ْعـ ٍ
وسـلُوكًا ،وتَ ْعبيـ ًرا زحل ًّيــا...
ـت يَ ْنطَ ِبـ ُـق َعلَ ْيـ ِه ِمثْـ ُـل التَّائـــه :فهـ َو تائِـ ٌه ِف ْكـ ًراُ ،
والس ـ ْخ ِريَ َة ِب ـذَكا ٍء َو ِخ َّفــة روح .وفي ـ ِه
ولك ـ َّن في ـ ِه ظَ ْرفًــا ال َح ـ َّد لَ ـ ُه .يُجي ـ ُد اللَّـ ـ ْذ َع ُّ
ـب إ ْن َصفــا .ولكـ َّن هــذا كُلَّـ ُه يَ ْنقَــلِ ُب إلــى َعك ِْسـ ِه فيمــا إذا َع َّن لَـ ُه أن يَ ِتـــيه!»،
طيـ ٌ
(حكايــة أ َّول نَـ َّوار).
ياشــي اإلشــا َر َة إلَ ْيــ ِه ،ومــا ا ْرت َــأى أ ْن
علــى أنَّــ ُه ،وب َِصــ ْر ِف ال َّنظَــ ِر َع َّمــا أ ْه َم َ
ــل ال ِّر ُّ
يُ ْسـ ِقطَ ُه ِمـ ْن ســي َرتِ ِه ،فهــذا اإل ْهمـ ُ
ـال أو هــذا اال ْرتِـــئا ُء ال يَحــوالنِ بَ ْيـ َن ُمـ َؤ ِّر ٍخ لل َح َركَ ِة
الصحافــي التَّائِــه قــد أدَّتْ ُم ِه َّمـ ًة أساسـ َّي ًة
ـب إ َّن « َجريـ َد َة ِّ
الشُّ ــيوع َّي ِة وبَ ْيـ َن أ ْن يَ ْكتُـ َ

ـباب ال ُمثَــق ََّف َو َدفَ َعتْ ُه
كُ ْبــرى فــي نُشــو ِء ال َح َركَ ِة الشُّ ــيوع َّي ِة ِع ْن َدما ْاستَـ ْقطَــ َب ِت الشَّ ـ َ
ـيوعي ،وأ ْعطَــتْ ُه الوســيلَ َة التــي يُ َع ِّب ُر بِها َعـ ْن آرائِـ ِه ويَتَ َو َّج ُه
لِلْ َع َمــلِ فــي االت ِّجــا ِه الشُّ ـ ِّ
ب ِ
ِواس ـطَ ِتها إلــى الشَّ ـ ْعب ،»...ســهيل أيــوب ،الحــزب الشُّ ــيوعي فــي ســوريا ولبنــان
( 1922ـ  ،)1958دار الحريَّــة للطِّبا َعـ ِة وال َّنشْ ــر ،بيــروت  ،1959ص .56
ـي أ َّن ت َ ْعييـ َن َم َحلِّـ ِه ِمـ َن
وفــي ِّ
أي حــا ٍل ،وإذا كا َن ِم َّمــا يُكْــتَ ُب فــي َصحي َفـ ِة ال ِّرياشـ ِّ
«الصحافَ ـ ِة الثَّـ ـ ْوريَّ ِة» ،ويَـ ِـد ِه علــى بِدايـ ِ
ـات «ال ِّنضــا ِل الثَّـ ـ ْور ِِّي» ،نَ َك ـ َد ُم َؤ ِّرخيهمــا
ِّ
ال َّر ْسـ ِم ّيين أيــا َم ِعـ ِّز «ال َح ْنـ َبلِــ َّي ِة» الشُّ ــيوع َّي ِة فَــتَرا ُهم ال يَأْتــو َن علــى ِذكْـ ِر ِه بال َمـ َّر ِة،
ـحاب ،فــإ َّن شَ ـيْخًا ِمـ ْن شُ ــيو ِخ الشُّ ــيوعيَّ ِة ِمـ ْن طَبَــ َق ِة أرتيــن
السـ ِ
أو يَ ُمـ ُّروا ِبـ ِه َمـ َّر َّ
مادويــان ال يَ ْملِـ ُـك فــي ُم َذكِّراتِـ ِه التــي كَتَبَهــا علــى نِهايـ ِ
ـات َحياتِـ ِه إلّ أن يَ ِفــيَ ُه َح َّق ُه
الس ِ
ـي» ِب َهـ ِـذ ِه ال َكلِمــات« :فــي ِظـ ِّـل هـ ِـذ ِه الظُّـ ِ
ياس ـ َّي ِة وال ِفكْريَّ ـ ِة
ـروف ِّ
«ال َم ْوضوعـ َّ
ـي التَّائــه.
َصـ َد َر فــي زحلــة فــي  28أيلــول  1922ال َعـ َد ُد األ َّو ُل ِمـ ْن َجريـ َد ِة ِّ
الصحافـ ّ
ـت ت َْص ـ ُد ُر َم َّرتَـ ـ ْينِ فــي األُ ْســبوع وقَ ـ ْد أ ْعلَـ ـ َن ْت َع ـ ْن نَف ِْســها بأنَّهــا « َجري ـ َد ُة
وكانَـ ْ
ال ُع َّمــا ِل والبُــ َؤساء» .وكا َن ِ
صاحبُهــا و ُمدي ُرها ال َمسـ ُ
ـؤول إسكَـــن َد َر رياشــي ،وقَـ ْد َح َّد َد
ياســيَّ َة واال ْج ِتماعيَّـ َة فــي َمقــا ٍل افْ ِتــ ِ
الس ِ
ـتاح ٍّي جــاء فيه:
َموا ِقــفَها ِّ
«هـ ِـذ ِه ال َجري ـ َد ُة تَ ْعتَ ـر ُِف بالتَّآخــي بَ ْي ـ َن الطَّبقـ ِ
ـح،
ـي وصريـ ٌ
ـات وأنَّــه لَ َحـ ٌّـق طَبيعـ ٌّ
والســعيد،
ـي َّ
ـي ت ُكا ِفـ ُ
ـح ِمـ ْن أ ْجــلِ ذلِـ َـكَ ،وتَ ْحتَـ ِر ُم الفَقيـ َر التَّ ِعـ َ
ـس أكْثَـ َر ِمـ َن ال َغ ِنـ ِّ
وهـ َ
لذلِـ َـك تَـــكو ُن َصدي َق ـ َة العا ِمــلِ وال ُم ـزا ِر ِع والضَّ عيـ ِ
ـف َوتُدا ِف ـ ُع َع ـ ْن َمصالِـ ِح َهــؤال ِء
ِبـك ُِّل قُواهــاَ ،وت َ ْعــتَر ُِف بــأ َّن ال َمبــا ِدئَ االشْ ــتراكيَّ َة ال ُم ْعتَ ِدلَـ َة قَـ ْد جــا َء بِهــا ال ِكتابَــانِ
الكَريمــانِ لِعيســى َو ُم َح َّمــد» .وفــي ال َوقْـ ِ
ياس ـ َة ال َجري ـ َد ِة بأنَّهــا:
ـت نَف ِْس ـ ِه َح ـ َّد َد ِس َ
ـي وضَ ــرو َر ِة إشْ ـرا ِف ِه علــى ال ِبــادِ .مـ َن ِ
الواضـ ِح أ َّن ْإسكَـــن َد َر
« َمـ َع االنْــ ِت ِ
داب ال َف َرن ِْسـ ِّ
رياشــي كا َن ُمشَ ــ َّو َش األفْــكارِ ،وكا َن يَ ْخلِــ ُط بَ ْيــ َن القَضايــا اال ْج ِتماع َّيــ ِة والقَضايــا
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ـت َجري َدتُـ ُه َد ْو ًرا إيجابيًّــا ألنَّها
بِضَ ــرو َر ِة االنْ ِتــ ِ
ـي .بال َّر ْغــمِ ِمـ ْن ذلِـ َـك ،لَ ِعبَـ ْ
ـداب ال َف َرن ِْسـ ّ
ـت َصفَحاتِهــا لِ َعـ َد ٍد ِم َن الشُّ ــبَّانِ الذين أدَّتْ تَســاؤالت ُ ُهم َو ُمناقَشــات ُ ُهم وال َج ْه ُد
خ ََّص َصـ ْ
ـي الــذي بَ َذلَـ ُه أ َح ُد ُهــم إلــى وِال َد ِة ال َح َركَـ ِة ال ُع َّمال َّيـ ِة ال َحديثَـ ِة فــي لُبنــان».
التَّ ْحليلـ ُّ
وقَـ ْد أكَّـ َد هــذا ال َقـ ْو َل ِ
ـي ،جــاك كــوالن ،حيــاة علــى المتـراس ،دار
الباحــثُ ال َف َرن ِْسـ ُّ
الفارابــي ،الطَّبعــة الثانيــة ،بيــروت  ،2011صفحــة .74
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علــى ِغـــ َّر ِة الثَّالثيـــن َّي ِ
ات ِمــ َن ال ُع ْمــرِ ،إذًا ،وفيمــا
ـداب االبْ ِتـــدائِ َّي ِة ،كان
«لُبنــا ُن ال َّد ْولَـ ُة» علــى َمقا ِع ِد االنْ ِتــ ِ
ـيُ ،مـ َز َّو ًدا بِمــا َح َّصلَـ ُه ِمـ ْن َمعــار َِف و ِمـ ْن ت َجار َِب،
ال ِّرياشـ ُّ
ياسـ ِة ،وال ِكتابَـ ِة علــى
يَ ْنطَلِـ ُـق فــي فَضــا ِء ِّ
والس َ
الصحافَـ ِة ِّ
أنْوا ِعهــا ،بِمــا فــي َذلِـ َـك التَّ ْر َج َمـ ُة إلــى ال َع َر ِب َّيـ ِةُ ،م َحلِّ ًقــا
االسـ ِت ِ
خفاف
ـاح ْ
ـس أقَلَّهــا َخفَـــقانًا َجنـ ُ
بِأ ْج ِن َحـ ٍة كَثيـ َر ٍة لَ ْيـ َ
باألق ِ
واالســ ِت ْهزا ِء بِهــا ،وفــي الطَّلي َعــ ِة ِمــ ْن َهــذ ِه
ْــداسْ ،
األق ِ
ياشــي بِـــ َم َر ٍح و َغطْ َر َســ ٍة ال
ْــداس التــي َدنَّ َســها ال ِّر
ُّ
يَــكا ُد أ ْن يَكــو َن لَ ُهمــا فــي ال َع َر ِب َّيــ ِة نَظيــ ٌرُ ،س ْم َعـــتُ ُه
بَ ْيــ َن قُـــ َّرائِ ِه ـ فَـتَـــلْفا ُه ال يَجِــ ُد َح َر ًجــا فــي أ ْن يَ ْســ ُر َد
علــى َهــؤال ِء القُـــ َّرا ِء/القار ِ
ِئات ،فــي َم ْعــر ِِض ال َح ِ
ديــث
َع ـ ْن لُبنــا َن واللُّبنانيِّيــن واللبنانيَّـ ِ
ـات ،مــا ال َمزي ـ َد َعلَيْ ـ ِه
ِم ـ ْن أ ْخبــا ٍر و ِم ـ ْن أحاديــثَ يُفْـ ـتَ َر ُض أ ْن ت َلوكَهــا األ ل ُْس ـ ُن
ـب إلَ ْيـ ِه ُهـ َو ف َْضـ ُـل
نَمي َمـ ًة َعلَ ْيـ ِه و ِوشــايَ ًة ِبـ ِه ال أ ْن يُ ْن َسـ َ
َسـ ْر ِدها بالتَّــفْصيلِ َغ ْيـ ِر ال ُم ِمــ ّـل!
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ياشــي ِوال َدتَــ ُه الثَّانِـــيَ َة للُبنــا َن،
هكَــذا ،إذًاُ ،ولِــ َد ال ِّر
ُّ
وشَ ــتَّا َن مــا بَ ْي َنـ ُه َوبَ ْيـ َن لُبنــا َن الــذي ُولِـ َد فيـ ِه ِوال َدتَـ ُه
األُولــى .وإ ْذ تَـ ـ ْبقى ِســير ُة ال ِّر ِ
ياش َّيـ ـ ْينِ ْ ،إس ـ َك ْن َد َر ابْــنِ
ــم أ ْن
الخنشــارة ،و إٍ ْســ َك ْن َد َر شَ ِ
ــقيق لُبنــا َن ال ِبكْــ ِر ِب َر ْس ِ
تُكْـــتَ َب ،فــا إفْــرا َط فــي القَــ ْو ِل ،بِنــا ًء علــى القَليــلِ

ـاح الثَّانــي فــي أ ْن يَ ْخــتَ َّط
ال ُمتَ َوفِّـ ِر بَ ْيـ َن أَ ِيدينــا ،أ َّن نَجـ َ
لِـ َنف ِ
ْـــس ِه ِخطَــ َط نَجــا ٍح فــي َمســالِ ِك لُبنــا َن ال َّد ْولَــ َة،
الصحافَــ ِة بَيْــ َن 1947
ــب نَ ِ
قيـــب ِّ
َحــ َّد أ ْن يَتَـــبَ َّوأَ َم ْن ِص َ
و ،1950لَ ـ ْم يَ ْخـ ُـل ِم ـ ْن ِخ َّف ـ ِة ْإسكَـــن َد َر األ َّو ِل و َع َبـ ـ ِث ِه،
االس ـ ِتهانَ ِة بِـ ـ ِتل َْك ال َّنجاحـ ِ
ـات َر ْغ ـ َم َس ـ ْع ِي ِه
َوال َخــا ِم ـ َن ْ
إلَ ْيهــا ِ
وح ْر ِصـ ِه ،مــا أ ْم َكـ َن ،علــى ال َفـ ْو ِز بِهــا َولَـ ْو كَلَّ َفـ ُه
السـ ْع ُي ِ
والحـ ْر ُص أ ْن يَ ْنحــا َز بِــ َنف ِْس ِه َعـ ْن ِصـ ِ
ـراط
هــذا َّ
الس ِ
ــل فــي
ياســ َّي ِة ال ُم ْستَـــقيم ...ولكــ ْنَ ،ه ْ
االس ِتـــقا َم ِة ِّ
ْ
َذلِ َ
ــب
ــك ِم ْنــ ُه مــا يُ ْد ِه ُ
ــش َحقًّــا ...أَلَ ْي َ
ــس أ َّن َمــ ْن شَ َّ
ـاب َعلَ ْيــه؟...
ـي ٍء شـ َ
علــى شَ ـ ْ
ِــب
ال يُبْــدي إســكندر رياشــي ِمــ ْن حا َجــ ٍة إلــى ُموج ٍ
ــي ـ ِمــ ْن قَـــبيلِ أنَّــ ُه يُ ْب ِصــ ُر القَـــذَى الــذي فــي
أ ْخال ِق ٍّ
َع ْيـــ ِن ِه والــذي فــي ُعيــونِ اآلخريــ َن َســوا ًء ب َِســواء ـ
لِــ ُي َعل َِّل َصرا َحتَـ ُه َوت َ َجـ ُّر َؤ ُه علــى نَف ِْسـ ِه « َح ْيــثُ ال يَ ْجــر ُؤ
ِــب ف ِ
َـــأ َّن
تــاج إلــى هــذا ال ُموج ِ
اآلخــرون» ،وإ ْذ ال يَ ْح ُ
ــكام العا َّمــ ِة التــي قـــد
الكَثيــ َر ِمــ َن اآلرا ِء ،و ِمــ َن األ ْح ِ
ــي ِع ْنــ َد ُه ِمــ ْن
يَ ْبــدو للقــارِئِ وكأنَّــ ُه يُ ْر ِســلُها ُجزافًــا ِه َ
ـاب ال َيقيــ ِن َّي ِ
ـاج أ ْن يَقــو َم َعلَ ْيهــا َدليــل:
بـ ِ
ات التــي ال تَ ْحتـ ُ
اإلنْســا ُنَ ،ذكَــ ًرا أ ْم أُنـــثى ،هو ،فــي ال َم َحـ ِّـل األ َّو ِلَ ،حيوا ٌن
ـي ،المـ ُ
ـال زي َنـ ُة الحيــا ِة ال ُّدنْيــا ،اللُّبنانِــ ُّيو َن أســاتِ َذ ٌة
ِج ْن ِسـ ٌّ
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فــي الفَســا ِد واإلفْســاد ،وهكــذا َد َوالَ ْي َ
ــك ِم َّمــا يَتَـــ َك َّر ُر
ـاب وفــي ِســواه.
فــي هــذا ال ِكتـ ِ
بالطبــع ،لَـ ْم يَ ْستَــ ِ
ـي َصرا َحتَ ُه في
ـس ْغ ك ُُّل ُم َجايِــلِي ال ِّرياشـ ِّ
ـصِ ،عــا َو ًة علــى أُ ْســلو ِب ِه ال َمكْشـ ِ
ـوف ،ولك ـ َّن َجوابَـ ُه
القَــ ِّ
علــى هــذ ِه المؤا َخــ َذ ِة ،كمــا كا َن لِـــيَ ِص َف األ ْمــ َر ُهــ َو
ـت ِ
ـض قُــ َّرائِنا ،كَمــا
باطــه»« :قَـ ْد يَلو ُمنــا بَ ْعـ ُ
نَف ُْسـ ُه« ،تَ ْحـ َ
أ َخـذُوا يَ ْف َعلــو َن ُم ْنـ ُذ بَ َدأْنــا فــي نَشْ ـ ِر ُم َذكِّراتِنــا زا ِعميـ َن
واســ ِت ْصغا ِر
أنَّنــا نَــ ْدأَ ُب فــي كِتاباتِنــا َد ْو ًمــا لِـــتَ ْو ِسي ِخْ ،
ُم ِ
واطـــنينا ،ول ِكـ ْن طالَمــا ال َحقيقـ ُة َهكــذاَ ،وطَالَمــا َهــؤال ِء
وســخو َن ِ
ـس َمطْلوبًــا ِم َّنــا أ ْن نَقـ َ
ـول َع ْن ُهــم
ُم َّ
وصغــار ،فلَ ْيـ َ
(((2
إنَّ ُهــم نُظَ َفــا ُء وكِبــار».
ياشــي ،فــي َز ْهــ ِو ِه بِـــ َنف ِْس ِه و ُخ َيالئِــ ِه ،ال
وعلــى أ َّن ال ِّر
َّ
الصــ ْن ِف
يَ ْعتَـر ُِف ،جِهــا ًرا نَهــا ًرا ،بِــف َْضلِ ُر َّوا ٍد ِمـ ْن أ ْهــلِ ِّ
أ َخـ َذ َع ْن ُهــم ،أ ْو تَأَ ْســتَ َذ علــى ُمطالَ َعــ ِتهِم ،فَ ُهـ َو ال يَ ْخلــو،
ِــي لِ ِ
ـــذ َّم ِت ِه،
ُهنــا و ُهنــاك ،فــي مــا يُشْ ــ ِب ُه اإلبْــرا َء ال َحي َّ
اب ال تَ ْخفَــى أفْضالُ ُهــم
ِمــ َن اإلحالَــ ِة إلــى كُتُ ٍ
ــب وكُـــتَّ ٍ
ـي،
َعلَ ْي ـ ِه ،وفــي الطَّلِي َع ـ ِة ،لَـ ـ ُربَّماِ ،م ـ ْن َهــؤال ِء البريطانـ ُّ
29

(((2

األ َّيام اللبنان َّية ،ال ِذكْ َر لِ ِ
ناش ٍر وال لِتاري ِخ نَشْ ر ،صفحة .365

يــم حياتِــه ،فرانــك هاريــس
ال ُمتَأَ ْمــر ُِك علــى َخواتِ ِ
ـي أ ْن يُ ِقـ ـ َّر بمــا لَ ـ ُه ِم ـ ْن « ِعظَ ـ ٍة
الــذي مــا يَــكا ُد ال ِّرياشـ ُّ
وشَ ــفَا َع ٍة» فيــه حتَّــى يَ ْستَـــ ْدر َِك بــأ َّن هاريــس ـ علــى
ـي
فــارِقِ ِّ
السـ ِّن بَ ْي َن ُهمــا َح ْيــثُ إ َّن هاريــس يَ ْك ُبـ ُر ال ِّرياشـ َّ
السـ ِّن ِب َن ْحـ ِو َخ ْم َسـ ٍة وثالثيـ َن عا ًمــا ـ «كان يَكْــتُ ُب
فــي ِّ
بأســمائِها ت َما ًمــا
ــب طريقَـــ ِتنا فيُ َســـ ِّمي األشــيا َء ْ
َح َس َ
الس ـ ْم َع» ـ يَق ِْص ـ ُد طَريقَـ ـتَ ُه
حتَّــى ولــو كانَـ ْ
ـب َّ
ـت تُ ْغ ِضـ ُ
(((2
ُهــ َو ،إســكندر رياشــي!
ـب،
ـي الكاتِـ ُ
وإنَّمــا نَ ْذكُ ـ ُر فُالنًــا ِم َّم ـ ْن يَدي ـ ُن لَ ُه ـ ُم ال ِّرياشـ ُّ
بِـــقليلٍ أو كَثيــرٍ ،أل َّن ُم َؤل ِ
َّفــات ال َّر ُجــلِ  ،ال ت َُســلِّي فَقَــ ْط
ْداس ،وت َ ْعــ ُم ُر بِــ َم ْع ٍ
لومات ال يُكْــتَ ُب
َوت ُ َرفِّـــه ،وتَ ْه ِتـ ُـك األق َ
تاريــ ٌخ لِهــذ ِه البِــا ِد دو َن أ ْخ ِذهــاَ ،ولَـــ ْو شَ ْيـــئًا مــا فــي
ٍ
َحليــات لِفُصــو ٍل ِمــ ْن
ــب أ ْحيانًــا إلــى ت
اال ْع ِتبــار ،وتَ ْذ َه ُ
هــذا التَّاريـ ِخ َجديـ َر ٍة بالتَّأَ ُّمــل فيهــا ـ نقــول :أل َّن ُم َؤلَّفـ ِ
ـات
ال َّر ُجــلِ شــا ِه ٌد على نَــثْ ٍر ُم ْد ِهـ ٍ
ـش ت َــتَرا َءى ِفي ِه ،يَ ًدا بِــ َي ٍد،
ث َقافَ ـ ُة ال ِّرياشــي «ال َع َر ِبيَّ ـ ُة» ،وتأثي ـراتُ اللُّغـ ِ
ـات األُخــرى
( ((2األيَّــام اللبنان َّيــة ،ال ِذكْــ َر لِ ِ
ناشــ ٍر وال لِتاريــ ِخ نَشْ ــر ،صفحــة  .225فــي
ياشــي أيضً ــا إلــى «د .أتــش .لورنــس ُم َؤل ِ
ِّــف كِتــاب
ِّ
الســياقِ نَف ِْســ ِه ،يُشــي ُر ال ِّر ُّ
ـب َرفْ ـ َع ال ُكلْ َف ـ ِة بَ ْي َن ُهمــا علــى ِغ ـرا ِر مــا
عشــيق اللّيــدي تشــاترلي ول ِك َّن ـ ُه يَتَ َج َّنـ ُ
َالم علــى هاريــس!
يَ ْف َعلُــ ُه ِع ْنــ َد الــك ِ

30

ـب ِفطْ َرتِ ـ ِه العا ِّمـ ـ َّي ِة ،وهــو
التــي كان يُتْـ ِقـ ـ ُنها ،إلــى جانِـ ِ
ـام
ـام أ ْخــرى وأقـ ِ
نَــثْ ٌر ال يَ ْخفــى مــا ت ََسـ َّر َب ِم ْنـ ُه إلــى أقْـ ٍ
آخريــن ،وإ ْن كا َن ال بُــ َّد ِمــ َن ال ُمال َحظَــ ِة ـ ولــو أ َّن هــذا
ـاج إلــى بَحـ ٍ
ـث ُمستَـفــ ٍ
ـيض ال َمحـ َّـل لــه فــي
ال َمـ ْو ِر َد يَحتـ ُ
هــذه ال ُعجالَــ ِة ـ أ َّن الل ِ
ــب بِهــا
ُّغــات الكَثيــر َة التــي يَ ْكتُ ُ
ال ِّرياشــي ،فــي آنٍ ِ
واحـ ٍـد ،إنَّمــا ت َــتَ َم َّخ ُض َعـ ْن َذلِـ َـك ال َّنــثْ ِر
ـش ،علــى َركاكَ ِت ـ ِه أ ْحيانًــا ،ألنَّهــا ،تِلْـ َـك اللُّغـ ِ
ال ُم ْد ِهـ ِ
ـات ،ال
ـاف فَـتَـكْــتَفي ك ُُّل ِ
ت َــتَجا َو ُر جِيـ َر َة َعفـ ٍ
واحـ َد ٍة ِم ْنهــا ِبــأ ْن
ـت قَلَ ِم ـ ِه ،بَـ ْـل ت َـ ـتَخالَ ُط وتَـ ـتَدا َخ ُل
تُســا ِه َم َس ـ ْه َمها تَ ْحـ َ
وت َــتَراك َُب ،بَ ْل و«ت َ ْع َم ُل ال ُح َّب» ((3(،على َمــ ٍـإ ِم َن القُــ َّرا ِء
ـذوب أو ِحشْ ـ َم ٌة ُمفْـتَــ َعلَة.
ال يَ ُر ُّدهــا َعـ ْن َذلِـ َـك َحيــا ٌء َم ْكـ ٌ
علــى َص ْه ـ َو ِة هـ ِـذ ِه اللُّ َغ ـ ِة ال َع ْرجــا ِء التــي ال يَ ْبــدو أنَّهــا
ياشــي بَ ْيــ َن زُمالئِــ ِه،
َـــص ْت يَ ْو ًمــا ِمــ ْن قَــ ْد ِر ال ِّر
ْاستَـ ْنـق َ
ِّ
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ياشــي هــو ِ
ِ
هــذ ِه التَّ ْر َج َمــ ِة (ال َح ْر ِفـــ َّي ِة)
ــب
( ((3يَ ْبــدو أ َّن ال ِّر
صاح ُ
َّ
لـــ  Faire l’amourونَظي َرتِهــا اإلنْكليزيَّ ـ ِة  .To make loveفــي َع ـ َد ِد «ال َم ْع ـرِض»
ـت ُع ْنــوان «مقتــل ُمو ِمــس فــي بيــروت» ،يَـ ِر ُد ال َخ َبـ ُر
ال ُمـ َؤ َّر ِخ  7شــباط  ،1932ت َ ْحـ َ
اآلتــي« :ت َ ْقطُ ـ ُن فــي ال َم ْن ـ ِز ِل َرقَــمِ  11فــي شــا ِر ِع ال ُمتَـ ـ َنبِّي ا ْمــرأ ٌة تُ ْد َعــى َح َّنــة
باســمِ روزالــيَ ،و ُهمــا تَ ْمتَهِنــانِ
عبــد اللــه ال َحلَ ِبيَّــة ،ت َْس ـ ُك ُن َم َعهــا فَتــا ٌة َمعروفَـ ٌة ْ
ال َّدعــا َرة .وقَـ ْد ُو ِجـدَتْ َح َّنــة َمقْـــتولَ ًة َخ ْنــقًا فــي ُغ ْرفَــ ِتها ِخـ َ
ـال األُ ْســبو ِع الفائِ ِت
ـخاص قَضَ ـ ْوا بِضْ ـ َع سـ ٍ
وذلِـ َـك علــى إث ْ ـ ِر ا ْج ِتما ِعهــا ِبثَالث َ ـ ِة أشْ ـ ٍ
ـاعات وإيَّاهــا فــي
الصحافــي التَّائــه».
ـب» علــى لُ َغ ـ ِة ِّ
شُ ـ ْر ِب البيــرة و« ِف ْعــلِ ال ُحـ ِّ

إصال ًحــا ،ا ْخ َ
ـــتال فــي
أو أنَّــ ُه ْاســتعابَها أ ْو حــا َو َل لَهــا ْ
َمال ِع ِ
والصحافَــ ِة وتَ َب ْخـــتَ َر ،فَــإذا تَ َفقَّــدْتَ
ياســ ِة ِّ
الس َ
ــب ِّ
َم ِ
الســو ِريَّة» لِ َس ـ َن ِة
حاض ـ َر «ال َج ْم ِعيَّــة ال َوطَ ِنيَّــة للشَّ ــبيبَ ِة ُّ
 1919ألْ َف ْيتَـ ُه ُه َنـ َ
«ض ْي َف شَ ـ َرف»َ ((3(،وإذا أ َرا َد ســعيد
ـاك َ
فريحــةَ ،مطالِـ َع األ ْربَعين َّيـ ِ
ـات ،أن يُثْــب َِت َمكانَـ َة الص َّيــاد
ـح فــي مــا تَ َركَــتْ ُه ِمـ ْن َد ِو ٍّي
ـب َمقالـ ًة يَ ِصـ ُّ
ْاستَ ْكتَــ َب ُه فَ َكتَـ َ
قَــ ْو ُل ال ُمتَـ َنــ ِّبي «...كأنَّمــا تَــدا َو َل َسـ ْم َع ال َمـ ْر ِء أنْ ُمـلُــ ُه
ِ
خبارات األميرك َّي ـ ِة
االس ـ ِت
ال َعش ـ ُر» ((3(،وإذا ت َ َح ـ َّرتْ ِوكالَ ـ ُة ْ
علــى ِ
أواخـ ِر َ 1948عـ ْن َسـ ْعي الشُّ يوع ِّيـــي َن إلــى تَ ْنظيـ ِـم
إضر ٍ
ــب التَّـــقْري ِر
ابــات فــي ســوريا ولبنــا َن تَجِــ ُد كاتِ َ
يُشــير إلــى أ َّن ا ْج ِتما ًعــا ُع ِق ـ َد فــي  22تشــرين الثَّانــي
ِئاسـ ِت ِه» وأ َّن
السـ َن ِة «فــي َم ْكتَـ ِ
ـب ال ِّرياشــي و ِبر َ
ِمـ ْن تِلْـ َـك َّ
ـي «دافَ ـ َع ِخاللَ ـ ُه َعــنِ ال ُعـ ـ َّما ِل» ((3(،وإذا ينشــر
ال ِّرياشـ َّ
يوســف ح ّنــا عقــل َفضائِــح َع ْهـ ِد شَ ـ ْمعون تَ ِجـ ُد لَـ ُه فيهــا
ــي/
(« ((3ال َج ْم ِع َّيــة ال َوطَ ِن َّيــة للشَّ ــبي َب ِة ُّ
ــي ال ُم ْنتَــدى الثَّقا ِف ُّ
الســو ِريَّة» ِه َ
الس ِ
ـي الــذي َر َعــا ُه شــارل قــرم ،وكانــت «المجلــة الفينيق َّيــة» ،فــي أ َّو ِل أ ْمرِهــا
ِّ
ياسـ ُّ
لِســا َن حالِــه .ال َم ْحضَ ـ ُر ال ُمشــا ُر إلَيْ ـ ِه ُم ـ َؤ َّر ٌخ فــي  23شــباط  1919وفــي ِخزانَ ـةِ
«أمــم للتوثيــق واألبحــاث» ُصــو َر ٌة ضَ ْوئِيَّــ ٌة َع ْنــه.
( ((3عنــوا ُن ال َمقالَـ ِة «أكْ َبـ ُر قَــ ْبضَ ٍة قَ َبضْ تُهــا فــي حياتــي! ،»...الصياد 2 ،شــباط
 ،1944ويَ ِسـ ُمها فريحة في َم َح ِّل التَّــ ْوقيعِ بـ « ِب َقلَمِ أُ ْســتا ِذنا ...إســكندر ال ِّرياشــي».
( ((3مراجعة:
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP8200457R002200080004-9.pdf

32

نَصي ًبــا ((3(،وإذا وإذا وإذا إلــى مــا ُه َ
نــاك ِم َّمــا يَ ْخطُـــ ُر
بِبــا ٍل وال يَ ْخطُــر...
الســبعي َن ِم ـ َن ال ُع ْم ـرِ ،فــي تشــرين الثانــي ،1961
علــى َّ
بَ ْعـ َد َحيــا ٍة أقَـ َّـل مــا يُ ُ
قال فيهــا إنَّها َح َيواتٌ عاشَ ــها ت َــتْ َرى،
وإنَّــه أ َّدى فيهــا ما ْاسـتَطا َع ِم ْن أقْسـ ٍ
ـاط إلى ال َحيــا ِة ال ُّدنْيا،
ماتَ إسكندر رياشي!
وإ ْذ يَ ْحلــو لل َّن ِ
اظ ـ ِر فــي ســي َر ِة ال َّر ُجــلِ ِ ،م ـ ْن َح ْيــثُ مــا
ــب إلــى أنَّــ ُه
انْتَهــى إلَ ْيــ ِه لُبنــا ُن يَ ْومــذاك ،أ ْن يَ ْذ َه َ
مــاتَ  ،فــي مــا َمات َ ـ ُهِ ،م ـ ْن َس ـأَ ٍم بِـلُبــــنا َن و ِم ـ ْن أَيَـ ٍ
ـس
ـق َذ ْر ٍع ال َع ـ ْو َد َة َع ْنــه ،فهــذا ،فــي ال َحقي َق ـ ِة،
ِب ـ ِه وضيـ ِ
الصحافــي
مــا يُ ْم ِكـ ُن أ ْن يُ َؤ كِّـ َد ُه مــا انْــتَهى إلَ ْيـ ِه ا ْمتيــا ُز ِّ
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( ((3يُقَــ ِّد ُم ِ
ــب الفَضائِــح لِ َمقالَ ِتــ ِه ال ُم َع ْن َونَــ ِة « َه ْم َســـة فــي أُذُنِ
صاح ُ
األُ ْســتا ِذ ْإسـ َك ْندر رِياشــي» بال َكلِمـ ِ
ـات التَّالِ َيــة« :يَ َمـ ُّـل اإلن َْســا ُن أ ْحيانًــا ِمـ َن التَّ َح ُّد ِث
َع ـ ْن شَ ـخ ٍْص أ ْو إلــى شَ ـخ ٍْص ِ
ـت أُتا ِب ـ ُع
واحـ ٍـد ،وهــذا مــا َح ـ َدثَ معــي .وإ ْذ كُ ْنـ ُ
ـاالت األُ ْســتا ِذ الظَّريـ ِ
ِقـ َرا َء َة ُعجـ ِ
ـف ْإسـ َك ْن َدر رياشــي وهـ َو يُدا ِفـ ُع َعــنِ ال َع ْهـ ِـد ِب ُق َّو ٍة،
الصلْــح بِضَ ـ َرا َوةَ ،ويَ ْز ُعـ ُم أيْضً ــا بأنَّ ُه ال
َويَ َّدعــي بأنَّـ ُه ال يَ ْق ِبـ ُ
ـضَ ،ويُدا ِفـ ُع َعـ ْن ســامي ُّ
ـول هـ َو َعـ ْن نَف ِْسـ ِه إنَّــه « َر ّب َمـ ْن قَ َبــض» ،وبال َوقْـ ِ
ـضَ ،مـ َع أنَّـ ُه كَمــا كا َن يَقـ ُ
ـت
يَ ْق ِبـ ُ
وخاصــ ًة ال ُمعارِضيــ َن ِم ْن ُهــم بال َق ْب ِ
ــض،
الص َح ِف ِّييــن،
َّ
نَف ِْســ ِه كا َن يَتَّهِــ ُم َجميــ َع َّ
فَ َدا َع ْبتُـ ُه بال َمقــا ِل التّالــي ،الــذي نشــر فــي َم َجلَّـ ِة «المجالــس» بالعــدد  161تاريخ
ــح َع ْهــ ِد شَ ــ ْمعون ،يوســف ح ّنــا عقــل ،ص 77 .ومــا يليهــا.
 ،»1957/3/15فَضائِ ُ
ِم ـ َن ال َو ِاض ـ ِح أ َّن ِ
ـس قَلَ َم ـ ُه َع ـ ْن َذ ِّم ال ِّر ِ
ـي َذ ًّمــا
ـب الفَضائِ ـ ِح هـ ِـذ ِه يَ ْح ِبـ ُ
صاحـ َ
ياشـ ِّ
ـب آخَريـ َن ُم ْكتَ ِف ًيــا بال ُمؤا َخـ َذ ِة ال َّرقي َق ِة،
ُم َح ِّقـ ًرا علــى ِغـرا ِر مــا يَكــو ُن ِم ْنـ ُه فــي َج ْنـ ِ
ـي» شــا ِه ًدا إضا ِف ًّيــا علــى َم َحـ ِّـل ال ِّرياشــي ِم ـ َن
َولَ َعـ َّـل فــي هــذا «التَّ ْميي ـ ِز اإليجابـ ِّ
ـي علــى َو ْجـ ِه الخُصــوص...
ـي ُعمو ًمــا َو ِمـ َن ال َمشْ ـ َه ِد ِّ
الصحا ِفـ ِّ
ال َمشْ ـ َه ِد اللُّبنانـ ِّ

ال َّتائـِــه ِمـ ْن مصيــر ...ففــي تشــرين الثانــي  ،1959حــازَتْ
ــم ِ
«حــ ْز ِب ال َّن َّجــا َدة»،
باس ِ
َصــوت ال ُعروبــة ،ال َّن ِاطـــ َق ُة ْ
خيصهــا كـ ـ َي ْو ِم َّي ٍة ِس ِ
االسـ ِـم علــى أنْقـ ِ
ـاض
ت َ ْر َ
ياس ـ َّي ٍة بهــذا ْ
والصحافــي ال َّتائـــه ((3(،فَـتَأَ َّمـــل...
ا ْم ِتـــياز َْي أبَابيــل(ِّ ((3
تَأَ َّمـلي...
ياشــي إلــى َمــ ْن يُ ِســ ُّر إلَ ْيــ ِه ُمعاتِ ًبــا بــأ َّن
لَــ ْم يَ ْحتَــ ِج ال ِّر ُّ
ـي
هـ ِـذ ِه ال ِّنهايَـ َة «ال َم َأســا ِويَّة» ال تَليـ ُـق ِبـ ِه وال بـــ ِّ
الصحافـ ِّ
ال َّتائِـــه .كذلــك ،وفي ما يُشْ ـ ِب ُه االنْ ِتـــقا َم لِـ َنفْــ ِ
ـس ِه ِم ْنها ،أو
العام
َص ْحـ َو َة ال َمـ ْو ِت أ ِو ال َو ِص َّيـ َةْ ،اسـتَ ْح َص َل فــي آذا َر ِمـ َن ِ
إصــدا ِر « َمطْبو َعـ ٍة أســبوع َّي ٍة
التَّالــي ،1960 ،علــى ُر ْخ َصـ ِة ْ
أدبــ َّي ٍة رِوائ َّيــة بوليسـ َّي ٍة َغ ْي ِر ِس ِ
ياسـ َّي ٍة بال َع َرب َّي ِة وال َف َرنْ ِسـ َّي ِة
ـت ْاسـ ِـم األ ْر َبعــون َح َرامــي!( ((3لــم يُ َمـ َّد
واإلنْكليزيَّـ ِة» ت َ ْحـ َ
( ((3لِ ِ
صاحبِهــا و ُم ْن ِ
ـشــ ِئها حســين ُمحيــي الديــن الح ّبال و ِمـ ْن بَ ْع ِد ِه لِ َو َرث َــ ِت ِه.
مراجعــة :يوســف قزمــا خــوري ،مد َّونــة صحافــة لبنــان ،ص 12 .ـ  ،13ت ُــراث،
بيــروت .2003
ـح
( ((3فَــ َوف َْق ال َم ْرسـ ِ
اعي  13( ،74نيســان « :)1953إلــى أ ْن يُ ْص ِبـ َ
ـوم االشْ ــ ِتر ِّ
الس ِ
ِ
ياســ َّي ِة فــي َجميــعِ األر ِاضــي اللُّبنان َّيــ ِة َخ ْم ًســا
َعــ َد ُد ال َمط
ْبوعــات ال َّد ْو ِريَّــ ِة ِّ
ياسـ َّيةً ،و ِعشْ ــري َن َمطْبو َعـ ًة ِس ِ
و ِعشْ ــري َن َمطْبو َعـ ًة يَ ْو ِم َّيـ ًة ِس ِ
ياسـ َّي ًة َم ْوقوت َـةً ،يَكــو ُن
ــس َعشْ ــ َر َة َمطْبو َعــ ًة يَ ْو ِميَّــ ًة َع َر ِبيَّــ ًة واث ْـــ َن ْي َعشْ ــ َر َة
َم ْجمو ُعهــا علــى األق ِّ
َــل َخ ْم َ
باســمٍ َج ٍ
ديــد لِ َمطْبو َعــ ٍة َد ْو ِريَّــ ٍة ِس ِ
ياســيَّ ٍة
َم ْوقوتَــ ًة َع َر ِبيَّــةً ،ال يُ ْعطَــى ت َ ْر ٌ
خيــص ْ
ـوب
الصحي َفـ ِة ال َمطْلـ ِ
يَ ْو ِم َّيـ ٍة أو َم ْوقوت َـ ٍة إلّ لِ َمـ ْن كا َن يَ ْملِـ ُـك َصحيفَـتَــ ْينِ ِمـ ْن نَـ ْو ِع َّ
الصــدو ِر لِقــا َء التَّ ْرخيـ ِ
ـص ال َمطْلــوب.»...
إصدا ُرهــا تَـتَ َوقَّـــفانِ نِهائِ ًّيــا َعــنِ ُّ
ْ
ُمدَ َّونة ِصحافَة لُبنان ،صَ ،31 .م ْص َدر َس َبق َِت اإلشا َر ُة إلَ ْيه.
(((3
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ياشــي لِـــ ُي ْص ِد َر األ ْر َبعــون َح َرامــي ولكــ ْن
فــي أ َجــلِ ال ِّر ِّ
«إنَّمــا لِ ـك ُِّل ا ْم ـ ِرئٍ مــا نَــوى» و َح ْسـ ـ ُب ُه مــا نَـ ـ َوى...

35

الص ُحـ ُـف يــوم مــاتَ
ـس فــي ال َمراثــي التــي نَشَ ـ َرت ْها ُّ
لَ ْيـ َ
ـح لنــا أ ْن نُطالِ َعهــاَ ،م ْرثِ َّي ـ ٌة ِ
واح ـ َد ٌة
ـي ،والتــي أُتيـ َ
ال ِّرياشـ ُّ
َوفَّـ ِ
ـي،
ـت ال َّر ُجـ َـل َح َّقـ ُه بــأ ْن أشــا َرتَ ،ولَـ ْو ِمـ ْن طَـ َر ٍف َخ ِفـ ٍّ
َت
ـت ِب ـ ِه حيات ُـ ُه ِم ـ ْن ألْـ َوان .فإنَّمــا اكْتَـ ـف ْ
إلــى مــا تَلَ َّونَـ ْ
الصحافَـ ِة ،ذا
هـ ِـذ ِه ال َم َراثــي بِأنَّـ ُه كا َن َعلَ ًمــا ِم ـ ْن أ ْعـ ِ
ـام َّ
ـق ،وظَ ـ ْر ٍف ال يُشَ ـ ُّـق لَ ـ ُه غُبــار ،ضا ِربَ ـ ًة َص ْف ًحــا
قَـ ـل ٍَم أنيـ ٍ
ـس فــي َصحي َف ِة ِســواه،
َع َّمــا فــي َصحي َفـ ِة ال َّر ُجــلِ ِم َّمــا لَ ْيـ َ
كأ َّن ِ
هــذه ال َمراثــي إنَّمــا ت َ َع َّمــ َد ِت التَّ َســتُّ َر ،والتَّ ْســتي َر،
علــى ك ُِّل مــا كا َن ،هــو ،طَـ َ
ـوال َحياتِ ـ ِه ،يُشْ ـ ِه ُر ُه ،ويَ ْدعــو
إلــى إشْ ــهارِهَ ،ويَ ْج َه ـ ُر ِب ـ ِهَ ،ويَ ُحــثُّ علــى ال َج ْه ـ ِر ِبــه...
حيــح أ َّن ال َمــ ْوتَ ُمف ِْحــ ٌم  ،وأ َّن ُم ْنـــتَهى هــذه
َص ٌ
ال َمراثــي أ ْن تُـ ـقْرأَ علــى أنَّهــا كَال ُم ُمجا َمـ ٍ
ـات ال أ كْثَ ـ َر
ُّبنانــي  ،أو مــا يُشْ ــ ِب ُه
َــل ول ِكــ َّن اإل ْجمــا َع الل
وال أق َّ
َّ
ــت َه ِ
ــذ ِه ال َمراثــي،
اإل ْجمــا َع  ،علــى َد فْــنِ ال َّر ُجــلِ تَ ْح َ
ث ُــ َّم علــى َدفْـــ ِن ِه ثا نِ َيــ ًة باالكْ ِتفــا ِء ِمــ ْن إ ْحيــا ِء ِذكْــ ِر ِه
بال َحــ ِّد األ ْد نــى الــذي ال َمفَــ َّر ِم ْنــه ،مــا يَ ْد عــو إلــى
ال ِّر ي َبــ ِة والتَّ َو ُّج ِ
ــس شــأ َن مــا يَ ْد عــو إلَ ْيــ ِه ك ُُّل إ ْجمــا ٍع
ال ث ُـلْـــ َم َة فيــ ِه وال َخــ ْرم...

بَيـ َد أنَّـ ُه ال لُ ْغـ َز فــي هــذا اإل ْجمــا ِع وال َمـ ْن يُلَــ ِّغزو َن:
الواحـ ِـد ِم َّنــا وال َو ِ
ـب ِ
احـ َد ِة أ ْن يُولِـ َم لِــ َنف ِْس ِه علــى
َح ْسـ ُ
ـاب ـ نســوان مــن لبنــان
ـي  ،وهــذا ال ِكتـ ُ
َمأْ ُدبَـ ِة ال ِّرياشـ ِّ
ـ ِمــ ْن أطْبــاقِ ِ
ــل ال
هــذ ِه ال َمأ ُد بَــ ِة  ،لِـــ َيتَ َب َّين أ َّن ال َّر ُج َ
ــل «ال َم ْف َخــ َر ِة ال َوطَ ِن َّيــ ِة»
ُــح أن يُرفَــ َع فــي َم َح ِّ
يَ ْصل ُ
ُ
ــب
التــي تَأْتَســي بهــا
األجيــال الطَّالِ َعــ ُة  ،وال أ ْن يُ ْن َص َ
ـال أ ْعلــى يُ ْم ِكـ ُن لطا ئِفَــ ِت ِه أ ْن ت ُـــنا ِب َذ ِبـ ِه َرصيفا تِهــا،
ِمثـ ً
ـض ِمـ َن
َولِــ َيتَ َب َّي َن أ َّن نِ ْســيا نَ ُه ْ ،اسـ ِتطرا ًد ا ،إنَّمــا هــو بَ ْعـ ٌ
«ال َع ْفـ ِو ال َعــا ِّم » الــذي ال يَ ِنــي هــذا ال َبلَـ ُد يَ ْعفــو ُه  ،بــا
كَاللَــ ٍة َ ،عــ ْن نَف ِْســ ِه و َعــ ْن ِســي َرتِه وعــنِ ا ْرتِكابا تِــ ِه...
لَ َعلَّــ ُه كَ َذلِ َ
ــك ولَـــ ِك ْن  ،لِ ُح ْســنِ ال َحــ ِّظ  ،أ َّن الشُّ ــفَعا َء
ِمــ َن ال َحيــا ِة  ،و ِمــ َن ال ُبلْــدان ،و ِمــ َن الل ِ
ُّغــات  ،لَ ْيســوا،
(((3
دائ ًمــا ،أبْنا َء هــا ال َمياميــ َن وال بَنا تِهــا ال ُم ْح َصنــات!
[كانــون الثاني]2021 ،

ـي َعــنِ ال َقـ ْو ِل أ َّن هـ ِـذ ِه ال ُم َق ِّد َمـ َة ال ت َ َّدعــي التَّمــا َم واإلحاطَــة .إنَّمــا
(((3
َغ ِنـ ٌّ
هــي ،فــي ُع ْر ِفنــاُ « ،م َسـ َّو َدةٌ» ِب َر ْســمِ التَّ ْنقيـ ِحَ ،و« َد ْعـ َو ٌة َمفْتو َحـةٌ» إلــى ال ُمســا َه َم ِة
ياشي ـ بَ ْل ِس َيرِه.
في كِتابَ ِة سي َر ِة ال ِّر ِّ

36

ه ِذ ِه الطَّ ْب َع ُة

37

هـ ِـذ ِه الطَّبْ َعـ ُة ِمـ ْن نِســوان ِمـ ْن لبنــان ن ُْسـ َخ ٌة ِ
األصــلِ »
«طبْـ ُـق ْ
الصــا ِد َر ِة َســ َن َة َ 1966عــ ْن دار
ِمــ َن الطَّـــبْ َع ِة الثَّانِـــيَ ِة ِم ْنــ ُه َّ
واصفـ ِ
ـات التــي
األصــلِ َوفْـ َـق ال ُم َ
األندلــس ـ أ ْو ،فَلْ َنـ ـق ُْلِ ،طبْـ ُـق ْ
واسـ ِتنانَها
تُحــاو ُِل دا ُر ال َجديـ ِـد تَ ْع ِمي َمهــا فــي ســائِ ِر َم ْنـــشو َراتِهاْ ،
ـص ،ابْ ِتـــدا ًء ،بالشَّ ـكْلِ
ُسـ ـ َّن ًة يُ ْحتَــذى بهــا؛ كذلِـ َـك ،ضَ بَطْنــا ال َّنـ َّ
الكا ِمــلِ  ،و ُمتابَ َعـ ًة لِمــا ألْ َم ْحنــا إلَيْـ ِه فــي ال ُم َق ِّد َمـ ِة ِمـ ْن تَزا ُحـ ِـم
اللُّغـ ِ
ـيْ ،استَ ْوقَـفَــتْنا بَيْـ َن الحيــنِ واآل َخ ِر
ـات تَ ْحـ َ
ـت قَــل َِم ال ِّرياشـ ِّ
ِصياغــاتٌ ُملْــتَ ِويَ ٌة فَ َعلَّـقْـــنا َعلَيْهــا ُمشــيرِي َن إلــى أنَّهــا «كذا في
ـيح لَـ ُه أ ْن
األصــلِ » ،وكا َن ِمـ ْن ُح ْســنِ َحـ ِّظ هــذا ال ِكتـ ِ
ْ
ـاب أ ْن أُتــ َ
يُعــار َِض ن ُْسـ َخ َة دا ِر الجديـ ِـد ِ
ديق
األصلِــيَّ ِة» َص ٌ
هذ ِه بـ«ال ُّن ْسـ َخ ِة ْ
ـض ال ِعبــار ِ
ِم ْصـر ٌِّي فَــظَ َّن فــي بَ ْعـ ِ
ات العا ِّمــيَّ ِة اللُّبنانِيَّـ ِة ت َ ْحريفًا،
فأنْـبَ َهتْـــنا ُمال َحظاتُــ ُه إلــى ِ
هــذ ِه الشُّ ـــبْ َه ِة التــي قَــ ْد تَ ْعــر ُِض
لِــ ِ
ـسوا ُه وهــو مــا َحــدا بِنــا إلــى اإليعــا ِز بــأ َّن هـ ِـذ ِه ال ِعبــار ِ
ات
«كــذا فــي األصــل» أيْضً ــا.
والص ْر ِفـــ َّي ُة التــي قَ َّد ْرنــا أ َّن ال ُّن ْســ َخ َة
أ َّمــا ال َهنــاتُ ال َّن ْح ِويَّــ ُة َّ
ـت لِـتَ ْخـ ـلُ َو ِم ْنهــا لَـ ْو َدقَّـ َـق ال ِّر ِ
ـس ُه فــي
األصلِ َّي ـ َة كانَـ ْ
ْ
ـي نَفْــ ُ
ياشـ ُّ
ُم َسـ َّو ِ
دات كِتا ِبـ ِه قَ ْبـ َـل ال َّدفْـعِ ِبـ ِه لل َّنشــر ـ وهــي ،فــي ال َحقي َقـ ِة،
قَليلَـ ٌة ـ فَقَــ َّو ْمناها ولَـ ْم نَــ َر َو ْج ًهــا لِبيــانِ َم ِ
واض ِعهــا.
هــذا مــا ا ْجتَ َه ْدنــا ُه ،ال ن َْســأَ ُل َعلَ ْيــ ِه أ ْجــ ًرا وال أ ْج َريْــنَ ...ســ َب َق
ياشــي!
الفَضْ ُ
ــلُ :متْ َعــ ُة ال ِقــرا َء ِة ُ
وص ْح َبــ ُة ال ِّر ّ
ل.س.
[]2019

يُ ْم ِكـ ُن ِ
ـاب َو ْح َد ُه ال َقـ ْو ُل ـ فــي ك ُِّل َمكانٍ :
لصاحـ ِ
ـب هــذا ال ِكتـ ِ
للســوقِ يَـ ْو َم االث ْ َنيْــنِ  ،وال يَبْقــى ِم ْنهــا
« َو ْحــدي تَ ْنـز ُِل كُتُبــي ّ
نُ ْسـ َخ ٌة ِ
السـ ْبت».
واحـ َد ٌة يَـ ْو َم َّ
إ.ر
ـب الكَبي ـ ُر ُم َؤلَّفـ ٍ
ـات بِشَ ـتّى المواضيــع:
« ِع ْن َدمــا يَ ْنشُ ـ ُر الكاتِـ ُ
ِمـ َن التّاريـ ِخ ،لال ْج ِتمــاعِ ،لِ ُمغا َمـر ِ
ـب ،فَ ُقـ ْـل إنَّـ ُه َخـ َر َج
ات ال ُحـ ِّ
ـح ِمـ َن الخالِديــن».
َعــنِ ال َمأْلــوف ،وأَ ْص َبـ َ
روديارد كِبلينغ
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تاب ِب َر ْس ِم أُولَ ِئ َك الَّذين لَ ُه ْم في ال َحيا ِة فَل َْس َف ٌة
هذا ال ِك ُ
ِ
ضاح َك ٌة ُمتَفائِلَ ٌة ،تقولِ « :ع ْن َدما سا َع ُة ال َح ِّظ ت َ ُم ُّر ِم ْن
أما ِم َك ،تَلَقَّط بِها وال ت َ ْج َعلْها تَفوت َُك ،فَهِي قَ ْد ال ت َعو ُد
تَطْ ُر ُق بابَك».
أُولَ ِئ َك الَّذي َن لَ ُه ْم َه ِذ ِه ال َفل َْس َف ُة الوا ِق ِع َّي ُة ُه ْم َو ْح َد ُه ْم
تابَ ،ويَ ْعرِفو َن أَ َّن الفَضيلَ َة إذا
الّذي َن يَ ْف َهمو َن هذا ال ِك َ
لَ ْم تَتَ َغل َّْف ِبأَزْها ٍر ثائِ َر ٍة ُمتَ َهتِّ َك ٍة ال تَظْ َه ُر َم ِ
حاس ُنها ،فَه َِي
ِمث ُْل ال َم ْرأَ ِة ال َح ْسنا ِء ِع ْن َدما تُحي ُط نَف َْسها ِب َر ٍ
فيقات
بَ ِش ٍ
عات يَظْ َه ُر َجمالُها أَبْ َه َر َوأَقْوى.
تاب ِعظاتٌ ِس ِ
ياس َّي ٌة وا ْج ِتما ِع َّي ٌة ُمتَ َحلِّ َي ٌة
و َهذا ال ِك ُ
ات َغر ٍام ِ
كايات َو ُمغا َمر ِ
ب ِِح ٍ
صاخ َب ٍة يَأْتي فيها الكَثي ُر
ِم ْن تاري ِخ لُبنا َن ال َح ِ
ديث بَ ْي َن طَوايا ِفر ِاش ال ُح ّب.
تاب َوقائِ ُع َحقي ِقيَّ ٌة قا َم بِها كاتِ ٌب يُري ُد
و َهذا ال ِك ُ
أَ ْن يَأْ ُخ َذ ِم َن ال ُّدنْيا َمبا ِه َجها ـ تا ِركًا ال ُّز ْه َد والتَّكْفي َر
الباب ـ ال
وال َخ ْو َف ِم ْن َج َه َّن َم َومخا ِو ِف ال َّد ْه ِر ـ على ِ
ت َ ْج ُس ُر على ال ُّدخول.

بَ ْع ُض األقْوال

إسكندر رياشي ـ فولتير الشَّ ْرق.

هارولد كايلن
في َم َجلَّة «البارتزان ريفيو» األميرك ّية

بـ«الصحا ِفــي
ـب نَف َْســهُ
َقـ َرأَ ُت فــي لُبنــانَ كَال ًمــا ِعـ ْن ِر ْحلَتــي للشَّ ـ ْرقِ  ،لكاتِـ ٍ
ِّ
ـب يُلَ ِّقـ ُ
ـيج فَريــدٌ ِمـ ْن نَ ْو ِعـ ِه َو ُح ْســنِ كَال ِمــه.
ال ّتائــه»ُ ،هـ َو نَسـ ٌ
الملك ألبرت البلجيكي

الصحا ِف ِّيين ُق َّو ًة و َف ًّنا في الشَّ ْرقِ األ ْوسط.
إسكندر رياشي أَكْ َث ُر ِّ

الجنرال كاترو

صانِ َع ُة ال ُم ْس َتشار
شا َه ْدنا ال ُم ْستَشا َر((( ال َف َرنْ ِس َّي الكابتن «ب» يَ ْق ِف ُز قَ ْف ًزا ِم ْن َس ّيا َرتِ ِه
الفورد القَدي َم ِة التي كانَ ْت تَ ْع َم ُل َح ْرت َ َق ًة كَبي َر ًة َسا َع َة وصولِها،
الص ِب َّي ُةَ ،وقَ َف َزتْ
ث ُ َّم نَ َزل َْت ِم ْن بَ ْع ِد ِهَ ،وب ُِس ْر َع ٍة كَبير ٍة ،صانِ َعتُ ُه َّ
الباب ب ِِخ َّف ٍة غَري َب ٍة ،أ ْو بال َحر ِِّي ب ِِخ َّف ِة
بَ ْع َد َذلِ َك ِم ْعزايَتُ ُه ِم ْن فَ ْوقِ ِ
الما ِع ِز ال َمشْ هو َرة.
َوكانَ ِت ال ِم ْعزايَ ُة أ ْج َم َل ِم ْن باقي ال ِم ْع ِ
زايات التي ا ْعتَ ْدنا
ُمشا َه َدتَها ،ال ِس َّيما َوقَ ْد كا َن لَ ْونُها يَ ْختَلِ ُف َع ْن لَ ْونِ الما ِع ِز الذي
ه َو عا ِديًّا((( ْأس َو ُد ،ث ُ َّم ،بَ ْع َض األ ْحيانِ ْ ،أس َو ُد على أبْيَض ،أو أبْيَ ُض
على ْأس َود.
َول ِك َّن ِم ْعزايَ َة ال ُم ْستَشا ِر كانَ ْت شَ قْرا َء ِمث َْل كَواكِ ِب سينما أسوج
ونروج ،أو ِمث َْل النا تيرنر.
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نكتشــف مــنِ القائــل .س َن ْس ُ
ــتدرك
يقــول[ :...لقــان مل يُنجــ ْز هــذا الهامــش .مل
(((
ْ
يف طبعــ ٍة الحقــ ٍة .د.ج] «كَلِ َمــة «المستشــار» فــي َذلِ َ
ــك ال َّزمــانِ ت َ ْعنــي شَ ــيْئًا َعظي ًمــا جِــدًّا.
الســكارى بانْ ِتصــا ِر ال ُحلَفــا ِء علــى اإلمبراطــور غليــوم و ُحلَفائِـ ِه ق َِد ا ْحتــلُّوا
فالضُّ ــ َّبا ُط ال َف َرن ِْسـ ُّيو َن ُّ
وبالسـ ْي ِف راحــوا يَ ْحكُمونَهــا [يَ ْحكُمونَهمــا أي لبنــان و ســوريا .د.ج]،
بالسـ ْي ِفَّ ،
لبنــا َن وســوريَا َّ
ِ
ِ
ِ
ــات البَعيــ َدة َعــنِ ال ُمــ ُدنِ الكَبيــرة .وكا َن ع ْنــ َد ك ُِّل ُم ْستـــشا ٍر تُ ْر ُجمــا ٌن
وال ِســيَّما فــي ال َم َح َّ
ـاص يُمــار ُِسِ ،ب ُح ْكــمِ ثِــ َق ِة َر ِ
ئيسـ ِه ِبـ ِهُ ،سـلْطانًا ُمخي ًفــاَ .وقَـ ْد َع ِمـ َـل إســكندر رياشــي تُ ْر ُجمانًــا
خـ ٌّ
«الصحافــي التَّائـــه» فَ َعـ َر َف كَثيـ ًرا ِمـ ْن ّأسـرا ِر ال ِم ْنطَــقَة».
إصــدا ِر ِه ِّ
ِع ْنـ َد ُم ْستَـــشار زحلــة قَبْـ َـل ْ
كذا يف األصل .من تعريبات ال ِّريايش التي تتك ّرر تحت قلمه.
(((

كانَ ْت شَ قْرا َء ِمث َْل ماري لويز إمبراطو َر ِة ال َف َرنْ ِس ّيين؛ وكا َن
ناس َب ِة ،يُ َس ّميها ماري لويز .وكانَ ْتِ ،ع ْن َدما
ال ُم ْستَشا ُرَ ،حقًّا وبال ُم َ
براطوري ،تَأْ ُخ ُذ لِ َنف ِْسها َه ْيئَ َة ال َّرصانَ ِة ،وت ُ ْنز ُِل
ت َْس َم ُع ْاس َمها اإل ْم
َّ
يَ َديْها َع ْن كَـ ِتف َْي ُم َعلِّ ِمهاَ ،وقَ ْد كانَ ِت ا ْعتادَتْ ِ ،ع ْن َدما تَرا ُه ،أ ْن
حال يَ َديْها على كَـ ِت َف ْي ِه دو َن أ ْن يُظْ ِه َر أق ََّل انْزِعا ٍج ِم ْن َذلِك.
ت ََض َع ً
َولَ ْم تَـ ُك ْن صانِ َع ُة ال ُم ْستَشا ِر أق ََّل ِخ َّف ًة ِم ْن ِم ْعزايَ ِت ِه ،فَ َه ِذ ِه أيْ ًضا
السيا َر ِة بالطَّري َق ِة ال ُمجونِ َّي ِة ال َغ ّنو َج ِة التي
ِع ْن َدما نَ َزل َْت ِم َن َّ
فَ َعل َْت ،أ َخ َذتْ  ،أما َم ك ُِّل َه ِذ ِه األنْظا ِر ال َغري َب ِة التي تُ َح ِّد ُق بِها،
تَ ْزدا ُد الْ ِتصاقًا ِب ُم َعلِّ ِمها الذي كا َن يَ ْرعاها ِب َنظ ٍ
َرات ال ِهبَ ٍة و َعطوفَ ٍة
َر ْغ َم ال ُجهو ِد التي كا َن يَـقو ُم بِها لِ َيظْ َه َر أما َمنا َرصي ًنا َرزي ًنا...
فإنَّماُ ،ه َو أيْ ًضا ،كا َن بِطبي َع ِت ِه َخفيفًا ،كَ َذلِ َك األ ْمر.
وق ُْل لي َم ْن ت ِ
ُعاش ْر أق ُْل ل ََك َم ْن أنْت((( ...والذي ِع ْن َد ُه تِل َْك
َّروب التي تَ ْمشي َرا ِق َص ًة على ُر ِ
ؤوس أصا ِبعِ
َّ
َّعوب الط ُ
الص ِب َّي ُة الل ُ
ِر ْجلَيْها ،والذي ِع ْن َد ُه تِل َْك ال ِم ْعزايَ ُة الشَّ قْرا ُء التي ت َ ْمشي َويَداها
األما ِم َّيـتانِ على كَـ ِتف َْي ُم َعلِّ ِمها ،قَ ْد يَكونُ ،وال شَ َّك ،على َه ِذ ِه
الصانِ َع ِة وال ِم ْعزايَ ِة الكَثي َر ِم ْن شَ ْيطَ َن ِتهِما
ال ِعشْ َر ِة ،أ َخ َذ َعنِ ّ
َو ِخ َّف ِتهِما وال َّنق ِْص الكا ِملِ ِم ْن َرزانَ ِتهِما.
َّبيب في ال َع ْصفو ِريَّ ِة ،على كَثْ َر ِة ُمعاشَ َر ِة ال َمجانينِ  ،يَصي ُر
فالط ُ
ِع ْن َد ُه َح َركات ُ ُهم ،والكَثي ُر ِم ْن ُسلوكِهِم َو ُم ْد ِهشاتِهِم .و ِع ْن َدما
يَ ْضر ُِب َر ُّب ال َب ْي ِت بال ُّد ِّف فَطَ ْب ًعا ِشي َم ُة أ ْهلِ ال َب ْي ِت تَـكو ُن ال َّرقْص!

(((

يف األصل« :وق ُْل لي َم ْن ت ِ
ُعاش ْر فأق ُُول ل ََك َم ْن أنْت»...
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كان َْت َعشي َق َة ال ُم ْس َتشا ِر طَ ْب ًعا ...ول ِك َّن ِ
الصانِ َع َة ُحلْ َو ٌة
هذ ِه ّ
الصانِعاتُ ؛ وال شَ َّك أنَّها كانَ ْت ِع ْن َد
ِب أ ْن ت َـكو َن ّ
أكْثَ ُر ِم ّما يَج ُ
سعا َدتِ ِه أكْثَ َر ِم ْن صانِ َعة.
أص ِدقا ٍء الذين
هذا على األق َِّل ما قُلْنا ُه بأ ْج َم ِعنا ،نَ ْح ُن الب ِْض َع َة ْ
َوقَفْنا على ِم ْصطَ َب ِة اللّوكَ ْن َدة نَتَ َف َّر ُج على ُوصو ِل ال ُم ْستَشا ِر
وصانِ َع ِت ِه َو ِم ْعزايَ ِته.
الص ِب َّي َة كانَ ْت ُم ْغتَ ِبطَ ًة ِج ًّدا لِل َم ْركَ ِز الذي
وك ُُّل شَ ْي ٍء يَ ُد ُّل على أ َّن َّ
َو َصل َْت لَ ُه ،ولل ِّرسالَ ِة العالِيَ ِة ال َم ْد ُع َّو ِة إلَيْها.
السما َء انْتَ َقتْها لِتُ َرفِّ َه َع ْن
ِب أ ْن تَـكو َن َسعي َد ًة و ُم ْرتا َح ًة أل َّن َّ
إ ْذ يَج ُ
هذا ال ُم ْستَشا ِر ال َف َرنْ ِس ِّي في ُغ ْربَ ِت ِه َع ْن بِال ِد ِه ،وفي َو ْح َدتِ ِه بالبَل َِد
السا ِم َي ُة ُم ْستَشا ًراَ ،ح ْيثُ ال
َّ
الصغي ِر الذي َع َّي َنتْ ُه في ِه ال ُم َف َّو ِض َّي ُة ّ
َسلوى وال لَ ْه َو وال إفْ َرنْ ِسيّي َن وإفْ َرنْ ِسيّ ٍ
ات يَ ْستَأْنِ ُس ِبهِمَ ،و َحيْثُ
ِب أ ْن يَكو َن
جا َء يَ ْخ ُد ُم لُبنانَ ،وأ َخ َّص ُه ُم ال َموا ِرنَ َة في ِه (((،الذين يَج ُ
خاص ٌة ِع ْن َد ُهِ ،م ّما َد َّل على َذلِ َك َعطْ ُف ُه الكا ِم ُل على
لَ ُه ْم َمكانَ ٌة َّ
صانِ َع ِت ِه التي جا َء بِها ،في سا َع ٍة َس ّما َع ٍةِ ،م ْن بِال ِد ال َموا ِرنَ ِة في
البَتْرون حيث كا َن ُم ْستَشا ًرا سا ِبقًا.
سعا َدتُهُ يَ ْس َم ُع ِم ْنها وكانَ ْت تَـتَ َكلَّ ُم بَ ْع َض اإلفْ َرنْ ِسيَّ ِة ـ إفْ َرنْ ِسيَّ ِة
الس ْنغالِ َّي ِة .وال َع َج َب ،فإنَّما ِخ ْز َمتْجي ال ُم ْستَشا ِر الذي
ال َعساكِ ِر ِّ
َّويل ِبك ُِّل
األس َو ُد ِمث ُْل اللَّيْلِ  ،والط ُ
جا َء بَ ْع َد َذلِ َك َم َع ال َعف ِْشَ ،و ْ
طويل ال َّرأْس ـ كانَ ْت لَ ْه َج ُة
طويل ال ِّر ْجلَ ْينِ ُ ،
طويل القا َم ِةُ ،
شَ ْي ٍءُ ،
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يبدو أ ّن «وأخ ََّص ُه ُم» ِم ْن ت َ ْع ِ
نزوال عند ُحكْمه ،عاملناها معاملة
ريبات الريايش أيْضً اً .
(((
املفعول املطلق ،ونصبنا ما بعدها عىل الحال ّية وهو ما يطَّرِد يف املواضع التالية.

الصانِ َع ِة ال َف َرنْ ِس َّي ِة وتَعابِي ُرها ال تَ ْف ُر ُق كَثي ًرا َع ْن لَ ْه َج ِت ِه وتعابي ِر ِه،
ّ
ِم ّما يَ ُد ُّل على أنَّها كانَ ْت ت ََس َم ُع الكـثي َر َ
لذاك ال َعبْ ِد ،وتَ ْقتَب ُِس
ِم ْن ُه ِعباراتِ ِه وطَري َقتَ ُه بالتَّ َكل ُِّم بال َف َرنْ ِس َّي ِة ،كما اقْتَ َب َس ُم َعلِّ ُمها
ِم ْنها ،و ِم ْن ِم ْعزايَ ِت ِه ،ذاك ال َّن ْو َع ِم َن الطَّ ْي ِش الذي َج َع َل أهالي
ال َبل َِد يَ ْستَ ِخفّو َن ِب ِه ،ويُـ َقلِّلو َن ِمنِ ا ْح ِترا ِمهِم وإ ْعجا ِبهِم ِب َف َرنْسا،
أُ ِّمهِم ال َحنونِ  ،كما كا َن ال َموا ِرنَ ُة يُ َس ّمونَها في َذلِ َك ال َّزمان إ ْذ لَ ْم
يكونوا ،بَ ْع ُد ،ت َـ َنكَّروا لَها...
وطَ ْب ًعا ،في اللَّ ْيلَ ِة نَف ِْسها اكْـتَشَ َف ِ
الحشريّونَِ ،مثْليَ ،و ِمث ُْل
الصانِ َع َة ت َنا ُم َم َع ال ُم ْستَشارِ ،أ ْو أ َّن ال ُم ْستَشا َر
أصدقائي ،أ َّن ّ
ْ
الصانِ َعة ،إ ْذ إنَّنا بَ ِقينا باللّوكَ ْن َدة حتّى اللَّيل ،وشا َه ْدنا
يَنا ُم َم َع ّ
ال ُم ْستَشا َر يَأْوي إلى ُغ ْرفَ ِت ِه في سا َع ٍة ُم َب ِّك َر ٍة ،وت َ ْع َم ُل صانِ َعتُ ُه
و ِم ْعزايَتُ ُه هكذا أيْ ًضا ،فَتَأْوِيانِ إلى ال ُغ ْرفَ ِة ال ُمجا ِو َر ِة لِ ُغ ْرفَ ِته.
َو ُر ْحنا نَتَ َربَّ ُص َونَتَ َر َّص ُد في زَوايا ال ُّرواقِ الطَّويلِ الذي ت َ َق ُع في ِه
الصانِ َع َة وال ِم ْعزايَ ُة ت ُرا ِفقُها طَ ْب ًعا
ال ُغ ْرفَتان ،فإذا بِنا بَ ْع َد قَليلٍ نرى ّ
تَ ْخ ُرجانِ ِم ْن ُغ ْرفَ ِتهِما ،ب ِِخ َّف ِة ال ِغ ْزالنِ أو الما ِعز ،وت َ ْد ُخالنِ ُغ ْرفَ َة
الباب إذ إنَّ ُهما ما
ال ُم ْستَشا ِر الذي كان ،وال شَ َّك ،يَ ْنتَ ِظ ُر ُهما َورا َء ِ
ـح أما َم ُهما.
كا َدتا ت َِصالنِ إلى َذلِ َك ِ
الباب حتّى فُ ِت َ
الس ُّر الذي بَ ِق َي ِس ًّرا وقَ ْب َل أ ْن نَ ْستَ ْغر َِب الشَّ ْي َء ،وقَ ْب َل أ ْن نأ ُخ َذ
ِّ
ِب أ ْن يَكونَ ،وما يَ ْجري في ُغ ْرفَ ِة سعا َدتِ ِه،
في الك ِ
َالم َع ّما يَج ُ
أ َخذْنا نَـتَسا َء ُل ِبك ُِّل ُمجونٍ ول ِك ْن ِبك ُِّل ِح ْك َم ٍة أيْ ًضاِ ،ب َق ْولِنا:
«وال ِم ْعزايَ ُة ،ماذا يُ ْم ِك ُنها أ ْن تَ ْع َم َل ِع ْن َدما يَكو ُن ال ُم ْستَشا ُر يَنا ُم
َم َع صانِ َع ِته؟».
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َو ُهنا أ َخ َذ ك ٌُّل ِم ّنا يُ ْعطي َرأْيَ ُه؛ وكانَ ْت بَ ْع ُض اآلرا ِء ،طَ ْب ًعاَ ،غ ْي َر
كاثوليكيَّ ٍة و َغيْ َر أ َد ِبيَّ ٍة ...إنَّما لَ ْم نَ ْستَ ِق َّر على َرأْ ٍي ِ
واحد .وهذا ما
ْب ،بالضم والفتح .د.ج]
ْب[ثُق ِ
دعا بَ ْع َضنا أل ْن يُحا ِو َل أ ْن يرى ِم ْن ثَق ِ
الباب ماذا يَ ْجري في ِ
الض ُي ِ
وف ،ول ِك َّن ثَق َْب
ِ
داخلِ ال ُغ ْرفَ ِة ال ُمثَلَّثَ ِة ُّ
الباب كا َن َم ْسدو ًدا أيْ ًضا و َع ْن ق َْص ٍد طَ ْب ًعا.
ِ
وال يَ ْستَ ْغر ُِب القا ِرئُ ِع ْن َدما نَ ُ
قول لَ ُه إنَّنا ق ََض ْينا بَ ْع َد َذلِ َك ُم ْعظَ َم
ِ
ِب أ ْن
ساعات َذلِ َك اللَّيلِ نَتَ َح َّدثُ َعنِ ال َّد ْو ِر ال َم ْجهو ِل الذي يَج ُ
ت َـكو َن ال ِم ْعزايَ ُة تَلْ َع ُب ُه في ال ُغ ْرفَ ِة ِع ْن َدما يَكو ُن ُم َعلِّ ُمها وصانِ َعتُ ُه
في شُ ْغلِهِما الشّ ا ِغل.
الس ُّر ِس ًّراَ ،ولَ ْم تَـك ِْش ِف األيّا ُم لنا شَ ْيئًا َع ْن َحقي َق ِته.
وظ ََّل هذا ِّ
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ال ُم ْس َتشا ُر الكَـتوم َوكُـ ْن ُت ،بَ ْع َد َذلِ َك ،ت َعا َونْ ُتَ ،وتَصا َدق ُْتَ ،م َع
ال ُم ْستَشارِ ،وكانَ ِت ال ُكلْ َف ُة زال َْت بَ ْي َنناَ ،و َم َع َذلِ َك ِع ْن َدما نَ َّو ْه ُت
ذاتَ يَ ْو ٍم أما َم ُهِ ،م ْن ت َ ْحت لَتَ ْحتَ ،ع ْن َد ْو ِر ال ِم ْعزايَ ِةَ ،رأَيْ ُت على
ِ
ِب بِشَ ْي ٍءِ ،م ّما َدعاني أ ْن ال أعو َد
َو ْج ِه ِه
أمارات االنْزِعا ِج َولَ ْم يُج ْ
َم َع ُه إلى ِمثْلِ هذا ال َب ْح ِث ُمطْلَقًا.
ول ِك َّن ُه لَ ْم يَ ُك ْن ُمتَ َح ِّفظًا ِمث َْل هذا التَّ َحف ُِّظ ِع ْن َدما كُ ّنا نَـتَ َح َّدثُ
الصانِ َع ِة بل بال َعك ِْس ،فهو كـثي ًرا ما كا َن يَتَ َح َّدثُ معي َع ْنها،
َعنِ ّ
ويُطْري ِصفاتِها وأمانَـتَها ،ويُ ْس ِم ُعني أنَّ ُه لَ ْي َس غَري ًبا َع ْن ِف ِ
راشها،
مأنوس ًة ،وت ُ َوفِّ ُّر لَ ُه
َميل إلَ ْي ِه كثي ًرا َوتَ ْج َع ُل َو ْح َدتَ ُه
ويُ َؤكِّ ُد أنَّها ت ُ
َ
بَ ْع َض ال َّرا َح ِةِ ،م ّما كا َن بِحا َج ٍة إلَ ْي ِه كثي ًرا بَ ْع َد األشْ غا ِل وال َمتا ِع ِب
التي يُقاسيها ِب َوظي َف ِت ِه التي كا َن يَتَ َح َّم ُل ِف ْع ًل ك َُّل َم ْسؤول ّياتِها.
َو ُهنا لَ ْم يَ ُك ْن كا ِذبًا ،إذ إنَّ ُه كا َن ِب َو ْص ِف ِه ال ُم ْستَشا َر ال َف َرنْ ِس َّي

لل ِم ْنطَ َق ِة ،هو بالوا ِقـعِ الذي يَ ْح ُك ُم ،وكان يَ ْح ُك ُم ِب َق ْد ِر ما يَ ْستَطي ُع
ِم َن اإلنْ ِ
صاف وال َح ّق.
كما وأنَّ ُه كانَ ،في البِدايَ ِة ،وقَ ْب َل أ ْن ت َ َق َع الوا ِق َع ُةَ ،عني ًدا ِج ًّدا
في نَزا َه ِت ِه ،يَ ْرف ُُض ِبطَري َق ٍة ِ
حاب
قاط َع ٍة ال َهدايا التي كا َن ْ
أص ُ
ال َمصالِـ ِح يَأْتُونَ ُه بِها ـ نَ َع ْم ،كان يَ ْرف ُُضها بال َّرغ ِْم َع ّما((( كا َن يَظْ َه ُر
واس ِت ْغراب.
ِع ْن َد صانِ َع ِت ِه ِم ْن َد ْهشَ ٍة ْ
الص ِب َّي َة ،لَ ْو ت َ َر َك لها ُح ِّريَّتَها،
وكا َن َم َّر ًة قد شَ كا أمامي ِم ْن أ َّن َّ
لَبا َعتْ ُه وبا َع ِت ال ُم ْستَشاريَّ َة بأ ْج َم ِعها لِهؤال ِء الذين يُحا ِولو َن
الص ِب َّي ُة ،بال َّرغ ِْم َع ْنها ،تَ ْحتَ ِر ُم في
َرشْ َوتَ ُه ِب َهدايا ُهم؛ وكانَ ِت َّ
األسابيعِ األُولى إرا َد َة ُم َعلِّ ِمهاَ ،وت َ ْمشي ِم ْن هذا الجانِ ِب إلى
جانِـ ِب ِه ،وإذا أ َخ َذتْ شَ ْيئًا ِم َن الذين يُ ْعطونَ ،فَ َق ْد كانَ ْت تَ ْف َع ُل
َذلِ َك ِبطَري َق ٍة َخ ِف َّي ٍة ِج ًّدا ال يَ ْعر ُِف بِها أ َحد.
ال َي ْو ُم الذي با َع ْت فيه نَف َْسها للشَّ ْيطان كا َن َذلِ َك ذاتَ يَ ْو ٍم
ِم ْن شَ ْه ِر أيّا َر ،وال أنْسى تاري َخ ُه ،إذ إنَّ ُه اليَ ْو ُم الذي فَـتَ َح أمامي
أبْوابًا كَثي َرة.
الصانِ َع ُة أ َّولً على تَ َحف ُِّظها معيَ ،وظَلَل ُْت أنا َز َم ًنا على
ظَل َِّت ّ
ِب أ ْن
تَ َحفُّظي َم َعهاَ ،م َع ك ُِّل ِحشريّتي وا ْه ِتمامي بِها ،إ ْذ يَج ُ
السا َع ِة األُولى لهذا ال َح ِ
ديث أنَّني لَ ْن
يَكو َن القا ِرئُ َع َر َف ُم ْن ُذ ّ
أتْ ُر َك َم ْخلوقَ ًة ظَري َف ًة ك َه ِذ ِه ال َم ْخلوقَ ِة تَ ُم ُّر دو َن أ ْن أ ْهتَ َّم أل ْمرِها،
ودو َن أ ْن أتَ َح َّي َن ال ُف َر َص للوصو ِل إلى َصداقَ ِتها.
(((

كذا يف األصل.
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الصانِ َع ُة على ت َ َحف ُِّظهاَ ،وظَلَل ُْت أتجا َه ُل أ ْم َر ال َهدايا
قُل ُْت :ظَل َِّت ّ
التي ت َِص ُل إلَ ْيها ،حتّى كا َن َذلِ َك ال َي ْو ُم ِع ْن َدما كا َن ال ُم ْستَشا ُر
َذ َه َب إلى بَ ْيروتَ َ (((،م ْد ُع ًّوا ِم َن ال ُم َف َّو ِض َّي ِة ،ودون أ ْن يأ ُخذَها،
الساب ِِق،
وال ِم ْعزايَ ُة َم َع ُهَ ،م َع أنَّ ُه لَ ْم يَ ُك ْن يَتْ ُركُها لِ َو ْح ِدها في ّ
َوكُـ ْن ُت يَ ْو َمها أ ُم ُّر أما َم ال ُم ْستَشاريَّ ِة أت َ َح َّي ُن ال ُف َر َص وأنْتَ ِظ ُر
ِ
َالمَ ،وقَ ْب َل
ال ُم
فاجآت حتّى أشا َرتْ لي بال ُّدخو ِل ،ودو َن كَـثْ َر ِة ك ٍ
وأي ت َفا ُه ٍم ،أ َخ َذتْ ُم َغلَّفًا أ ْعطَتْني إيّاه َو َحلَّ َفتْني أ ْن
أي َس ٍ
الم ِّ
ِّ
ِ
أوصلَ ُه ألبيها في قَ ْريَ ِت ِه بِبال ِد ال َبتْرون ،على أ ْن ال يَ ْعر َِف أ َح ٌد في
العال َِم بالشَّ ْي ِء ...وقال َْتَ « :ه ِذ ِه بَ ْع ُض المصاري ،وأ ْهلي بِحاج ٍة
كُلِّ َّي ٍة لها ،وأبي َمريض .»...وأق َْس ْم ُت لها ،بِنا ًء على طَلَبِها ،أ ْن
أكْـتُ َم األ ْم َر ،وأ ْن أُ ْو ِص َل َ
بأس َر ِع ما يُ ْم ِكن.
المال ْ
وكا َن ِم َن الطَّبي ِع ِّي بَ ْع َد هذا أ ْن أُحا ِو َل أ ْخ َذ بَ ْع ِض ُح ِّريَّتي
َم َع الفَتا ِةَ ،و َو َجدْتُ ِع ْن َدها ْاس ِت ْع ٍ
دادات َح َس َن ًة ا ْعتَ َن ْي ُت أ ْن ال
ْأستَثْ ِم َرها حالً َخ ْوفًا ِم ْن أ ْن تَ ِج َد َذلِ َك بِمثابَ ِة أُ ْج َر ٍة أُري ُدها ِم ْنها
ِ
للخ ْد َم ِة التي كَلَّ َفتْني بهاِ ،م ّما كا َن ِم َن اإل ْمكانِ أ ْن يَ ْج َعلَها ت َ ْجف ُُل
ِم ّني وال تَعو ُد ت َْستَأْ ِم ُنني على ِس ِّرها.
الص ْع َب َةَ ،وقَ ْد
َوكُ ْن ُت أشْ ُع ُر أنَّها َع ِمل َِت ال ُخطْ َو َة األُولى ،ال ُخطْ َو َة َّ
ت َ ِج ُد ال ُخط ِ
ُوات التّالِيَ َة َس ْهلَ ًة َوبَسيطَة.
َليل،
َو َم َع هذا لَ ْم أتْ ُركْها في َذلِ َك ال َي ْو ِم إلّ بَ ْع َد أ ْن دا َع ْبتُها ق ً
سات وقُبُ ٍ
َو َو َجدْتُ أنَّها لَ ْم تَ ْن َز ِع ْج ِم ْن بَ ْع ِض ُمال َم ٍ
الت عا ِديَّ ٍة ُهنا
َو ُه َ
ناك في َو ْجهِها و ُع ُن ِقها ال ّزا ِه َي ْين.
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تركيــب ال يخفــى أثــر «الرتجمــة الفوريــة» عليــه .نشــر إليــه مــن بــاب الفضــول ال
(((
مــن بــاب التعيــر.

شَ ريكـتي صانع ُة ال ُم ْس َتشار إنَّما كا َن َعل ََّي في ال َمسا ِء أ ْن
َت لِي فَ ْجأ ًة
أفْتَـ ِكـ َر كَثي ًرا ...كا َن َعل ََّي أ ْن أ ْد ُر َس ال ِف ْك َر َة التي فَتَق ْ
الص ِب َّي ُة لها على ال ُم ْستَشا ِر نُفو ٌذ قو ٌِّي،
َد ْر ًسا ُم ْستَ ً
فيضا ،فإنَّما َه ِذ ِه َّ
وهذا ال ُم ْستَشا ُر هو ِ
صاح ُب األ ْم ِر وال َّن ْهي في ال ِم ْنطَ َق ِة ال َغ ِن َّي ِة
ِج ًّدا ،وهو حاكِ ٌم ُمطْل ٌَق فيها َم َع ُوجو ِد ُمتَ َص ِّر ٍف وقائِ ْم َمقامي َن
و ُمديري َن وقُضا ٍة و َج ْن َدرمة ...إنَّما ك ُُّل َهؤال ِء ال يَ ْع َملو َن شَ ْيئًا
ِع ْن َدما يُري ُد ال ُم ْستَشا ُر أ ْن يَ ْع َمل؛ فَ ُهم ُد ًمى ِع ْن َد ُه يَ ْح ِم ُل ُخيوطَها
َويَ ْج َعلُها تَدو ُر َوتَلْ َع ُب كما يُري ُد هو ...وكا َن َغيُو ًرا ِج ًّدا على
ُسلُطاتِ ِه َه ِذ ِه ،ال يتناز َُل َع ْن شَ ْي ٍء ِم ْنها .وكا َن ال ُمتَ َص ِّر ُف والقائِمقا ُم
وما يَتْ َب ُع ُهماِ ،مث َْل َجميعِ أ ْمثالِهِم في َه ِذ ِه البِال ِدَ ،صنائِـ َع ِع ْن َد
الفرنجي يَ ْنتَظرو َن أوا ِم َر ُه وإرا َدت َ ُه في ك ُِّل شَ ْيء.
على َه ِذ ِه القا ِع َد ِة كان يُ ْم ِك ُن إيجا ُد َم ْيدانٍ َوسيعٍ ِج ًّدا أمامي
لل َمتا ِج ِر وال َم ِ
كاسب.
الصانِ َع ُة ال ُحلْ َو ُة أ َخ َذتْ ت ُ
َذوق طَ ْع َم َة ال َمصاري فَلِماذا ال
وطالَما ّ
تُدا ِو ُم على الشَّ ْي ِء وعلى ِم ٍ
قياس أكْـ َبر؟ ولِماذا ال أكو ُن َعميلَها
األ َّو َل ،أو بال َحر ِِّي شريكَها األ ْو َحد؟ ولِماذا ال أت َ َدبَّ ُر لها َع َملِ ّي ٍ
ات
كَبيرةً ،وهي ِب َد ْورِها تَـتَ َدبَّ ُر ال ُم ْستَشا َر َعشيقَها كَـ ْيما يَقْضي لها
ـح التي تَأْ ُخ ُذ على عاتِ ِقها قَضا َءها؟
ال َمصالِ َ
ِب أ َّولً أ ْن ت َخو َن ال ُم ْستَشا َر معي!
ولهذا كا َن ِم َن الواج ِ
ِب َعل ََّي أ ْن أك ِْس َر َع ْي َنها ك َْي تَ ْح ُس َب لي ِحسابًا ،ولَ ْم
إ ْذ كا َن يَج ُ
ْبيق ِ
الحسانِ  ،وال
يَكُنِ الشَّ ْي ُء َص ْع ًبا ...ال على َمها َرتي في تَط ِ
آداب الخا ِد َم ِة الكثير ِة التَّراخي
على َص ْب َوتي ال َجذّابَ ِة ،وال على ِ
والتَّسا ُهل.
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واستَ ْسلَ َم ْت أخي ًرا كما كا َن ِم َن ال ُم َق َّد ِر أ ْن ت َ ْف َعل ...وانْتَ َه ْزتُ أ َّو َل
ْ
ناسبَ ٍة ،وفي ال َوق ِْت الذي َرأَيْتُها في ِه ت َ ْنتَ ِف ُض في َملَذ ِ
ّات ال ُح ِّب،
ُم َ
ِب أ ْن تَ ْع َم َل ،وأ َّن
َوت َ ْزدا ُد انْ ِضما ًما إلى َص ْدري ،قُل ُْت لها ماذا يَج ُ
َعلَ ْيها أ ْن ت َ ْج َع َل ال ُم ْستَشا َر أكْـثَ َر طَوا ِع َي ًة لهاَ ،و ِه َي إذا ت َ َم َّن َع ْت
َع ْن ُه لَ ْيلَ ًة أو لَ ْيلَتَ ْين يَ ْزدا ُد ت َ َعلُّقًا بها ،وإذا َه َّد َدت ْ ُه ِبتَ ْركِ ِه يَ ْع َم ُل ك َُّل
شَ ْي ٍء تَطْلُ ُبه ِم ْنه.
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أ َّو ُل ال َغ ْيث وكانَ ْت َذكِـ َّيـ ًةَ ،ولَ ْوال ذكا ُؤها لَما تَ َدبَّ َر ِت األمو َر
بال َحذاقَ ِة التي فَ َعلَت بَ ْع َد َذلِ َك.
وهكذا في أ َّو ِل َم َّر ٍة طَلَ َب ْت ِم ْن ُه قضا َء َم ْصلَ َح ٍة أل َح ِد ال ّن ِ
اسْ ،أس َر َع
جيب الطَّلَب.
وفَ َع َل ،وأ َخ َذتْ بَ ْع َد َذلِ َك تَطْلُب ِم ْن ُه وهو يُ ُ
وأنا و ِه َي نَ ْق َبض ...نَ ْق َب ُض ونَـتَ َح َّي ُن ك َُّل فُ ْر َص ٍة كَـ ْيما نَ ْع َم ُل
ال ُح ّب...
األميركي في
وأص َب َح َد ْو ُر ال ِمع َزايَ ِة َد ْو َر ال ُمتَ َف ِّر ِج فَ َقطَْ ...د ْو َر
ْ
ِّ
َج ْم ِع َّي ِة األُ َم ِم ِبجِينيف.
الصانِ َع ِة يَ ْزدا ُد با ْز ِديا ِد زي َن ِتها َوفَساتي ِنها ال َجدي َد ِة
وأ َخ َذ ُسلْطا ُن ّ
وإت ْقانِ لِ ِ
باسها وشَ ْعرِها ،إذِْ ،ع ْن َدما زا َد مالُها ،ازْدادَتْ َر ْونَقًا
وإغْرا ًء ولَباق ًة ،وازْدا َد ال ُم ْستَشا ُر تَ َعلُّقًا بِها.
ناس َب ِة يُ ْم ِك ُننا ُهنا أ ْن نُ َر ِّد َد قَ ْو َل دو مارتل ،ال ُم َف َّو ِض
وب َه ِذ ِه ال ُم َ
السامي الشَّ هيرَِ ،عنِ الفَسا ِد الذي َح َّل بال ُم ْستَشاري َن وكِبا ِر
ّ
ال ُم َوظَّفي َن ال َف َرنْ ِس ّيي َن في بِال ِدنا ،بَ ْع َد أ ْن كانوا في فَ َرنْسا أ ْه َل
نَزا َه ٍة ونَظافَة قال دو مارتلِ :
«هذ ِه بِال ٌد ،الخا ِد َم ُة فيها تَطْغى
الصالِحين»...
على ال َمالئِ َك ِة وتُف ِْس ُد ّ

النائب على باب الخادمة وال شَ َّك أ َّن أكْـثَ َر ال َف َرنْ ِس ّيين الذي َن
با ُعوا واشْ تَ َروا وتا َجروا وا ْرت َشَ وا ِع ْن َدنا ،نَ ْح ُن الذين َعلَّ ْمنا ُهم
َه ِذ ِه الطُّ ُر َق ،ونَ ْح ُن الذين َج َعلْنا ُهم يَ ْخ ُرجو َن َع ْن نزا َه ِتهِم.
وجا َء ِت االنْ ِتخاباتُ ال ِّنياب َّي ُةَ ...و ُهنا ت َ َدفَّق َِت ال َخ ْيراتُ تَ َدف َُّق ال َّن ْه ِر
والصانِ َع ُة َمبْسوط ٌة ،وأنا
في فَيَضانِ ِه ...وال ُم ْستَشا ُر َمبْسو ٌط ّ
َم ْبسوط...
ياس َة وال ت َ ْهتَ ُّم بال ُمتا َج ِ
رات،
الس َ
وأ ّما ال ِم ْعزايَ ُة التي لَ ْم تَـ ُك ْن ت ُِح ُّب ِّ
فَ َق ْد كانَ ْت َمبْسوطَ ًة أيْ ًضا ،إذ إ َّن ُم َعلِّ َمتَها أ َخ َذتْ تُ َدلِّـلُها أكْثَ َر
ِم َن األ َّو ِل وتُكْـ ِث ُر ِم ْن إطْعا ِمها ال َحلْ ِويّ ِ
ات و َع ِ
راميش الف ُْستُ ِق
وال َحشائِ ِش الطَّ ِريَّ ِة اللذيذ ِة التي كانَ ْت ت َْستَ ْجلِ ُبها لها ِم ْن ُر ِ
ؤوس
ال ِق َمم.
ِب على بَ ْع ِض
ال َي ْو َم تراها س ِّيد ًة َجليلَ َة ال َقدْ ر
َو ُهنا يَج ُ
الس ِ
ناس َب ِة أنَّ ُهم صاروا
ياس ّيي َن ِم ْن أ ْهلِ ال ِم ْنطَ َق ِة أ ْن يَ ْذكُروا بال ُم َ
ِّ
نُ ّوابًا في تِل َْك االنْ ِت ِ
الصانِ َع ِة وما َدفَعو ُه لها،
خابات ِبف َْضلِ تِل َْك ّ
وهي َج َعل َِت ال ُم ْستَشا َر يُسا ِع ُد ُهم كَثي ًرا َويَ ْج َع ُل ال ُم َف َّو ِض َّي َة
ِب على العارِفي َن أ ْن يَتَ َذكَّروا
ّ
السا ِم َي َة تَـتَـ َب ّنى ت َ ْرشي َح ُهمَ ،و ُهنا يَج ُ
اب
أص َب َح ْت َم ْعروفَ ًة في َذلِ َك الحينِ بِصانِ َع ِة ال ُّن ّو ِ
أ َّن تِل َْك الخا ِد َم َة ْ
هي التي َص َن َعتْ ُهم نُ ّوابًا.
ِب َم ْعنى أنَّها َ
َت فيه ال ُم َف َّو ِض َّي ُة
و َهكذا ،لِ ُم َّد ِة َس َنتَ ْينِ  ،حتّى ال َي ْو ِم الذي أ ْعف ْ
السا ِم َي ُة ال ُم ْستَشا َر ِم َن ِ
الخ ْد َم ِة وأ ْر َسلَتْ ُه إلى فرنسا قلنا :وهكذا،
ّ
شيق
لِ ُم َّد ِة َس َنتَ ْينِ  ،كُ ّنا ،بأ ْج َم ِعناَ ،م ْبسوطين :ال ُم ْستَشا ُر َع ُ
الصانِ َع ِة
والصانِ َع ُة صانِ َع ُة ال ُّن ِ
واب ،وأناَ ،ع ُ
شيق ّ
ميّ ،
ّ
الصانِ َع ِة ال َّر ْس ُّ
مي وشَ ريكُها في ال ُمتا َج ِ
َت
رات ،وال ِم ْعزايَ ُة التي ت َ َعلَّق ْ
َغ ْي ُر ال َّر ْس ِّ
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بي أخي ًرا أكْـثَ َر ِم ّما كانَ ْت ُم َعلَّ َق ًة بال ُم ْستَشارِ ،وكادَتْ في هذا
الصانِ َعة!
التَّ َعل ُِّق تَف َْض ُح ِحكايَتي ال َخ ِف َّي َة َم َع ّ
الصانِ َع ُة ِستًّا ،و َذ َه َب ْت
َوبَ ْع َد َذلِ َك ،بَ ْع َد َس َف ِر ال ُم ْستَشار ،صا َر ِت ّ
فاخ َر ٍة على ِ
خاص ٍة لَها ،و ِب َمالب َِس ِ
آخ ِر موضة،
إلى قَ ْريَ ِتها ب َِس ّيا َر ٍة َّ
ريش ،وبِجزدانٍ َمآلنٍ َ ،و ِبتَذ ٍ
ْكارات َجميل ٍة لَطيف ٍة
وبرنيط ٍة َعلَ ْيها ٌ
ال بُ َّد أنَّها ال ت ُ
َزال حتّى اآل َن تُعي ُدها في ذاكِ َرتها وهي ،ال َي ْو َم،
َس ِّي َد ٌة َجليل ٌة ُم ْحتَ َر َمة...
وأ ّما ال ِم ْعزايَ ُة ،ماري لويز ،فَ َق ْد أ َخذَها ال ُم ْستَشا ُر َم َع ُه إلى
فَ َرنْساَ ،ح ْيثُ ال بُ َّد أ ْن ت َـكو َن َو َجدَتْ ُم ْع َجبي َن كَـثيرين لِلَ ْونِها
األشْ َقرِ ،ولِ ِخ َّف ِة ِ
ِ
وللعادات الطَّ ِّي َب ِة التي ت َ َعلَّ َمتْها ،وللتَّ َهتُّ ِك
روحها،
رام
ال َجميلِ الذي كانَ ْت تُظْ ِه ُر ُه وهي تَ ْح ُض ُر َمشا ِه َد ال ُح ِّب وال َغ ِ
الصانِ َع ِةُ ،م َعلِّ َم ِتها ،وبَ ْي َن َعشي ِقها ال َّر ْس ِم ِّي و َعشي ِقها َغ ْي ِر
بَ ْي َن ّ
ال َّر ْس ِم ّي...
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ِب ْن ُت الضَّ ْي َع ِة َف ْو َق ظَ ْه ِر ال َم ْركَب
أي َض ْي َع ٍة في لبنا َن لم ت ُ ْر ِسل إلى أميركا نِ ْص َف أ ْه ِلها؟
ُّ
وفي َذلِ َك ال َّز َمنِ  ،و ُم ْن ُذ نِهايَ ِة ال َق ْرنِ التّ ِاس َع َعشَ َر ،بَ ْي َن َس َن ِة
وس َن ِة  ،1914اشْ تَ َّد ِت ال ِه ْج َر ُة إلى أميركا بِصو َر ٍة كَبير ٍة
َ 1890
بالس َفرِ ،والذين لَ ْم
ِج ًّدا َج َعل َْت ك َُّل قَ َر ِو ٍّي ِم ْن بِال ِدنا يَ ْحلُ ُم َّ
يُسافروا ُه ُم الذي َن تَ َع َّذ َر َعلَ ْيهِم «ال ّناولون».
وكان ظَ ْه ُر ال َم ْرك َِب ،هكذا ،في ك ُِّل ْأسبوعٍُ ،ملْتَقَى لِ َخ ٍ
ليط
ُم ْد ِه ٍش ِم ْن أ ْهلِ القُرى ،على األ َخ ِّص لِرِجا ٍل ونِسا ٍء اشْ تُهِروا
ب ِِش َّد ِة ال َعزي َم ِة واالتِّكا ِل على اللَّ ِه فَ َق ْط .إذ إ َّن اتِّكالَ ُهم على
ُجيو ِبهِم كا َن َع َد ًما ،فهم أ ْغ ِنيا ُء باآلما ِل وفُ َقرا ُء ُم ْع َدمون بالمال.
وال شَ َّك أ َّن أُولَ ِئ َك ال ُمهاجِري َن كا َن يَ ْنق ُُص ُهم أيْ ًضا الكَثي ُر ِم َن
الضرو ِريَّ ِة ،وعلى األ َخ ِّص الثَّقافَ ُة و ُم ْعظَ ُم ُهم أُ ِّم ّيو َن،
األشْ يا ِء َّ
الصباياَ :ه ِذ ِه ُمسا ِف َر ٌة
ث ُ َّم «الحالوة»((( التي كانَ ْت تَ ْغلِ ُب ِع ْن َد َّ
َم َع أُ ِّمها لاللْ ِتحاقِ بأبيها في تكساس ،وتِل َْك ُمسا ِف َر ٌة َم َع أخيها
لاللْ ِتحاقِ ِب َخطيبِها في شيكاغوَ ،و َغ ْي ُرها ُمسا ِف َر ٌة لِ َو ْح ِدها
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األصل ،ولل ُمطالِـعِ أ ْن يَ ْف َتِ َض َس ْقطًا يَ ُس ُّد ُه يش ٌء ِم ْن قبيلِ  ...« :و ُم ْعظَ ُم ُهم
(((
كذا يف ْ
أُ ِّم ّيو َن [ َولَـ ِك َّن هذا ال َّنق َْص كان َْت تُ َع ِّوضُ ُه طي َبتُ ُهم] ،ث ُ َّم ال َحال َو ُة التي.»...

لِتَلْتَ ِح َق ب َز ْوجِها الذي أ ْر َس َل يَطْلُ ُبها لل ّريو دي جانيرو ،و ِب َو ْج ِه
الس ْرعة.
ُّ
ركبت َم ْرك ََب «ال ِم ّساجري
َول ِك ْن أنا لَ ْم أكُ ْن ِم َن ال ُمهاجِري َن ِع ْن َدما ُ
ماريتيم» في َم ْرفأِ بَ ْيروتَ  ،بل كُـ ْن ُت سائ ًحا يُري ُد التَّ َع ُّر َف إلى
العال َِم ،ونَ َزل ُْت بال َّد َر َج ِة الثّانِ َي ِة ،ول ِك َّنني َم َع َذلِ َك َركِ ْب ُت بال َّد َر َج ِة
األُولى.
أي
إذْ ،في َذلِ َك ال َّزمانِ أيْ ًضاَ ،وقَ ْبلَ ُه وبَ ْع َده ،يُ ْم ِك ُن َك أ ْن تَ ْرك ََب في ِّ
ئيس ال َخ َد ِم
َم ْرك ٍَب بال َّد َر َج ِة األُولى ،إذا كا َن بإ ْمكانِك أ ْن تَشْ تَر َِي َر َ
حال ُغ ْرفَ ًة ُم ْمتا َز ًة ت ُسا ِف ُر فيها.
ف ُيه ّي ُئ ل ََك ً
ّاب
ّاب ال َّد َر َج ِة الثّانِ َي ِة َم َع ُرك ِ
َول ِك ْن إذا كا َن باإل ْمكانِ ا ْخ ِتال ُط ُرك ِ
الص ْع ِب ِج ًّدا ا ْخ ِتال ُط ُرك ِ
ّاب هاتَ ْينِ
ال َّد َر َج ِة األُولى ،فَـكا َن ِم َن َّ
ّاب الظَّ ْهرِ ،والظَّ ْه ُر ُه َو َسط ُْح ِ
األمامي
الباخ َر ِة
ال َّد َر َجتَ ْينِ َم َع ُرك ِ
ُّ
ّاب ال َّد َر َج ِة الثّالِثَ ِة ِمثْلَما تَ ْجتَ ِم ُع
الذي ال َسق َْف لَ ُه ،يَ ْجتَ ِم ُع في ِه ُرك ُ
األبْقا ُر في زَريباتِها و َم َع َذلِ َك كا َن بإ ْمكانِ ال ُمسا ِف ِر بال َّد َر َجتَ ْينِ
العالِ َيتَ ْينِ أ ْن يَ ْز ُم َط ويَ ْن َس َّل تَ ْح َت رِعايَ ِة ِ
رئيس ال َخ َد ِم ويَ ْذ َه َب
ّاب الظَّ ْهر.
لِزِيا َر ِة ُرك ِ
السا َع ِة األُولى التي َص ِعدْتُ فيها إلى ال َم ْرك َِب ،وقَ ْب َل أ ْن
و ُم ْن ُذ ّ
يَ ْرفَ َع ِم ْرسات َ ُه و يَتَ َح َّر َك ِم ْن بَ ْيروتَ َ ،و َجدْتُ أ َّن ُه َ
ناك ما َس َي ْدعوني
الس ْف َر ِة َم ْهما كانَ ْت
لِزِيا َر ِة ُرك ِ
ّاب الظَّ ْه ِر ِمرا ًرا َعدي َد ًة أث ْنا َء َه ِذ ِه َّ
ُه َ
ناك ِم ْن َعقَبات.
السا ِب َع َة َعشْ َر َة َس َن ًة على األكْثَ ِر
فإنَّما َّ
الص ِب َّي ُة الشَّ ِه َّي ُة ال َق َر ِويَّ ُة ابْ َن ُة ّ
التي شا َه ْدتُهاِ ،م ْن أ ْعلى شُ ْرفَ ِة ال َم ْرك َِبَ ،م َع أبيها وأُ ِّمها وشَ قي ِقها
ّاب الظَّ ْهرَِ ،رأَيْ ُت أ َّن
السلَّ َم ال ُم َخ َّص َص لِ ُرك ِ
ْ
األص َغ ِر ِس ًّنا ِم ْنها ،ت َْص َع ُد ُّ
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َصبابَتي و ِعبا َدتي لل َجما ِل َس َي ْضطَ ّرانِني َحتْ ًما أ ْن أزو َر ،بأقْ َر ِب
ّاب الظَّ ْه ِر على ال َم ْرك َِب،
َوق ٍْت ُم ْم ِكنٍ  ،وألطْ َو ِل َوق ٍْت ُم ْم ِكنٍ ُ ،رك َ
َولَ ْو كانَ ْت ُه َ
اض ،إ ْذ لَ ْم يَ ُك ْن في العال َِم
ناك األ ْوسا ُخ واألقْذا ُر واأل ْمر ُ
كوب على الظَّ ْه ِر َح ْيثُ
للس َف ِر بال َب ْح ِر أكْثَ َر قَذا َر ًة ِم َن ال ُّر ِ
َوسيلَ ٌة َّ
يَتَ َك َّد ُس ال ُمهاجِرو َن فَ ْو َق بَ ْع ِضهِم بَ ْع ًضا ،بال َع َد ِد الكَثيرِ ،يُ َسلِّمونَها
َربّانِ َّية ،يَ ْم َرضو َن ويُصي ُب ُهم ُدوا ُر ال َب ْح ِر بأ ْج َم ِعهِم ،ويَ ْستَ ْفرِغو َن
على بَ ْع ِضهِم بَ ْع ًضا.
وكا َن ك ُُّل هؤال ِء ال ِّرجا ِل وال ِّنسا ِء ،ال َب ِش ِ
خاص،
عات ِم ْن ُه َّن ِب َو ْج ٍه ّ
وال َو ِس ِ
خات ِب َو ْج ٍه عا ّم ،يَ ْرتَدو َن بأ ْج َم ِعه ِِم ال َمالب َِس ال َعتي َق َة
ال ُم َهلْ َهلَ َة التي اشْ تَ َر ْوها ِم ْن سوقِ ال َبضائِـعِ القَدي َم ِة ،إنَّما بَ ْي َن
ك ُِّل َهؤال ِء يُ ِش ُّع ِم ْن ُهنا و ُه َ
وص ْد ٌر
بوح يُ َم ِّج ُد الخالِ َقَ ،
ناك َو ْج ٌه َص ٌ
ُلوب ـ هو َج ٌ
مال
نا ِه ٌد يَتَ َح ّدى األ ْجوا َء ،و ُع ُيو ٌن نَ ْجال ُء ت َ ْختَر ُِق الق َ
بَيْ َن األ ْدغا ِل يُشْ ِب ُه ال ُورو َد التي ال ت َ ْم َن ُعها أشْ واكُها َعنِ الظُّهور.
والفَتا ُة التي كُـ ْن ُت قَ َّر ْرتُ أ ْن أزو َرها ِع ْن َد ُرك ِ
ّاب الظَّ ْه ِر أ َخ َذتْ
ت َـتَراءى لي ِم ْن بَ ٍ
صابيح ُمطْ َفأَة.
عيد نَ ْج َم ًة بَ ّراقَ ًة بَ ْي َن َم َ
كانَ ْت ُمسا ِف َر ًة إلى مدي َن ِة لورنس ِم ْن ِواليَ ِة ماساتشوستس ،تَلْتَ ِح ُق
َم َع أ ْهلِها ِب َع ِّمها الذي كا َن ها َج َر قَ ْب َل َذلِ َك بعشري َن َس َن ًةَ ،وقَ ْد َع ِم َل
ل َنف ِْس ِه تِجا َر ًة َصغير ًة في ُدكّانٍ لِ َب ْيعِ ال ُخضا ِر وما يَتَ َف َّر ُع َع ْنها ،وكا َن
قَ ْد أ ْر َس َل ال ّناولو َن لِشَ قي ِق ِه وأل ْهلِ بَ ْي ِت ِه ،على الظَّ ْه ِر طَ ْب ًعاَ ،و تَ َر َك
الل ِز َم ِة لِ
ِ
ألخي ِه ال ِعنايَ َة ِب َخل ِْق ال َخ ْم ِس لير ٍ
مصاريف
ات ال َف َرنْس َّي ِة ّ
الس َف ِر ِم ْن
الط ِ
صيب العائِلَ َة أث ْنا َء َّ
َّريق ،ولِ َضمانَ ِة ما قد يُ ْم ِك ُن أ ْن يُ َ
ُم ٍ
فاجآت طا ِرئَ ٍة كال َم َر ِض و َغ ْيرِه .وكان والِ ُد الفَتا ِة ،ال َّر ُج ُل الف َّل ُح
الساذ َُج ،لَ ْي َس بَعي ًدا َعنِ ال ّن ِ
حالِ ،ع ْن َدما اقْتَ َربْ ُت
اس ،بَل إنَّ ُهً ،
الطَّ ِّي ُب ّ

وسأَلْتُ ُه َعنِ ْاس ِم ِه ،أ َخ َذ يَ ْروي لي ِحكايَتَ ُه ،وكَ ْي َف أنَّ ُه كا َن ُم ْع َد ًما
ِم ْن ُه َ
وكا َن قَ ْد قضى َخ ْم َس َس َن ٍ
وات يَ ْسعى َورا َء ال ّناولونِ َولَ ْم يَ ْستَ ِط ْع
َج ْم َع ُه حتّى َم َّن َعلَ ْي ِه شَ قي ُق ُه ،أخي ًرا ،وأ ْر َس َل لَ ُه ال ّناولو َن كا ِم ًل،
ِ
الصغي َر
إنَّما بِدونِ َم
صاريف الط ِ
َّريقِ ،م ّما ْاضطَ َّر ُه أل ْن يَ ْر َه َن كو َخ ُه َّ
لِ ُي َؤ ِّم َن َه ِذ ِه ال َخ ْم َس لير ٍ
ات ال َف َرنْس َّي َة التي في َج ْيبِه.
روب ،وكانَ ْت
وكا َن قَ ْد سا َر بِنا ال َم ْرك َُب ِب َع ْر ِض ال َب ْح ِر في سا َع ِة ال ُغ ِ
ج ُ
ِبال لبنا َن العالِيَ ُة أ َخذَت تَ ْرتَدي ُحلَّتَها ال َّزرقا َء الشِّ ْع ِريَّ َة ،يَ ْخلَ ُعها
صابيح
َعلَ ْيها ال َغ َس ُق قَ ْب َل أن يُ ْس ِد َل الل َُّيل ِستَارهَ ،وقَ ْد أ َخ َذتْ َم ُ
ٍ
عاعات
قُرانا على الشّ ِاطئِ تَـتَ َلألُ في ِميا ِه ال َب ْحرِ ،فَتَتَرا َءى شُ
ات ُحل ٍ
لَ ّما َع ًة تَـتَأَ ْر َج ُح على ال َي ِّم كأنَّها َص ِب ّي ٍ
ْوات يَتَمايَلْ َن َويَ ْرق ُْص َن
على َض ْو ِء ال َق َمر.
الس ِ
اح ِر َو َجدْتُ أ َّن الشَّ ي َء ال َوحي َد الذي يُ ْم ِك ُن ُه
أما َم هذا ال َم ْنظَ ِر ّ
أ ْن يُ َف ِّر َج َع ّني ال ُغ َّص َة التي أ َخ َذتْ ت َ ْخ ُنقُني ـ غ َُّص َة ِفراقِ األ ْهلِ
والبِال ِد((( ـ َوقَ َّر ْرتُ أ ْن أقْتَ ِح َم ً
حاال ،الحوا ِج َز بَ ْي َن ال َّد َر َجتَ ْينِ
للص ِب َّي ِة ال َق َر ِويَّ ِة
بال َم ْرك َِب وبَ ْي َن الظَّ ْه ِر لَ َعلّي أ ِج ُد في ُمشا َه َدتي َّ
زيل َع ّني تِل َْك ال ُغ َّص َة ،وما يَ ْج َعلُني أشْ تَ ُّم بال ُق ْر ِب ِم ْنها
ال َح ْسنا ِء ما يُ ُ
رائِ َح َة َجبَلي َوقَ ْريتي ال ُم َعطَّ َر ِة تَ ْنبَ ِعثُ ِم ْن شَ ْع ِر الفَتا ِة ال ُم َج َّع ِد
الك َْستَنائِ ِّي ،و ِم ْن فُتْ َح ِة ف ُْستانِها ِ
َّويل وبِدايَ َة
الكاش َف ِة ُع ُنقَها الط َ
َص ْدرِها ال ّنا ِه ِدَ ،وقَ ْد لَ َّو َحتْها شَ ْم ُس بِالدي ،وزادَتْ في َح َي ِويَّ ِتها،
ّاب
ِم ّما َج َعلَها دائِ َم َة ال َح َركَ ِة ال ت َ ْهدأُ في َمكانٍ  ،تَ ْنتَ ِق ُل بَيْ َن ُرك ِ
(((
األصــل ،ولل ُمطالِــعِ أ ْن يَ ْفتَر َِض َسـ ْقطًا يَ ُسـ ُّد ُه شــي ٌء ِمـ ْن قبيــلِ َ ...« :و َجدْتُ
كــذا فــي ْ
أ َّن الشَّ ــي َء ال َوحيـ َد الــذي يُ ْم ِك ُنـ ُه أ ْن يُ َفـ ِّر َج َع ّنــي الغ َُّصـ َة التــي أ َخـذَتْ ت َ ْخ ُنقُنــي ـ غ َُّصـ َة ِفـراقِ
ـت أ ْمــري] وقَ ـ َّر ْرتُ أن.»...
الص ِب َّي ـ ِة فَ َح َز ْمـ ُ
األ ْهــلِ وال ِبــا ِد ـ [ ُه ـ َو ال َب ْحــثُ َع ـ ْن تِلْـ َـك َّ
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الظَّ ْه ِر ال ُمتز ِ
احمي َن فَ ْو َق بَ ْع ِضهِم بَ ْع ًضا و ُع ُيو ُن ال ِّرجا ِل تُرا ِفقُها
باشْ ِتها ٍء ،و ُعيُو ُن ال ِّنسا ِء تُرا ِفقُها ِب َح َس ٍد و َغيْ َرة.
علي ِحكايَتَ ُه ُمظْ ِه ًرا ِغ ْبطَتَ ُه ِم ْن
وناداها أبوها ِع ْن َدما أ َخ َذ يَ ْروي َّ
حال وتُظْ ِه ُر
َم ْع ِرفَتي وزِيا َرتي لَ ُه ِم ّما َج َع َل الفَتا َة ت َْستَأْنِ ُس بِي ً
ْليف جانِبًا
نَ ْحو َِي الكثي َر ِم َن اللُّط ِْف ،و ِم ْن َورا ِء هذا تَ َرك ُْت التَّك َ
الس َف ِر فأجابَ ْت ِبلَ ْه َج ِتها ال َج َبل َّي ِة،
َو َسأَلْتُها إذا كانَ ْت َم ْبسوطَ ًة ِم َن َّ
َوقَ ْد لَ َّذ لِي َص ْوت ُها ال َعذ ُْب بِموسيقاهَ « :ه ْل ُه َ
ناك شَ ْي ٌء أ ْحلى ِم َن
الض ْي َع ِة
السفَر؟ وبالقليل أرى نَفْسي انْتَ َه ْي ُت ِم ْن ُمال َح َق ِة رِجا ِل َّ
َّ
َد ْو ًما لي حتّى إنَّني كُ ْن ُت ال ْأستَطي ُع أ ْن أ ْع َم َل َح َركَ ًة إلّ ويَ ْعر ُِف
ال َجمي ُع بِها».
ونَظَ َرتْ إلى أبيها كأنَّها ت َـتَ َح ّدا ُه ،وت ُريد أ ْن ت َ
َقول لَ ُه إنَّ ُه كَفاها
أ ْن ت َـكو َن َص ِعدَتْ على ظَ ْه ِر ال َم ْرك َِب ال َف َرنْسا ِو ِّي حتّى اكْـتَ َس َب ِت
ال ُح ِّريَّ َة التي لل ِّنسا ِء في بِال ِد ال ّناس.
وقال َْت لي فَ ْجأةً« :وأنْ َت ،ما ِجئْ َت تَ ْع َم ُل ُهنا على الظَّ ْهرِ ،وفي
هذا ال َو َس ِخ واألقْذار؟».
قُل ُْت لها ،وأنا في َذلِ َك الحينِ أقْتَ ِح ُم ِف ْرقَ َة َع ْس َك ٍر َ
ألقول كَلِ َم ًة
ُحلْ َو ًة ل َح ْسنا َء ِمثْلِها« :لِماذا ت َْسأَلي َنني هذا السؤال؟ ،فَ َق ْد ِجئْ ُت
ألتَ َع َّر َف إلَيْ ِك وإلى أبيك!».
قال َْتَ « :ول ِك ْن ماذا يَ ُه ُّم َك األ ْمر؟ ث ُ َّم ماذا يُ ْم ِك ُن أ ْن تَ ِج َد ُهنا شَ ْيئًا
السلْوى ونَ ْح ُن بَ ْي َن َه ِذ ِه ال َم ْجمو َع ِة ِم َن ال ّن ِ
اس َوقَ ْد بَ َدأوا ،وال
ِم َن َّ
(((
شَ َّك يَقولُو َن إنَّ َك ما ِجئْ َت إلى ُهنا ّإل أل ْجلي؟».
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(((

تركيبان استفهاميان ال يخفى أثر «الترجمة الفورية» عليهما.

قُل ُْت« :وما األ َه ِّم َّي ُة في َذلِ َك؟».
ـ «أنْ َت ال يَ ُه ُّم َكَ ،ول ِك ْن أنا يَ ُه ُّمني ،فال أُري ُد ُج ْر َصة.»...
خاص ٍة فَـتَـ َركْـتُها َو ُعدْتُ إلى ال َّد َر َج ِة
و ُهنا نا َدتْها والِ َدت ُها لِحا َج ٍة َّ
الثّانِ َية.
ول ِك َّن قَلْبِي كان َمليئًا بِصو َرتِها ،وكُ ْن ُت طَ ْب ًعا أ ْعلَ ُم أ َّن هوا َء ال َب ْح ِر
اب أكْثَر ُج ْرأ ًة في التَّمادي وال ُمخاطَ َر ِة بالكَثي ِر في
يَ ْج َع ُل الشّ َّ
َسبيلِ الوِصا ِل والتَّحابُب .إنَّما ،ما ال َع َم ُل وجمي ُع َهؤال ِء ال ّن ِ
اس
ُهنا على الظَّ ْهرِ ،وأكْـثَ ُر ُهم ال يُفار ُِق الفَتا َة بأنْظا ِر ِه ،وهي ال
َروب
َعوب ط ٌ
تَ ْع َم ُل شَ ْيئًا لِتَ ْج َعلَ ُهم يَميلو َن َع ْنها ،إ ْذ إنَّها فَتا ٌة ل ٌ
كَثير ُة ال َغ َن ِج ،ت ُِح ُّب وت َْستَ ْح ِس ُن ا ْه ِتما َم ال ّن ِ
اس بِها.
وأ َخ ْذتُ  ،بَ ْع َد َذلِ َك ،أزو ُرها ِمرا ًرا في ال َي ْو ِم ،ال ْأس ُأل ع ّما يَكو ُن ِم َن
ّاب في الظَّ ْهرِ ،أُ ِ
الطفُها ،وأ ْجل ُُب لها ال َهدايا وأُ َض ِّيفُها أشيا َء
ال ُّرك ِ
لَذي َذ ًة طَ ِّي َب ًة ،وهي ِ
آخ َذ ٌة ِب َد ْورِها ت َعو ُد َع ْن نُفورِها الطَّبي ِع ِّي
َوت َ ْقتَر ُِب ِم ّني حتّى ِص ْرتُ أترا َءى لها أخي ًرا األمي َر ال َفتّا َن الذي
كانَ ْت ت َ ْنشُ ُد ُه في أ ْحال ِمها ِخ َ
الل األيّ ِام الطِّوا ِل ال ُم ْض ِج َر ِة في
والص َن ْوبَ ِر
ال َق ْريَ ِة ِع ْن َدما كانَ ْت تَ ْجلِ ُس ت َ ْح َت ِظال ِل ال َع ْن َد ِ
ليب َّ
ِب ُق ْر ِب َج ْد َو ِل الما ِء ال َعذ ِْب ال َّرقْراق.
ومضى َعلَ ْينا أُ ْسبو ٌع نَـتَـالقى َونَـتَجاذ َُب ال َحديثَ بال َّرغ ِْم َع ْن
ك ُِّل َه ِذ ِه ال ُع ُيونِ التي ت ِ
ُالحقُنا حتّى كانَ ِت اللَّيلَ ُة التي كا َن ِم َن
ِب أ ْن يَ ِص َل فيها ال َم ْرك َُب إلى مينا ِء مرسيليا.
الواج ِ
َت ِ
عاص َف ٌة َه ْوجا ُء أ َخ َذتْ تَ ْرمي
وفَ ْجأةًِ ،ع ْن َد ال ُغ ِ
روبَ ،ع َصف ْ
ّاب الظَّ ْه ِر فَ ْو َق بَ ْع ِضهِم بَ ْع ًضا حا ِملَ ًة َم َع أ ْر ِ
ياحها ك َُّل ما
ُرك َ
ٍ
وحاجات تُرا ِفقُها ُس ٌ
يول جا ِرفَ ٌة ُمخي َف ٌة،
أثواب
َخ َّف أما َمها ِم ْن
ٍ
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ماسكو َن ِب َب ْع ِضهِم بَ ْع ًضا خوفًا ِم ْن أ ْن
ّاب الظَّ ْه ِر يَتَ َ
َج َعل َْت ُرك َ
ياح إلى البَ ْحرِ ،ولَ ْم يَ ُك ْن بإمكانِهِم االلْ ِتجا ُء إلى
تَق ِْذ َف ِبهِم ال ِّر ُ
َمكانٍ لَ ُه َسق ٌْف يَ ْحميهِم ِم ْن َه ِذ ِه األ ْمطا ِر التي بَلَّل َْت أثوابَ ُهم
حتّى ال َعظْم.
الص ِب َّي ِة
وأنا في ال َّد َر َج ِة الثّانِ َي ِة أتَسا َء ُل ماذا كانَ ْت حالَ ُة َه ِذ ِه َّ
والسيول؟
ياح ُّ
وماذا تَ ْع َم ُل بها ال ِّر ُ
ياح وال َع ِ
واص َف
ولَ ْم ْأستَ ِطعِ االنْ ِتظا َر طَو ًِيل فاقْتَ َح ْم ُت تِل َْك ال ِّر َ
ال ُم ْم ِط َر َة التي أ َخ َذتْ ت َ ْرميني ُهنا و ُه َ
ناك ول ِكـ َّنني لَ ْم أتَرا َج ْع
وظَلَل ُْت أتَ َم َّس ُك بال َحوا ِج ِز حتّى َو َصل ُْت أخي ًرا ،فإنَّما ِع ْن َد
االشْ ِتها ِءَ ،ولَ ْو كا َن ال َّر ُج ُل في ِ
ليح
آخ ِر العال َِم وتَرا َءى لَ ُه َو ْج ٌه َم ٌ
األمام،
وص ْد ٌر عا ِم ٌر وقا َم ٌة َه ْيفا ُء ال يَ ْس ُأل َع ْن شَ ْي ٍء ويَ ْمشي إلى ِ
َ
ولو كا َن بَ ْي َن ُه وبَ ْي َن َذلِ َك ال َو ْج ِه ج ُ
ِبال ِح َماليا [ ِه َماليا .د.ج].
وال ت َ ِق ُّل الفَتا ُة َعنِ الفتى ُجنونًا في ِمثْلِ َه ِذ ِه األمور...
َو َصل ُْت بَ ْع َد ُج ْه ٍد َج ٍ
ياح قَ ْد أطْف ِ
َأت
هيد إلى الظَّ ْه ِر وكانَ ِت ال ِّر ُ
صابيح فَلَ ْم يَ ْب َق ُه َ
ّاب يَ ْعرِفو َن َج ِّي ًدا
ال َم َ
ناك نو ٌر يَ ْج َع ُل ال ُّرك َ
الفتى الذي أ َخ َذ يَ ْن َس ُّل بَ ْي َن ُه ْمَ ،وقَ ْد ت َ َج َّمعوا على بَ ْع ِضهِم بَ ْع ًضا
ِّئاب فَتَلْتَ ُّف َح ْو َل
في تِل َْك ال َّزري َب ِة كال ِّنعا ِج ِع ْن َدما ت ُها ِج ُمها الذ ُ
الص ُق جا ِعلَ ًة ِم ْن نَف ِْسها َم ْجمو َع ًة ِ
واح َد ًة
بَ ْع ِضها بَ ْع ًضا ،وتَـتَ َ
ِ
األكاس َرة.
تَ ِق ُف ِب َو ْج ِه
الص ِب َّية ـ كا َن طَ َر ُف ف ُْستانِها
جيب يَقو ُدني إلى َّ
وكا َن شَ ْي ٌء َع ٌ
األ ْح َم ِر يَتَرا َءى لِي ِم ْن بَ ٍ
ِ
حيطات بِها.
عيد بَ ْي َن فَساتينِ ال ِّنسا ِء ال ُم
وال أ ْعر ُِف كَـ ْي َـف ْاستَطَ ْع ُت أ ْن ِأص َل إلَ ْيها.
دات ال ُم ِ
تالص ِ
َوق َِد انْ َسلَل ُْت بَ ْي َن ال ِّنساء ال ُم ْحتَ ِش ِ
قات بَ ْع ِض ِه َّن

ِب َب ْع ٍضُ ،محا ِو ٍ
الت إنْقا َذ أنْف ُِس ِه َّن ِم ْن َخطَ ِر األ ْموا ِج التي
كانَ ْت ت َ ْعتَلي فَ ْو َق ظَ ْه ِر ال َم ْرك َِب ،وت َكا ُد ت َ ْج ُر ُف ك َُّل َم ْن َعلَيْ ِه،
وتَ َم َّسك ُْت بالفَتا ِة ال َق َر ِويَّ ِة ال َح ْسنا ِء كأنَّني ،في تِل َْك الحالَ ِة،
بوب ال ِّريا ِح ،وأ ْن أ ْحتَ ِف َظ
أ َردْتُ أ ْن أ ْحميها ِم ْن تَالط ُِم األ ْموا ِج و ُه ِ
بِها لِ َنفْسي.
ِ
العاص َف ِة ال ُم ْم ِط َر ِة ال ُمخي َف ِة شَ َع ْرتُ بالفَتا ِة
وفي ِخ َض ِّم َه ِذ ِه
تَلْتَ ِص ُق ب َِي الْ ِتصاقًا ت َ َغلَّ َب ْت َعلَ ْي ِه الشَّ َهواتُ ال ِج ْنس َّي ُة أكْثَ َر ِم ّما
تَ َغل ََّب َعلَ ْي ِه ال َخ ْو ُف على ال َحياة.
وكا َن سا َعتَ ِئ ٍذ الشَّ ي ُء ال ُم ْد ِه ُش الذي ،ما ِزل ُْت حتّى اآلن ،ال
ْأستَطي ُع أ ْن أفْ َه َم كَـ ْي َـف أقْ َد ْمنا َعلَ ْي ِه!
َّالم الذي كا َن ُم َخ ِّي ًما بَ ْع َد أ ْن أطْ َفأَ ِت
كا َن أنَّنا ،في َذلِ َك الظ ِ
صابيح و َحطَّ َمتْها ،وبَ ْي َن أ ْولَ ِئ َك ال ِّنسا ِء اللَّواتي أ َحطْ َن
ياح ال َم َ
ال ِّر ُ
بِناِ ،مث ُْل ِد ْر ٍع ِم َن الفُوال ِذِ ،م َن ال ُم ْستَحيلِ ا ْخ ِتراقُ ُه ـ كا َن أنَّنا
وتواصلْنا ،وال ُّرعو ُد وال َع ِ
واص ُف
ت َحابَ ْبنا ،أنا وال َق َر ِويَّ ُة ال َح ْسنا ُء،
َ
والصوا ِع ُق تَ ْبتَه ُِج البْ ِتهاجِنا ،وال ِّنسا ُء يُ َح ِّولْ َن أنْظا َر ُه َّن َع ّنا كأنَّ ُه َّن
َّ
يَ ْر َع ْي َن ِوصالَنا ِبك ُِّل َعط ٍْف َو َم َح َّبة.
واج أ َخ َذتْ ت َـتَالشى ِع ْن َدما
ياح أ َخ َذتْ ت َ ْه َدأُ ،واأل ْم ُ
وكانَ ِت ال ِّر ُ
افْتَ َرقْنا ،وأنْظا ُر ال ِّنسا ِء ِ
العاط ِ
فات ت َ ْرعانا وت َ ْر ُمقُنا ِبك ُِّل ِحمايَة.
•

بِمينا ِء مارسيليا،
ّاب الظَّ ْهرِ ،لَ ْم
ُرك ِ

ِ
الباخ َر ُة
وفي ال َي ْو ِم الثّانيِ ،ع ْن َدما َر َس ِت
وأس َر ْع ُت أُفَتِّ ُش َعنِ ال َق َر ِويَّ ِة ال َح ْسنا ِء بَ ْي َن
ْ
أ ِج ْدها.
َو َسأَل ُْت َع ْنها َو َع ْن أ ْهلِها ،فلَ ْم يَ ُك ْن أ َح ٌد يَ ْعرِف أيْ َن َذ َهبوا.
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والس َنوات...
الس َنواتُ َّ
و َم َض ِت َّ
ِصال ال ُم ْد ِه َش ،ال ُ
أزال أ ْذكُ ُر َذلِ َك الو َ
وكما أنَّني ال ُ
أزال ،أيْ ًضا،
ّاب ظَ ْه ِر ال َم ْرك َِب ،حائِري َن كَـ ْي َف ا ْختَف َِت الفَتا ُة ِم ْن
أ ْذكُ ُر ُرك َ
بَ ْي ِنهِم ا ْخ ِتفا ًء ما َ
وضميري...
زال َخ َب ُر ُه يُ ْقلِ ُق َمضاجِعي َ
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فيد الكاردينال دو ريشليه
كُـ ْن ُت َح َ
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كان «اإلمبراطو ُر» أكْـ َب َر َم ْرك ٍَب في العال َِم يُسا ِف ُر يَ ْو َم َ
ذاك في
ِر ْحلَ ِت ِه األُولى ِم ْن هامبورغ إلى نيويورك.
و ِبطَبي َع ِة الحا ِل ،كا َن ُم ُ
لوك الما ِل و ُعظَما ُء ال َك ْونِ ـ وأكْثَ ُر ُهم في
صوصاِ ،م َن
َذلِ َك ال َّزمانِ لَ ْي َس ِم َن األميركانِ فَ َقطْ ،بل أيْ ًضا ،و ُخ ً
ِ
الل ِ
واألرشيدوقات ال ّروس الذين كانوا
ّوردات اإلنكليزِ ،واألُ َمرا ِء
يَ ْحتَلّو َن حي َن َ
ِباريس وأوروبا ال َمكانَ َة التي ا ْحتَلَّها ،وال يَز ُال
ذاك ب َ
السعوديَّة.
يَ ْحتَلُّها ِع ْن َدنا ال َي ْو َم في لُبنانَ ،شُ يو ُخ ال ُك َويْ ِت وأُمرا ُء ُّ
وهكذا تَهاف ََت ُم ُ
للس َف ِر على ظَ ْه ِر «اإلمبراطور»
لوك الما ِل والجا ِه َّ
ِم ّما كا َن في َذلِ َك ال َوق ِْت ،وحتّى يَ ْو ِمنا هذاَ ،مظْ َه ًرا ِم ْن َمظا ِه ِر
ال َوجا َه ِة ،على األَ َخ ِّص لألغْنيا ِء ال َحديثي ال ِّن ْع َم ِة الذين كا َن يَ ْو َم ِئ ٍذ
يَ ْب ُسطُ ُهم كَثي ًرا أ ْن يَقولُواُ ،هنا و ُه َ
ناك ،إنَّ ُهم كانوا على ظَ ْه ِر
«اإلمبراطور» في أ َّو ِل ِر ْحلَ ٍة لَ ُه وإنَّ ُهمُ ،ه ُم ،الذين َع َّمدو ُه بالماء.
الس َف ُر على ظَ ْه ِر «اإلمبراطور» ذي
ولِلْ َح ِّق كانَ ،وال شَ َّكَّ ،
باب ال َّرفا ِه
ال َخ ْم َس ِة َو ِستّي َن أل َْف طُ ٍّن ،وما َدبَّ َرتْ ُه الشَّ ِركَ ُة ِم ْن ْأس ِ
يام
والتَّ ْرفي ِه ،يَتَ َح ّدى ِب ِه ال َمراكِ َب اإلنكليزيَّ َة التي كانَ ْت حتّى ِق ِ
«اإلمبراطور» ِ
واألس َب ِق َّي ِة في عال َِم ال َمراكِ ِب وال َب ْحرِ،
صاح َب َة ال َّن ْص ِر ْ
األلماني يَ ْستَظْ ِه ُر َعلَ ْيها ،ويأ ُخ ُذ ثأ َر ال َب ْح ِريَّ ِة
فَجا َء هذا ال َج ّبا ُر
ُّ

األلمان َّي ِة ِم َن ال َب ْح ِريَّ ِة البريطان َّي ِةُ ،منا ِف َس ِتها التَّاريخ َّي ِةَ ،وقَ ْد كانَ ِت
السبّاقَ َة وحا ِملَ َة
البَ ْح ِريَّ ُة البريطانيَّ ُة التِّجاريَّ ُة حتّى َذلِ َك ال َوق ِْت َّ
ِ
كأس الظَّفَر.
ُ
وملوك الما ِل قَ ْد ت َوا َعدوا تَوا ُع ًدا َغ ْي َر
وكا َن أولَ ِئ َك ال ُعظَما ُء
ِباريس ،و َذلِ َك قَ ْب َل
َمقْصو ٍدَ ،وبِدونِ ِّ
أي تَفا ُه ٍم ،على اللِّقا ِء ب َ
أ ْن يَ ْركَبوا «اإلمبراطو َر» ِم ْن مينا ِء الهاڤر في ِر ْحلَ ِت ِه األُولى َع ْب َر
باريس ،أ ِّم ال ُّدنْيا في َذلِ َك الحينِ ،
األوقيانوس ـ توا َعدوا في
َ
ِ
عاص َم ِة ال ُح ِّب وال َغر ِامُ ،ملْتَقى َجميعِ َم ْحظ ّي ِ
ات األ ْر ِض يَأْتي َنها ِم ْن
ك ُِّل جانِ ٍب َو َص ْو ٍب يَ َض ْع َن َم ِ
ظام تِجا َر ِة
حاس َن ُه َّن ت َ ْح َت ِحمايَ ِة نِ ِ
ال ُح ِّب الكُـ ْبرى التي كانَ ِت ال ُحكو َم ُة ال َف َرنْس َّي ُة قَ ْد نَظَّ َمتْها تَ ْنظي ًما
غَري ًبا ُمتْق ًنا يُوازي تَ ْنظي َم الشَّ ر ِ
ِكات الكُبرى أل ْعمالِها ،ف َج َعل َْت
تِجا َر َة ال ُح ِّب َمشْ رو ًعا مالِ ًّيا تَ ْرتَـ ِك ُز َعلَ ْي ِه كثي ًرا الثَّ ْر َو ُة ال َف َرنْس َّي ُة
العا َّم ُة ـ تَما ًما ،وبال ُق َّو ِة واأل ْربا ِح التي كانَ ْت تَ ْرت َـ ِك ُز َعلَ ْيها تِجا َر ُة
الف ُْستانِ الباريس َّية.
بباريس كانا في َذلِ َك الحينِ َملِ َك ْينِ ُمتَ َّو َج ْينِ ،
فالف ُْستا ُن وال ِب ْن ُت
َ
يأتي العالَ ُم ِم ْن ك ُِّل األنْحا ِء يَ ْس ُج ُد أما َم ُهما َويَ َض ُع ث َ ْر َوتَ ُه تَ ْح َت
أقْدا ِمهِما ،وكا َن لَ ُهما ِم ْن ُه ال ُّنفو ُذ وال ُق َّوةُِ ،م ّما يَ ْج َع ُل ُسلْطانَ ُهما
فَ ْو َق ك ُِّل ُسلْطان.
وهكذا ،كما كانَ ْت ك ُُّل غا َد ٍة َح ْسنا َء ابْ َن ِة َدال ٍل وثَرا ٍء تَ ِج ُد عا ًرا
باريس ،ك َذلِ َك كا َن
َعلَ ْيها ،وأكْثَ َر ِم ْن عارٍ ،أ ْن ال تَلْب َِس ف ُْستانًا ِم ْن
َ
وات ،وال ُم ِ
ك ُُّل رِجا ِل الثَّ َر ِ
السا ِبعِ ،وألْفونس
لوك ال ُمتَصابونَ ،كإدوار ّ
الثّالِثَ َعشَ َر ،وفرديناند البلغاري ،وهاكون األسوجي وغروندوقات
اجات وأقْيا ِل ال ِه ْن ِد ،وباشَ ِ
ال ّروس أُمرا ِء أل ِْف لَ ْيلَ ٍة ولَ ْيلَ ٍة ،و َم َهر ِ
وات
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َ
اسطنبول والقا ِه َر ِة ـ كانوا يَ ْمشون وتَ ْمشي أنْ ُه ُر ال َّذ َه ِب َورا َء ُهم،
وعبّ ِ
الخديوي ِع ْن َدما كا َن ِب ِع ِّز ِهَ ،و َجميعِ ال ِم ْعشاقي َن ِم ْن
اس الثّاني،
ِّ
ُم ِ
باريس،
لوك الما ِل العالَ ِم ّيي َن ،يَ ْستَ ْحرِمو َن َع َم َل ال ُح ِّب في َغ ْي ِر
َ
و ِب ِفر ٍاش َغ ْي ِر ِفر ِاش بَ ِ
خول فظي ًعا
باريسِ ،م ّما كا َن يُشَ ك ُِّل َم ْد ً
نات
َ
ِم ْن ماليينِ اللِّير ِ
ات ال َّذ َه ِب َّي ِة تأتي صا ِغ َر ًة لِتَ ْس ُج َد َوتَـتَ َم َّر َغ ِع ْن َد
ْدام ِحسانِ باريس.
أق ِ
وكما قُلْنا أ ْعال ُه ،يُ ْم ِك ُن ال َي ْو َم أ ْن نَ ِج َد َو ْج َه شَ َب ٍه كَبي ًرا بَ ْي َن َذلِ َك
باريس ،وتِجا َر ِة ال ُح ِّب فيها َم َع ِملْيونِي ِريَّ ِة
ال َع ْه ِد ال ّزاهي ال َم ْج َد لِ َ
الس َن ِ
وات ال َعشْ ِر األخي َر ِة التي َم َّرتْ َعلَ ْينا في
العال َِم ،وبَ ْي َن َه ِذ ِه َّ
باريس َجدي َد ًة لِ ِ
ملوك
أص َب َح ْت بَ ْيروتُ  ،في أث ْنائِها،
لُبنا َن َح ْيثُ ْ
َ
وأسيا ِد وشُ يو ِخ البِترول ال َع َرب ِِّي ِم ّما َج َع َل تِجا َر َة ال ُح ِّب ت َ ُع ُّم ِع ْن َدنا
ْ
على أ ْو َسعِ وأغلى َم ِ
كاسبِها ،و ِبطَري َق ٍة ُم ْد ِهشَ ٍة تَ ْن َف ِج ُر أخي ًرا
قيق َو َوسائِلِها
الس ِّريَّ ِة ،و َم َع تِجا َر ِة ال َّر ِ
َم َع فَضائِ ِح عفاف وبُيوتِها ِّ
ال َمعي َب ِة ،تَما ًماِ ،مثْـلَما يَ ْن َف ِج ُر ال ِم ْر َج ُل ال ُم ْح َك ُم اإلقْفا ِل ِع ْن َدما
ت َ ْغلي ِميا ُه ُه حتّى ال َح ِّد األقْصى.
و ُهنا تَ ْج ُد ُر اإلشا َر ُة على أ َّن َجما َع َة البِترو ِل ال َع َرب ِِّي ِم ْن ْأسيا ِد
ِب أ ْن يَـكونوا ْاستطابوا
َّ
الصحارى والجزير ِة والخلي ِج الفار ِِس ِّي يَج ُ
ال َب ِ
نات ُهنا في ألْوانِ ِه َّن ال ّزا ِه َي ِة ،وا ْح ِمرا ِر ُو ُجو ِه ِه َّن ،وبَ ِ
ياض
بَشَ َرتِ ِه َّن  ،واللَّ َما ِع ِم ْن شَ ْع ِر ِه َّن ال َّذ َهب ِِّي ِحي ًنا والك َْستنائِ ِّي أ ْحيانًا،
ِم ّما لَ ْي َس ِع ْن َد ُهم في بِال ِد ِهم شَ ْي ٌء ِم ْن ُه ،فأ َخذوا يَ ِفدو َن على
بَ ْيروتَ  ،ت َما ًما وكمالً  ،كما كا َن األُمرا ُء و ُم ُ
لوك الما ِل يَ ِفدو َن في
باريس ،وب ِ
واألسعا ِر الغالِ َي ِة ِج ًّدا
َذلِ َك ال َّزمانِ على
ِذات ال َك َر ِم ْ
َ
لِ ِشرا ِء ال ِغ ْزالنِ في ُم ُدنِ لُبنان.

َونَعو ُد إلى «اإلمبراطور» َو ِر ْحلَ ِتنا في ِه فَـ َن ُ
باريس كانَ ْت
ـقول إ َّن
َ
هكذا نُ ْقطَ َة االنْ ِطالقِ وال َم َحطَّ َة التي يَ ْرك َُب َع ْن طَري ِقها َجمي ُع
َهؤال ِء ال َم ْحظوظي َن ال َم ْرك ََب «اإلمبراطور» ال َج ّبار.
كوب أل َّو ِل َم َّر ٍة بال َم ْرك َِب ال َج ِ
ناس َب ِة،
ديد كا َن ،في ال ُم َ
فإنَّما ال ُّر ُ
ظام ،يُشا ِب ُه اقْ ِت َ
طاف بَتولِ َّي ِة ال َعذارى
ِع ْن َد َجميعِ َهؤال ِء ال ِع ِ
ِ
الحسان.
ِ
ظيمات ِم ْن ُه َّن أل ْجلِ الف ُْستانِ ،
باريس ،ال َع
جاؤوا بأ ْج َم ِعهِم إلى
َ
ظام لِ َع َملِ ال ُح ِّب يَ ْنتَ ِظرو َن ِفيها قيا َم ال َم ْرك َِب ال َج ّبا ِر
وال ِع ِ
الذي كان ُم ْبتَدا ُه في هامبورغِ ،م ْرساتِ ِه األُولى ،وكا َن ُم ْنتَها ُه
في نيويوركُ ،م ْبتَغا ُه وغايَ ِة َمطا ِفه .فلِماذا يَ ْركَ ُب ُه ُركّابُ ُه ِم ْن
هامبورغَ ،ال َمدي َن ِة األلمان َّي ِة ال َوقو َر ِة ال َّرصي َن ِة التي كانَ ْت في
باريسَ ،م ْو ِط ًنا للفَضيلَ ِة
َذلِ َك الحينِ َ ،وقَ ْب َل أ ْن يَ ِص َل إلَ ْيها تَ َهتُّ ُك
َ
َريق
واللَّيالي ال ُم ْض ِج َر ِة ،وال يَ ْركَبونَ ُه ،أي «اإلمبراطور»َ ،ع ْن ط ِ
الض ِ
اح َك ِة الها ِز َج ِة التي كان يُ َس ْي ِط ُر َعلَ ْيها َج ٌّو ِم َن
باريس ّ
َ
الشَّ َه ِ
ألي كا َن ّإل أ ْن يَتَأَث َّ َر ِب ِه ويَ ِج َد
وات والتَّ َهتُّ ِك ال يُ ْم ِك ُن ٍّ
الو َ
ِصال شَ ْيئًا َضروريًّا ال بُ َّد ِم ْن ُه ِفيها .وبَ ْي َنما يَ ِص ُل ال َم ْرك َُب ِم ْن
هامبورغ إلى شيربورغ ال َف َرنْس َّي ِةَ ،م َحطَّ ِت ِه األُولى في طَري ِق ِه
إلى نيويورك ،كا َن ِع ْن َد الذين يَ ْركَبونَ ُه ال َوق ُْت الكا ِفي لل َمجي ِء
إلى ِ
عاص َم ِة ال ُح ِّب ،يَتَ َمتَّعو َن ِبك ُِّل ما كانَ ْت تُ َق ِّد ُم ُه في َذلِ َك
اض ٍة ،و ُمغا َمر ٍ
ال َّزمانِ ِم ْن ت َ َهتُّ ٍك عا ٍلَ ،و َملَذ ٍ
ات شَ ِه َّي ٍة فَري َدة.
ّات ف ّي َ
•

و ِع ْن َدما َص ِع ْدنا إلى ال َم ْرك َِب ،وكُ ْن ُت ،أنا أيْ ًضاَ ،م َع ِقلَّ ِة مالي،
السما ِء ،وأما َم َجميعِ هؤال ِء ال ُمسا ِفرين
أ ِق ُف َو ِق ًحا وفَشّ ا ًرا أما َم َّ
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ّاب «اإلمبراطور» َغ ْي ِر ال ُم ْنتَ ِظري َنِ ،م ّما َد َع ْوت ُ ُه
ـ وكُ ْن ُت أنا ِم ْن ُرك ِ
في َذلِ َك الحينِ َحظ َِّي األكْبَ َر بال َحياة.
الس ِّي َد ُة اللبنان َّي ُة ال ُمها ِج َرةَُ ،رقَم أ َّول بِجا ِهها ومكا ِر ِمها
َوقَ ْد كانَ ِت َّ
باريس إلى نيويورك،
وآدابِها ،نجال مطران ،أ ْر َسل َْت ت َْستَ ْدعيني ِم ْن
َ
تُري ُد ِم ّني إنشا َء َجريد ٍة َز ْحلِ َّي ٍة في ال َمدي َن ِة األميرك َّي ِة الكُبرى،
َح ْيثُ كان ال ُمهاجِرو َن ال َّز ْحلِ ّيو َن في َذلِ َك ال َوق ِْت ،وعلى َرأْ ِسهِم
الس ِّي َد ُة ال ُم َك َّر َم ُة ،قد َس َبقوا بِكثيرٍَ ،و ِب ُج ْرأ ٍة غَريب ٍة ،باقي ال ُمهاجِري َن
َّ
ال َع َر ِب ،أو التُّ ْر ِك  ،كما كا َن يُ َسمي األميركا ُن ال ُمهاجِري َن ال َع َرب.
وكان ال ُمهاجِرو َن ال َّز ْحلِ ُّيو َن من ْأسيا ِد شا ِر ِع واشنطن ستريت الذي
األصلِ َّي َة و ِم ْرسات َ ُهم ـ
كان ُملْتَقى ،أو بال َحر ِِّيَ ،م َحطَّ َة أ ْوال ِد ال َع َر ِب ْ
ِب ت َ ْذكِ َر ِة َس َف ٍر بال َّد َر َج ِة
الس ِّي َد ُة الكَبير ُة ت َْستَ ْدعيني ِب ُم ْوج ِ
أ ْر َسل َِت َّ
األُولى على ظَ ْه ِر «اإلمبراطور» ـ ال َم ْرك َِب ال َج ِ
ديد ال َعجيب ـ وال
كوب
أ ْعر ُِف كَ ْي َف ْاستَطا َع ْت أن ت َ ِج َد لي َمكانًاَ ،وقَ ْد أرا َدتني ُر َ
َذلِ َك ال َم ْرك َِب لِتُ َك ِّر َمني ولِتُ َق ِّد َمني للجالِ َي ِة في نيويورك في ُصور ٍة
يُحي ُط بِها ال َب َذ ُخ وال َوجا َهة.
َو َم َع أنَّها أ ْرفَق َِت التَّ ْذكِ َر َة بِقي َم ٍة ِم َن الما ِل جا َءتْ في َوقْ ِتها تَما ًما ـ
قُل ُْتَ :و َم َع َذلِ َك كُـ ْن ُت ،أل َّو ِل َو ْهلَ ٍة ،تَ َم َّن ْي ُت أ ْن ت َكو َن أ ْر َسل َْت لي
للس َف ِر على ِ
باخ َر ٍة عا ِديَّ ٍة ،وأ ْهدَتْ لِ َي ال َف ْر َق ِم َن
تَ ْذكِ َر ًة بَسيطَ ًة َّ
الثَّ َمنِ َم َع ت َ ْذكِ َر ِة «اإلمبراطور» الغالِ َي ِة ِج ًّدا ،فإنَّما كا َن َذلِ َك ال َف ْر ُق
يُشَ ك ُِّل ث َ ْر َو ًة ُم ْحتَ َر َم ًة ِب َنظَري في َذلِ َك ال َوق ِْت ـ ول ِك َّنني بَ ْع َد أ ْن
َص ِعدْتُ إلى «اإلمبراطور» في ِمينا ِء شيربورغ ،وأ َخ ْذتُ ِ ،م ْن أ ْعلى
ِ
شُ ْرفَ ِة ال َم ْرك َِب ،أُشا ِه ُد ر َ
الساللِ َم،
ِفاق
الس َف ِر يَ ْص َعدو َن َّ
ورفيقات َّ
وأس َم ُع ْأسما َء ُهم الكَبير َة ِج ًّداَ ،ع َرف ُْت أنَّنيُ ،م َّد َة ث َمانِ َي ِة أيّ ٍام
ْ

روش و ُم ِ
سأعيش بَ ْي َن ُم ِ
لوك الما ِل و َملِ ِ
لوك ال ُع ِ
كات ال َجما ِل
ُ
كا ِملَ ٍة،
أقل ِ
واح ٍد ِم ْن َهؤال ِء ِب َمقْدو ِر ِه أ ْن يَشْ تَر َِي
و ُعظَما ِء هذا العال َِم ،وأ َّن َّ
قَ ْريَتي والمائَ َة قَ ْريَ ٍة التي َح ْو َل قَ ْريَتي ،و َع َرف ُْت أ َّن أق ََّل غا َد ٍة ِم ْن
ِ
الس َف ِر ت َ ْح ِم ُل على َج َس ِدها الحا ِّر ،ال َم ْمشوقِ غالِ ًباِ ،م ْن
رفيقات َّ
ث َ ْوبِها لِ َن َعلَ ْيها ،ما يُ ْم ِك ُن لِثَ َم ِن ِه أ ْن يَ ْج َع َل مائَ َة ِب ْن ٍت لُبنان َّي ٍة يَلْ َب ْس َن
ال َحري َر وال ُم ْخ َم َل لِ َعشْ ِر َس َن ٍ
وات ،ويُ َوفِّ َر لَ ُه َّن ُدوتَّ ًة نَق ِْديَّ ًة تُسا ِع ُد
ريس الذي ت ُري ُد ُه ،ال أ ْن ت َ ْبقى ،كما كانَ ْت
ًّ
قي ال َع َ
كل ِم ْن ُه َّن أ ْن تَ ْنتَ َ
روض ًة لل َب ْيعِ لل َّر ُجل الذي
في َذلِ َك ال َّزمانِ َ ،م ْهما كانَ ْت َجميل ًةَ ،م ْع َ
يُري ُدها ،والذي ،أ ْغل ََب األ ْحيانِ ال ت ُري ُده.
روس الوادي ،وادي
َو َذكَ ْرتُ وأنا على ظَ ْه ِر «اإلمبراطور» َز ْحلَ َةَ ،ع َ
ال ِغزالنَ ،وقَ ْد تَ َر ْع َر ْع ُت على ِض َّف ِة نَ ْه ِر ِه ال َّرقْراقِ  ،وشَ َب ْب ُت تَ ْح َت
ِظال ِل أشْ جا ِر ِه ال ُم ْز ِه َر ِةَ ،و َذكَ ْرتُ أ ْه َل َز ْحلَ َة وتَفْشي َر ُهم و َمرا ِجلَ ُهم
وتَفْشيطَ ُهم وا ِّدعا َء ُهم أ َّن َز ْحلَ َة أ ُّم ال ُّدنْيا ،و َم ْربى األسود ،وأنَّها
السل ِْم ،كما يَ َّدعي أ ْهلُها ،تُ َج ِّن ُد َعشْ َر َة ٍ
آالف ،وفي حالَ ِة
في حالَ ِة ِّ
ال َح ْر ِب ت ُ َج ِّن ُد ،مائ َة ٍ
ألف ـ ك ُُّل هذا وال َّز ْحلِ ّيونَ ،في َذلِ َك ال َّزمان،
ِم َن الذين لَ ْي ُسوا بأميركا ،ال يَشْ تَ ِغلو َن وال يَ ْسأَلو َن َع ْن شَ ْي ٍء،
يَشُ ّمو َن الهوا َء ،على ِض ِ
ساب ُمهاجِريهِم
فاف البردوني على ِح ِ
على الغالِب.
َو َز ْحلَ ُة بَلَ ُدنا ،وال َع َر ُق َمشْ روبُنا ،وعلى ِض ِ
فاف ال َّن ْهرَِ ،ح ْو َل طا ِولَ ِة
الما ّز ِة والك َّبة ال َّن َّية والفراري ِج ال َمشْ ِويَّة ،يَ ْقتَ ِس ُم ال َّز ْحلِ ّيو َن ال ُّد َو َل،
اتِ ،
طوالت واالنْ ِتصار ِ
ويُ َوزِّعو َن ال ُب ِ
حاسبي َن َز ْحلَتَ ُهم قَ ْر َن الثَّ ْو ِر
الذي يَ ْرت َ ِك ُز َعلَ ْي ِه ال َك ْون.
فأي َز ْحلِ ٍّي لَ ْم يَ ُك ْن في َذلِ َك ال َوق ِْت يَ ْعتَ ِب ُر أ َّن َمدي َنتَ ُه ال َح ْسنا َء
ُّ
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إذا قا َم ْت ِم َن ال َّد ْر ِب ،ولَ ْم تُسانِ ِد العالَ َم ،لكانَ ِت ال ُّد َو ُل تَـتَساقَ ُط
ِ
الواح َد ُة َورا َء األُخرى وال ْختَ َّل ِميزا ُن ال َك ْون...
عاش وفَشَّ َط وتَ َو َّس َع بدونِ شُ ْغلٍ ،
و َم َع ك ُِّل هذا ما ِم ْن بَل ٍَد بالعال َِم َ
وبدونِ ا ْع ِتما ٍد مالِ ٍّي ُم ْستَ ِق ٍّرِ ،مث َْل َز ْحلةَ ...ز ْحلة ،ذاك ال َّزمانَ،
شُ ّبا ٌن أقْوِيا ُء ِأص ّحا ُء َصنادي ُد وبَناتٌ ِحسا ٌن َجميالتٌ ِمث ُْل ال ُورو ِد،
ؤوس ت ِ
َريب عا ٌّم
ُناط ُح َّ
الس َ
و َمزا ِع ُم وادِّعاءاتٌ َو ُر ٌ
حاب ...و َعدا ٌء غ ٌ
للشُّ ْغلِ وال َع َمل ...و ِعبا َد ٌة ُمتَ َع ِّص َب ٌة َصحي َح ٌة لل َبطالَة...
•
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ّاب «اإلمبراطور» الذين كانوا
َذكَ ْرتُ َز ْحلَ َة وأ ْهلَها وأنا بَ ْي َن ُرك ِ
يُشَ كِّلو َن ِبثَ َرواتِهِم ُربْ َع ث َ َر ِ
وات العال َِم بأ ْج َم ِع ِهَ ،وت ََسا َءل ُْت كَ ْي َف
لي وهو يُطا ِر ُد اللير َة واللير ُة ت َ ْه ُرب ِم ْن ُه أ ْن يَـكو َن
يُ ْم ِك ُن لل َّز ْح ِّ
ُم ْكتَف ًيا بال َحيا ِة َسعي ًدا بِها ،يُف َِّض ُل َز ْحلَتَ ُه على العال َِم بأ ْج َم ِع ِه؟
وكَـ ْي َف َهؤال ِء الملْيونِيريّو َن الذي َن يَ ْمشونَ ،ويَ ْمشي ال َّذ َه ُب تَ ْح َت
أقْدا ِمهِم ،ال يُظْهِرو َن شَ ْيئًا ِمنِ اكْ ِتفا ِء وهنا ِء ال َّز ْحلِ ّيين بال َحياة؟
حتّى إ َّن ك َُّل ِ
ّاب كا َن في أحادي ِث ِه التي كُـ ْن ُت
واح ٍد ِم ْن َهؤال ِء ال ُّرك ِ
ْأس َم ُعها ُهنا و ُه َ
ناك يَشْ كو َويَتَ َذ َّم ُر ِم ْن ك ُِّل شَ ْي ٍء وال يَ ِج ُد را َح ًة
في شَ ْي ٍء ،حتّى وال في ك ُِّل َه ِذ ِه ال َمالهي العالِ َي ِة ال ّنا ِد َر ِة ال ِمثا ِل
التي كانَ ِت ِ
الباخ َر ُة الكُبرى تُ َق ِّد ُمها لِ ُضيو ِفها ال ِعظام.
أص ِدقائيِ ،فتْيا ُن َز ْحلَ َة ،بَ ْي َن َهؤال ِء
وطَ ْب ًعا ،تَ َم َّن ْي ُت أ ْن يَراني ْ
ال ُعظَما ِء ِم ْن أ ْهلِ ال َك ْونِ  ،أنْتَ ِق ُل كال َغزا ِل أُساي ُر هذا وذاك يُساي ُرني،
الط ُف َه ِذ ِه وتِل َْك ت ِ
وأُ ِ
ُالطفُني.
وأُساي ُر وأُ ِ
صوصا فَتا ًة أميرك َّي ًة تَ ْح ِم ُل فَ ْو َق َجمالِها ال َفتّانِ ،
الط ُف ُخ ً
َوفُتُ َّوتِها اليانِ َع ِة ،نَ ْه َديْها ال ُمتَعالِ َي ْينِ اللذين يَـكادانِ يَ ْجلِسان

ب َِس ْف ِح كَ ِت َف ْيهاَ ،و َص ْو ٍت نا ِع ٍم حا ٍّر كال ُم ْخ َملِ  ،وقَ َد َم ْينِ ت َسيرانِ في
َمماشي ال َم ْرك َِب ب ِِخ َّف ِة ال ِغ ْزالنِ  ،وابْ ِتسا َم ٍة ت َ ْدعو لل ُمؤانَ َس ِة ،وف ٍَم
َريب لل ُق ُب ِ
...إس ُمها ألِ ْيس وايلرد،
الت ولل َع ّض ْ
يَظْ َه ُر َعلَ ْي ِه إشْ ها ٌء غ ٌ
ِ
َوريثَ ُة ِ
وصاح ِب فُرو ِع
صاح ِب لوكَ ْن َد ِة وايلرد ال ُك ْبرى في شيكاغو،
تِل َْك اللُّوكَ ْن َد ِة في ُم ُدنِ أميركا الكبرى.
وكان ال ِم ْس ِتر وايلرد ِم َن األميرك ّيي َن الذين يَ ْحتَرِمو َن ُح ِّريَّ َة بَناتِهِم
ال ّر ِاش ِ
دات ،لِ َد َر َج ٍة يَتْ ُركونَ ُه َّن((( يَ ْع َملْ َن ما يَشَ أْنَ ،ووالِ َدتُها ،روز
ماري وايلرد ،كانَ ْت ال تَز ُال في ِس ِّن األ ْربَعي َن ال ت ُِح ُّب في ال َحيا ِة
َغ ْي َر ال ُح ِّب ،وتَ ِج ُد في مال َح ِتها ال ُم ِح ّبي َن الذين تَشْ تَهي ،وتَ ْذ َه ُب
في ال ُح ِّريَّ ِة التي يُ ْعطيها إيّاها َز ْو ُجها ،وفي اشْ ِتعالِها ال َج َس ِد ِّي إلى
ات وال ُمبال ِ
جات ال ُمغا َمر ِ
أقْصى َد َر ِ
َغات حتّى إنَّهاَ ،ح ْس َب ما كُ ْن ُت
أُ ِ
الحظُ ،ال شَ َّك أنَّها ْاستَ ْق َبل َْت وا ْختَل َْت أث ْنا َء الثَّمانِ َي ِة أيّ ٍام ،في
ِ
الشُّ َّق ِة ِ
قل ِم ْن ث َمانِ َي ِة
بالباخ َر ِة ،ال أَ َّ
الفاخ َر ِة التي كانَ ْت ت َ ْنز ُِل فيها
شيق
رِجا ٍل انْتَ َقتْ ُهم على َذ ْو ِقها يَ ْع َملو َن ال ُح َّب َم َعها على ُم َع َّد ِل َع ٍ
ِ
واح ٍد ك َُّل يَ ْومَ ،وقَ ْد كانَ ْت بهذا ال َم ْعنى تَ ْمشي على ِغرا ِر كليوبترا
السعي َدت َِّي ال ِّذكْرِ.
ومارغريت دي بورغونيه َّ
َّروب ،كانوا
َّعوب الط ِ
أليس ال ُحلْ َو ِة الل ِ
و َجمي ُع الذين اقْتَ َربوا ِم ْن َ
حال أنَّها ابْ َن ُة ماري روز وايلرد ،لِما ِع ْن َد ال َح ْسنا َويْنِ ِم ْن
يَ ْعرِفو َن ً
َمعالِ ِم الشَّ َب ِه ،لَ ْي َس في ال َو ْج ِه وال َمال ِم ِح وال َق ِّد ال َم ّي ِ
اس فَ َقطْ ،بل
الص ْو ِت ،وال َح َركَ ِة ورو ِح الشَّ َب ِق التي ت َ ْن َب ِث ُق ِم ْن نَظَراتِهِما
أيْ ًضا في َّ
و ِم ْن ث َ ْغ َريْهِما ال ّنا ِريَّ ْين.
(((

من الواضح أن املقصود «لدرج ِة تركهن» .هنا أيْضً ا ،ال يخفى أثر «الرتجمة الفورية».
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وكان تَعا ُرفي مع أليس وايلرد ُم ْب ِه ًجا و ُم ْبتَ َك ًرا م ًعا .كُ ْن ُت ،طَ ْب ًعا في
َثيف
الصبا ،ط َ
دامْ ،أس َم َر اللونِ  ،ك َ
َويل القا َم ِةَ ،ح َس َن ال ِه ْن ِ
أوائِلِ ِس ّن ِّ
مام ِ
الحسانِ بي،
الشَّ ْعرِ ،كَثي َر التَّأَنُّ ِق واال ِّدعا ِء ،أ ْعتَ ِب ُر وأؤ ِم ُن با ْه ِت ِ
فالتي ال ت ِ
ِب أ ْن تَـكو َن ت َ ْك َر ُهني .ول ِك ّني على ك ُِّل حا ٍل
ُالحقُني ،يَج ُ
كُ ْن ُت ِم ْن أُولَ ِئ َك ال ِم ْعشاقي َن الذين ال ت َْستَطي ُع أيَّ ُة امرأ ٍة أ ْن تَ ُم َّر
ِبهِم بدونِ اكْ ِتراث.
كُ ْن ُت ْأستَلْ ِف ُت ال َّنظَ َر واالكْ ِتراثَ َد ْو ًما.
ّاب ِ
الباخ َر ِة ال ِعظا ُمُ ،م ْن ُذ اللَّيلَ ِة
وكان ألليس وايلرد التي انْتَقاها ُرك ُ
األُولى في َح ْفلَ ِة ال َّرق ِْص التي أُقي َمت« ،أمير َة اإلمبراطور» ـ كا َن لها
الصدي َق ِة المأجو َر ِة ،فَتا ٌة سويسران َّي ٌة ُحلْ َو ٌة
َرفي َق ُة َس َفرٍ ،أو نَ ْو ٌع ِم َن َّ
ولَطي َف ٌة ْاس ُمها جرترود بوفور ال ت َـتَجا َو ُز الخا ِم َس َة وال ِعشْ ري َن ِم ْن
ِس ِّنهاْ ،استَ ْص َح َبتْها َم َعها ِم ْن جنيڤ كَ ْونَها نَدي َمتَها ِ
وسكْرتيرتَها
بأميركا.
ولما كانَ ِت الطُّ ُيو ُر ،كما هي العا َدةُ ،على أشْ كالِها تَ َق ُع ،فلَ ْم تَكُنِ
ناساِ ،
قل شَ َبقًا ،ونَ َز ٍ
وخ َّف ًة ِم ْن روز
ال َوصي َف ُة أَ َّ
عات َج َسديَّ ًة ،وإيْ ً
ماري وابْ َن ِتها أليس وايلرد.
نال ،وأقْ َر َب لِهذا
وأس َه َل َم ً
َول ِك َّن ال َوصي َف َة كانَ ْت أق ََّل أطْما ًعاْ ،
اب الذي أ َخ َذ يُدا ِع ُبها ِم ْن ُهنا و ُه َ
ناك ِب َح َركَ ٍة أو ِب َغ ْم َز ٍة أو
الشّ ِّ
ِب َكلِ َم ٍة ،ث ُ َّم يُرا ِق ُصها ِمرا ًرا أث ْنا َء البالّو ،ويُ َق ِّد ُم نَف َْس ُه لها ،لَ ْي َس طَ ْب ًعا
فتًى لُبنان ًّيا ِم ْن بِال ٍد كا َن في َذلِ َك ال َّزمانِ ال يَ ُ
روق لِكثيري َن ِم ّنا
ساب لها أما َم األجانِ ِب لِما كا َن لِ َكلِ َم ِة «تُ ْركو» ـ ولُبنا ُن كا َن
االنْ ِت َ
َم ْعدو ًدا ِم ْن ت ُ ْركِيا ـ ِم ْن ثِقْلٍ على َس ْمعِ األميركان ،ولِما كانَ ْت
ت ُوحي ِه ِم َن االشْ ِمئْزا ِز واالشْ ِتباه.

فأنا كُ ْن ُتَ ،ح ْس َب ما قَ َّد ْم ُت نَفْسي لل َوصي َف ِة ـ كُ ْن ُت «الكونت
دي ريشليه».
و ُه َ
ناك َو ْج ُه شَ َب ٍه بَ ْي َن كَلِ َم ِة «رِياشي» و«ريشليه» وال شَ َّك أ َّن
مي هذا أث َّ َر على ال َوصي َف ِة كثي ًرا َو َج َعلَها تَتَ َه َّي ُب أكْثَ َر وأكْثَ َر،
ْاس َ
ْدام الظ ِ
َّريف األمي ِر ال َفتّانِ
ِم ّما أ ْوقَ َعها في فَ ِّخ هذا الفَتى ال ِمق ِ
الس َب َب األكْ َبر
الذي كانَ ْت ت ُ َفتِّ ُش َع ْن ُه ،وهذا كا َن ،وال شَ َّكَّ ،
الذي َج َعلَها ،كما أدَّتْ وا ِق َع ُة الحا ِل ،أل ْن ت َـتَراخى كَثي ًرا معي
في ال َّرق ِْص َولِتَ ْزدا َد الْ ِتصاقًا بي ،وبَ ْي َن َد ْو َر ٍة و َد ْو َر ٍة ،وبَ ْي َنما كُ ّنا
َفات ِ
نَتَوا َع ُد على اللقا ِء في ِ
أواخ ِر اللَّيلِ في أ َح ِد ُم ْن َعط ِ
الباخ َر ِة
ال َج ّبا َر ِة ،اقْتَ َربَ ْت م ّنا أليس ،وأ ْوقَ َفتْنا ،وبَ ْي َنما أنا أنْ َحني ا ْح ِترا ًما
الصدي َق َة َوصي َفتَها أ ْن تُ َق ِّد َمني لها.
وإ ْعجابًا أما َمهاَ ،سأَل َِت َّ
وقال َْت جرترود ،هكذا كا َن ْاس ُم ال َوصي َف ِةَ « ،ح ْض َرتُ ُه الكونت
ْقاب األشْ ر ِ
اف في
دو ريشليه» .وكُ ْن ُت أ ْعر ُِف ماذا يَكو ُن َوقْ ُع أل ِ
َذلِ َك ال َّزمانِ على األميرك ّي ِ
ات ول ِك َّنني لَ ْم أكُ ْن أ ْعر ُِف أ َّن ال َوقْ َع
َم َع أليس وايلرد َس َيكو ُن َعظي ًما لِ ِتل َْك ال َّد َر َج ِة ،إ ْذ إنَّني رأيْتُها
تَ ْح َم ُّر َوتَ ْف ِق ُد الكَثي َر من ُج ْرأَتِها ،وت َـتَ َس ْربَ ُل ث ُ َّم ت ُ
َقول ب َِص ْو ٍت
خا ِف ٍت« :أنا َم ْسرور ٌة ِج ًّدا بهذا التَّعا ُرف».
الس َن ِة ،كان ِشرا ُء
فإنَّما في َذلِ َك ال َوق ِْت ،و ُخ ً
صوصا في تِل َْك َّ
األميركانِ
أللقاب الشَّ َر ِف األوروب َّي ِة بَلَ َغ ال ُّذ ْر َوةَ ،وكانَ ْت تِجا َر ُة
ِ
ْقاب الكَبير ِة رائِ َج ًة َروا ًجا غَري ًبا.
األ ل ِ
فأيَّ ُة فَتا ٍة أميرك َّي ٍة غن َّي ٍة ،وكُ َّن كثير ٍ
ات ِج ًّدا ،لَ ْم تَ ُك ْن تَ ْحلُ ُم بأ ْن
َريق
ت ُْصب َِح َمركيز ًة أو
كونتيس ًة أو دوق ًة أو برنسس و َذلِ َك َع ْن ط ِ
َّ
باب ال َف ْق ِر
ال َّزوا ِج ِب ُن َبال ِء أوروبا َح َملَ ِة ْ
األسما ِء الكَبير ِة ،ول ِك َّن أ ْر َ
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والحا َج ِة يُفتِّ ُش ك ٌُّل ِم ْن ُه ْم َع ْن شا ِريَ ٍة لِلَ َق ِب ِه وبال َمزا ِد ال َعلَ ِن ِّي
تَقْريبًاَ ،وتَتَ َق َّد ُم األميركيّاتُ ال ِملْيونيراتُ ِ ،
ْقاب أكْثَر
عاشقاتُ األ ل ِ
ِم ّما ُه َّن ِ
قيق األبْ َي ِض
السوقِ  ،سوقِ ال َّر ِ
عاشقاتُ ْ
أصحابِها ،لِ َه ِذ ِه ّ
ْقاب قد
إنَّما ُه َو َه ِذ ِه ال َم َّر َة لِ ِشرا ِء ال ِّرجا ِل ،وكانَ ْت تِجا َر ُة األ ل ِ
للس ْم َس َر ِة
بَلَ َغ ْت شَ أْ ًوا َعظي ًما حتّى إنَّها فُ ِت َح ْت لها َمكاتِ ُب كَثير ٌة َّ
باريس وروما ولندن.
في
َ
الس َن ِة ،كما قُل ُْت ،كانَ ْت ُمطا َر َد ُة بَ ِ
نات األميركان
في تِل َْك َّ
ْقاب قد اشْ تَدَّتْ لِ َد َر َج ٍة ُمتَنا ِه َي ٍة ،يَتَسابَ ْق َن أيُّ ُه َّن
حاب األ ل ِ
ألص ِ
ْ
تَـتَ َز َّو ُج أمي ًرا أو دوقًا أو كونتًا قَ ْب َل األُ ْخرى ،وال شَ َّك أ َّن ألِ ْيس
َب تَشْ تَريه.
وايلرد ما كانَ ْت جا َءتْ إلى أوروبا ّإل لِتُ َفتِّ َش َع ْن لَق ٍ
َوقَ ْد كا َن ِم َن الظّا ِه ِر أنَّها لَ ْم ت َ ُك ْن َو َجدَتْ حتّى َذلِ َك ال َوق ِْت
ميل الذي يَبي ُعها لَ َق َب ُه ال َم ْنشود.
بيل ال َج َ
ال َّن َ
ِب أ ْن يَكو َن ْاسمي الذي كُ ْن ُت أ ْح ِملُ ُه ِبك ُِّل بَساطَ ٍة
لهذا يَج ُ
وظَرافَ ٍة قَ ْد بَ َه َرها ،أ ْو بال َحر ِِّي زا َد في ا ْغ ِترارِها ،إذْ ،أيْ ًضا ،كانَ ْت
ُمصا َدقَتي لِ َصدي َق ِتها ال َوصي َف ِةَ ،و َرق ُْصها معي ِمرا ًرا وبالطَّري َق ِة
ال ُمثير ِة التي كا َن الشَّ ْي ُء يَ ْجري فيها أثا َرتْ حشريَّتَها ،فَجا َءتْ
ترى ماذا يَ ْجري ،و َم ْن هو الفَتى الذي ت َـكا ُد َوصي َفتُها تَ َق ُع بَ ْي َن
أ ْحضانِ ِه ،و ِع ْن َدها زا َدها حشريَّ ًة وا ْه ِتما ًما اللَّق َُب الطَّ ّنا ُن الذي
َس ِم َعتْ ُه ،وظَ َه َرتْ َعلَ ْيها َدالئِ ُل الشَّ ْوقِ للتَّ َع ُّر ِف إلى ِ
صاح ِب ِه ِم ّما
سا َعدْتُ أنا َعلَ ْي ِه كثي ًرا ِع ْن َدما َو َجدْتُ ِم ْن ُح ْسنِ اللِّياقَ ِة أ ْن
أ ْدعوها لل َّرقْص.
وكانَ ْت َرق َْصتُنا األُولى بِدايَ َة تِل َْك ال ُمغا َم َر ِة ال َغرام َّي ِة الهائِ َج ِة
الثّائِ َر ِة ،كما كا َن األطلنطيك أث ْنا َء تِل َْك ال ِّر ْحلَ ِة ثائِ ًرا هائِ ًجاَ ،وقَ ْد

كُ ْن ُت ْأسألُ ُه ِمرا ًراُ ،م َر ِّد ًدا كَال ًما َز ْح ِل ًّيا ،كا َن ُمها ِج ٌر ِم ْن بالدي
قائل:
األوقيانوس ِب ِه وهو ُمسا ِف ٌر على ظَ ْه ِر ال َم ْرك َِب ً
َه َّد َد
َ
وال َّز ْحالوي راكِب فيك؟»
«تِتْ َم ْر َج ْل يا أطلنطيك
قُل ُْت :وكانَ ْت َرق َْصتُنا بِدايَ َة ِق َّص ِتنا ال َغرام َّي ِة التي َج َعل َِت ال ِملْيوني َر َة
الكونت
األميرك َّي َة الشَّ قرا َء ،ذاتَ ال ِمزا ِج ال ُمتَ َح ِّم ِس ِج ًّدا ،تَ ْحتَ ِك ُر
َ
ال ُم َزيَّ َف ،طيلَ َة ال ِّر ْحلَ ِة فال ت ُفا ِرقُ ُه ال لَ ْي ًل وال نَها ًرا َغ ْي َر سائِلَ ٍة َع ْن
ّاب «اإلمبراطور» ،ال ت َُض ِّي ُع َوقْتَ ُه ُس ًدى
َوالِ َديْها ،و َع ْن َجميعِ ُرك ِ
وال يُ َض ِّي ُع َوقْتَها ُس ًدى حتّى انْتَ َهيا في اللَّ ْيلَ ِة التي َس َن ِص ُل ِع ْن َد
َص ِ
باحها إلى نيويورك ،بالتَّوا ُع ِد على ال َّزوا ِج ـ طَ ْب ًعا زَوا ِج الكونت
دو ريشليه بألِ ْيس وايلرد.
ِب أ ْن يكونا َو َجدا انْ ِتقا َء
و َرفَ َع ِت ال َخ َب َر َّ
السعي َد لِوالِ َديْها اللَّ َذيْنِ يَج ُ
حاب ،وأخذا يَ ْسأالني
ابْ َن ِتهِما َح َس ًنا ِج ًّدا إ ْذ إنَّ ُهما ْاستَقْبالني بالتَّ ْر ِ
أشْ يا َء كَثير ًة َع ْن تاري ِخ أُ ْس َرتِنا ،وإذا كُ ْن ُت أنْتَ ِس ُب للكاردينال دو
الس ِ
ياس ِّي ال َف َرنْسا ِو ِّي ال ّدا ِه َي ِة،
ريشيليهَ ،وزي ِر لويس الثّالِثَ َعشَ َرِّ ،
نديم َو َوزي ِر لويس
وإذا كُ ْن ُت أنْتَ ِس ُب أيْ ًضا للدوق دو ريشيليهِ ،
وديك ال ِّنسا ِء األشْ َه ِر الذي تَال َع َب ِب ُخدو ِر ِ
الخا ِم َس َعشَ َرِ ،
الحسانِ
ات ال َم ْملَ َك ِة وغا َم َر فيهِما ُمغا َمر ٍ
و ِب ُم َق َّدر ِ
باب
األس ِ
ات كانَ ْت ِم َن ْ
األ َّولِ َّي ِة النْهيا ِر َع ْرش البوربون.
َ
الكاردينال وال ّدوق كانا ِم ْن
وطَ ْب ًعا ،وبدونِ ت َ َر ُّد ٍد ،أكَّدْتُ أ َّن
أ ْجدادي إنَّما َع ْن بُ ْعد.
َوتَ َخ َّي َل ال ِم ْس ِتر وايلردَ ،ملِ ُك اللّوكَ ْن ِ
دات بأميركا ،وال ِم ِس ْز وايلرد
َملِ َك ُة ِ
ِ
الحسانِ األميرك ّي ِ
أي ا ْع ِتزا ٍز لَ ُهما ِع ْن َدما
ات ال َمف
ْقوعاتَّ ،
طيب ابْ َن ِتهِماَ ،حفي ُد أُولَ ِئ َك
يَ ِصالنِ إلى واشنطن غ ًدا ،يُرا ِف ُق ُهما َخ ُ
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ظام ِم ْن آ ِل ريشيليهَ ،وقَ ْد َجاءا ِب ِه إلى أميركا ِمثْلَ َما يَجي ُء
ال ِع ِ
بالسبْعِ وهو ِ
ماس ٌك على أُ ُذنِه.
ال ُم َر ِّو ُض َّ
ول ِك ْن ما كانَ ،وال في َوق ٍْتَ ،ح ْب ُل الك َِذ ِب والتَّدجيلِ أق َْص َر ِم ّما
كا َن في تِل َْك ال ُمغا َم َر ِة ال ُم ْد ِهشَ ة.
الض ْو ُء ،وبَ ْع َد أ ْن
فثاني يَ ْو ِم وصولِنا إلى نيويورك ،وقَبْ َل أ ْن يَطْلُ َع َّ
كُ ْن ُت أ َويْ ُت إلى لوكندة أستوريا ال ُعظْمى ،وكُ ْن ُت قد نَ َزل ُْت بِها
باالس ِم ،إ ْذ إنَّني كُ ْن ُت ق ََض ْي ُت لَ ْيلَتي األُولى لَ ْي َس فيها ،بل في ُغ ْرفَ ِة
ْ
(((
نَ ْو ِم أليس وايلرد في بَيْ ِتها ال َف ْخ ِم بشا ِر ِع  ،73وهي ُغ ْرفَ ٌة يسوى
ِفراشُ ها َو ْح َد ُه على األق َِّل نِ ْص َف ث َ ْر َو ِة لُبنانَ...
الباب ،وأ ْعطاني
ني ِع ْن َدما طَ َر َق الخا ِد ُم َ
ولَ ْم أكُ ْن أ ْغ َم ْض ُت َع ْي َّ
التِّلغر َاف ِب َن ِّص ِه التّالي« :أ َو ِّد ُع َك إلى األبد أيُّها الكونت ال ُم َزيَّ ُف
ال َكذّاب»؛ اإلمضاء« :أليس».
َو َح َز ْرتُ  ،وال شَ َّك ،أ َّن ال ِب ْن َت ووالِ َدها َع َرفوا ك ُّل شَ ْي ٍء...
وكان َذلِ َك ال َودا ُع نِهايَ َة ال َمطاف .وما بَ ِق َي لي من تِل َْك ال ُمغا َم َر ِة
ال ُم ْد ِهشَ ِة ال َب ّراقَ ِة ِسوى ِذكرى التِّ ْس َع ِة أيّ ٍام التي ق ََض ْيتُها أنا والفَتا ُة
في ُح ٍّب ُم ِ
تواصلٍ ث َمانِ َي ِة أيّ ٍام على ظَ ْه ِر ال َم ْرك َِب :ويَ ْو ٍم في بَ ْي ِتها
في نيويورك...
ول ِك ْن لَ ْم يَ ْنتَ ِه الشَّ ي ُء ِع ْن َد هذا ال َح ّد.
َالث َس َن ٍ
بَ ْل بَ ْع َد ث ِ
وات من َذلِ َك ال َوق ِْتَ ،ذكَ َرتْ َجرائِ ُد نيويورك،
وجرائِ ُد أوروبا ،في ف َْصلِ أ ْخبا ِر ال ُم ْجتَ َمع العاليَ ،خ َب َر زَوا ِج أليس
وايلرد ،ابْ َن ِة َملِ ِك اللّوكَ ْندات ،ب ُمحا ِف ِظ نيويورك الذي كا َن قَ ْد
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(((

كذا يف األصل.

ِئاس ِة ال ُج ْمهو ِريَّة ـ ولو أنَّه نَ َج َح في َذلِ َك
َرشَّ َح نَف َْس ُه بَ ْع َد َذلِ َك لِر َ
التَّرشي ِح لكانَ ْت َعالقَتي َم َع الو ِ
ِاليات األميرك َّية اآل َن أقْوى وأ ْمتَ َن
وأ ْربَ َح ِم ّما هي...
والذي أ ْع ِرفُ ُه َع ْن أليس أنَّهاَ ،م َع اقْ ِترانِها ِب َر ُجلٍ ِم ْن أ ْعظ َِم رِجا ِل
األميركان ،لَ ْم ت َ ِج ْد في زَواجِها هذا ما كانَ ْت تَ ِج ُد ُه ِم ْن َص ْب َو ٍة
وبَ ْه َج ٍة وا ْع ِتزا ٍز لَ ْو تَ َز َّو َج ِت الكونت دو ريشليه ال ُم َزيَّف!
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آ ِخ ُر أمير ِ
غسان
ات بني ّ
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كان لل َّدولَ ِة ال ُعثْمانِيَّ ِة شَ يْطانانَ :جبَ ُل ال ُّدرو ِز واليَ َمن .و َم َع ك ُِّل ما
كانَ ْت َعلَ ْي ِه ِم ْن َسطْ َو ٍة و َعظَ َم ٍة ،و َم َع أ َّن ُسلْطانَها ،خاقا َن ال َب ْح َريْنِ
وال َب َّريْنِ  ،و َم َع أنَّها كانَ ْت ،في َوق ٍْت ماِ ،ع ْن َدما تُري ُد ،تَكْـتَ ِس ُح،
واألوروبيَ ،و َم َع َذلِ َك
األس َيو َِّي
ِع ْن َد أ َّو ِل ِفتْ َن ٍة أو قَال ِق َل ،ال ُقطْ َريْنِ ْ
َّ
السنين ـ وحتّى على طو ِل األ ْجيا ِل ،كانَ ْت ،حتّى
فهي ،على طو ِل ِّ
َ
ال َي ْو ِم الذي انْف ََصل َِت ال ُبلْدا ُن ال َع َرب َّي ُة َع ْنها ،تَ ْر ِج ُع َد ْو ًما َمكْسو َر ًة
من َج َبلِ ال ُّدرو ِز و ِم َن ال َي َمنَ ،وقَ ْد كانَ ْت تُحا ِربُ ُهما كي تُ ْخ ِض َع ُهما،
تَقْريبًا ك َُّل َعشْ ِر ِسني َن َم َّرةً .ولَ ْم يَ ُك ْن ِمثْلَها ِ
صاحبَ ُة حيل ٍة تَ ْعر ُِف
صوصا ط ُّل َب
ُس ُب َل التَّ َخل ُِّص ِم ْن أكْ َب ِر َع َد ٍد ُم ْم ِكنٍ ِم ْن ُخصو ِمهاُ ،خ ً
خاص ،وكانَ ْت تُتْ ِق ُن
االنْ ِفصا ِل َع ْنهاِ ،م َن األ ْر َمنِ وال َع َر ِب ِب َو ْج ٍه ّ
الس ُبل.
ِب َبرا َع ٍة تِل َْك ُّ
وأ ّما األ ْر َم ُن فكانَ ْت تَ ْذبَ ُح ُهم َر ًأسا دو َن سؤا ٍل وال َجواب ،ول ِك َّنها
لَ ْم تَ ُك ْن ت َْستَطي ُع التَّ َخل َُّص ِم َن ال َع َر ِب بال َّذبْ ِح بالطَّري َق ِة ال ُم ِ
باش َر ِة
التي كانَ ْت ت َْستَ ْع ِملُها َم َع األ ْر َمنِ  ،بل كانَ ْت ت َ ْف َع ُل الشَّ ْي َء ،طالما
ال ِّنهايَ ُة ِ
واح َدةٌِ ،بطَري َق ٍة َغيْ ِر ُم ِ
باش َر ٍة :كانَ ْت ت ُ َج ِّن ُد ُهم َم َع باقي
ال ُجنو ِد التي ِع ْن َدها ،ول ِك ْن كانَ ْت ت َُص ُّف ُهم في ال ُم َق ِّد َم ِة وتُ ْر ِسلُ ُهم
َليل ما كان يَ ْر ِج ُع ِم ْن ُهم
إلى ال َي َمنِ وإلى َج َبلِ ال ُّدرو ِز يُحارِبونَ ،وق ً
ُم َخ ِّب ٌرَ ،م َع أ َّن ال َع ْي َن ال ت َ ْرت َ ِف ُع فَ ْو َق الحاجِب...

ولَ ْي َس ِت ال َي َم ُن َم َع جِبالِها ومغا ِورِها وقَ ْح ِطها ِه َي التي كا َن
حيل على األتْر ِ
اك تَذْليلُها وإ ْخضا ُعها ،و َم َع َذلِ َك ،لم يَكونُوا
يَ ْستَ ُ
يَ ْف َعلونَ ،وكا َن يُ َخيَّ ُل لنا أ َّن ال َّد ْولَ َة تُري ُد َم َع َجبَلِ ال ُّدرو ِز واليَ َمنِ
َم ْع َركَ ًة ُمتَتا ِب َع ًة ،تُ ْر ِس ُل لَ ُهما ال ِف َر َق ال َع ْس َك ِريَّ َة ال َع َرب َّي َة ،وأ َخ َّصها
والس ِ
ِ
وعريش ِم ْص َر ،تَـتَك ََّس ُر
احلِيَّ َة ِم ْن طرابلس لِبَيْروتَ
السوريَّ َة ّ
ُّ
الس ْودا ِء وجبا ِل ال َي َمنِ
وتَـتَ َحطَّ ُم على ُصخو ِر جِبا ِل َح ْورا َن َّ
ال ُب ْركانِ َّية.
وكانَ ْت في ك ُِّل َم َّر ٍة تُ َج ِّن ُد ال َّد ْولَ ُة ال َعساكِ َر ِم ْن بال ِدنا ال َع َرب َّي ِة ،تَقو ُم
بي
ِع ْن َد أ ْهلِ ال ُم َج َّندي َن َمنا َح ٌة كُبرى ،ا ْع ِتبا ًرا أ َّن ال َع ْس َكر َِّي ال َع َر َّ
يَ ْذ َه ُب ولَ ْن يَعود.
وكان يُ ْم ِك ُن هكذاَ ،ح ْس َب اإلحصا ِء الذي كُ ّنا نَقو ُم به ،التّأكي ُد أ َّن
َع َساكِ َر ال َّد ْولَ ِة ِم َن ال َع َر ِب ال ُم ْر َسلي َن لل َي َمنِ ول َج َبلِ ال ُّدرو ِز كا َن
َم ْحكو ًما َعلَ ْيهِم َسلَفًا بال َم ْوت.
وكانَ ِت ال َي َم ُن َد ْو ًما ِ
عاص َي ًة ،وكانَ ِت ال َّد ْولَ ُة ال تَ ْع َم ُل الكَثي َر
الكْ ِت ِ
ساحها وإطا َع ِتها ،ا ْع ِتبا ًرا أنَّها ج ٌ
للسلْطَ َن ِة
ِبال َج ْردا ُء ال نَ ْف َع َّ
فيها ،وال تحرز أ ْن ت َُض ّح َي ِب َغ ْي ِر ال ُم َج َّندي َن ال َع َر ِب في ُمحا َربَ ِتها،
األصلِ أيْ ًضا مع
ول ِك َّن ال َّد ْولَ َة بال َعك ِْس ،كانَ ْت تُ َج ِّن ُد قُ ًوى تُ ْركِ َّي َة ْ
يام الثَّور ِ
ات في َج َبلِ ال ُّدروزِ ،التي
األصلِ ِع ْن َد ِق ِ
القُوى ال َع َرب َّي ِة ْ
كانَ ْت تَتَتابَ ُع على ُم َع َّد ِل ك ُِّل َ 25س َن ًة ث َ ْو َر ٌة َجديدةٌ ،على أ ْن ت ََض َع
ال َّد ْولَ ُة ال َعساكِ َر ال َع َر َب في َخ ِّط ال ّنار ـ في ال ُم َق ِّد َمة.
وكانَت ال َّد ْولَ ُة تَـتَرا َج ُع َد ْو ًما ِم ْن َغ َزواتِها على َج َبلِ ال ُّدرو ِز لِما
الص ْخ ِريَّ ُة
كا َن ِع ْن َد هؤال ِء ِم ْن شَ جا َع ٍة غَريبَ ٍة ،ولِما تُ َوفِّ ُر ُه بِال ُد ُه ُم َّ
الس ْودا ُء ِم ْن ِقال ٍع طَبيع َّي ٍة يَتَ َح َّصنو َن َورا َءها ،و ِم ّما يُ ْصب ُِح ِم َن
َّ
ال َعسي ِر ِج ًّدا القَضا ُء َعلَ ْيهِم.
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وظَل َِّت ُ
الحال على طو ِل األيّ ِام هكذا ،حتّى كانَ ْت َح ْملَ ُة سامي
الفاروقي الكُبرى ،قَبْ َل ال َح ْر ِب العا َّم ِة ِبقَليل.
ثا َر ال ُّدرو ُز ِم ْن َج ٍ
ديد ،وأ ْر َسل َْت لَ ُه ُم ال َّد ْولَ ُة سامي الفاروقي َم َع
األصلِ ِم ْن بَ ْغدا َد ،ومع َذلِ َك
بي ْ
ُجنو ِده .وكان سامي الفاروقي َع َر َّ
الصا لها ،وها َج َم َج َب َل
كا َن ِم ْن أكْ َبر قُ ّوا ِد ال َّد ْولَ ِة ،وأشَ ِّد ِهم إ ْخ ً
ال ُّدرو ِز العساكِ ُر التُّ ْر ُك وال َع َر ُب ،الكَـ ِت َف على الكَـ ِت ِف ،وانْتَ َه ِت
ال َم ْع َركَ ُة ب ُِس ْر َع ٍة َغ ْي ِر ُم ْنتَظَ َر ٍة واكْـتَ َس َح َع ْس َك ُر ال َّد ْولَ ِة لل َم َّر ِة األُولى
ال َج َب َل بأ ْج َم ِع ِه وا ْحتَلَّه.
الفاروقي بإشا َد ِة ِقال ٍع َع ْسك ِريَّ ٍة كبرى في طو ِل و َع ْر ِض بِال ِد
وأ َم َر
ُّ
َح ْورا َن و َج َبلِها ،ت ُ َؤل ُِّف شَ َب َك ًة َع ْس َك ِريَّ ًة ت َـتَ َح َّك ُم نِهائ ًّيا بِبال ِد َح ْورا َن
و َج َبلِها فال ت َْستَطي ُع بَ ْع َد َذلِ َك ال ِقيا َم ِبثَ ْور ٍ
ات َجديد ٍة ُمطْلَقًا.
وكا َن لي ع ٌّم ُم َه ْن ِد ٌس َم ْع ٌ
السلُطاتُ ال َع ْس َك ِريَّ ُة ال ُم ْحتَلَّ ُة
روف ،كَلَّ َفتْ ُه ُّ
ِبتَشْ ِ
ييد بَ ْع ِض تِل َْك ال ِقالع ،و ِم ْنها قَلْ َع ُة قَ ْريَ ِة إ ْزرِع ،ال َمدي َن ِة التّاريخ َّي ِة
روف ِب َملْ َجأِ
السهو ِل على َس ْف ِح اللَّجاة ،ال َم ْع ِ
القائِ َم ِة في طَ َر ِف ُّ
ال ُّدرو ِز الثّائري َن ال ّدائِ ِم والذي لم يَ ْستَ ِط ْع َجمي ُع قُ ّوا ِد األتْر ِ
اك،
الفاروقي ،ال ُّد َ
خول إلَ ْي ِه واكْ ِتسا َحه.
وعلى َم َم ِّر األزْمانِ َ ،غ ْي َر
ِّ
واللَّجاةُ ،بَ ْع َد ال َح ْر ِب العالَ ِم َّي ِة األُولى أيْ ًضا ،في َس َن ِة  ،1925هو
الذي َد َح َر ال ُق ّو ِ
خيف
ات ال َف َرنْس َّي َة االنْ ِتدا ِب َّي َةَ ،ذلِ َك االنْ ِدحا َر ال ُم َ
ِع ْن َدما َذ َه َب ْت تُطَ ِّو ُع َج َب َل ال ُّدرو ِز في ث َ ْو َرتِ ِه على ال َف َرنْس ّيي َن
قيب انْ ِفصا ِل البِال ِد ال َع َر ِب َّي ِة َعنِ ال َّد ْولَ ِة ال ُعثْمانِ َّي ِة وا ْحتال ِل فَ َرنْسا
َع َ
لِسوريا ولبنان.
وطلع نصيبي قَلْ َع ُة إ ْزرِعَ ،ح ْيثُ َدعاني َع ّميَ ،م َع ِص َغ ِر ِس ّني
الصغي َر لَ ْي َس شَ ْيئًا أما َم ال ُّن ِ
فوس الكَبير ِة ـ
يَ ْو َم ِئ ٍذَ ،ولِك َّن ال ُع ْم َر َّ

َدعاني لِ ُمرافَ َق ِت ِه ب ِِص َف ِة ُم ْبتَ ِدئٍ في الشغل ،إ ْذ كا َن يُري ُد م ّني أ ْن
دس َة أيْ ًضا ،وأكو َن ُملْتَ ِز ًما ،أُشَ يِّ ُد الب ِ
ِنايات وال َمنازِل.
أتَ َعلَّ َم ال َه ْن َ
ولك َّن ال َف ْر َق بَعي ٌد وال َب ْو َن ِ
شاس ٌع بَ ْي َن ما كا َن يُري ُد ُه لي وما كُ ْن ُت
أنا أُري ُده لِ َنفْسي.
لَ َق ْد كُ ْن ُت أُري ُد لِ َنفْسي ُم ْن ُذ بَ َدأْتُ أُ َم ِّي ُز األشْ يا َء واألمو َر ،و ُم ْن ُذ
َد َخل ُْت ال ّرا ِب َع َة َعشْ َرةََ ،وقَ ْد كُ ْن ُت أكْ َب َر َعق ًْل وتَفْكي ًرا ِم ْن ُع ْمري
أعيش في ِف ْر َد ْو ٍس دائِ ٍم لل َغر ِام
ِبكَثي ٍر ـ كُ ْن ُت أُري ُد لِ َنفْسي أ ْن َ
وايات و ُم ْد ِهشاتِها ،ولل َخ ِ
و ُمغا َمراتِ ِه ،ولل ِّر ِ
ياالت ال َبعي َد ِة ال ُملَ َّونَ ِة
ال َب َّراقَ ِة وتَأْثيراتِها.
وسري ًعا ،وقَ ْب َل أ ْن أتَ َف َّح َص
وهكذا ِع ْن َدما َو َصل ُْت إلى إ ْزرِعً ،
حال َ
ال َب ْي َت الذي نَ َزل ُْت في ِه ،ويَ َق ُع نِ ْص ُف ُه ت َ ْح َت األ ْر ِض وال ِّن ْص ُف اآل َخ ُر
فَ ْوقَها ،كما ِه َي باقي ال ُب ُي ِ
وت في تِل َْك ال َّد ْس َك َرةَ ،وقَ ْد كا َن ِم َن
ِب أ ْن يَ ْنز َِل القا ِد ُم ب ِْض َع َد َر ٍ
جات تَ ْح َت األ ْر ِض كَ ْيما يَ ِص ُل
الواج ِ
للباب ويَ ْد ُخلَه...
ِ
الصغي ُر ال َحقي ُر ،لَ ْي َس فَ َق ْط أف َْض َل بَ ْي ٍت في
وكا َن ذاك ال َب ْي ُت َّ
صوصاِ ،
صاح َب األسطو َر ِة التّاريخ َّي ِة التي ت ُ
َقول
ال َق ْريَ ِة ،بَ ْل كانَُ ،خ ً
غسان َوتَ َف َّرقوا في
إنَّ ُه كانَ ،في ق ِ
َديم ال َّزمانِ َ ،وقَ ْب َل أنِ انْ َدث َ َر بنو ّ
َمشارِقِ بُلدانِ ال َع َر ِب ومغا ِربِها ،كا َن َ
ذاك ال َب ْي ُت ق َْص َر أُ َم َرا ئِهِم
َو ُملوكِهِم ،وكانَ ْت إ ْزرِع ،ال ُمتَ َه ِّد َم ُة ال َّز ِريَّ ُة ال َحقير ُة ال َي ْو َمِ ،
عاص َم َة
ال َغ ّسانِ ّيين و َم َق َّر أ ْمجا ِد ِهم و َعظَائِ ِمهم...
لَ ْم يَ ُك ْن بَ ِق َي ِم ْن ُهم ومن تِل َْك األ ْمجا ِد وال َعظائِ ِم في َذلِ َك الحينِ
ٍ
حكايات وأساطي َر
اس َح ْولَه
َغ ْي ُر هذا ال َب ْي ِت ال ُمتَ َه ِّد ِم َوقَ ْد نَ َس َج ال ّن ُ
ال أ َّو َل لها وال ِ
آخر ،وكا َن لَ ْم يَ ْب َق يُحا ِف ُظ على شَ ْي ٍء ِم ْن معالِ ِم
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ِ
ومفاخرِه َغ ْي ُر ما كا َن قَ ْد بَ ِق َي على با ِب ِه ِم ْن زَخار َِف
الماضي
السوداء ،و ِم ْنها َر ْس ٌم ِفطْر ٌِّي ،لَيْ َس
و ُر ٍ
سوم َم ْنقوشَ ٍة على أ ْحجا ِر ِه َّ
للس ِّي َد ِة العذرا ِء تَ ْح ِم ُل الطِّفْل.
فيه شَ ْي ٌء ِم َن ال َف ِّنَّ ،
الباب
ول ِك ْن إذا كا َن ِم ْن ق َْص ِر األُمرا ِء ال َغ ّسان ّيي َن لم يَ ْب َق َغ ْي ُر ذاك ِ
َوزَخا ِر ِف ِه وأساطي ِر ِه ،كا َن قَ ْد بَ ِق َي َم َع ُه ،أصحابُ ُه أ ْحفا ُد أ ْحفا ِد أُولَ ِئ َك
األمرا ِء والذين يُثْبِتو َن أ َّن ال ُعروبَ َة يُ ْم ِك ُنها أ ْن ت َـكو َن أيْ ًضا ِع ْن َد
َغ ْي ِر ال ُم ْسلِمي َن ولَ ْي َست َوقْفًا َعلَ ْيهِم ،وأ َّن ال َغسان ّيي َنَ ،وقَ ْد كانوا
نصارى ،قَ ْب َل ظُهو ِر ال َّنب ِِّي ،كانوا يَ ْف َخرو َن بِعروبَ ِتهِم ،ويَتَ َح َّدرو َن
ِم ْن ِع ْر ِقها ،قَ ْد َر ما كا َن أُمرا ُء َم َّك َة وبنو قُ َريْشَ ،ع َربًا و ِم ْن ِع ْرقِ
ال ُعروبَة.
حاب ال َب ْي ِت ال َح َجر ِِّي ال ُمتَ َه ِّد ِم ال َوضيع الغارِقِ ِب ِن ْص ِف ِه
وكان ْ
أص ُ
تَ ْح َت األ ْر ِض يَقولُونَ ،ويُ َؤكِّدو َن َم َع أ ْهلِ ال َق ْريَ ِة ،إنَّ ُهم ُه ُم األُمرا ُء
الباقون ِم ْن أُمرا ِء بني غ َّسا َن ـ كانوا يَقولُو َن َذلِ َك وال يَظْ َه ُر َعلَ ْيهِم
بالس َع ِة والف ِ
ُروس َّي ِة
شَ ْي ٌء ِم َن اإلما َر ِة التي يَ َّدعونَها ،لَ ْي َس فَ َق ْط َّ
وال َعظَ َم ِة ،بل أيْ ًضا باأل ْخالقِ وال َه ْي ِ
ئات وب ِِس ْح َن ِته ِِم ال َق َر ِويَّ ِة الثَّقيلَ ِة،
ِم ّما كا َن يَظْ َه ُر على َمال ِم ِحهِم ،وال يُ َف ِّرقُ ُهم بشَ ْي ٍء َع ْن باقي
الفلحي َن ال ِغ ِ
الظ في قُرى َح ْورانَ ،اللَّ ُه َّم ما عدا الفَتا َة ميريام ،أو
ّ
بال َحر ِِّي األمير َة ميريام ،ابْ َن َة ِ
الص ِب َّي َة العالِ َي َة ال ّر ِ
أس
صاح ِب ال َب ْي ِتَّ ،
ت َـتَ َدلّى ِم ْن ُه ذوائِ ُب َس ْودا ُء لَ ّما َع ٌة يُ َخ َّي ُل إلَ ْي َك أنَّها تَ ْدفَ ُع ِب َو ْجه َِك
شَ رار ٍ
ات ِم َن ال ّنار.
كانَ ْت ميريا ُم فَقي َر ًة ِمث َْل ك ُِّل بَ ِ
نات ال َق ْريَ ِة ،وكانَ ْت تَ ْرتَدي ذاتَ
الجل ِب َّي ِة ال َوسي َع ِة التي تَ ْرتَدي ِمثْلَها باقي بَ ِ
نات ال َق ْريَ ِة والتي
ّ
الفتح والض ّم.
كيسا ف َْض ً
تُشْ ِب ُه ً
فاضا لَ ُه كُ ّمانِ وفَتْ َح ٌة [وفُتْ َح ٌة .يجو ُز ُ

د.ج ] َصغير ٌة ِع ْن َد ال ُع ُن ِق ،وهو ث َ ْو ٌب ِم ْن خصائِ ِص ِه أ ْن ال يَ ْج َع َل
ُم َد َّور ِ
ات ال َم ْرأ ِة التي تَلْب ُِس ُه تَظْ َه ُر وتُثي ُر اشْ ِتها َء ال ِّرجا ِل ،ولَ ْي َس في ِه
الص ْد ِر ال ّنا ِه ِد يَظْ َه ُر أكْثَر
سي َغ ْي ُر َج ْعلِ َّ
ِم ْن دواعي ال ِّندا ِء ال ِج ْن ِّ
بُروزًا وارتِفا ًعا.
وكُ ْن ُت أراها ِع ْن َدما ت َ ْذ َه ُب إلى َع ْينِ الما ِء وتأتي ِم ْنها ،تَ ْمشي بَ ْي َن
أتْرابِها ُم ْعتَ ّز ًة ُمتَ ِ
ياب
ساب َج َس ُدها ال َج ُ
ميل ال َم ْنثو ُر انْ ِس َ
فاخ َرةً ،يَ ْن ُ
األفْعى بَ ْي َن األزْهارِ ،و ُه َّن يَتْ ُركْ َنها ت َسي ُر أما َم ُه َّنَ ،ع ْن ِفطْ َر ٍة ،ا ْع ِتبا ًرا
أنَّها الكَبير ُة بَ ْي َن ُه َّن وا ْع ِترافًا ِب َم ْن ِزلَ ِتها.
السا َع ِة األُولى التي شا َهدْتُ فيها األمير َة ال َغ ّسان َّي َة أ َخ ْذتُ
و ُم ْن ُذ ّ
أحوك َح ْولَها َحلْ َق ًة ِم َن ال ِّر ِ
ُ
وايات ال َجميل ِة الشِّ ْع ِريَّ ِة ُمتَ َخ ِّي ًل إيّاها
ات ال َغ ّسانِ ّي ِ
ُم ْز َدانَ ًة ِب َجميعِ ما كا َن لألمير ِ
ات أيّا َم َم ْج ِد ِه َّن ِم ْن َمزايا
ماالت و َم ِ
و َج ٍ
حاسن.
وكانَ ْت تَ ْعر ُِف أُسطو َرت َها كأمير ٍة غ َّسان َّي ٍة :كانَ ْت َجميل ًة ُحلْ َو ًة
دي
ذاتَ َع ْي َن ْينِ َس ْودا َويْنِ أكْثَ َر ِم َن ال َف ْح ِم تَ ِن ّمانِ َعنِ اشْ ِتعا ٍل َج َس ٍّ
َريب ،ويَكا ُد ال ّن ِاظ ُر إلَ ْيها ،حا َّر ًة ُملْتَ ِويَ ًة َعطْشى ،يَتَ َخ َّي ُل أنَّها َد ْو ًما
غ ٍ
في نَشْ َو ٍة كا ِملَ ٍة ِم ْن بَ َه ِ
جات الوِصال.
و ِع ْن َدما كُ ْن ُت أ ْذ َه ُب إلى َع ْينِ الما ِء ،وأ ْجلِ ُس في ِظال ِل َر ْو َض ِتها،
وأشا ِه ُد الفَتا َة تَـ ْن َحني ِب َج َس ِدها ت َ ْمألُ َج َّرتَها ،كُ ْن ُت أ ْذكُ ُر يَسو َع
الس ْمرا ُء
ال َج َ
السا ِم ِريَّ ُة َّ
قوب وتأتي ّ
ميل يَ ْجلِ ُس على ِبئْ ِر يَ ْع َ
وال َّرشي َق ُة وال َه ْيفا ُء ،ك ِ
َهذ ِه األمير ِة ال َغ ّسانِ َّية ،وت ُ ْن ِش ُد لَ ُه َصالتَها
وت ُ
َقول:
بيب ُم ْن ُذ طُلو ِع ال َف ْج ِر َولَ ْم أ َر ْك
«اِنْتَظَ ْرت َُك يا َح ُ
فَتَّشْ ُت َع ْن َك بَيْ َن ال َحدائِقِ وال َّرياحينِ َولَ ْم أ ِج ْدك
واآل َن أنا أما َم َك َوقَ ْد لَ ِقيتُ َك
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ناي ت َْستَطيعانِ أ ْن ت ُشا ِهدانِك
والغ ََس ُق لم يَ ْكتَ ِم ْل و َعيْ َ
فَتَ ْمتَلِئانِ ِم ْن صو َرتِ َك ال َم ْعبو َدة
وال ّنو ُر بأ ْج َم ِع ِه ِع ْن َد ُر َ
ؤياك يَ ْد ُخ ُل إلى قَلْبي
(((
السماوات».
وأرى في َع ْي َن ْي َك ال ُم ْد ِهشَ تَ ْينِ الفاتِ َنتَ ْينِ َجمي َع َّ

السا ِم ِريَّ ِة
وأنا أشُ ُّك أ ْن تَكو َن ميريا ُم تَ ْعرِف شَ ْيئًا ِم ْن أُنْشو َد ِة ّ
لِ َي ُسو َع على ِبئْ ِر يَ ْعقوب.
ول ِك َّن ِميريا َم لَ ْم تَكُن ت َ ْب َخ ُل َعل ََّي ـ وهي تَ ْعرِف أنَّني ما كُ ْن ُت
أجي ُء إلى ال َّد ْو َح ِة ّإل ألُشا ِه َدها وأت َ َمتَّ َع ِب ُر ْؤياها ـ ِب َنظَر ٍ
ات فيها
السا ِم ِريَّ ِة من ُح ٍّب وتَـتَ ُّي ٍمُ ،مظْ ِه َر ًة تَ َعلُّقًا ِفطْ ِريًّا حا ًّرا
ما كا َن ِع ْن َد ّ
الصبو ِح ال َو ْج ِه الذي جا َء إلى
بِهذا الفتى ال َغريب ،ال َّر ِ
شيق ال ِق ِ
وامَّ ،
السا َع ِة األُولى يَقْضي
للسلْطانِ َ ،وقَ ْد أ َخ َذ ُم ْن ُذ ّ
إ ْزرِع يُشي ُد ِقال ًعا ُّ
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«سـ َن ٍ
الصحافَ ِة
(((
وات ِطــوالٍ» عــى َرحيـ ِل إســكندر رِيايشَ ،صـ َد َرتْ  ،عــى نَ َف َقـ ِة نَقيــبِ ِّ
بَ ْعـ َد َ
الت َج َمـ ِة التــي َوضَ َعهــا ال ِّريــايش لـــ «إنجيــل» إدمــون
زهــر عسـران ( 1914ـ  ،)2010طَبْ َعـ ٌة ثانِيَـ ٌة ِمـ َن َّ ْ
ِ
ُ
بإصدارِهــا ومــارك إســكندر ريــايش
ع
ـر
ـ
ت
مل
ا
ن
ـ
م
ُل
ٌّ
ِ
الســامر َّية ويســوع .قَـ َّد َم لِ َهـ ِـذ ِه الطَّ ْب َعـ ِة ك َ َ َ ِّ ْ
روســتانّ :
الصحافَ ـ َة كوالِـ ِـده .وبِ ــا أ َّن َهـ ِـذ ِه الطَّ ْب َع ـ َة الثّانِ َي ـ َة ال تَ ْح ِمـ ُـل تاري ًخــا ،فَ ُجـ ُّـل مــا ُ ْي ِك ـ ُن
الــذي ا ْمتَ َه ـ َن ِّ
الس ـ َن ِة التــي واىف فيهــا األ َجـ ُـل مــارك ـ وبَ ْع ـ َد َس ـ َنواتٍ
تَأْكي ـ ُد ُه هــو أ َّن ُصدو َرهــا كا َن قَبْـ َـل  1973ـ َّ
«سـ ٍ
ـنوات طــوال»
عــى َوفــا ِة إســكندر (ِ )1961بقَري َن ـ ِة مــا يَـ ِر ُد يف ُم َق ِّد َم ـ ِة عس ـران ِم ـ ْن إشــا َر ٍة إىل َ
ـرِه .لَـ ْم يَتَ َسـ َّن لنــا الوقـ ُ
ـوف عــى الطَّبْ َعـ ِة األوىل ِمـ ْن تَ ْر َج َمـ ِة
ـن َرحيـ ِل صا ِحــبِ األث َـ ِر وتَ ْجديـ ِـد نَـ ْ
بَـ ْ َ
ِ
ِ
ِ
َ
بالصي َغـ ِة التــي تَـ ِر ُد بِهــا
ـا
ـ
ن
ه
ـايش
ـ
ي
ر
ال
ـا
ـ
ِه
ب
د
ه
ـ
شْ
ت
س
ي
ـي
ـ
الت
ة
ر
ـ
ق
ف
ال
ة
ـ
ر
عا
م
ن
ـ
ك
ول
ـوع
ـ
ويس
ة
ي
ـامر
ـ
ْ
ِ
ضَ
ََْ ُ
ِّ ُّ ُ
الس َّ
ِّ
َّ ُ َ
ّ
َ
َهـ ِـذ ِه ال ِف ْقـ َر ُة نَف ُْســها يف الطَّ ْب َعـ ِة الثّانِ َيـ ِة تَدعــو إىل الشَّ ـ ِّـك يف ُمطابَ َقـ ِة الطَّ ْب َعـ ِة الثّانِ َيـ ِة الطَّ ْب َعـ َة األوىل،
وإىل التَّ َو ُّجـ ِ
ـس ِمـ ْن أ ْن تَـــكو َن يَـ ُد «تَهذيــبٍ » مــا قَـ ِـد ا ْمتَـدَّتْ إلَيْهــا.
يف ما ييل ،ال ِف ْق َر ُة امل ُْستَشْ َه ُد بِها ُهنا كام تَ ِر ُد يف الطَّ ْب َع ِة الثّانِ َي ِة:
بيب ُم ْن ُذ طُلو ِع ال َف ْج ِر َولَ ْم أ َر ْك
«انْتَظَ ْرت َُك يا َح ُ
فَتَّشْ ُت َع ْن َك بَ ْ َي ال َحدائِقِ وال َّرياح ِني َولَ ْم أ ِجدْك
واآل َن أنا أما َم َك َوقَ ْد لَ ِقيتُ َك
والغ ََس ُق مل يَ ْكتَ ِم ْل و َعيْنا َي ت َْستَطيعانِ أ ْن تُشا ِهدانكِ
فَتَ ْمتَلِئانِ ِم ْن صو َرتِ َك امل َ ْعبودَة
وال ّنو ُر بأ ْج َم ِع ِه ِع ْن َد ُر َ
ؤياك يَ ْدخ ُُل إىل قَلْبي
ِ
الساموات».
ع
مي
ج
ي
ِ
ت
ن
ت
الفا
ي
ِ
َ َ ْ َ َ َّ
وأرى يف َع ْي َن ْي َك امل ُ ْد ِهشَ تَ ْ

ك َُّل َوقْ ِت ِه في اللَّحاقِ بِها أيْ َنما َذ َه َب ْت وأيْ َنما جا َءتْ  ،ويُ ْس ِم ُعها ِم ْن
ناك كَلِ ٍ
ُهنا و ِم ْن ُه َ
مات ظَري َف ًة لَطي َف ًة ُم ِحبَّ ًة لَ ْم تَـكُن ُمعتا َد ًة أ ْن
ت َْس َم َعها ،ولَ ْم يَ ُك ْن ِفتيا ُن قَ ْريَ ِتها يَ ْعرِفو َن شَ ْيئًا ِم ْنها.
وفي َذلِ َك ال ُع ْم ِر لَ ْم أكُ ْن أ ْعر ُِف أ َّن هذا الشَّ ْو َق وهذا االشْ ِتها َء
الص ِب َّي ِة ال َح ْسنا ِء ُه َو ال ُح ُّب َوقَ ْد
اللذين كُ ْن ُت أشْ ُع ُر ِبهِما نَ ْح َو َّ
َو َج ْدتُ ُه وكُ ْن ُت أُفَتِّ ُش ُم ْن ُذ ال َحداث َ ِة َع ْنه.
فهل كُ ْن ُت بال َحقي َق ِة ُم ْغ َر ًما باألمير ِة ال َع َرب َّي ِة ِ
ذات ال َع ْي َن ْينِ
ِ
لوكي
الواس َعتَ ْينِ ال ُمظْلِ َمتَ ْين ،أم إنَّني كُ ْن ُت مأخوذًا ْ
بأصلِها ال ُم ِّ
ونَبالَ ِة َح َركاتِها وشُ مو ِخ أنْ ِفها ،وهو شُ مو ٌخ كا َن يأتي طَبي ِع ًّيا،
كأنَّها كانَ ْت َد ْو ًما تَ ْذكُ ُر أنَّها في َح َسبِها ونَ َسبِها تَ ْعتَلي فَ ْو َق َجميعِ
بَ ِ
نات بَل َِدها ،وكُ ْن ُت أشْ ُع ُر أنَّها لَ ْن ت ُجاف َيني ولَ ْن ت َ ُر َّدني إذا حا َول ُْت
اب ِم ْنها،
ا ْح ِتضانَها ،ول ِك َّنني َم َع َذلِ َك ،ما كُ ْن ُت أ ْج ُس ُر على االقْ ِتر ِ
حتّى وال على أ ْخ ِذ يدها.
وكانَ ْت أُسطور ُة إما َرتِها قَ ْد َس َح َرتْني لِ َد َر َج ٍة كبير ٍة ،وأ َخ ْذتُ أشْ ُع ُر
أنَّني ،باأل ْحرىُ ،م ْستَ ْع َب ٌد لَها أكْثَر ِم ّما أنا عا ِب ٌد لها.
و ِم ْن َورا ِء ُمالطَ َف ِتها لي ،ونَظَراتِها الشَّ ِه َّي ِة التي كانَ ْت تَ ْر ُمقُني بِها،
جيب با ْح ِمرا ِر األطْفا ِل ،فأَظْ َه ُر أما َمها ِب َه ْيئَ ٍة َز ِريَّ ٍة ِص ْبيانِ َّي ٍة
وكُ ْن ُت أُ ُ
جانب آ َخ َر ،في ك ُِّل شَ ْي ٍء ت َ ْع َملُ ُه أو تَقولُ ُه،
َخجولَ ٍة ،وكانَ ْت ِم ْن
ٍ
تَ ْزدا ُد أمامي َح ْي َرتي وأفْ ِق ُد تَ َوازني.
ومع أنَّني كُ ْن ُت أشع ُر أ َّن ك َُّل شَ ْي ٍء فيها يَ ْجتَ ِذبُني ويُو ِق ُظ ِف َّي
يال ُجنونِ َّي ًةِ ،م ْن نَظَراتِها ال ُمشْ تَ ِعلَ ِة ،لِ َص ْدرِها العا ِم ِر القا ِفزِ،
أ ْم ً
الضا ِمرِ ،لِ َح َركاتِها
لِ َخ ْصرِها ال ُملْتَوي ،لِ ِر ْدفَ ْيها ال ُمتال ِع َب ْينِ  ،لِ َبطْ ِنها ّ
الشَّ ِه َّي ِة ـ َم َع ك ُِّل هذا لَ ْم أج ِِد الشَّ جا َع َة الكاف َي َة آل ُخذَها بَ ْي َن
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ِذرا َع َّي ،وأ ْحتَ ِض َنها َذلِ َك اال ْح ِتضا َن الذي كُ ْن ُت ما ِزل ُْتُ ،م ْن ُذ َع َرفْتُها،
أ ْحلُ ُم ِب ِه في ك ُِّل دقيق ٍة لَيْ ًل نَها ًرا.
•

وانْتَ َه ْت ِحكايَتي َم َع األمير ِة ال َغ ّسانِ َّي ِة نِهايَ ًة َهزيلَ ًة ُم ْؤ ِس َف ًة ِج ًّدا،
فإنَّما شُ ّبا ُن ال َق ْريَ ِة ،وبأ ْج َم ِعهِمَ ،مفْتونو َن ُمتَ َّيمو َن بها ،وبأ ْج َم ِعهِم
وأصلُها ال ُملُوكِ ُّي ،فَ َي ْحتَرِمونَها وال يَ ْج ُسرو َن على
يَ ُغ ُّر ُهم َح َس ُبها ْ
ريب الذي جا َء
التَّ َق ُّر ِب إلَ ْيها ،فإنَّما َهؤال ِء أغ َْض َب ُهم هذا الفتى ال َغ ُ
ِم ْن بال ٍد بَعي َد ٍة يَ ْحتَ ِك ُر الْ ِتفات َها وا ْه ِتما َمها ،يَجِدونَ ُه َد ْو ًما بال ُق ْر ِب
ِم ْنهاَ ،ويَجِدونَها َد ْو ًما بال ُق ْر ِب ِم ْن ُه ،فثاروا َو َذ َهبوا لِل ِْح ْصنِ الذي
كُنا نُشَ ِّي ُد ُه و َد َّمروا ك َُّل شَ ْي ٍء فيه ،واشْ تَ َّد َص َخ ُب ُهم لِ َد َر َج ٍة َج َعلَتْنا
نَ ْخشى جانِ َب ُهم و نَتْ ُر ُك ال َبلْ َد َة ِبطَري َق ٍة خائِ َف ٍة ُم ْخجِل ٍة َه َربًا
ِم ْن ُهم ،إنَّما بَ ْع َد أ ْن َو َّد ْع ُت األمير َة ال َغ ّسانِ َّي َة ِب َنظْر ٍة َحزين ٍة كَئيب ٍة
ِج ًّدا ،وت َ َركْتُها تَشْ كو ،وال شَ َّكِ ،م ْن َجبانَ ِة هذا ِ
العاش ِق الخائِ ِف،
ريب الذي ْاستَطا َع أ ْن
ول ِك ْن تَـتَـ َن َّه ُد أيْ ًضاَ ،ورا َء ذاك الفتى ال َغ ِ
السار ُِق
لوكي َوقَ ْد َه َر َب ِم َن ال َق ْريَ ِة كما يَ ْه ُر ُب ّ
يَكْـتَ ِس َب قَلْ َبها ال ُم َّ
أمام ال َج ْن ُدرمة.
ِم ْن ِ
•
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وبَ ْع َد َعشْ ِر َس َن ٍ
وات من َذلِ َك...
في َمسا ِء ِ
ذات لَ ْيلَ ٍة ،في فُ ْن ُدقِ ݒاالس ب ِِد َمشْ َقَ ،ع َرف ُْت في فَتا ٍة
َوام ،را ِف َع ِة ال َّر ِ
أس ،شا ِم َخ ِة األنْ ِف ،األمير َة ال َغ ّسانِ َّي َة
َرشيق ِة الق ِ
ميل الطَّلْ َع ِة يَ ْمشي بال ُق ْر ِب ِم ْنها و َع ْيناها
تُرا ِفقُها أُ ُّمها وفتًى َج ُ
عالِقَتانِ فيه وكانَ ْت ق َِد اقْتَ َرنَ ْت به ُم ْن ُذ أُسبو ٍع فَ َق ْط وجا َءتْ إلى
ِد َمشْ َق في ِر ْحلَ ِة شَ ْه ِر ال َع َسل.

َوتَ َر َّصدْتُ لِلْ َح ْسنا ِء ،حتّى ال َي ْو ِم الثّاني ِع ْن َدما َذ َه َب َز ْو ُجها ،أ َح ُد
الوارثي َن ال ِّد َمشْ ِق ّيين الكبارِ ،خار َِج ال ُف ْن ُدقِ  ،وكانَ ْت أ َخ َذتْ تَـتَ َح َّي ُن
ال ُف َر َص حتّى ْاستَطا َع ْت أ ْن تَ ْقتَر َِب ِم ّني َح ْيثُ كُ ْن ُت أنْتَ ِظ ُرها في
ُرواقِ [رِواقِ  .بالكسر والضم .د.ج] ال ُغ ْرفَ ِة التي نَ َز ل َْت فيها،
وقال َْت لي ِبك ُِّل ُج ْرأ ٍة و ِبلَ ْه َج ٍة َحزين ٍة شَ ِج َّي ٍة« :في َذلِ َك الحين،
ِع ْن َدما َه َج ْرتَ ال َق ْريَ َة ،أ ْم َض ْي ُت أيّا ًما وليا ٍل فَظي َع ًة كثير ًة حتّى
غابَ ْت أخي ًرا ُصو َرت َُك ِم ْن أمامي».
ول ّما َه َم ْم ُت أ ْن َ
أقول شَ ْيئًاَ ،خط َْت إلى ال َورا ِء وعادَتْ إلى ُغ ْرفَ ِتها...
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لَ ْم يَ ُك ْن لي أيَّ ُة َعالقَ ٍة ِف ْع ًل بال َجري َمة ...ول ِك ْن جا َء ِذكْ ُر ْاسمي
واح ٍد يَ ْقتُ ُل ِ
آخ ُر ِ
األحاديث َع ْنها ،وأنا ،وال شَ َّكِ ،
ِ
وآخ ُر
كَثي ًرا في
ِ
ناك َجري َم ٌة ،وكا َن ُه َ
واح ٍد يُ ِح ُّب ال ِّدما َءَ ،و َم َع َذلِ َك كانَ ْت ُه َ
ناك
قَتيل.
َتيل َورا َء ال َخميلَ ِة في طَ َر ِف ال َحدي َق ِة بال َهيْئَ ِة الفَظي َع ِة
كان الق ُ
التي كا َن فيها ،وبال ُغ ِ
هيب الذي َراف ََق َم ْقتَلَه.
موض ال َّر ِ
لالس ِتما ِع إلَ ْي ِه ،فَ َق ْد كُ ْن ُت
وكُ ْن ُت أ َّو َل َمنِ ْاستَ ْدعا ُه ُم التَّ ْح ُ
قيق ْ
ديق ال َب ْي ِت الكبي ِر الذي أُلْ ِق َي ِت ال ُجثَّ ُة في َحدي َق ِت ِه ،فكا َن ِم َن
َص َ
قيق
الطَّبي ِع ِّي أ ْن يُ َحق َِّق معي
البوليس ِم ْن ِج َه ٍة ،ث ُ َّم قاضي التَّ ْح ِ
ُ
قيق َمزا ِع َم
صوصا ِع ْن َدما َس ِم َع
البوليس وقاضي التَّ ْح ِ
ِم ْن بَ ْع ِد ِهُ ،خ ً
ُ
ال ّن ِ
اس ِم ْن أنَّني كُـ ْن ُت على ِصلَ ٍة َم َع ِس ِّت َذلِ َك ال َب ْيت.
كان َذلِ َك في بَيْروتَ ـ بَيْروتَ َذلِ َك ال َّزمانِ ِ ،ع ْن َدما كانَ ْت قُصو ُر
الذ ِ
َّوات تُشْ ر ُِف ِم َن األعالي على ال َبل َِد ِب َوجا َه ِتها و َمكا ِر ِمها
َو َسطْ َوتِها ،ت ِ
ُفاخ ُر ال ُم َ
لوك وال ُعظَما َء الذين كانوا يَ ْنزِلو َن ُض ُيوفًا
َعلَ ْيها ،وال ُوال َة األتْر َاك الذين يَتَ َق َّربو َن ِم ْنها ،و ِب ِنسائِها ال ُم ْر َه ِ
فات
ميالت العائِ ِ
خات ال َج ِ
البا ِذ ِ
الس َع ِة وال َّدال ِلَ ،و َحيا ِة التَّ َر ِف
شات في َّ
واللَّ ْه ِو ولَ ِع ِب ال َو َرقِ وال َه َوى ال يَ ْح ِر ْم َن أنْفُس ُه َّن شَ ْيئًا ِم ْن بَ َه ِ
جات

ِ
باأللوف لِلْ َع ْي ِش على
َه ِذ ِه ال َحيا ِة ،ت ُسا ِع ُد ُه َّن اللِّيراتُ ال َّذ َه ِب َّي ُة
َليقات ِم ْن َورا ِء ُح ِّريَّ ٍة يأ ُخ ْذنَها َورا َء انْه ِ
أهوائِ ِه َّن ط ٍ
ِماك رِجالِ ِه َّن
ِم ْن جانِـبِـهِم أيْ ًضا ِب َحيا ِة اللَّه ِو وال َملَذ ِ
ّات ال ّدائِ َم ِة ،ت َْس َم ُح لَ ُه ْم بِها
َماليي ُن ُه ُم الكَثير ُة وال َحيا ُة ال َغ ِن َّي ُة ال ُمتْ َرفَ ُة التي تُرا ِفقها.
وفي َحدي َق ِة بَ ْي ٍت كَبي ٍر ِم ْن َه ِذ ِه ال ُب ُي ِ
وت الكَبي َر ِة َح ْيثُ أ ْهلُ ُه ال
يَ ْعرِفو َن َض ْو َء ال َّنها ِر ويَتَ َمشَّ ْو َن على ال َق ْو ِل القائِلَ « :م ْن َس ِه َر الل ََّيل
نا َم ال َّنهار»...
والصبابَ ِة وال ِّر ْح ِ
ِ
الت ال َخالئِ َّي ِة
فالل َُّيل ،ك َُّل لَ ْيلَ ٍة ،كا َن لل َم ْي ِس ِر
والكأس َّ
ال ُمتَ َن ِّو َع ِة ،وال َّنها ُر ،لل ّرا َح ِة وتَ ْج ِ
ديد القُوى ،وانْ ِتظا ِر اللَّيلِ اآلتي...
وكا َن أ ْه ُل ال َب ْي ِت الذي في ِه ال َحدي َق ُة في بِدايَ ِة الْ ِتجائِهِم لل َّن ْو ِم ِع ْن َد
السا ِد َس ِة َصبا ًحا تَقْري ًبا ِع ْن َدما شا َه َد أ َح ُد ال َخ َد ِم ال ُجثَّ َة
السا َع ِة َّ
ّ
واستَ ْفظَ َع ،طَ ْب ًعا ،ال َمشْ َه َد َغ ْي َر ُمتَ ِ
جاس ٍر على
َورا َء إ ْحدى ال َخمائِلِ ْ ،
اب ِم ْنهاَ ،وقَ ْد ْأس َر َع نَ ْح َو ال َب ْي ِت ُم ْرتَ ِع ًبا خائِفًا ال يَ ْعر ُِف ماذا
االقْ ِتر ِ
يَ ْع َمل!
ِ
إيقاظ
وال شَ َّك أ َّن جمي َع األفْكا ِر سا َو َرت ْ ُه سا َعتَ ِئ ٍذ ما عدا ِف ْك َر َة
الص ِب َّيتَ ْينِ
«أسيا ِد ِه» أ ْهلِ ال َب ْي ِت ِم ْن نَ ْو ِمهِم ـ األُ ِّم ال َح ْسنا ِء وابْ َنتَ ْيها َّ
الس ِّن الذي لَ ْم يَ ُك ْن جا َو َز ُع ْم ُر ُه
الفاتِ َنتَ ْينِ َ ،وشَ قي ِقهِما َّ
الصغي ِر ِّ
َّبيعي
الثّانِ َي َة َعشَ رةَ ،وال َع ِّم ال َك ْهلِ ال ُمتصابي الذي كا َن ِم َن الط ِّ
أنَّ ُه َورِثَ أخا ُه وأ َح َّب أ ْر َملَتَ ُه ال َح ْسنا َء ،وكا َن وال شَ َّك إيْقا ُظ أ ْهلِ
ال َب ْي ِت ِم ْن نَ ْو ِمهِم ِع ْن َد الخا ِد ِم ال ُم ْرتَج ِ
ِف شَ ْيئًا ُمخيفًا قَ ْد َر ما كانَ ْت
ريب َورا َء ال َخميلَ ِة في
وض ْعهِا ال َغ ِ
ُمخي َف ًة ُمشا َه َدتُ ُه لِلْ ُجثَّ ِة في َ
ال َحديقَة.
وكانَ ِت المائِ َد ُة في تِل َْك القُصو ِر ِ
فاخ َر ًة ِج ًّدا َو َوسي َع ًة ِم ْضيافَ ًة
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َس ِخ َّي ًة تَتَ َحلّى ك َُّل َمسا ٍء ب ُِس ْف َر ٍة عا ِم ِريَّ ٍة يَ ْج ِل ُس َح ْولَها َع َد ٌد
الض ِ
يوف الذين كا َن ال بُ َّد ِم ْن ُوجو ِد ِهم ،تَبَ ًعا لِ َعظَ َم ِة تِل َْك
ِم َن ُّ
القُصو ِر وتَقالِ ِيدها التي كانَ ْت والئِ ُمهاِ ،ب َو ْج ٍه أ َّولِ ٍّيَ ،مظْ َه ًرا َر ِ
ئيس ًّيا
لِ َوجا َه ِتها ،وحتّى اآل َن األ ْم ُر ال يَز ُال نَ ْو ًعا هكذاَ ،م َع أ َّن األيّا َم
وات وال َوجا َه ِ
واألزما َن ت َ َغ َّي َرتْ  ،والثَّ َر ِ
ات انْ َدث َ َرتْ  ،وال تَز ُال عا َد ُة
َه ِذ ِه الوالئِ ِم قائِ َم ًة في تِل َْك القُصو ِر تُثي ُر َد ْو ًما ِع ْن َد ال َم ْد ُع ِّوي َن
ِذ ِ
والس َع ِة التي أ َخ َذتْ ت َـتَ َقل َُّص ،كما أنَّها
كريات ال ِع ِّز الذي َم َضى َّ
ِم ْن جانِ ٍب آ َخ َر ت ُ ْحيي ِذكرى َجري َم ِة ال َحدي َق ِة ال َغ ّناء.
قلناَ :وكا َن ِ
آخ ُر ِفك ٍر طَ َرأَ على الخا ِد ِم ِف ْك َر َة إيْ ِ
«أسيا ِد ِه»،
قاظ ْ
فَ َق ْد كا َن يَ ْعرِف أ َّن إيقاظَ ُهم « َجري َم ٌة» ت ُوازي ِع ْن َد َهؤال ِء فَظا َع َة
أصاب أ َح َد رِفا ِق ِه
قَتْلِ ال َّر ُجلِ الذي في ال َحدي َق ِةَ ،و َذكَ َر ما كا َن
َ
َجاس َر وأيْ َق َظ َس ِّي َد َة ال َب ْي ِت لِ َضرور ٍة ماَ :ر َمتْ ُه أ َّو ًل
ذاتَ يَ ْو ٍم ِع ْن َدما ت َ
بإبريق الشّ اي الذي كان أما َمها فَ َحطَّ َم ْت َجبي َن ُه ،ث ُ َّم أ َم َرتْ باقي
ِ
ال َخ َد ِم ِبطَ ْر ِد ِه بَ ْع َد أ ْن يُشْ بِعو ُه َض ْربًا.
ألَ ْم يَتَل ََّق كَ َغ ْي ِر ِه ِم َن ال َخ َد ِم األوا ِم َر ِب َع َدم إزْعا ِج أ ْهلِ ال َب ْي ِت،
رأس ُه يَطي ُر إذا
وت َ ْركِهِم يَنامو َن حتّى َولَ ْو َخ َربَ ِت ال ُّدنْيا ـ وإ َّن َ
فَ َع َل َغ ْي َر َذلِ َك؟ ت َ َذكَّ َر الخا ِد ُم ك َُّل هذاَ ،م َع ك ُِّل ما كا َن َعلَ ْي ِه ِمنِ
ْاض ِطراب ...ورأى أخي ًرا أ ْن يَلْ َجأَ إلى ال َمطْ َب ِخ يُ ْخ ِب ُر الطّاهي الذي
ئيس ال َخ َد ِم بالشَّ ْي ِء الفَظيعِ الذي رأى ،وأُ ْس ِق َط في
كان نَ ْو ًعا ما َر َ
ِب أ ْن يَ ْع َملَ ُه دو َن أ ْن
يَ ِد هذا ،وهو ِب َد ْو ِر ِه ر َ
اح يَتَسا َء ُل ما الذي يَج ُ
يَلْ َجأَ للبوليس ِم ّما كا َن يَ ُ
خاف َعوا ِق َب ُه كثي ًراَ ،وقَ َّر َر أخي ًرا أ ْن يُ َفتِّ َش
ديم ال َخواجا.
وس ْف َرجي ال َب ْيت ،ونَ ِ
الس ّتُ ،
َع ْن يوسف ـ َع ْربَجي ِّ
وس َف ولَ ْم يَجِدا ُه َم َع أنَّ ُه
وأ َخ َذ الخا ِد ُم وال َعشِّ ُّي يُ َفتِّشانِ َع ْن يُ ُ

وس ُف بال َب ْي ِت في َذلِ َك ال َوق ِْت،
كا َن ِم َن الواج ِ
ِب أ ْن يَكو َن يُ ُ
َح ْس َب ما تَ ْقتَضي ِه وظائِ ُف ُه ال ُمتَ َن ِّو َع ُة ،ول ِك ْن ،كا َن ِم َن ال ُم ْستَحيلِ
وس َفَ ،ح ًّيا على األق َِّل ،فَ َق ْد كانَ ِت ال ُجثَّ ُة في ال َحديقَة
إيجا ُد يُ ُ
ُجثَّ َة يوسفَ ،ولَ ْم يَتَ َم َّي ْزها الخا ِد ُم أل َّو ِل َو ْهلَ ٍة ِع ْن َدما شا َه َدها،
إ ْذ إنَّ ُه ،كما قُلْنا ،لَ ْم يَ ْقتَر ِْب ِم ْنها ويَتَ َف َّح ْصها ،وثان ًيا ،لِما كا َن فيها
ِم ْن تَ ْبشيعٍ وت َشْ وي ٍه ،وألنَّها كانَ ْت َمقْلوبَ ًة على نَف ِْسها ،فلَ ْم يَ ُك ْن
بإ ْمكانِ َر ُجلٍ أصابَ ُه َ
حال.
ذاك ال ُّر ْع ُب أ ْن يَتَ َع َّر َف على َمال ِم ِحها ً
ول ِك ْنِ ،ع ْن َدما تَ َج َّم َع ال َخ َد ُم والجيرا ُن أخي ًرا ،واقْتَ َربوا ِم َن ال ُجثَّ ِة،
الس ْف َرج َِّي ال َع ْربَج َِّي ال َّندي َم الشّ اب.
وس َف ُّ
َع َرفوا فيها يُ ُ
وس ُف يَ ْح ِم ُل في فَ ِم ِه ِشعا َر ُرجولَ ِت ِه ،فَ َق ْد كان قاتِلُ ُه قَ ْد
وكا َن يُ ُ
فَظَّ َع في ِه إلى هذا ال َح ّد.
ديق ال َب ْي ِت ،وليَ ،ح ْس َب ظَ ٍّن
و ِع ْن َدما َسأَلَني ال ُم َحق ُِّق ،وأنا َص ُ
في ِه ،ما يُ َم ِّك ُنني أ ْن أ ْعر َِف َع ْن َحقي َق ِة َه ِذ ِه ال َجري َم ِة التي ت َجا َو َب
وسري ًعا ـ قُل ُْت لَ ُهُ ،دو َن أ ْن أكو َن ا ْختَ َر ْع ُت
َصداها في ال َمدي َن ِة حالً َ
قام ِج ْن ِس ٍّي ،وهي ت َ ْح ِم ُل ُع ْنوانَها في ف َِم
البارو َدَ « :ه ِذ ِه َجريم ُة انْ ِت ٍ
قَتيلِها ،وتَلْ َع ُب ِفيها ال ِّن ْسوا ُن َد ْو ًرا كَبي ًرا».
وطَ ْب ًعا كا َن ال ُم َحق ُِّق ،وكا َن َجمي ُع ال ّن ِ
اس يَ َر ْو َن هكذا أيْ ًضا ،ول ِك َّنني
َو ْحدي كا َن َمطْلوبًا ِم ّني أ ْن َ
أقول ك َُّل الذي كُ ْن ُت أ ْع ِرفُ ُه َع ْن َذلِ َك
وضيو ِف ِه
أص ِدقائِ ِه ال ُم َق َّربِي َن ُ
ال َب ْي ِت لِ َم ْع ِرفَ ِة ال َجميعِ أنَّني ِم ْن ْ
ال ّدائِمين.
صوصا كُ ْن ُت أ ْعر ُِف ِ
صاح َبتَ ُه
وال شَ َّك كُ ْن ُت أ ْعر ُِف أشيا َء كثيرةًُ ،خ ً
خاصا على قَ ْد ِر اإل ْمكان.
و ِب ْنتَ ْيها َم ْع ِرفَ ًة قَريب ًة ِج ًّدا ت َ ْح ِم ُل طَابَ ًعا ًّ
الس ْف َرج َِّي،
وس َف ُّ
ول ِك َّنني لَ ْم أكُ ْن َغ ُيو ًرا لِ َد َر َج ٍة أقْتُ ُل ِم ْن َورائِها يُ ُ
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َّويل القا َم ِة ،ال ُحلْ َو ال َع ْي َن ْينِ  ،الشَّ دي َد ال ِمر ِاس،
اب ال َقو َِّي ،الط َ
الشّ َّ
اس َو َض ِحكوا ِم ْن َخ َب ِر ِه
وأُشَ ِّن ُع به َذلِ َك التَّشْ ِني َع الذي ْاستَ ْفظَ َع ُه ال ّن ُ
ريئات الطّا ِهر ِ
نات ال َب ِ
كَثي ًرا ،وكا َن قَ ْد َو َص َل َخ َب ُر ُه إلى ْأسما ِع ال َب ِ
ات
في ُخدو ِر ِه َّن ،فأ َخ ْذ َن يَتَسا َءلْ َن ِبك ُِّل حشريَّ ٍة َع ْن َذلِ َك الشَّ ْي ِء
َّبيعي لِيَ َض َع ُه
الذي ِبف َِم القَتيلِ  ،ولِماذا قَطَ َع ُه القاتِ ُل ِم ْن مكانِ ِه الط ِّ
َبيعي.
بِمكانٍ ُم ْستعا ٍر َغيْ ِر ط ّ
•
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ـق الــذي
الصرا َحـ ِة نَ ْقـ ًـا َعــنِ التَّ ْحقيـ ِ
حاشــية نَتَ َكلَّـ ُم ب َهـ ِـذ ِه َّ
ـت ِب َهـ ِـذ ِه التفاصيــلِ َح ْر ِف ًّيــا فــي أ ْوراقِ
جــرى ،وأل َّن الجريمـ َة ُد ِّونَـ ْ
ـق ال َم ْحفوظَـ ِة ِب َم ْح َك َمـ ِة جِنايـ ِ
ـات بيــروت.
التَّ ْحقيـ ِ
ــت ِمــ ْن َورا ِء َذلِ َ
ــف
وس َ
ــك التَّ ْح ِ
وث َ َب َ
قيــق َعــنِ ال َجري َمــ ِة أ َّن يُ ُ
السـ ْف َرج َِّي كان يُحــا ِو ُل أ ْن يَكــو َن فــي ال َب ْيـ ِ
ـت أكْثَـ َر ِم ْن ُسـ ْف َرج ٍِّي
ُّ
ـت
ِم ّمــا كان كَثيــرو َن يَ ْفتَرِضونَ ـ ُه ول ِك ـ َّن عالقَتَ ـ ُه َم ـ َع أيِّ ِه ـ َّن كانَـ ْ
ِم ـ َن الثَّـ ِ
ـاث ِحســانٍ ـ األُ ِّم وال ِب ْنتَ ْيــن؟
وسـ َـف
َو َجـ َد ال ُم َح ِّقـ ُـق ِع ْنـ َد الفَتات َ ْيــنِ فــي ُغ ْرفَتَ ْيهِمــا آثــا ًرا ِمـ ْن يُ ُ
تَـ ُد ُّل علــى ُمــرو ِر ِه ِم ـ ْن ُهنـ َ
ـس
ـاك ُمــرو ًرا ُو ِّديًّــا ِج ـ ًّدا ،ول ِك ـ ْن لَ ْيـ َ
ـي ٌء يَ ـ ُد ُّل علــى اشْ ـ ِتر ِ
ـب أو ِم ـ ْن
اك الفَتاتَيْــنِ ِ ،م ـ ْن قَريـ ٍ
فيهــا شَ ـ ْ
وسـ َـف فــي
بَعيـ ٍـدِ ،بتَ ْدبي ـ ِر قَتْلِ ـ ِه ،ول ِك ـ ْن إذا كا َن َو َج ـ َد آثــا ًرا لِيُ ُ
ـت شَ ـيْئًا ِم ـ ْن
السـ ِّ
ُغ ْرفَ ـ ِة الفَتاتَيْــنِ فَ ُه ـ َو لَ ـ ْم يَ ِج ـ ْد فــي ُغ ْرفَ ـ ِة ِّ
تِلْـ َـك اآلثــار.
َوبَ ْيــ َن ال ِّرجــا ِل الذيــن كانــوا يَــزورو َن َذلِ َ
ــت الكَبيــ َر
ــك ال َب ْي َ
الس ِ
ــخ َّي ِة يَ ْو ِم ًّيــا تَقْري ًبــا ،ويُغازِلــو َن
ويَ ْجلِ ُســو َن علــى مائِ َدتِــ ِه َّ

ويَتَصابَـ ْو َن َمـ َع ِحســانِ ِه الثـ ِ
ـق إلــى
ـاث ،لَـ ْم تَتَّ ِجـ ْه ظنــو ُن ال ُم َح ِّقـ ِ
ـاص ،وبَ ْعـ َد يَ ْو َم ْيــنِ ِمـ َن ال َجري َم ِة أ َخـ َذ ال ُم َح ِّقـ ُـق يَتَراخى
أ َحـ ٍـد خـ ٍّ
وال َحظْنــا أنَّــ ُه أ َخــ َذ يَتَســا َه ُل جِــ ًّدا فــي ُمال َحقاتِــ ِه لِكَشْ ِ
ــف
ـق
ال َحقي َقـ ِة ،وال َحظْنــا أنَّـ ُه بَ ْي َنمــا يَتَظا َهـ ُر بأنَّـ ُه يَتَ َع َّمـ ُـق بالتَّ ْحقيـ ِ
كثي ـ ًرا ،كا َن فَ ْجــأ ًة يَ ِقـ ُـف ِع ْن َدمــا يَظْ َه ـ ُر أقَـ ُّـل ِضيــا ٍء يُ ـ َؤ ّدي إلــى
ـق َم ـ َع
ال َحقيق ـ ِة ويَتَرا َج ـ ُع ،ال ِس ـ َّيما ِع ْن َدمــا يأتــي َد ْو ُر التَّحقيـ ِ
ِ
الحســانِ الث ِ
َّــاث َح ْيــثُ كا َن تَرا ُج ُعــ ُه يَظْ َهــ ُر َمقْصــو ًدا و َجلِ ًّيــا،
َّــروب ال َّدائِــ َم
وكانَِ ،مــ ْن جانِ ٍ
ــب آ َخــ َر ،يَ ْســتَ ْجو ُِب ال َعــ َّم الط َ
َواضــع.
اال ْخ ِض ـرا ِر والخ ْم ـ َر ِة ِب ـك ُِّل ا ْح ِت ـر ٍام وت ُ
وسرى بال َمدي َنة َخ َب ُر ِشرا ِء ال ُم َحقِّق...
والمــال كثيــ ٌر ِع ْنــ َد ال َجما َعــ ِة يَ ْســتَطيعو َن فــي َذلِ َ
ُ
ــك ال َّزمــانِ ،
ـات ِمـ َن الليـر ِ
ِبب ِْضـعِ ِمئـ ٍ
ات ال ُعثْمانِ َّيـ ِةْ ،إســكاتَ األُســو ِد واألَنْمــا ِر
فــي الغابــات.
أصدقــا ٍء وأ ْهــلِ البَيْت،
أصبَ ْحنــا بأ ْج َم ِعنــا ،أنــا وبَ ْع ِض ْ
ومــع َذلِـ َـك ْ
ـاث ُمتَّ َهميـ َن ،ك ُُّل ِ
ِمـ َن ال َعـ ِّم لِل ِْحســانِ الثَّـ ِ
واحـ ٍـد لِ َو ْحـ ِـد ِه طَ ْب ًعا.
ول ِك ْن أيًّا ِم ّنا كا َن القاتِ ُل؟ ُم َؤكَّ ًدا لَ ْي َس أنا الذي قَتَلْت.
ـاس ال يَزالــو َن
حتّــى اآلنَ ،وبَ ْع ـ َد أ ْربَعي ـ َن َس ـ َن ًة ِم ـ ْن َذلِـ َـك ،وال ّنـ ُ
يَتَ َح َّدثــو َن َعــنِ القَتيــلِ الحا ِمــلِ ِب َف ِمـ ِه َمعالِـ َم ُرجولَ ِتـ ِه ،ول ِك َّن ُهــم
حتّــى اآلنَ ،وبَ ْعــ َد أ ْربعيــ َن َســ َن ًة لَــ ْم يَ ْعــر ِْف أ َحــ ٌد مــا هــو
ـح ،و َم ـ ْن ُه ـ َو القاتِــل...
َّ
الصحيـ ُ
ـاص ،أُق ِْس ـ ُم ال َي ـ ْو َم ،أنَّنــي مــا ْاس ـتَطَ ْع ُت
وأنــا نَفْســي ،ب َن ـ ْو ٍع خـ ٍّ
َم ْع ِرفَتَـ ُه َمـ َع أنَّــه كان َمطلوبًــا ِم ّني ،باألكْثَـرِ ،أ ْن أ ْع ِرفَه ،وســأظ َُّل،
بالباطــلِ  ،و ِب َغ ْي ـ ِر ِ
حتّــى ال ِّنهايَـ ِة ،أ ْحلِـ ُـف ِ
الباطــلِ  ،أنَّنــي َم ـ َع ك ُِّل
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ـي.
ـي ٍء حقيقـ ٍّ
ُجهــودي وشَ ـ ْيطَ َنتي ،لَـ ْم ِأصـ ْـل إلــى شَ ـ ْ
َم ْن هو القاتِ ُل؟
هــل ال َع ـ ُّم الظَّريـ ُـف الــذي غــا َر علــى َعشــي َق ِت ِه امــرأ ِة أخي ـ ِه
ــف ا ْع ِتبــا ًرا أ َّن الشّ ــائِ َع َة القائِلَــ َة إنَّــ ُه كا َن أيْ ًضــا
فَ َقتَ َ
وس َ
ــل يُ ُ
شــيق األ ْر َملَــ ِة ال َح ْســناء؟
َع َ
ـق أنَّ ُهمــا
هــل أ َح ـ ُد ُعشّ ــاقِ الفتاتَ ْيــنِ قَتَلَ ـ ُهَ ،وقَ ـ ْد ظَ َه ـ َر لل ُم َح ِّقـ ِ
بالســ ْف َرج ِِّي أكْثَــ َر ِمــ َن الــازم ِم ّمــا هــو ِمــ ْن
يَتَ َســلَّيانِ أيْ ًضــا ُّ
ِ
تقاليــد بُيُ ٍ
ــوت كبيــر ٍة معروفــ ٍة بالبَلَــد؟
ـت غائِ ًبــا
وأنــا ،فــي تِلْـ َـك اللَّ ْيلَ ـ ِةَ ،ع ْن ـ َو ًة َع ـ ْن باقــي الليالــي ،كُ ْنـ ُ
ــل فــي ال َج َبــلِ ِع ْن َدمــا كا َن
ــت أقضــي اللَّ ْي َ
َعــ ْن بَ ْيــروتَ ـ كُ ْن ُ
القاتِـ ُـل يَ ْقتُـ ُـل ويُشَ ـ ِّن ُع ِب ُجثَّ ـ ِة قَتيلِ ـ ِه ،ويأ ُخ ـ ُذ َوقْتَ ـ ُه فــي إ ْج ـرا ِء
ْــك ال َع َملِ َّيــ ِة ال ِجر ِ
تِل َ
اح َّيــ ِة الفَظي َعــ ِة التــي أ ْجراهــا فــي ُجثَّــ ِة
الســ ْف َرج ِِّي ال ِم ْســكين.
وس َ
ــف ُّ
يُ ُ
ـت ديـكًا فــي ال َبلَــد ،فلَـ ْم يَ ُكـ ْن
وإ ْذ إنَّنــيِ ،مـ ْن جانِـ ٍ
ـب آ َخـ َر ،كُ ْنـ ُ
َم ْســمو ًحا لــي أن أغــا َر ِمــ ْن َر ُجــلٍ ِ
واح ٍ
ــل مــا َع ِملَــ ُه
ــد وأ ْع َم َ
وسـ َـف ،فــي ال َوقْـ ِ
ـت الــذي كا َن بإ ْمكانــي أ ْن أطْـ ُر َق،
القاتِـ ُـل َمـ َع يُ ُ
ـس َعشْ ـ َر َة َح ْســناء.
ك َُّل لَ ْيلَ ـ ٍة ،نوا ِف ـ َذ َعشْ ـ ِر َو َخ ْمـ َ
وهكــذا ،لَــ ْم يَكُــ ْن ِع ْن ِ
ــت
ْــت لل َغ ْيــ َر ِةَ ،مــ َع ك ُِّل مــا كانَ ْ
ــدي َوق ٌ
الحســا ُن يَ ْع َملْ َنـ ُه ِمـ َن األشْ ــيا ِء ِ
َصديقاتــي ال َعديــداتُ ِ
والخيانـ ِ
ـات
ِ
ِــب أ ْن ت ُثيــ َر َغيْ َرتــي ،ول ِك َّننــي
الفاض َحــ ِة التــي كا َن ِمــ َن الواج ِ
ـت َد ْو ًمــا أ ْعتَ ِبـ ُر أ َّن ال َغ ْيـ َر َة ِمـ َن ال َمـ ْرأ ِة ُض ْعـ ٌـف ِع ْنـ َد ال َّر ُجــلِ
كُ ْنـ ُ
ال ِم ْعشــاق.
وكُ ْن ُت َد ْو ًما أ ْعتَ ِب ُر أ َّن ُمشا َركَ َة َر ُجلٍ  ،حتّى َولَ ْو كا َن ُس ْف َر ِج ًّيا َم َع
شيق ،ويَ ْح ِم ُل َم َع ُه شقلة ويُ َخف ُِّف َع ْنه...
ريح ال َع َ
َعشي ِقها ،يُ ُ

ُريد أنْ تَ َت َر َّهب
الفَتا ُة التي كان َْت ت ُ
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في َج َبلِ لُبنا َن قُ ًرى ِع ْن َدما يَ ْس َم ُع أ ْه ُل ال ُمغا َمر ِ
ات ْاس َمها ،في
ٍ
سامات َم ْع َن ِويَّ ًةَ ،وتَظْ َه ُر
ِسياقِ ت ََس ُّم ِر ِهم وتَنا ُد ِمهِم ،يَ ْبتَ ِسمو َن ابْ ِت
واالس ِت ْحالم.
على مال ِم ِحهِم َدالئِ ُل االشْ ِتياقِ ْ
َليل لِسو ِء ال َحظِّ ،هي،
َديم قُ ًرىَ ،و َع َد ُدها ق ٌ
وفي َج َبلِ لُبنا َن الق ِ
ل ُربَّماِ ،م ْن َورا ِء َم ِ
ناخها ،و ِعطْ ِر أشْ جارِها وأري ِج زُهورِها ،وطَبي َع ِة
ِميا ِهها ،ت َْستَ ْسه ُِل َع َم َل ال ُح ِّب أكْثَ َر بِكثي ٍر ِم ْن باقي القُرى...
تُو ِق ُظ ال َج َس َد ِع ْن َد أ ْهلِها ،وال ِس َّيما ِع ْن َد نِسائِها ،ف ُيق ِْدمو َن على
َع َملِ ِهَ ،م ْهما كا َن َغ ْي َر شَ ْر ِع ٍّي ،وال يَعو ُدِ ،ب َنظَ ِر ِهم ،الشَّ ْي َء الفَظي َع
خيف الذي يُ ْر ِس ُل ال ُعشّ َاق إلى َج َه َّنم.
ال ُم َ
مثل ،قَ ْريَ ٌة في ِ
رأس ال َج َبلِ  ،وقَ ْريَ ٌة في
ولِهذا اشْ تُ ِه َرتْ بال َمتْنِ ً ،
َسف ِْح ِه ،يَ ُ
أقل ت َ َم ُّسكًا ِبفَضيلَ ِتها
قول العارِفو َن إ َّن ال َمرأ َة ِفيهِما ُّ
ِم ْن َغيْ ِر ِه َّن ِم ْن نِسوانِ باقي القُرى ،واشْ تُ ِه َرتْ ِب ِك ْسروا َن و ِج ّزي َن،
خاص ،ث َالثُ أو أ ْربَ ُع قُ ًرى ال تُ َف ِّر ُق ال َمرأ ُة فيها ِفر َاش َز ْوجِها
ب َن ْو ٍع ّ
وف قُرا ُه على ِ
َع ْن ِفر ِاش ُعشّ ا ِقها ،واشْ تُ ِه َرتْ بالشّ ِ
شاطى ِء ال َب ْح ِر
ِ
العاط َف َة واأل ْم َ
يال ،وكان
األ ْز َرقِ ال َجميلِ الذي َم ْنظَ ُر ُه يُـثي ُر
الصلي ِب ّيو َن َع ِملوها َم َق ًّرا للتَّ ْرفي ِه َع ْن فُ ْرسانِهِمَ ،و َج َعلوها َم َحط ٍ
ّات
َّ
ل َب َه ِ
جات ال َغر ِام َولِ ُمغا َمراتِ ِه ،وال يَز ُال بَ ْع ُضها يَ ْح ِم ُل ْأسما َء

إفْ َرنْ ِس َّي ًةُ ،م َح َّرفَ ًة ،ول ِك َّن َم ْعناها ال يَ ْخفى على العار ِفي َن ،كَ َق ْريَ ِة
ال ّدامورِ ،وكَ َق ْريَ ِة ج َويّاَ ،و َهكذا في ِمثْلِ َه ِذ ِه القُرى كانَ ِت ال ِّنسا ُء
يَ ْقتَ ِربْ َن ِم َن ال َخطيئَ ِة أكْثَ َر ِم ْن َغ ْي ِر ِه َّن ِم ْن بَ ِ
نات القُرى البا ِق َية،
و َذلِ َك للتَّسا ُهلِ الذي ا ْختُ َّص ْت نِساؤها ِب ِه ،وهو تَسا ُه ٌل قَ ْد يعو ُد
الس ِ
احلِ فَ َقطْ ،بل في األعالي وفي ك ُِّل
أليّ ِام َّ
الصلي ِب ِّيي َن ،لَ ْي َس في ّ
مكان ،وفي َجميعِ ال َم َحط ِ
ّات التي كانوا باألكْثَ ِر يُ َع ْس ِكرو َن فيها،
َوقَ ْد بَ ِق َي ْت آثا ُرها على ُوجو ِه األهالي ،يَ ْحتَ ِفظو َن حتّى اآل َن بِطابَعٍ
خاصَ ،خ ٍ
واألس َم ِر الفرنجيِ ،م ّما هو أقْ َر ُب لِ ِ
هيئات
ٍّ
ليط ِم َن األشْ َق ِر ْ
األوروب ّيي َن ِم ْنها لِ َه ْي ِ
ئات اللبنان ّيين األقْحا ِح الذين لَ ْم ت َِص ْل إلى
قُرا ُهم َعساكِ ُر ال ُّد َو ِل التي اكْتَ َس َح ْت على َم َم ِّر األزْمانِ َه ِذ ِه البِال َد
اللبناني الق ُِّح.
و َم َّرتْ فيها ،فَ َبقُوا على ُس ْم َرتِهِم وطابَ ِعهِم
ِّ
لهذا يُ ْم ِك ُن ال َق ْو ُل إ َّن َه ِذ ِه القُرى ت ُدا ِو ُم على ت ِ
َقاليدها جا ِعلَ ًة
َد ْو ًما ال ُح َّب ِع ْن َدها طَق ًْسا ِم َن الط ِ
ُّقوس الطَّبيع َّي ِة تُحا ِف ُظ َعلَ ْي ِه
وال تَ ِج ُد ُه بال َبشا َع ِة التي يَ ْح ِم ُل ْاس َمها ـ ُم ْعتَ ِب َر ًة أ َّن كَلِ َم َة ال ِف ْعلِ
الشَّ نيعِ ال تَتَّ ِف ُق وال تتآل َُف َم َع ال َب َه ِ
جات التي تُرا ِفقُه والتي ت َ ْج َع ُل
ميل وال َح َس َن ِج ًّدا.
الذين يَذوقونَها يَجدونَ ُه ،باأل ْحرى ،ال ِف ْع َل ال َج َ
وكما كان ِع ْن َد اليونان ّيين ال ُق َدما ِء َجزير ُة «سيتير» يَ ْذ َه ُب إلَ ْيها
ِفتيا ُن ال ُيونانِ يَ ْد ُرسو َن على كا ِهناتِها ال َج ِ
ميالت ِعلْ َم ال ُح ِّب
ألص ِدقائِ َك ُم ْعتَ ًّزا ِع ْن َدما ت َعو ُد
والوِصا ِل ـ ِم ّما اشْ تُق ْ
َّت ِم ْن ُه قَ ْول َُك ْ
ِم ْن َم ْو ِع ِد َغر ٍام َجميل« :كُ ْن ُت في سيتير»...
السما ِويَّتَ ْينِ
وكا َن ال ُح ُّب ِع ْن َدنا في َذلِ َك ال َّزمانِ َ ،وقَ ْب َل ال ِّديانَتَ ْينِ َّ
ِ
األساس َّي ِة ،ول َذلِ َك أُقي َم ْت ِللِ َه ِت ِه
اسيم ال ّدين َّي ِة
ُمق َّد ًسا ،و ِم َن ال َمر ِ
ال َهياكِ ُل ،وأُقي َم ْت في َجزي َر ِة قبرص أيْ ًضا كُلِّ َّي ٌة كُبرى لِ ِعل ِْم الوِصا ِل
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ِ
المألوف بَ ْي َن ال َمرأ ِة وال َّر ُجل ،كما أُقي َم ْت في جِوا ِر َجزي َر ِة
ـ ال ُح ِّب
سيتير ،في جزير ِة «لسبوس» ،كُلِّيَّ ٌة لِ ِعل ِْم ال ُح ِّب َغيْ ِر ال َمأْ ِ
لوف،
ُح ِّب ال َمرأ ِة لل َم ْرأة ،وكانَ ْت سافو الشَّ هي َر ُة كا ِه َنتَ ُه الكُبرى ،و َج َعلَتْ ُه
اسيم ال ّدين َّي ِة ال ُم َك َّر َمة...
أيْ ًضا ِم َن ال َمر ِ
وعلى َه ِذ ِه القا ِع َد ِة ،كما قُلْنا أعال ُه ،وفي َجميعِ الل ِ
ُّغات ،وكما
يَ ُ
قول ال َّر ُج ُل الذي يَكو ُن على َم ْو ِع ٍد تأ ُّدبًا« :لَ َق ْد كُ ْن ُت في سيتير»،
ك َذلِ َكِ ،ع ْن َدما يَرى أ َح ٌد امرأ ًة َم ْعروف ًة ِب ُح ِّب ال ِّنسا ِء يُ َس ّميها تَلَطُّفًا
ويَ ُ
قول« :كانَ ْت َه ِذ ِه في لسبوس ت َـتَ َع َّب ُد لسافو».
ولم ت َِصلِ القُرى اللبنان َّي ُة التي نَتَ َح َّدثُ َع ْنها ،والتي يُ ْم ِك ُن للكَثيري َن
ِم َن ال ُم ِ
عاصري َن اال ِّدعا ُء أنَّ ُهم أ َّو ُل َم ْن ت َ َعلَّموا ال َغرا َم فيها ـ لَ ْم
ت َِص ْل َه ِذ ِه القُرى إلى شُ ْه َر ِة سيتير أو سافو ول ِك َّنها كانَ ْت َد ْو ًما ،وال
تز ُال تَقْري ًبا حتّى اآلنََ ،مق ِْص َد ِفتيانِ القُرى ال ُمجا ِو َر ِة التي يَ ْص ُع ُب
َع َم ُل ال ُح ِّب فيها ...يَ ْذ َه ُب َهؤال ِء ال ِفتيا ُن إلَ ْيها يَ ْفتَحو َن ُصدو َر ُهم
ات ال َخ ْيرِ ،عا ِم ِ
وقلوبَ ُهم ِع ْن َد بَناتِها ُم ِح ّب ِ
الت ال َم ْعروف...
•
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وإلى قَ ْريَ ٍة ِم ْن َه ِذ ِه القُرى ق ََصدْتُ ذاتَ َصبا ٍح ِم ْن أيّ ِام ال َّربيعِ،
وكُـ ْن ُت طالِ ًعا على العال َِم َجدي ًدا ،وكُـ ْن ُت ِمث َْل َجميعِ ال ِفتيانِ
الذين ِب ُع ْمري ،شايف ال ُّدنْيا كلّها نِساء.
باب تُ ْحر ُِق َج َسدي ،إلى
واتَّ َج َه ْت أنْظاري ،بَ ْع َد أ ْن أ َخ َذتْ نا ُر الشَّ ِ
الض ْي َع ِة ال ُم َكلَّلَ ِة باألشْ جا ِر ِ
ذات الشَّ ذا ال ُم ْس ِكر ،وهو شذا حا ٌّر
َّ
اس إلى ال ُح ِّب
ُم ْحر ٌِق قد يَكونُ ،وال شَ َّك ،يَ ْدفَ ُعِ ،ب َو ْج ٍه أ َّولِ ٍّي ال ّن َ
يُ َب ِّردو َن فيه غَليلَهم.
وت َ َول َّْت تَ ْدريبي في ال َق ْريَ ِة ا ْم َرأَ ٌة ذاتُ َغ ْي َر ٍة وإنْسان َّية ،كَثير ُة

الفُنونِ ِ
الص ِب ّي ِ
والح َيلِ  ،ورا َح ْت ت ُ َق ِّد ُمني وت ُ َع ِّرفُني إلى الكا ِه ِ
ات
نات َّ
ِ
الحسان ،فأ َخ ْذتُ أت َـ َنق َُّل ِم ْن َز ْه َر ٍة إلى َز ْه َر ٍة ،يُسا ِع ُدني في َذلِ َك
َّريف فَ َقطْ ،بل أيْ ًضا اللّير ِ
ات ال ُعثْمانِ َّي َة التي كانَ ْت
لَ ْي َس شباب َِي الظ َ
عائِلَتي ال ت َ ْب َخ ُل َعل ََّي بِها كثي ًرا.
وما مضى ب ِْض َع ُة أسابي َع حتّى كُـ ْن ُت َد َر ْس ُت َج ِّي ًدا ِعلْ َم ال َغر ِام
وأص َب ْح ُت ِ
صاح َب ِخ ْب َر ٍة و َم ْع ِرفَ ٍة وتَ َفتُّ ٍح َع ْقلِ ٍّي
تاب ال ِّن ْسوانِ ْ ،
وكِ َ
لل َحيا ِة ،ولَ ْي َس ُه َ
ناك شَ ْي ٌء ِمث ُْل ال ُح ِّب يُ ْخ ِر ُج َك ِم ْن َسذا َج ِة
باب ،وكانَ ْت ك ُُّل ِب ْن ٍت ُحلْ َو ٍة بال َق ْريَ ِة قَ ْد
ال َحداث َ ِة إلى نَبا َه ِة الشَّ ِ
روس
َس َّجل َِت ْاسمي في َج ْد َو ِل ِخ ّلنِها الذين كانوا قَ ْد تَلَ َّق ْوا ُد َ
ال ُح ِّب على يَ ِدها.
َو َم َر ْرتُ ِب ِه َّن َجمي ًعا على َع َجلَ ٍة ،ودو َن أ ْن أت َ َوق ََّف أكْثَ َر من ال َوق ِْت
العا ِد ِّي الطَّبي ِع ِّي الذي تَـتَطَلَّ ُب ُه األ ْم ُ
يال ال ُم ْســتَ ْي ِقظَـ ُة ـ َم َر ْرتُ
بال َجميعِ ما عدا ِ
واح َد ًة فَ َق ْط ِه َي تِل َْك الفَتا ُة الحالِ َم ُة ذاتُ القا َم ِة
ات ال َعمي َق ِة ،التي ت َ ْن َب ِعثُ ِم ْنها بال َوق ِْت ِ
ال َه ْيفا ِء ،وال َّنظَر ِ
الواح ِد
شُ عاعاتٌ طا ِه َر ٌة ِ
وفاس َق ٌة م ًعا ،وكانَ ْت لها َمال َح ٌة تَتَّ ِف ُق مع َص ْب َوتها
الشَّ ه َّي ِة ،وكانَ ْت تِل َْك الفَتا ُة ال َوحي َد ُة التي ال ت َْض َح ُك ،وال تُساي ُر،
وال ت ُ ْعطي شَ ْيئًا ِم ْنهاَ ،م َع أ َّن ك َُّل شَ ْي ٍء في قَ ْريَ ِتها كا َن َد ْو ًما ِ
حاض ًرا
جا ِه ًزا لل ُح ِّب يَ ْدعو لِ َوالئِ ِمه.
هاتيك ال ُمتَهالِ ِ
َ
كات لِ َو ْح ِدها
ومع َذلِ َك بَ ِق َي ْت تِل َْك الفَتا ُة بَ ْي َن
َعذرا َء ،وبِال َّرغ ِْم أ َّن أُ َّمها كانَ ْت ِم ْن أكْ َب ِر را ِه ِ
بات ال َم َح َّب ِة في
ال َق ْريَ ِة ،وقَ ْريَتُها ِب َجميعِ بَناتِها خا ِدماتٌ ِع ْن َد َعشْ تَروتَ ربَّ ِة ال ُح ِّب،
َو َم َع أ َّن َجمي َع أتْرابِها يُ ْعطي َن أف َْس َق َمثَلٍ في العال َِم ،فهي ظَل َّْت
ِ
ناص َع ًة نَ ِق َّي ًة را ِف َع َة ال َّر ِ
أس ،طا ِه َر َة ال َج َس ِد ،ال تَ ْعرِف حتّى قُ ْبلَ ًة
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ِ
واح َد ًة ِم ْن قُ ُب ِ
الت ال ِّرجا ِل َوقَ ْد رأيْ ُت ،وهذا وال شَ َّك ِم ّما َدعاني
في ا ِّدعائي أل ْن آ ُخ َذ على نَفْسي َم ْسؤولِيَّ َة إيقا ِعها بالشَّ َر ِك  ،أ ْن
أتَ َح ّداها وأ ْمتَلِكَها ،فأ َخ ْذتُ أُ ِ
الحقُها ،وأ َخ َذتْ ت َُص ّد...
وكُلَّما َص َّد ِت ال َم ْرأ ُة ازْدا َد طالِ ُبها ،إذا كانَ ْت ِ
عاط َفتُ ُه َحقيق َّي ًة ،شَ ْوقًا
وس ْع ًيا ورا َءها ،وطال َِت ُ
الحال هكذاِ ...ه َي ت َُص ُّد وأنا أ ْرك ُُض
إلَ ْيها َ
حتّى تَ ِع ْب ُت أنا ولَ ْم تَتْ َع ْب هي ،فَ َه َج ْرتُ قَ ْريَ َة ال ُح ِّب ،وما ُعدْتُ
الصا ِم ِت
َر َج ْع ُت إلَ ْيها ،كي ال يَتَالقى نَظَري بَ ْع َد َذلِ َك ِب َنظَرِها ّ
ميق الذي جافاني و َج َر َح كِ ْبريائي.
الها ِدئِ ال َع ِ
وكا َن أ ْه ُل ال َق ْريَ ِة بأ ْج َم ِعهِم قَ ْد راهنوا على أنَّني لَ ْن أَ ِص َل إلى
والص ْخ ِريَّ ِة ال َقل ِْب ،وكانوا
شَ ْي ٍء ِع ْن َد َه ِذ ِه ال ِب ْن ِت ال َعنيد ِة ال َّرأْ ِس َّ
يَقولُون إنَّها غيورة على طها َرتِها لِ َد َر َج ِة ال ُبطولَ ِة ،وإنَّها ،باأل ْحرى،
ستَ ْذ َه ُب ،أخي ًرا ،إلى ال َّديْرِ ،وت َ ْع َم ُل را ِه َب ًة ،وت َـكو ُن أ َّو َل ِب ْن ٍت
آ َد ِم َّي ٍة طَلَ َع ْت ِم ْن تِل َْك ال َق ْريَة ...و َم َّر ال َّز َم ُن بَ ْع َد َذلِ َك ِسرا ًعاَ ،و َم َع
سيت على َمرو ِر األيّ ِام تِل َْك الفَتاة.
أ َّن نَفْسي كانَ ْت َم ْجرو َح ًة نَ ُ
وبَ ْع َد ُمرو ِر أ ْربَعِ َس َن ٍ
أصدقا ٍء في أ َح ِد
وات على َذلِ َك ،كُ ّنا أ ْربَ َع َة ْ
أنْ ِديَ ِة بَ ْيروتَ نَلْهو ونَ ْس َك ُر ،و َخطَ َر على بالِنا ،فَ ْجأةً ،أ ْن نَ ْذ َه َب
لِزِيا َر ٍة وراء ال َب ْن ِك في بَ ْي ٍت كَبي ٍر يَ ْحتَ ِف ُل ك َُّل َمسا ٍءِ ،ع ْن َد ال ُغروب،
نات عار ٍ
ِب َع ْر ِض ِه َج ْوقَ َة بَ ٍ
َماثيل َح َّي ٍة تَ ُم ُّر أما َم َك ُمرو َر التّر ِام
ِيات ت َ
بِجال ٍل و َرصانة.
وكا َن َذلِ َك ال َب ْي ُت الكَبي ُر زا ِه ًيا بأ ْج َملِ بَ ِ
نات ال ُح ِّب ،وأ َخ َّص ُه َّن
ات واألوروب ّي ِ
ات وال َف َرنْس ّي ِ
ال ّروم ّي ِ
االس ِتقْبا ِل
ات ـ و َجل َْسنا في قا َع ِة ْ
ِ
ذوات بَ ْيروتَ ِم ْن سر ِاس َق ٍة
اصط ََّف قَ ْبلَنا أكْ َب ُر
َح ْيثُ كا َن قَ ْد ْ
وبُ ْس ِ
ترس َّية وغي ِر ِهم.

وكانَ ِت القا َع ُة تَتَّ ِص ُل ِبك ُِّل ُغ َر ِف را ِه ِ
بات ال ُح ِّب يَ ْخ ُر ْج َن ِع ْن َد سا َع ٍة
الباب الكبي ِر ويأ ُخ ْذ َن يَتَ َن َّقلْ َن أما َمنا على
ُم َع َّين ٍة َم ْعلو َم ٍة ِم َن ِ
طري َق ِة عار ِ
ِضات األزْيا ِء أما َم ال َّزبائِنِ  ،ول ِك ْن بدونِ أزْيا ٍء بال َم َّرة ،إ ْذ
إنَّ ُه َّن كُ َّن عار ٍ
ِيات تَما ًما؛ وبَ ْي َنما نَ ْح ُن في نَشْ وى جا ِم َح ٍة أما َم َه ِذ ِه
سام ال َب َّض ِة ال َب ْيضا ِء ،وفَ ْجأ ًة َم َّرتْ أما َمنا فَتا ٌة ت َـتَال َع ُب بج ِْس ِمها
األ ْج ِ
شيق ال َم ّي ِ
ساب كاألفْعى،
وص ْدرِها ال َمتينِ العالي ال ِّر ِ
ال َّر ِ
اسَ ،
حاب ،وتَ ْن ُ
وعلى فَ ِمها وفي نَظَراتِها َجمي ُع معالِ ِم اإل ْغراء...
كانَ ْت هي ...كانَ ْت ِب ْن َت قَ ْريَ ِة ال ُح ِّب التي كان ُسكّا ُن ال َق ْريَ ِة
يَ ْعتَبِرو َن أنَّها َستَ ْد ُخ ُل ال َّديْ َر ،فإذا بِها تَ ْد ُخ ُل أخي ًرا الكرخانة.
وهكذا ْاستَ ْخل َْصنا ِم ْن َذلِ َك أ َّن ال َّد َم ال يَصي ُر ماء ...ك َذلِ َك بَناتُ قَ ْريَ ِة
ْس ال يَ ِص ْر َن را ِهبات.
التَّ َهتُّ ِك وال َغر ِام َم ْهما َع ِملْ َن وأ ْج َه ْد َن ال َّنف َ
وأنا الذي لَ ْم أ ْعر ِْف ِفراشَ ها ال َّن ِق َّي الطّا ِه َر في قَ ْريَ ِتهاَ ،ع َرفْتُ ُه ِ
فاسقًا
َخلي ًعا ُمتَ َهتِّكًا شُ يو ِع ًّيا ِع ْن َد ماريكا إِسݒريدون!
ألصلِ ِهَ ،وتَطَ َّب َق أيْ ًضا ال َق ْو ُل
الص ِب َّي ِةَ ،ر َج َع ك ُُّل شَ ْي ٍء ْ
وهكذاَ ،م َع تِل َْك َّ
العا ِّم ُّي القائل« :ط ُّب ال َج َّرة على تمها ال بُ ّد لل ِب ْنت َم ْهما طال
ناس َب ِة :ال بُ َّد أ ْن تَ ْر ِج َع
ال َّز َمن أ ْن ت ْرجِع أل ّمها» ،ويُ ْم ِك ُن ال َق ْو ُل بال ُم َ
للض ْي َعة!
َّ
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حكيم َع ْي َن ْين؟
ف ِص ْر ُت
كَ ْي َ
َ
روب لَ ْي َست فَ َق ْط َع ُد َّو َة ال َحيا ِة ،بَ ْل ِه َي أيْ ًضا ،و ِب َو ْج ٍه أ َّولِ ٍّي،
ال ُح ُ
البورصة
َع ُد َّو ُة الفَضيلَ ِة ،وال ِع َّف ِة ال ِّنسائ َّي ِة ،فإنَّ ُه كما تَ ْنز ُِل ْأس ُه ُم
َ
في أيّ ِام ال َح ْر ِب ،تَ ْنز ُِل َم َعها ْأس ُه ُم ال َع ِ
خيص ًة ِج ًّدا.
فاف ،وت ُْصب ُِح َر َ
ُ
روبِ ،م ْن أ َّن ال َع َ
فاف
صوصا في أيّ ِام ال ُح ِ
واألقوال ال ُم ْصطَ َن َع ُةُ ،خ ً
أ َع ُّز ِم َن ال َحيا ِةِ ،ه َي كال ُم ت َ ْجليط و َخلْط.
فلَ ْي َس في َغ ْي ِر ال ِّر ِ
وايات ت َُض ّحي ال َمرأ ُة في حياتِها لتُحا ِف َظ على
َعفا ِفها ،ول ِك ْن ال يُ ْم ِك ُن ال َق ْو ُل إنَّ ُه لَ ْي َس لل َع ِ
فاف ِقي َم ٌة كبير ٌة ِع ْن َد
األكْثَ ِريَّ ِة ِم َن ال ِّنسا ِء ،إنَّما قي َمتُ ُه تَ ْعلو وتهبِط كثي ًرا َح ْس َب األ ْو ِ
قات
والظ ِ
ُّروف ،وهي ت ُْصب ُِح وال شَ َّك ،كما قُلْنا أ ْعال ُه ،تَقْري ًبا َع َد ًما ال
روبِ ،ع ْن َدما ت ُْصب ُِح َحيا ُة ال َمرأ ِة ُع ْر َض ًة
شأ َن لها في َوق ِْت ال ُح ِ
في ك ُِّل سا َع ٍة لل َم ْو ِت جو ًعا أو قَتْ ًلِ .ع ْن َدما ال يَعو ُد ِع ْن َدها شَ ْي ٌء
اج لل َّر ِ
غيف وللف ُْستان ...سا َعتَ ِئ ٍذ ما هي قي َم ُة
تَلْبِسِ ...ع ْن َدما تَ ْحتَ ُ
فَضيلَ ِتها؟
ال شَ ْي َء ُمطْلَقًا...
حال.
وإذا كانَ ْت ت َْستَطي ُع بَ ْي َعها ،تَ ْف َع ُل َذلِ َك ً
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في ال َح ْر ِب العالَ ِم َّي ِة األُولىِ ،ع ْن َدما جا َع لُبنانُ ،لم يَ ُم ْت ِم ْن بناتِ ِه

جو ًعا َغ ْي ُر البشعات ِم ْن ُه َّن! وأما ال ُحلْواتُ  ،فَظَلَلْ َن في قَ ْي ِد ال َحيا ِة،
الس َعة.
حتّى إنَّ ُه َّن ِعشْ َن أف َْض َل من الكثيري َن ِم ْن أ ْهلِ َّ
وفي َذلِ َك ال َوق ِْت ما عا َد ِم ْن قي َم ٍة لل َق ْو ِل المأثو ِر ال َم ْع ِ
روف ِع ْن َد
ال ّن ِ
اس والقائِلِ « :ال َم ْوتُ وال العار» .فالعا ُر في َذلِ َك الحينِ ما عا َد
عا ًرا ،طالَما لَ ْم يَ ُع ْد ِم ْن َسبيلٍ إل ْمال ِء ال َبطْنِ َولِ َستْ ِر ال ُع ْر ِ
يات((( َغ ْي ُر
إ ْعطا ِء ال َج َس ِد .لهذا ،كانَ ْت بناتُ الجِبا ِل ،باألكْثَرِ ،في أث ْنا ِء تِل َْك
ال َح ْر ِب ال َك ْونِ َّي ِة األُولى ال ُمخي َف ِة ،يَ ْه ُربْ َن ِم َن ال َم ْو ِت ال ُم َحتَّ ِم ،جو ًعا
افات َزر ٍ
وحا َج ًة وعري ًةِ ،ع ْن َدما كُ َّن يأتي َن َزر ٍ
افات إلى بَ ْيروتَ ،
ادات ُم ْمتَه ٍ
َح ْيثُ يَ َض ْع َن حيات َ ُه َّن َوفَضيلَتَ ُه َّن بَ ْي َن أيْدي قَ ّو ٍ
ِنات في
يوت ال َم ِ
بُ ِ
الخاص ِة التي لَ ْم يَ ُك ْن َح ٌّي من أ ْحيا ِء ال َمدي َن ِة يَ ْخلو
واعيد َّ
ِم ْن ِ
واح ٍد ِم ْنها.
باب قُ َّو ٌة
وكُ ّنا ،في َذلِ َك ال َّزمانِ في بِدايَ ِة ال ُفتُ َّو ِةِ ،ع ْن َدنا ِم َن الشَّ ِ
عيش َمعيشَ تَنا ال ُح َّر َة الطَّلي َق َة ِ
اإلباح َّي َة
ال يُستها ُن بها ،وكُ ّنا َد ْو ًما نَ ُ
ول ِك َّننا في ِسيا ِقها ال نَتْ ُر ُك َد ْر ًسا ّإل َونَ ْح َفظُ ُه وال ُمغا َم َر ًة ّإل
خوضها.
ونَ ُ
وكانَ ِت البَ َهجاتُ ال ِج ْنسيَّ ُة تُرا ِف ُق ِغوايَتَنا [غَوايَتَنا يجوز الكسر
الص َد ِد أ ْن
والفتح .د.ج] في التَّ ِ
عاليم التي كا َن َعلَ ْينا في هذا َّ
نَ ْح َفظَهاِ ،م ّما كا َن يَ ْج َعلُها لَذيذ ًة و َم ْرغوبًا بِها للغايَة.
وكُ ّنا ،كما كا َن الشُّ ّبا ُن الذين على شاكِلَ ِتنا ِم ْن ُر ّوا ِد بُ ِ
يوت ال َموا ِع ِيد
الس َع ِة ،وأ َخ َّص ُهم أ ْغ ِنيا َء ال َح ْر ِبِ ،م َن ال َجما َع ِة
َحيْثُ كا َن أ ْه ُل َّ
الذين لَ ْم يَكُنِ الجو ُع يُ َه ِّد ُد حيات َ ُهم ،يَ ْحتَ ِكرو َن في تِل َْك ال ُب ِ
يوت
جمــع «عريــة» وهــي «ترجمة فوريــة» لـــ  Nuditéال َف َرن ِْسـيَّ ِة أو  Nudityاإلنْكليزيَّ ِة،
(((
ِ
ريبــات ال ِّرياشــي علــى األر َجــح.
و ِمــ ْن ت َ ْع
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أف َْض َل ما في َه ِذ ِه البِضا َع ِة ال َح َّي ِة ال َب َّض ِة ال ُحلْ َو ِةِ ،م ْن بَ ِ
نات القُرى
والجِبال ،يُ ْن ِقذونَ ُه َّن ِم َن الجو ِع واألطْما ِر البالِ َي ِة ال ُم َم َّزقَ ِة على
الضا ِم َر ُة ال ّنا ِع َم ُة وتَـكْـتَسي
أ ْجسا ِم ِه َّن ال َف ِت َّي ِة ،فَتَشْ َب ُع ال ُبطو ُن ّ
األ ْجسا ُد ال ُحلْ َو ُة ال ُمشْ تَ ِعلَ ُةُ ،مقاب َِل َذلِ َك الشَّ ْي ِء الذي َج َعلَتْ ُه
فاف ـ ال َع ُ
ال َح ْر ُب ،وجو ُعها وزُلطُها ،ال قيم َة له َو ُه َو ال َع ُ
فاف الذي
صا َر في َذلِ َك ال َوق ِْت أما َم ال َف ْق ِر والحا َج ِة أ ْر َخ َص من ال ِف ْجل.
وكانَ ْت ،طَ ْب ًعا ،بُيوتُ ال َم ِ
واعيد تَ ْف ُر ُق كثي ًرا َع ْن بَ ْع ِضها بَ ْع ًضا ،فَ َق ْد
كانَ ْت َد َر ٍ
جات َد َرجات :برنجي وإيكنجي وترسو ،ولَ ْي َس فَ َق ْط بأ َّن
باب ال َّنظافَ ِة،
ْروش فَ ْرشً ا َج ً
ِق ْس ًما ِم ْنها َمف ٌ
ميل تَـتَ َوفَّ ُر فيه َجمي ُع ْأس ِ
باب ال َّنظافَ ِة فيه َمفْقو َدةٌ ،بَ ْل
وأل َّن ِق ْس ًما آ َخ َر فَ ْرشُ ُه َحقي ٌر ْ
وأس ُ
صوصا في البِضا َع ِة ال ُم ْستَ ْو َر َدة.
أيْ ًضا و ُخ ً
ناك بُيوتُ َم ٍ
ف ُه َ
واعيد كا َن ِع ْن َدها ِم َن ال َمق ِْد َر ِة المال َّي ِة و َغ ْي ِر
المالِيَّ ِة ما يَ ْج َعلُها ت َْستَ ْو ِر ُد البِضا َع َة ِم َن ال ِج ْن ِس ِ
الفاخرِ ،وتَبي ُعها
بأسعا ٍر غالِ َي ٍة للَّذين يَ ْستَطيعو َن َدفْ َع الثَّ َمنِ  ،كما كانَ ْت ُه َ
ناك
ْ
الصبابَ ِة ِم َن الذين
بُيوتٌ لل َموا ِع ِيد َحقير ًة عا ِديَّ ًة على ُمتنا َو ِل أ ْهلِ َّ
صوصا ِم َن الذي َن يُ ِح ّبون التَّ ْوفي َر
ال يَ ْستَطي ُعو َن ال َّدفْ َع الكَثي َر ،و ُخ ً
فَ َي ْعتَبِرو َن أ َّن ال َمرأ َة ِع ْن َدما ت َـتَ َم َّد ُد بال ِفر ِاش ،سوا ًء كانَ ْت َجميل ًة
ِج ًّدا أو عا ِديَّ ًة ،ت ُ ْعطي ال َب َه ِ
جات نَف ِْسها لل َّر ُجلِ الذي يُقا ِربُها .ولَ ْي َس
لل َّر ُجلِ ّإل أ ْن يُ ْغ ِم َض َع ْي َن ْي ِه في ال َوق ِْت الالزم ،فَ َيتَ َص َّو َر أنَّ ُه يَتَ َحظّى
أ ْج َم َل ا ْم َرأ ٍة بالعال َِم ،ولو كانَ ِت التي بَ ْي َن أ ْحضانِ ِه فَقير َة ال َجما ِل
كثي ًرا.

وكُ ّنا أ ْربَ َع َة رِفاقٍ نَتَما َع ُد((( كثي ًرا في ِمثْلِ َه ِذ ِه ال َمواعيد.
أ َح ُدنا ِم ْن أكْبَ ِر أغْنيا ِء َو ُو َجها ِء َه ِذ ِه ال َمدي َن ِةِ ،م َن الذين اشْ تُهِروا
ِب ُمطا َر َد ِة ِ
الحسانِ  ،والوصو ِل عا َد ًة إلى أكْثَ ِر ِم ْن ُح ْصنٍ  ،لِما كان
َعلَ ْي ِه ِم ْن فُتُ َّو ٍة قويَّ ٍة ،و ِم ْن يَ ٍد َسخ َّي ٍة ،ونَ ْح ُن الثَّالث َ ُة الباقي َن ِم ْن أ ْهلِ
ات وال ُمخاطَر ِ
ال ُمغا َمر ِ
ات ،يَ ْو ًما على َس َع ٍة ويَ ْو ًما على ضائِ َق ٍة ،ول ِك ْن
دو َن أ ْن نَكو َن تَ ْح َت َخطَ ِر الجو ِع والحا َج ِة تَما ًما.
يصا بَ ْيتًا لل َموا ِع ِيد في َح ِّي
وكان َعمي ُدنا الثَّر ُِّي قد سا َع َد ِخ ّص ً
فرن الحايك ُمسا َع َد ًة َج َعل َِت الق ّوا َد َة الذَّك َّي َة ِ
صاح َبتَ ُه تُتْ ِق ُن فيه
ِ
باب ال ّرا َح ِة وال َّرفا ِه،
كل شَ ْي ٍء ،لَ ْي َس فَق َِط ال َم
َّ
فروشات وت َ ْوفي َر ْأس ِ
صوصا البِضا َع َة التي ت َْستَ ْو ِر ُدها ،والتي كانَ ْت َز ْه َر َة ال َب ِ
نات
بل و ُخ ً
ال ُم َع ّد ِ
ات لوالئِ ِم ال َغر ِام وال ُح ِّب.
ماس َر ًة ِ
وكانَ ْت قد تَ َدبَّ َرتْ َس ِ
وس ْمسار ٍ
ات يَ ْع ِرفْ َن ك َُّل شَ ْي ٍء ،تُو ِف ُد ُه َّن
ناك ِم ْن ِحسانٍ ُم ْستَ ْع ِم ٍ
للقُرى وال َّدساكِرِ ،يَ ْج َم ْع َن أ ْح َس َن ما ُه َ
الت
أسباب اإل ْغرا ِء وأ َخ َّصها َ
المال ،ويأتين ِب ِه َّن إلى بَ ْي ِت
َم َع ُه َّن َجمي َع
ِ
ال َم ِ
واعيد الذي كانَ ْت قَ ْد َج َعلَتْ ُه نَ ْو ًعا ِم ْن ُع ٍّش َجميلٍ لِلْغر ِام ،يَقو ُم
بَعي ًدا َعنِ الشّ ا ِر ِع العا ّم ،في َو َس ِط َحدي َق ٍة ت ُ ْخفي ِه أشجا ُرها ِ
الباس َق ُة
َعنِ ال ِعيان.
وكانَ ْت ِ
صاحبَ ُة البَيْ ِت في ك ُِّل َم َّر ٍة تَأْتيها قا ِفلَ ٌة َجدي َد ٌة ُم ْمتا َز ٌة ت ُْس ِر ُع
بإ ْعطائِنا ال َخ َبر ،فَ َن ْجتَ ِم ُع سا َعتَ ِئ ٍذ في َذلِ َك ال َب ْي ِت ،ونُقي ُم ال َولي َم َة
ال ِج ْنس َّي َة ال َح ْمرا َء التي كانَ ِت الفَضيلَ ُة ،وأكْثَ َر األ ْحيانِ ال ِعذا ُر يَضيعانِ
وسهولَ ٍة غَري َب ْينِ ِمثْلَما ت َضي ُع َمث ًَل قَشَّ ُة ال ِك ْبريت.
في ِخاللِها ِب ُر ْخ ٍص ُ
(((

كذا يف األصل ولعلها من اشتقاقات الريايش الشَّ طح َّية!
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قياس ال ُح ِّب َّي
ئيس َه ِذ ِه ال ُع ْص َب ِة التي َض َربَ ِت ال ِم َ
وكُ ْن ُت ،وال شَ َّكَ ،ر َ
في ال َح ْر ِب العالَ ِميَّ ِة األُولى ِب َكثْ َر ِة َع َد ِد ال ِقال ِع التي اكْتَ َس ْحتُها ـ
الصلْ َب ِة بال َّرغ ِْم َع ْن جوعها ،فكا َن ُه َ
ناك
ِقال ِع تِل َْك األ ْجسا ِد ال َف ِت َّي ِة َّ
الضمي ِر ما نَ ِج ُد ُه ُم َب ِّر ًرا وشَ في ًعا لِ َه ِذه األ ْعما ِل
السما ِء وأما َم َّ
أما َم َّ
ال ُم ْج ِر َم ِة ،هو افْ ِتر ُاضنا أنَّنا لَ ْو لَ ْم نَـ ُك ْن نَ ْح ُن ف ََس َيكو ُن َغ ْي ُرنا ،أو
ِ
البنات ِم َن ال َم ْو ِت جو ًعا بِما
بال َحر ِِّي أنَّنا ،على األكْثَرِ ،نُ ْن ِق ُذ َهؤال ِء
نُ ْعطي ِه َّن ِم ْن ما ٍل ُمقاب َِل ما يُ ْعطي َن ُه ِم ْن بَ َهجات.
إ ْذ إ َّن أُولَ ِئ َك ال َب ِ
السما ِء قَ ْد أ َع َّدتْ ُه َّن لل َم ْح َرقَة...
نات كانَ ْت إراد ُة َّ
َّعام
كانَ ْت قد أ َع َّدت ْ ُه َّن ،بال َّرغ ِْم َع ْنه َّن طَ ْب ًعاَ ،وتَـ َب ًعا لحا َج ِت ِه َّن للط ِ
والل ِ
ِّباس ولل ُمتا َج َر ِة بأ ْجسا ِد ِه ّن.
فالشَّ ْي ُء كا َن ُم َق َّد ًرا ولَ ْم تَـ ُك ْن ُه َ
الس ِت ْدراكِ ِه ،فإنَّما
ناك ِم ْن َوسيل ٍة ْ
ِب أ ْن يَ ُمتْ َن ِم َن ال َب ْرد،
ِب أ ْن ال يَ ُمتْ َن جو ًعا ،وال يَج ُ
ُه َّن بَناتٌ يَج ُ
َريق بَ ْي ِت ال َم ِ
واعيد ،فكا َن
َّريق ـ ط ِ
ولَ ْي َس أما َم ُه َّن َغ ْي ُر َه ِذ ِه الط ِ
ِم َن الطَّبي ِع ِّي ِج ًّدا أ ْن يأتي َن أخي ًرا إلَ ْي ِهَ ،م ْهما حا َولْ َن التَّ َخل َُّص
وإنْقا َذ فَضيلَ ِت ِه ّن.
وذاتَ يَ ْو ِم أ َح ٍد ِم ْن شَ ْه ِر أيّا َر سنة  ،1917وال ِزل ُْت أ ْذكُ ُر التّاري َخ
جيب الذي جرى فيه ،والذي ق ََض ِت األنْ ِديَ ُة
ت َما ًما للشَ ْي ِء ال َع ِ
أشْ ُه ًرا وأشْ ُه ًرا ت َـتَ َح َّدثُ َع ْن ُه ،أ ْر َس َل بَ ْي ُت ال َم ِ
واعيد يُ ْعلِ ُمنا أ َّن ُه َ
ناك
بِضا َع ًة َجدي َد ًة طاز ًة َو َصل َْت إلَ ْي ِه ،وأنَّ ُه أ َع َّدها ،بَ ْع َد ال َغسيلِ
وال ّزي َن ِة وال َب ْه َر َج ِة ،لِ َوليم ٍة شَ ِّي َق ٍة ،و ُه ِر ْعنا طَ ْب ًعا إلى بَ ْي ِت ال َم ِ
واعيد
بال َوق ِْت ال ُم َع َّين.
وكا َن َعلَ ْينا أ ْن نَ ْع َم َل الشَّ ْي َء الذي ال يَتَ َغ َّي ُر ُم ْن ُذ ال َخلي َق ِة ،يَ ْبقى
بال َج ْو َه ِر الشَّ ْي َء نَف َْس ُه الذي َع ِملَ ُه آد ُم َم َع حواء ـ و َم ْهما طَ َرأَ

عات وا ْخ ِتر ٍ
جات و ُم ْصطَ َن ٍ
َعلَ ْي ِه ِم ْن بَ ْه َر ٍ
اعات وطُ ُرقٍ َجديد ٍة فهو
يَبْقى كما هو َو َم َع َذلِ َكَ ،د ْو ًما ،في ك ُِّل َم َّر ٍةُ ،م ْن ُذ ال َخلي َق ِة ،نَتَ َو َّه ُم
أنَّنا نَ ِج ُد فيه شَ ْيئًا جدي ًدا.
الصباَ ،وبِمال َح ٍة َجذّابَ ٍة ،وكُ َّن طَ ْب ًعا
وكانَ ِت ال َبناتُ األ ْربَ ُع في َز ْه َو ِة ِّ
في َج َز ٍع و َج َذ ٍل م ًعا.
في َج َز ٍع طَ ْب ِع ٍّي ِم ْن قُ ْر ِب َضيا ِع ِع َّف ِت ِه َّن ال َعزي َز ِة عا ِديًّا َعلَ ْي ِه َّن
و َج َذ ٍل لل َمصاري التي َس َي ْقب ِْض َنها ،فيأكُلْ َن على ُجو ِع ِه َّن ،ويَلْب ِْس َن
ما قَ ْد يَتَ َي َّس ُر ،ث ُ َّم يُ ْن ِق ْذ َن أ ْهلَ ُه َّن ِم َن الجو ِع أيْ ًضا ـ الجو ِع الذي ال
يَ ْر َح ُم والذي كان يُ َه ِّد ُد ال َجميع.
الصبايا األ ْربَعِ ِ
واح َد ٌة يُ ْم ِك ُن ال َق ْو ُل إنَّها كانَ ْت تَـكو ُن
وكا َن بَ ْي َن َّ
الص ْدرِ،
آيَ ًة في ال َمال َح ِة ،وفي َرشاقَ ِة ال َق ِّد ،ونَحافَ ِة ال َخ ْصر ،ونَ ْه َد ِة َّ
وكانَ ْت تَ ْجلِ ُس بَ ْي َن َرفيقاتِها َخجولَ ًة ُم ْح َم َّرةً ،خا ِفتَ َة ال ّر ِ
أس كثي ًرا.
وكان ال ِّر ُ
فاق الثَّالث َ ُة يَ ْنظُرو َن إلَ ْيها باشْ ِتها ٍء ،وكان ال بُ َّدَ ،ح ْس َب ما
ميد ـ ال َع ِ
نَ ْعر ُِف ،أ ْن تَـكو َن ِح َّص َة ال َع ِ
ميد الذي يَ ْدفَع.
فهو ما صا َر َعمي ًدا لِ َوجا َه ِت ِه الكُبرى ،بَ ْل ألنَّ ُه هو الذي كانَ ،أ ْغل ََب
األحيانِ  ،يَ ْدفَ ُع ،أو بال َحر ِِّي يَ ْستَطي ُع ال َّدفْ َع أيَّ َة سا َع ٍة أرا َد.
رأسها ِب َي ِد ِه ،فإذا ِب ِه يَتَرا َجع...
وفَ ْجأ ًة ت َ َق َّد َم ِم َن َّ
الص ِب َّية و َرفَ َع َ
َّالث البا ِق ِ
نات الث ِ
الص ِب َّي ُة األكْثَ ُر ُح ْس ًنا ِم َن ال َب ِ
يات ـ لَ َق ْد
لَ َق ْد كانَ ِت َّ
كانَ ْت َح ْوال َء ِم ْن َع ْينٍ للشِّ مال...
أقول َح ْوال َء وال ُ
ُ
أقول َع ْوراء.
الس َب ُب لِتَرا ُجعِ ال َعميد ...وتَرا َج َع َم َع ُه ال َّرفيقانِ  ،وبَ ِق َي ْت
وكا َن هذا َّ
لي.
و ِع ْن َد ٍئذ َذكَ ْرتُ َج َ
مال ال َح َو ِل ،وكَ ْي َف يَتَ َغ ّنى ِب ِه شُ عرا ُء ال َع َر ِب،
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وكَ ْي َف َج َعلو ُه َم ْع ًنى َجدي ًدا ،فتّانًا ِم ْن معاني ال ُح ْسنِ  ،فَتَراءى لِي
َح َو ُل الفَتا ِة ُح ْس ًنا.
وكانَ ْت مال َحتُها ت ُ َغطّي على َح َولِها .وكانَ ْت ُعذوبَتُها ،لَ ُربَّما ،تُغطّي
ك َُّل ال َّنوا ِق ِص حتّى لَ ْو كانَ ْت َع ْوراء.
إنَّما ،كما قُل ُْت ،كا َن ُه َ
ناك َح َو ٌل فَ َق ْط ول ِك َّنه َح َو ٌل يَكا ُد يَكو ُن أكْثَ َر
اللز ِِم  ،إنَّما كان فيها بأ ْج َم ِعها ُمقاب َِل َذلِ َك َد ْع َو ٌة ُم ْستَ ْع ِجلَ ٌة
ِم َن ّ
باب يَعو ُد يَ ْو ًما ،وكُ ْن ُت في َذلِ َك
لل ُح ِّب َو ِوصالِ ِه ،ويا لَ ْي َت الشَّ َ
ال َوق ِْت َس ْب ًعا ونِ ْم ًرا م ًعا.
َوقَ ْد شا َهدْتُ في نَظَر ِ
ات الفَتا ِة شَ ْيئًا يُشْ ِب ُه الشُّ كرا َن ألنَّني انْتَ َق ْيتُها
بَ ْي َن أُولَ ِئ َك ،فكانَ ْت هكذا ِمطْوا َع ًة نا ِع َم ًة كال َحمامة.
وكان االكْـ ِتساح.
حاال ِم َن ال َّر ْه َب ِة
إنَّما كا َن اكْـ ِتسا ًحا جا ِرفًا لِ َد َر َج ٍة رأيْ ُت((( ً
اب كبي ٍر رأيْ ُت َع ْي َنها التي
باس ِتغر ٍ
وال َخ ْو ِف في َو ْجه الفَتا ِة ،ث ُ َّم ْ
كانَ ْت َح ْو َل َء ت َـتَ َجل َُّس ،وت ُْصب ُِح شَ َب َه ال َع ْينِ األُخرى ـ أُ ْختَها تَما ًما.
وحي َن ِئ ٍذ ،وأنا في َد ْهشَ ٍة غَريبَ ٍة ،قُل ُْت للفَتا ِة ع ّما جرى ،وأ َخ ْذتُ
بأصلِهِم ،وقا َم ِت
أص ُر ُخ بال ِّرفاقِ يأتو َن ويَتَ َف َّرجو َن َويَشْ َهدو َن ْ
ْ
الفَتا ُة إلى ال ِم ْرآ ِة ترى ال َحقي َق َة ،وت َضي ُع في بَ ْح ٍر ِم َن ال َف َر ِح
والسرورِ ،وكادت ت َ ْجثو أمامي لِتَشْ ُك َرني ،وأنا ُم ْع َج ٌب ِب َنفْسي،
ُّ
اح أُ ْعجوبَ ٍة ك ِ
َهذ ِهَ ،وت َسا َءل ُْت
وكَ ْي َف أنَّني ْاستَطَ ْع ُت ا ْج ِتر َ
َبيب َع ْي َن ْينِ فَ ْجأ ًة دو َن أ ْن
ُم ْستَ ْغ ِربًا ،كَ ْي َف أنَّني ْ
أص َب ْح ُت ط َ
أدري.
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وال شَ َّك أنَّني في هذا ال َع َملِ َع ِمل ُْت َع َم ًل َخ ْي ِريًّا ُه َو أف َْض ُل ما
َع ِملَ ُه َر ُج ٌل في َحياتِه.
ليس َع ْينِ الفَتا ِة أث ْ َم َن وأكْ َب َر تَ ْع ٍ
ويض على َضيا ِعها
وكا َن ت َ ْج ُ
فَضيلَ ِتها.
أص َب َح ْت بَ ْع َد أ ْن َجل َّْس ُت َع ْي َنها ُم ْكتَ ِملَ َة ال َمال َح ِة
والفَتا ُة التي ْ
وال َجما ِل ،ماذا َع ِمل َْت؟
كُ ْن ُت ا ْعتَ َمدْتُ أ ْن أت َِّخذَها َم ْح ِظ َّي ًة لي ،وأت ْ ُر َك حيا َة ال ُمغا َمر ِ
ات
والتَّ َنقُّلِ التي كُ ْن ُت أعيشُ ها ،ول ِك ْن طَ َرأَ ُه َ
ناك شَ ْي ٌء َغ ْي ُر ُم ْنتَظَ ٍر
و ُم ْض ِح ٍك َج َع َل أُ ْم ِن َّيتي ال ت َـتَ َحقَّق.
افْتَ َر َض ِت الفَتاةُ ،أو بال َحر ِِّي ت ََص َّو َرتْ  ،أنَّها إذا َع ِمل َِت ال ُح َّب َع ْن
َج ٍ
ديد عا َد ال َح َو ُل إلى َع ْي ِنها ،وا ْعتَ َب َرتْ أ َّن الشَّ ي َء الذي أ ْجل ََس
َع ْي َنها يُ ْم ِك ُن ُه طَ ْب ًعا أ ْن يَلْو َِي َع ْي َنها َع ْن َجديد...
وعادَتْ لِ َق ْريَ ِتها وأق َْس َم ْت ق ََس َم ْين :أق َْس َم ْت أنَّها طيلَ َة ال ُع ْم ِر لَ ْن
ت َ ْنساني ،وأق َْس َم ْتِ ،م ْن ِج َه ٍة أُ ْخرى ،إنَّها لَ ْن ت َعو َد لِ َع َملِ ال ُح ِّب
ثانِ َية.
َبيب ال َق ْريَ ِة
ِب أ ْن يَكو َن ط ُ
وهي اآل َن ال تَز ُال ِب َق ْي ِد ال َحيا ِة ،ويَج ُ
يَ ْعر ُِف ت َما ًما ِب ِق َّص ِتها ،ويُ َذكِّ ُرهاِ ،م ْن َوق ٍْت آل َخ َرِ ،ب َخ ْي ِر ذاك ال ُم َجل ِِّس
الذي َجل ََّس لها َع ْي َن ْيها...
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كان َذلِ َك في ِد َمشْ ق ...وكانَ ِت ال ُّدنْيا َح ْرب ـ َح ْرب .1914
وكانَ ْت ِد َمشْ ُق أكْثَ َر َر ْح َم ًة َع ْن َغ ْيرِها على اللبنانِ ّيي َن الذين كانوا
ماعات َج ٍ
يَلْجؤون إلَ ْيها َج ٍ
صوصا طَلَ ًبا
ماعات طَلَ ًبا للشُّ ْغلِ  ،و ُخ ً
للطَّحين.
فإنَّما ،إذا كا َن ث ُـلُثُ أهالي َجبَلِ لُبنا َن ماتوا جو ًعا في تِل َْك ال َح ْر ِب،
فالثُّـلُثُ الثّاني لَ ْم يَ ُم ْت جو ًعا ألنَّ ُه ها َج َر للبِقا ِع ِب َع َد ٍد َض ٍ
عيف،
وها َج َر لِ ِد َمشْ َق و َح ْورا َن ِب َع َد ٍد أكْ َب َر َح ْيثُ ُس ُ
هول ال َق ْم ِح ،ومراعي
اض ُة بِميا ِهها و َم ْزروعاتِها ،وأ ّما الثُّـلُثُ
ال َمواشي ،واألراضي ال َف ّي َ
الخاص ِةَ ،و ُمتا َجراتِ ِه،
يعيش بِوسائِلِ ِه
َ
الثّالِثُ فَق َِد ْاستَطا َع أ ْن
َّ
واس ِتثْماراتِ ِه ،وت َ ْجوي ِع ِه لِلْ َغ ْيرِ ،وأ ْموا ِل أغْنيائِ ِه األساس َّية.
ْ
وكا َن ِم َن الثُّلُثَ ْينِ األ َّولَ ْينِ ِفئَ ٌة َم ْعروفَ ٌة قليلَ ُة ال َع َد ِد ،ول ِك ْن كَثير ُة
ال َوقا َح ِة عاشَ ْت ُمتَ َح ِّديَ ًة الجو َع والشَّ قاء.
عاشَ ْت َه ِذ ِه ال ِفئَ ُة ِب ُق َّوتِها
الخاص ِة َم َع أ َّن ال َم ْوتَ لَ ْم يَ ُك ْن في َز َمنٍ
َّ
ِم َن األزْمانِ كَثي ًرا ِج ًّدا قَ ْد َر ما كا َن في ِخال ِل تِل َْك ال َح ْر ِب ال ُمخيفَة.
ات وال ُمخاطَر ِ
َه ِذ ِه ال ِفئَ ُة كانَ ْت َخليطًا ِم ْن أ ْهلِ ال ُمغا َمر ِ
ات ـ ِم َن
الذين ا ْمتَ َهنوا َجمي َع ال ِم َهنِ ـ نَبيلَ ًة كانَ ْت أو ق َِذ َرة.
وفي َذلِ َك ال َوق ِْت لَ ْم يَ ُك ْن ُه َ
ناك فَ ْر ٌق كَبي ٌر بَ ْي َن ال َّنبالَ ِة والقَذا َرة.

ِ
عوب الجائِ َع ُة ال ت َعو ُد تَ ْرك َُب ِحصا َن
إذِْ ،ع ْن َد ال َم
جاعات ،الشُّ ُ
ال َمبا ِدئِ كَثي ًرا ،وت َ ْنظُ ُر لِألشْ يا ِء التي كانَ ْت ت َ ْعتَ ِب ُرها ،وهي شَ بْعانَ ٌة،
أنَّها أشْ يا ُء َو ِس َخ ٌة ،نَظْ َر َة تَسا ُم ٍح ـ وحتّى نَظْ َر َة َعطْف.
ِ
فإنَّما َه ِذ ِه األ ْع ُ
الخاطئَ ُة ت ُْصب ُِح َح َّق ًة و َمشْ رو َع ًة ولها ُع ْذ ُرها،
مال
أصحابَها ِم َن ال َم ْو ِت.
َم ْهما كانَ ْت ُم ْحتَ َق َر ًة و َرذيلَ ًة ،إذا كانَ ْت تُ ْن ِق ُذ ْ
وال شَ َّك أ َّن الكثيرين ِج ًّدا ِم ْن أهالي ِد َمشْ َق َع ِملوا قَ ْد َر ما
فاستَ ْخ َدموا ال ِّر َ
جال ِم َن الالجِئي َن
ْاستطاعوا ِم َن المسا َع َد ِةْ ،
اللبنان ّيي َن كَ َخ َد ٍم و ُع ّما ٍل وكا َن َهؤال ِء باألكْثَ ِر ِم َن ال َموا ِرنَ ِة ،واتَّ َخذوا
صيفات وطَ ْب ًعا كانَ ْت ت َ ْنتَهي أخي ًرا ِ
ٍ
يات كخا ِد ٍ
ال َفتَ ِ
الواح َد ُة
مات و َو
ِم ْن ُه َّن بأ ْن تَ ْخ ُد َم بال َّنها ِر وتَنا َم َم َع رِجا ِل ال َب ْي ِت باللَّيل.
وكانَ ِت ال َمجا َع ُة في لُبنانَ ،قَ ْد َج َعل َْت ك َُّل ِب ْن ٍت ُح َّر ٍة طَلي َق ًة بأ ْن
تُ َفتِّ َش َع ْن ُخ ْبزِها أيْ َنما يُ ْم ِك ُنها أ ْن تَ ِج َد ُه.
ِ (((
فَ َق ْد جا َء َوق ٌْت في َج َبلِ لُبنا َن زادَتْ في ِه ال َمجا َع ُة لِ َد َر َج ٍة قالَت
الطَّبي َع ُة لألهالي ما يَقولُ ُه القائِ ُد لِ ُج ِ
يوش ِه ِع ْن َدما يَراها َمكْسو َر ًة
يَكا ُد ال َع ُد ُّو يُفْنيها« :لِيُ ْن ِق ْذ ك ٌُّل ِم ْن ُك ْم نَف َْس ُه كَيْفَما ْاستَطاع».
وت َـكو ُن سا َعتَ ِئ ٍذ ال َهريبة.
وهكذا كانَ ْت في َذلِ َك ال َوق ِْت ِع ْن َدما كا َن ال َع ُد ُّو األكْ َب ُر الذي ْاس ُم ُه
الجو ُع أ َخ َذ في ال َفتْ ِك بالقُرى اللبنانيَّة ال ِم ْسكي َنة.
ونَ ْح ُن ،طَ ْب ًعا ،كُ ّنا ِم ْن تِل َْك ال ِفئَ ِة التي عاشَ ْت على ها ِم ِش ال َّز َمنِ ،
الخاص ِة
لَ ْم نَ ُج ْع ول ِك َّننا لَ ْم نَشْ َبع .لَ ْم نَ ُج ْع ألنَّنا َع َرفْنا ِب َوسائِلِنا
َّ
الطَّري َق َة أل ْن نَ ْبقى في هذا العال َِم ،فا ْمتَ َه َن ِ
الواح ُد ِم ّنا ك َُّل ال ِم َهنِ
(((
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أي فارِقٍ ِع ْن َد ُه ـ كانَ ْت تِل َْك
التي كانَ ِت األقْدا ُر ت ُ َؤ ّدي ِه إلَ ْيها ،دو َن ّ
ال ِم َه ُن شَ ري َف ًة أو َغيْ َر شَ ري َف ٍةَ ،ح ّق ًة أو ُم ْج ِر َم ًة ـ إ ْذ لَ ْم يَكُنِ ال َوق ُْت
والس ِّيء...
ُمطْلَقًا َوق َْت ت َ ْميي ٍز بَ ْي َن ال َح َسنِ َّ
وكان ُه َ
ناك بَ ْي َننا َمنِ ا ْمتَ َه َن ال ِم ْه َن َة األظْ َر َف والتي َج َعلَتْها ال َح ْر ُب
َالم ،وقُ َّو ِة اإلقْناعِ ،ول ِ
َس ْهلَ ًة ِج ًّدا ،ال ت َـتَطَل َُّب َغ ْي َر ظ ِ
َطيف
َريف الك ِ
عاش قَ ْب َل
الوعود ،وهي ال ِم ْه َن ُة التي أ َخ َذ فيها إبراهيم حديد ،الذي َ
ال َح ْر ِب ِ
الماض َي ِة ِب َب ْيروتَ  ،شَ ٍ
هادات للدكتوراه والبكالوريا والعلوم
العالية ،وأ َخ َذ فيها جائِ َز َة الشَّ َر ِف ال َف ْو َق العا َد ِة ،ولو كانَ ْت في
الم ولأل ْعما ِل ال َخ ْي ِريَّ ِة َم ْوجو َد ًة لكا َن
للس ِ
تِل َْك األيّ ِام جائِ َز ُة نوبل َّ
ِ
صاح ُبنا ،إبراهيم حديد ،أ َّو َل َم ْن أ َخذَها أيْ ًضا ،و َع ْن ك ُِّل جدار ٍة
واس ِت ْحقاق.
ْ
فإنَّما َجنابُ ُه كان ال َق ّوا َد َرقْ َم أ َّول في َه ِذ ِه البِالد :اشْ تُ ِه َر ِب َمق ِْد َرتِ ِه
ْبيق ال ِّنسا ِء لل ِّرجا ِل ،وال ِّرجا ِل لل ِّنساءِ ،م ّما َج َع َل
ال ُم ْد ِهشَ ِة في تَط ِ
اس يُطْلِقو َن
ْاس َم ُه في َذلِ َك ال َّزمانِ فَ ْو َق ك ُِّل ْ
األسما ِء ،و ِم ّما َج َع َل ال ّن َ
ْاس َم ُه الكري َم ،وال يَزالو َن حتّى يَ ْو ِمنا هذا ،على ك ُِّل َر ُجلٍ يُ َس ْم ِس ُر
الصغي َر ُة بال ُق ْر ِب ِم ْن َح ّمام
بَ ْي َن ال ِّنسا ِء وال ِّرجا ِل ،وكانَ ْت دا َرت ُ ُه َّ
اسَ ،و ُوال ِة األتْر ِ
ال َّزهاريَّة ِب َب ْيروتَ َم َح َّج َة ُعظَما ِء ال ّن ِ
اك وقُ ّوا ِد ِهم،
يَطْلُ ُبو َن رِضاها ورِضا ِ
الحسانِ اللَّواتي يُ َدبِّ ُر ُه ّن.
وكما قُلْنا ،لَ ْم تَـكُنِ ال ِم ْه َن ُة َص ْع َب ًة ِج ًّدا في َذلِ َك ال َوق ِْت ،إ ْذ إ َّن
الس ْمسا َر ِم ْن هذا ال َّن ْو ِع لَ ْم يَ ُك ْن يُتْ ِع ُب نَف َْس ُه في إقْنا ِع ال َب ِ
نات
ِّ
ال ُمها ِجر ِ
الم لل ِّرجا ِل،
باالس ِت ْس ِ
ات َمث ًَل ِم ْن َج َبلِ لبنا َن إلى ِد َمشْ َق ْ
وأكْثَ ُر ُه َّن ما ها َج ْر َن إلّ َو ُه َّن ُمتَّ ِكالتٌ ِ ،ب َو ْج ٍه أ َّو َل ،على هذا
ال َّر ِأسما ِل ـ الشَّ ْي ِء الذي يَ ْر َغ ُب ُه ال ِّر ُ
جال في ِه ّن.

ِب أ ْن يَ ِج ْد َن قاد ًة لَ ُه َّن ،باأل ْحرى ،ولَ ْي َس
ول ِك ْن كا َن ِم َن الواج ِ
قَ ّوادي َن ،يَقودو َن َخطَواتِ ِه َّن في بِال ٍد غَريبَ ٍة َع ْن ُه َّن ،ال يَ ْع ِرفْ َن َع ْنها
الصالِ ِح َح ْيثُ ال ِّر ُ
الصالحون.
جال ّ
شَ ْيئًا ،فيأ ُخذونَ ُه َّن إلى ال َمكانِ ّ
وكُ ْن ُت يَ ْو َم ِئ ٍذ ب ِِد َمشْ ق.
َذ َه ْب ُت َم َع َر ْه ٍط ِم ْن أ ْهلِ اللَّه ِو وال َم ْي ِسرُِ ،وجها َء ِم ْن بَ ْيروتَ :
موسى سرسق ،وإميل ال َّن ّجار ،وألِك سرسق ،وبيار حمصي
ويوسف ال َونْد و َغ ْي ِر ِهم ِم َن الذين أنْ َق َذت ْ ُهم َس َعتُ ُهم ِم ْن غائِلَ ِة
الجو ِع والحا َج ِة ،و ِم ْن أ ْخطا ِر ال َّنفي ِر العا ِّم ،وعاشوا أث ْنا َء ال َح ْر ِب
العالَ ِم َّي ِة األُولى في َحيا ِة التَّ َر ِف واالنْ ِشرا ِح وال َم َس َّرة.
المالَ ،د ْو ًما ،كان حار َِس ِ
صوصا في أيّ ِام األتْر ِ
فإنَّما ُ
اك
صاح ِب ِهُ ،خ ً
َح ْيثُ كا َن يَلْ َع ُب َد ْو ًرا ها ًّما ِع ْن َد أ ْهلِ ال َّد ْولَ ِة ،فَ َي ْج َع ُل الذي يُ ْعطي
ِم ّنا َم ْحفو َظ ال َّر ِ
أس َسلي ًما.
فَطالَما أنْ َت ت َ ْدفَع ،طالما ت َُس ْوكِر َحياتَك.
•

وكُ ّنا َذ َه ْبنا إلى ِد َمشْ َق نَلْ َع ُب بال ِقمار ،أو بال َحر ِِّي َذ َه ْب ُت َم َع
ال ِّرفاقِ أتَ َف َّر ُج َعلَ ْيهِم يَلْ َعبو َن بال ِقمار ،إ ْذ إ َّن ضائِقَتي ال ُم ْز ِم َن َة لَ ْم
تَكُن ت َْس َم ُح لي بِمعاشَ َر ِة ِب ْنت ال َب ْستوني كثي ًرا.
ونَ َزلْنا في لوكَ ْن َدة « َد َم ْسكوس» التي كانَ ْت في َذلِ َك الحينِ ِم ْن
وات ذ ِ
دات ِد َمشْ َق ،وأ َخذْنا نُلَ ّبي َد َع ِ
أفْ َخ ِم لوكَ ْن ِ
َوات الشّ ام ـ
خاص َد ِ
األصفر الذين كانوا يَعيشو َن َمعيشَ ًة
عوات آل ْ
و ِب َو ْج ٍه ٍّ
َس ِخ َّي ًة ،و َرفا ًها ،لِما كا َن ِع ْن َد ُهم ِم ْن وسائِ َل ما ِّديَّ ٍة كانَ ْت ت َْس َم ُح
باب التَّ َر ِف والتَّلَ ّهي و ِم ْنها ال ِقما ُر ـ ال ِقما ُر،
لَ ُه ْم ِب ُمزا َولَ ِة ّ
كل ْأس ِ
الس َعة.
االس ِت ْهتا ِر التي يَ ُ
ال َّر ُ
عيش فيها أ ْه ُل َّ
فيق ال ُمال ِز ُم لِ َحيا ِة ْ
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وال ِقما ُر في أيّ ِام ال َح ْر ِب ِمث ُْل ال َغر ِام ـ نَ ْو ٌع ِم َن ال ُم َخ ِّدرِ ،فَتُ ْن َ
سيك
موم التي يَ ْخلُقُها
ِب ْن ُت البَ ْستوني الكَثي َر ِم َن ال َمخا ِو ِف وال ُه ِ
َح ْول ََك َج ُّو ال َمعار ِِك وال ِقتا ِل وال َم ِ
خاطر.
َريف ال َق ْو ِل،
وكان إميل ال َّن ّجار أظْ َر َف ظُرفا ِء زَمانِ ِه ،فَـ ِك َه اللِّسانِ  ،ط َ
يَ ْمتا ُز بأحادي ِث ِه ال َجميلَ ِةَ ،ونِـكاتِ ِه [نُكاتِ ِه ،بالضم والكسر .د.ج]
ِ
وحكاياتِ ِه اللَّطي َف ِة التي ما َ
زال أكْثَ ُرنا يُ َر ِّد ُدها حتّى ال َي ْو ِم ـ ِم ّما
َج َعلَ ُه في َذلِ َك ال َّز َمنِ قري ًبا ِج ًّدا لل ُق ّوا ِد وال ُحك ِّام األتْر ِ
اك الذين،
َمثَلُ ُهم كَ َمثَلِ َجميعِ قُ ّوا ِد و ُحك ِّام باقي بُلدانِ العال َِم ،يَ ْستَظْرِفو َن
َّريف ويَ ْستَظْرِفو َن ِ
صاح َب ُه لِ َد َر َج ٍة يَزيدو َن فيها ِم ْن
الكال َم الط َ
تَكْري ِم ِه و ُمصا َدقَ ِت ِه فَ َي ْنفَعونَ ُه على قَ ْد ِر ما يُ ْم ِك ُنَ ،ويَ ْحمو َن
الت تِل َْك ال َح ْر ِب ال ُمخي َف ِة َو َرذائِلِها و ُم ْختَل ِ
َرأْ َس ُه ِم ْن غائِ ِ
َقات
ِّهامات َج ِ
واس ِ
وات ِ
يسها.
َو َدأَ َب إميل ال َّن ّجارُ ،م ْن ُذ أ َّو ِل يَ ْو ٍم َذ َه ْبنا فيه نَتَ َغ ّدى ِع ْن َد آ ِل
األصفر ،بأ ْن يَتْ ُركَنا ِم ْن َوق ٍْت آل َخ َر ،كُ ّنا على ال َغدا ِء أو ال َعشاء،
ْ
أو كُ ّنا على طا ِولَ ِة البكاراَ ،ويَ ْختَفي ب ِْض َع َدقائِ َق ،ولَ ْم يَ ُك ْن ِم َن
الص ْع ِب كثي ًرا َم ْع ِرفَ ُة َس َب ِب ت َ َغ ُّي ِب ِه ال ُمفاجِئ ِمرا ًرا َعدي َد ًة في ك ُِّل
َّ
يَ ْو ٍم كُ ّنا نَزو ُر في ِه َذلِ َك ال َب ْيت.
َّعام ،أو صالونِ اللَّ ِع ِب،
فإنَّما إميل ال َّن ّجار كان يَ ْن َس ُّل ِم ْن قا َع ِة الط ِ
لِلْ َمطْ َب ِخ َح ْيثُ يَ ْد ُخ ُل ِب َح ٍ
ديث طَويلٍ َع ٍ
ريض َم َع َص ِب َّي ٍة َج َبلِ َّي ٍة
لُبنان َّي ٍة ُحلْ َو ٍة كانَ ْت قد لَ َجأَتْ إلى ِد َمشْ َق ،واتَّ َخذَها َذلِ َك ال َب ْي ُت
صانِ َع ًة و ُمعا ِونَ ًة للطَّا ِه َي ِة التي فيه ،ولَ ْم يَ ُك ْن مضى حي َن ِئ ٍذ على
الص ِب َّي ِة أكْثَ َر ِم ْن شَ ْه َريْنِ لِتَ ْركِها قَ ْريَتَها في لُبنا َن ـ إ ْحدى َمزا ِر ِع
َّ
بَ ْي ِت شباب وبكف ّيا.

وبالطَّ ْبعِ أ َخ َذ ك ٌُّل ِم ّناِ ،ب َد ْو ِر ِه ،يُغا ِف ُل ال ُحضو َر َويَ ْذ ُه ُب لِلْ َمطْ َب ِخ
الصانِ َعة.
يَتَ َف َّر ُج على ّ
نات ال َب ْي ِت الظ ِ
وكان َذلِ َك ِب ِعل ِْم بَ ِ
َّريفات اللَّواتي كُ َّن يَتَ َم َّن ْي َن
أ ْن ت َ
َطول َه ِذ ِه ال ُمناوراتُ َح ْيثُ يَ ِج ْد َن فيها الكَثي َر ِم َن التَّلَ ّهي
والسلْوى.
َّ
الصانِ َع ِة بأق َْص ِر
أص َب ْح ُت ،أنا،
َ
صديق ّ
وأخي ًرا ،طَ ْب ًعا ،ودو َن ا ِّدعا ٍءْ ،
َوق ٍْت ُم ْم ِكن .لَ ْي َس فَ َق ْط أل َّن شَ بابي كا َن أزْهى بِكثي ٍر ِم ْن رِفاقي،
الص ِب َّي َة كانَ ْت ِب ْن َت بالديِ ،
فالخ ْنشا َرةُ،
صوصا ،أل َّن َّ
بَ ْل أيْ ًضا ،و ُخ ً
َم ْس ِق ُط رأسي ،وال َم ْز َر َع ُة القَريب ُة ِم ْن بَ ْيت شبابَ ،م ْس ِق ِط َرأْ ِس
الصقانِ في َج َبلِنا ال َعزيز.
ال ِب ْنت ،تَـكادانِ تَـتَ َ
وكُ ّنا نَ ْعرِف ،هي وأنا ،جمي َع ال ّن ِ
اس ِع ْن َدنا.
ديق ت َْستَشي ُر ُه َوت َْستَ ْر ِش ُد ُه في
الص ِب َّي ُة بِحا َج ٍة كُ ْبرى لِ َص ٍ
وكانَ ِت َّ
خاص ٌة لها شأ ٌن كَبي ٌر بِحياتِها...
أمورِها
الخاصة؛ َوقَ ْد كا َن لها أُمو ٌر َّ
َّ
فالفَتا ُة كانَ ْت أُ ًّما ،و ِع ْن َدها ِط ْفلَ ٌة َصغير ٌة ابْ َن ُة ِستَّ ِة أشْ ُه ٍر في َذلِ َك
الحين ،وكانَ ْت قد ْأس َمتْها كاترينا.
وكانَ ِت ابْ َن ًة شَ ْر ِع َّي ًة لوالِ ٍد ماتَ جو ًعا َم َع الذين ماتوا جو ًعا في
الص ِب َّي ِة ابْ َن ِة التِّ ْس َع َعشْ َر َة َس َن ًة،
ال َم ْز َر َع ِة ،وقَ َّي َض اللَّ ُه أل ْر َملَ ِت ِه َّ
ولِ ِط ْفلَ ِتها ،أ َح َد أهالي ال َم ْز َر َع ِة َجا َء بِها ِع ْن َدما بَ َدأَ ِت ال َمجا َع ُة
َعيش ِم ْن ُه،
تَ ْف ِت ُك بال َق ْريَ ِة إلى سوريا لتَ ِج َد لها في ِد َمشْ َق َع َم ًل ت ُ
وسا َع َدها ال َح ُّظ ِع ْن َدما َو َصل َْت إلى ال َمدي َن ِة الكُبرى ،في أنَّها
َد َخل َْت َم َع َرفي ِقها في ِخ ْد َم ِة َذلِ َك ال َب ْي ِت ال َوجي ِهُ ،ه َو كَسائِ ٍس
و ِه َي كصانِ َع ٍة بال َمطْ َبخ.
الصغي َر َة ُمقاب َِل
الص ِب َّي ُة قد ْاستَ ْو َد َع ِت الطّا ِه َي َة ِط ْفلَتَها َّ
وكانَ ِت َّ
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إ ِعطائِها نِ ْص َف أُ ْج َرتِها دو َن أ ْن يَ ْعلَ َم أ ْه ُل ال َب ْي ِت بأنَّها أُ ٌّم وأ ْر َملَة.
وكا َن على ياسمي َن ،وهو ْاس ُمها ،أ ْن تَ ِج َد َصديقًا تَ ْروي لَ ُه ِحكايَ َة
ِط ْفلَ ِتها ،ويَ ْستَطي ُع أ ْن يُسا ِع َدها ،مالِ ًّيا طَ ْب ًعا ،كَ ْيما تَـتَ َم َّك ُن ِم َن
الض ِ
روس سالِ َمتَ ْين.
ال ُخروج ،هي والطِّ ْفلَ ُة ،من تِل َْك ال َح ْر ِب َّ
الس َّر،
وحالً َ ،ر َوتْ إلميل ال َّن ّجار ،بَ ْع َد أ ْن أق َْس َم ال َيمين أنَّ ُه يَ ْح َف ُظ ِّ
ِحكايَ َة الطِّ ْفلَة.
كل لُ ْع َب ٍة تَقو ُم ،وكُ ّنا نَلْ َع ُب
وحالً  ،أ َخ َذ إميل ال َّن ّجار يَ ْفر ُِض على ّ
َم َّرت َ ْينِ  ،وث َالثَ َم ّر ٍ
ات ،ك َُّل  24ساعة ،نَ ْو ًعا من «الك ْنيوت» لِ ُمسا َع َد ِة
الص ِب َّية.
َّ
وكا َن إميل ال َّن ّجار يَ ْستَ ْع ِم ُل َجمي َع ِح َيلِ ِه لِتَكو َن القي َم ُة كبيرةً،
ل َذلِ َك لَ ْم ت َ ْم ِض ال َعشْ َر ُة أيّ ٍام التي ق ََض ْيناها ب ِِد َمشْ َق ّإل وكانَ ِت
القي َم ُة بَلَ َغ ِت األ ْربَ َعمائَ َة لير ًة ت ُ ْركِ َّي ًة ِم ّما كا َن َم ْبلَ ًغا كَبي ًرا ِب َنظَ ِر
الصانِ َع ِة في َذلِ َك ال َوق ِْت الذي كانَ ْت فيه اللير ُة بزلمة كما يَقولُون.
ّ
ْت في َصداقَ ِة
وطَ ْب ًعا ،في ِخال ِل تِل َْك ال َعشْ َر ِة أيّ ٍام ،كُ ْن ُت قد ت َ َع َّمق ُ
حاب والتَّ َعشُّ ِق ،إنَّما على طَري َق ِة
َّ
الص ِب َّية لِ َد َر َج ٍة َو َصل َْت إلى التَّ ِّ
ال َح ْر ِب القائِ َمة.
عاش ك َُّل يَ ْو ٍم ِب َي ْو ِمه :ال يَ ْعر ُِف اإلنْسانُ،
فال ُح ُّب كان ِمث َْل ال َحيا ِة يُ ُ
الض ْو ُء وهو ط ِّي ٌب َح ّي.
ِع ْن َدما يَنا ُم ،إذا كان َس َيطْلُ ُع َعلَ ْي ِه َّ
أي ُم ْستَ ْق َبلٍ ،
ساب ِّ
ل َذلِ َكِ ،ع ْن َدما ت َحابَ ْبنا ،ياسمين وأنا ،ما َع ِملْنا ِح َ
وال تَسا َءلْنا إذا كُ ّنا بَ ْع َد ال َعشْ َر ِة أيّ ٍام التي َج َم َعتْنا ب ِِد َمشْ َق َس َنعو ُد
َونَتالقى َم َّر ًة أُ ْخرى في ال ُع ْمر.
تقاس ْم ُت وإيّاها أيْ ًضا المائَتَ ْي
وطَ ْب ًعاِ ،ع ْن َدما َو َّد ْع ُت ياسمينَ ،
لير ٍة التي كُ ْن ُت أ ْملِك.

َوتَ َركْناها ب ِِد َمشْ َق َم َع ِط ْفلَ ِتها َو ُع ْدنا إلى بِال ِدنا.
و َم َض ْت َ 19س َن ًة بَ ْع َد َذلِ َك...
َ 19س َن ًة كا ِملة.
سيت ُم ْن ُذ َز َمنٍ بَ ٍ
عيد صانِ َع َة ال َمطْ َب ِخ ِ
وط ْفلَتَها
وطَ ْب ًعا كُـ ْن ُت قَ ْد نَ ُ
واللَّيالِ َي ال َعشْ َر التي تَ َعشَّ ْقتُها وت َ َعشَّ َقتْني فيها وكُ ْن ُت في ِخال ِل
تِل َْك التِّ ْس َع َعشْ َر َة َس َن ًة َع َرف ُْت ِعشري َن وث َالثي َن ولربَّما أ ْربَعي َن
ياسمين ِمث َْل َه ِذ ِه الياسمين.
•

وفي صيف  ،1936في بَ ْيت مريِ ،ع ْن َدما كُ ْن ُت جالِ ًسا ،كعا َدتي
ِع ْن َد ك ُِّل َمسا ٍء في َحدي َق ِة اللّوكَ ْندة الكُبرى الشا ِم َخ ِة األشْ جارِ ،أو
ألْ َع ُب بالطّا ِولَ ِة َم َع َس ْي ِف ال َّنصارى ،وأ ْخ َس ُر على طول ،أو أتَقات َُل
ياسةَ ،ح ْيثُ ق ََض ْينا ال ُع ْم َر َد ْو ًما ُم ْختَلِ َف ْين ـ وفي
الس َ
وإيّاه على ِّ
ذات َمسا ٍء ،رأيْ ُت َس ِّي َد ًة تَ ْرتَدي َمالب َِس ُم ْحتَ ِش َم ًة ول ِك ْن ِ
ِ
فاخ َر ًة
ري يَكا ُد يَ ْح ُج ُب َو ْج َهها ،طَويلَ َة
ث َمي َن ًة ،وتَل ُُّف شَ ْع َرها ِب َم ْنديلٍ َحرائِ ٍّ
ريق َع ْي َن ْيها اللَّ ّما َعتَ ْينِ ،
القا َمةَ ،جسي َم ًة نَ ْو ًعا ،ال تَز ُال تَ ْحتَ ِف ُظ ِب َب ِ
َو ِبلَ ْونِ َخ َّديْها األ ْح َم َريْنَ ،و ِب َق َد ِمها الثّا ِبتَ ِة ال َق ِويَّ ِة تَطَأُ األ ْر َض ِبك ُِّل
طُ َمأْني َنة.
َم َّر ِت ال َم ْرأ ُة أمامي ونَظَ َرتْ إل ََّي نَظْ َر ًة غَري َب ًة ِج ًّدا.
حال ـ كانَ ْت ياسمين!
و َع َرفْتُها ً
الصانِ َع ُة ابْ َن ُة ال َم ْز َر َع ِة ال ُمجا ِو َر ِة لِ َق ْريَ ِة بَيت شباب وأ ُّم
ياسمين ّ
الطِّ ْفلَة.
وابْتَ َس َم ْت ياسمين ابْ ِتسا َم ًة ُح َّر ًة طَلي َق ًة وقال َْت لي« :أنا أ ْع ِرف َُك
فَ َه ْل َع َرفْتَني؟».
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وطَ ْب ًعا َع َرفْتُها ،وكَ ْي َف ال أ ْع ِرفُها ،وهي هي ال تَز ُال تَقْري ًبا كما
كانَ ْت.
و َع َرف ُْت بَ ْع َد َذلِ َك أنَّها ْاستَطا َع ْت حتّى نِهايَ ِة ال َح ْر ِب أ ْن تَ ْبقى
اإلسال َم ِع ْن َدما
صانِ َع ًة في ال َب ْي ِت الذي كانَ ْت فيه ،ث ُ َّم ا ْعتَ َنق َِت ْ
ت َ َز َّو َج ْت َوجي ًها كبي ًرا ِم ْن أ ْهلِ ال َجزيرةَ ،ع َرفَتْ ُه في ال َب ْي ِت الذي
كانَ ْت فيه خا ِد َمة.
َعيش ِعيشَ َة َرفا ٍه وتَ َر ٍف ،وأحا َط ِط ْفلَتَها ِبك ُِّل
وال َوجي ُه َج َعلَها ت ُ
الصغي َرةُ ،ك َُّل يَ ْو ٍم أ ْج َم َل من يَ ْوم ،حتّى كانَ ْت ،وهي
ِعنايَ ٍة ،وشَ َّب ِت َّ
ابْ َن ُة َخ ْم َس َعشْ َر َة َس َن ًة ،أ ْج َم َل بَ ِ
األسيا ُد
نات َّ
الص ْحرا ِء ـ يتراك َُض ْ
الصغي َر ُة ـ تَ َز َّو َج ْت
واج ِم ْنهاَ ،وت َ َز َّو َج ِت َّ
ِم ْن ك ُِّل َص ْو ٍب يَطْلُ ُبو َن ال َّز َ
ِ
َب كَبير ،وصا َرتْ أيْ ًضا أُ ًّما
صاح َب َة لَق ٍ
زي َج ًة عالِ َي ًة ِج ًّدا وصا َرتْ
صالِ َح ًة ،وأنْ َج َب ْت َس ِّي َديْنِ ُهما ال َي ْو َم ِم ْن زِي َن ِة ال َع َرب.
وقال َْت لي ياسمين إنَّها تُدا ِو ُم حتّى َذلِ َك ال َوقْتَ ،وتَ ْروي في ك ُِّل
الس َب َب
َمكانٍ ِ ،حكايَ َة ُمسا َع َدتي لها ب ِِد َمشْ َق ،وكَ ْي َف أنَّني كُ ْن ُت َّ
في إنْقا ِذ األ ِّم والطِّ ْفلَ ِة ِم ْن َويْ ِ
الت ال َح ْرب.
الصغي َرةُ ،أخي ًرا ،إلى أ ْن
َو ِبف َْضلِ َذلِ َك َو َصل َِت الطِّ ْفلَ ُة ال َيتي َم ُة َّ
تَـكو َن أمير ًة و َز ْو َج ًة ُم َك َّر َم ًة زا ِه َي ًة َم ْحبوبَ ًة في القُصور.
وهكذاَ ،س ِّي ُد تِل َْك القُصو ِر يَكو ُن نَ ْو ًعا ما ،و ِبطَري َق ٍة َغ ْي ِر ِ
مباش َر ٍة،
صا َه َر ِ
صاح َب َه ِذ ِه ال ُمغا َمرات...
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َتيل يَ ْمشي بَ ْي َن ال َّر ُجلين
كانَ الق ُ
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نائي ال ُم َج َّع ِد ،وال َبشَ َر ِة ال َب ْيضا ِء
ال َح ْسنا ُء ذاتُ الشَّ ْع ِر الك َْستَ ِّ
ال ُم َو َّر َد ِة ،وال َع ْي َن ْينِ ال َخ ْضرا َويْنِ ال َجذّابَتَ ْينِ  ،لِماذا كانَ ْت في تِل َْك
ال َعشْ َر ِة أيّ ٍام ُم ْضطَ ِربَ ًة َد ْو ًما و ُم َن ْر ِف َزةً ،تَتَأَ َّو ُه وت َُص ِّع ُد ال َّزفَر ِ
ات وال
تَ ْهدأُ لها َح َركَ ٌة ،وال يُعي ُدها شَ ْي ٌء إلى ال َّرزانَ ِة التي كانَ ْت تَـتَ َحلّى
كل! لَ ْم يَ ْن َف ْع فيها شَ ْي ٌء ،حتّى وال ما
بِها قَبْ َل تِل َْك ال َعشْ َر ِة أيّام ـ ّ
كا َن يُ َق ِّد ُم ُه لها َصديقُها ِم ْن ِوصا ٍل و ُمغاز ٍ
َالت و َهدايا.
صاح َب هذ ِ
ناس َب ِةِ ،
الحكايَة.
وكان َصديقُها ،بال ُم َ
كانَ ْت حلى ِم ْن أحلى فَتَ ِ
الصغي َر ِة ال َجميلَ ِة،
يات ال َمدي َن ِة َّ
ِ
الباسلَ ِة ،القائِ َم ِة َو َس َط الوادي الظَّليلِ  ،يَشْ طُ ُرها ال َّن ْه ُر ال َّرقْر ُاق
الصف ِ
ْصاف
ال ِغ ّري ُد ،ت َ ْح ُر ُس ِض َّفتَ ْي ِه أشْ جا ُر ال َح ْو ِر ال ِف ِّض ِّي ،وأشْ جا ُر َّ
المستحي ،يَتَوا َع ُد َورا َء َخمائِلِها ال ُم ِح ّبون ويَتَالقونَ ،يَ ْخلَ ُع َعلَ ْيهِم
َج ُ
مال الطَّبي َع ِة رو ًحا رومانطيقيَّ ًة [هكذا في األصل .المتعارف
أص ًل َم َع أ ْخالقِ ُم ْعظ َِم
عليه :رومنطيق َّية .د.ج] رِوائ َّي ًة ال تَتَّ ِف ُق ْ
أهالي تِل َْك ال َمدي َن ِة ،وطَبي َعتُ ُهم الواقع َّي ُة ال ت ُحي ُط األشْ يا َءَ ،م ْهما
كانَ ْت َجميل ًة ِ
وعاط ِف َّي ًة ،بإطا ٍر ِم َن ال َخيا ِل والشِّ ْعر...
ْروض في حلىُ ،م ْن ُذ ِوال َدتِها في بَ ْي ٍت ها ِدئٍ ساكِنٍ ،
وكا َن ال َمف ُ
وفي َو َس ٍط ُمطْ َم ِئ ٍّن ِع ْن َد أبَ َويْنِ ُمتَحابَّ ْينِ ُمتَّ ِف َق ْينِ  ،و ِه َي ال َوحي َد ُة

ْروض أ ْن تَـكو َن لَعوبًا طَروبًا في َذلِ َك ال َوق ِْت الذي
لَ ُهما ـ كان ال َمف ُ
كانَ ْت فيه ت ُ
َقول ،وت ُ َؤكِّ ُد ،لِ َصدي ِقها ،إ َّن ُحبَّها لَ ُه َج َعلَها ت َ ْرتَ ِف ُع َعنِ
َعيش فيها َم َع رفيقاتِها ،وتَ ِج ُد
ال َع ْقلِ َّي ِة العا ِديَّ ِة ال ِم ْسكي َن ِة التي ت ُ
َتوق إلَ ْي ِه ِم ْن أمانٍ واكْ ِتفا ٍء ِ
في هذا ال ُح ِّب ك َُّل ما كانَ ْت ت ُ
وعاط َف ٍة
سا ِم َية.
و ِف ْع ًل ،قَ ْب َل تِل َْك األيّ ِام ال َعشْ َر ِة ،لَ ْم ت َ ُك ْن حلى فَ َق ْط أ ْحلى ِب ْن ٍت في
الصغي َر ِة بَ ْل ْأس َع َد وأ ْه َنأَ ِب ْنت.
ال َمدي َن ِة َّ
وفَ ْجأةً ،انْ َقل ََب ك ُُّل شَ ْي ٍء ِع ْن َدها إلى شُ جونٍ و َع َص ِب َّي ٍة وتأ ُّو ٍ
هات،
َس ُم ْستَف ِْس ًرا ُم ْستَ ْخب ًرا فكانَ ْت ،على طول،
وأ ْج َه َد َصديقُها ال َّنف َ
واب الغا ِم َض الذي ال يَ ُد ُّل على شَ ْي ٍء« :لَ ْي َس بي شَ ْيء».
ُجيب ال َج َ
ت ُ
ول ِك ْن كانَ ،وال شَ َّكُ ،ه َ
ناك شَ ْي ٌء ،لَ ْم ْأستَ ِط ْع فَ ْه َم ُه َر ْغ َم ك ُِّل
الس َب ِب الذي َج َعلَها في تِل َْك
ُجهوديَ ...وبَ ُ
قيت َز َم ًنا أتَسا َء ُل َعنِ َّ
مام بِحالَ ِتها
الحالَ ِة الشَّ ِج َّي ِة ال َقلِ َق ِة ،وكُ ْن ُت ِب َد ْوري شَ دي َد اال ْه ِت ِ
ِ
هذ ِه ،وأ َخ ْذتُ أُقا ِر ُن ال َّدالئِ َل األ َّولِ َّية النْ ِقالبِها ،فَ َو َج ْدتُ ُه بَ َدأَ في
ال َي ْو ِم الثّاني ِم ْن ذُيو ِع َخ َب ِر ال َجري َم ِة الفَظي َع ِة ال ُم ْستَ ْغ َربَ ِة التي
اب
االضطر ِ
الصغي َر ِة َم ْو َج ًة ِم َن ْ
أقْلَق َِت ال َبلَ َد ،و َخلَق ْ
َت في ال َمدي َن ِة َّ
وال َخ ْو ِفَ ،ج َعلَتْنا بأ ْج َم ِعنا نَشْ ُع ُر ِب َر ْه َب ٍة َخ ِف َّي ٍة تُثي ُر ال َج َزع.
وشا َه ْدنا ر َ
قيق يأتون ِم ْن بَ ْيروتَ تِبا ًعا،
ِجال البوليس وقُضا َة التَّ ْح ِ
ِ
الواح َد َورا َء اآل َخرِ ،يَتَكات َفو َن على كَشْ ِف ال َحقي َق ِة ،ويُ َفتِّشو َن َعنِ
ال َّر ُجلِ الذي ا ْختَفى وضاع.
فال شَ َّك أنَّ ُه كا َن َجري َم ُة قَتْلٍ  ،وكا َن ُه َ
ناك قاتِل .ول ِك ْن ...أيْ َن
ال ُجثَّة؟
ِب أ ْن يَكو َن ُه َ
قتيل ،أو
ناك ٌ
فَلِك َْي تَ ْكتَ ِم َل َجري َم ُة ال َقتْلِ  ،يَج ُ
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باأل ْحرى ُجثَّ ُة القَتيلِ  ،إ ْذ لَ ْم يَ ُك ْن يَ ْخطُ ُر على با ِل أ َح ٍد أ َّن ال َّر ُج َل
الذي ا ْختَفَى ال يَز ُال على قَيْ ِد ال َحيا ِة ،فَك ُُّل شَ ْي ٍء كان يَ ُد ُّل أنَّه
ْتيل ومات.
اغ َ
إنَّما أين ِه َي ُجثَّتُه؟
وأ َخ َذتْ مفا ِر ُز البوليسَ ،وق َِد انْ َض َّم ْت إلَ ْيها َج ْم َه َر ٌة ِم َن ال َم َدنِ ّيي َن
ال ُمتَطَ ِّوعي َن يُ َفتِّشو َن َعنِ ال ُجثَّ ِة في ال َمغائِ ِر واألقْ ِب َي ِة وال َمجاري ِر
ِ
والغابات و َم ْجرى ال َّن ْهر ـ كانوا يُ َفتِّشو َن َعنِ ال َّر ُجلِ الذي ا ْختَفى...
الص ِب َّي َة
وكا َن ك ُُّل شَ ْي ٍء يَ ُد ُّل على أنَّ ُه َمقْتولَ .ذلِ َك أ َّن ابْ َن َة أخي ِهَّ ،
َعيش ِع ْن َد ُه بَ ْع َد َوفا ِة والِ َديْها ،كانَ ْت في َذلِ َك
ال َح ْسنا َء التي ت ُ
ال َوق ِْت قَ ْد أيْ َن َع ْت َونَ َم ْت َرشي َق ًة َه ْيفا َءَ ،ملي َح َة ال َو ْج ِه وال َج َس ِد لها
وص ْد ٌر عا ٍل يَتَ َح ّدى ال َّن ِاظري َنَ ،ويَ ْق َب ُل ت َ َح ِّدي ِه ِفتْيا ُن
فَ ٌم أُ ْر ُجوانِ ٌّيَ ،
صول.
الحا َرة ،وال يَ ْستَطيعون إلَ ْي ِه ُو ً
فال َع ُّم كان ي َغا ُر على الفَتا ِة َغ ْي َر ًة ُمخي َف ًة ،يَ ْح ُر ُسها لَ ْي ًل ونَها ًرا،
فال تَ ْغف ُُل َع ْي ُن ُه َع ْنهاِ ،م ّما َدعا الكَثيري َن لالفْ ِتر ِ
اض أنَّه يَتَ َعشَّ قُها
ويَ ُ
خاف َعلَ ْيها.
ول ِك ْنُ ،م ْن ُذ حينٍ  ،قَ ْب َل ال َجري َم ِة ،أ َخ َذ بَ ْع ُض ُهم يَشْ تَ ِب ُه ِب َعالق ٍة بَ ْي َن
الفَتا ِة وبَ ْي َن َ
ذاك زي ِر ال ِّنسا ِء ،الذي اشْ تُهِر في ال َمدي َن ِة بِحياتِ ِه
ال ِم ْعشاقَ ِة ،وظَ ْرفه ،و ُح ْسنِ ِه ْندا ِم ِه ،وكَثْ َر ِة ُمغا َمراتِ ِه ال َغرام َّي ِة،
ِم ّما يُ ْغري ال ِّنسا َءَ ،حتْ ًماَ ،ويَ ْج َعلُ ُه َّن يَتَ َم َّن ْي َن ِوصالَ ُه َو ُح َّب ُه ،يَ ْخلَ ْع َن
ُلوب والشَّ َهوات.
َعلَ ْي ِه رِدا ًء ِم َن األُ ْر ُجوانِ الذي يَ ْجتَ ِذ ُب الق َ
قلنا :وكا َن ال َّر ُج ُل الذي ا ْختَفى ،وال شَ َّكَ ،مقْتولً  ...وكانَ ِت ابْ َن ُة
أخي ِه ْاستَ ْي َقظَت ،بَ ْع َد ال َهزيعِ األ َّو ِل ِم ْن تِل َْك اللَّيل ِة على َح َركَ ٍة
وقيل،
واضطَ َربَ ْتَ ،
ُم ْستَ ْغ َربَ ٍة َس ِم َعتْها في ال َم ْنزِل ،خاف َْت أ َّو ًلْ ،

بَ ْع َد َذلِ َكَ ،ع ْن ثِ َق ٍة ،إ َّن ال َّر ُج َل ال ِم ْع َ
شاق كان نائِ ًما ِب ُق ْربِها ،وهو
أيْ ًضاَ ،ج ِز َع وقَلِ َقَ ،خ ْوفًا ِم ْن أ ْن يَكو َن ال َع ُّم ْاستَيْ َق َظ َوقَ ْد يأتي
فاستَ َك ّنا على نَف َْس ْيهِما حتّى
ف ُيفا ِجئُ ُهما َو ُهما في َسري ِر ال ُح ِّب ْ
إذا َه َدأَ ك ُُّل شَ ْي ٍء قا َم ِت ال ِب ْن ُت إلى ال ُغ َر ِف البا ِق َي ِة ِم َن ال َب ْي ِت
تَـتَ َف َّق ُدها ،فَ َو َجدَتْ ُغ ْرفَ َة نَ ْو ِم َع ِّمها خالِ َي ًة ِم ْن ُه ،وكا َن ك ُُّل شَ ْي ٍء
ُم َرتَّ ًبا في مكانِ ِه ،ما عدا ال ِفر َاش الذي كا َن يَ ُد ُّل َع َد ُم انْ ِتظا ِم ِه على
أ َّن ِ
صاح َب ُه ت َ َركَ ُه ُم ْن ُذ حين.
َوت َ َفق ِ
الص ْن َ
ديدي الذي في زَا ِويَ ِة ال ُغ ْرفَ ِة وهي
َّدت الفَتا ُة ُّ
دوق ال َح َّ
ت َ ْعر ُِف أ َّن َع َّمها يَ ْستَ ْو ِد ُع فيه ث َ ْر َوت َ ُه ال َّنق ِْديَّ َة البالِ َغ َة َس ْب َع َة أو
آالف لير ٍة َذ َهب َّي ٍة ،وبَ ْع َض ِ
ث َمانِ َي َة ِ
الص ْن َ
دوق َسلي ًما
الحلى فَ َو َج َد ِت ُّ
ِم ْن ك ُِّل َعطَب.
واستَ ْنتَ َج ِت الفَتا ُة ِم ْن َورا ِء هذا ،أ َّن َع َّمها ُربَّما َخ َر َج ِم َن ال َب ْي ِت
ْ
لِدا ٍع لَ ْم ت َْستَ ِط ْع أ ْن ت َ ْف َه َم ُه ،وهو أل َّو ِل َم َّر ٍة يَتْ ُر ُك ال َم ْنز َِل دو َن أ ْن
يَ َ
قول لها شَ ْيئًا.
حالَ ،خ ْوفًا ِم َن ال ُمفا َج ِ
آت،
َّريف فَ َق ْد تدارى أ ْم َر ُه ً
وأما ال َّر ُج ُل الظ ُ
قَ ْب َل َع ْو َد ِة ال َع ِّم ،وانْ َس َّل ِم ْن َسري ِر ال َعشي َق ِة بَ ْع َد أ ْن أ ْوصاها أ ْن
واب ال َب ْي ِت وت َ ْنتَ ِظ َر َع ْو َد َة َذلِ َك ال َع ّم.
ت ُ ْغلِ َق أبْ َ
ول ِك ْن ،مضى الل َُّيل ولَ ْم يَ ْر ِج ْع ،أو بال َحر ِِّي َر َج َع بَ ْع َد َعشْ َر ِة أيّ ٍام
ِم ْن تِل َْك اللَّيلَ ِة ُجثَّ ًة ها ِم َد ًة ُم َس ّجا ًة َو َس َط القا َع ِة على َم ْرتَ َب ٍة نَثروا
ال ُّزهو َر فَ ْوقَهاَ ،وق َِد ا ْجتَ َم َع أ ْهلُ ُه يَتَ َق َّبلو َن التَّعازي َويَ ْستَ ِع ّدو َن
لِ َن ْقلِ ِه إلى َم َق ِّر ِه األخير...
ِ
وخ َ
الل تِل َْك األيّ ِام ال َعشْ َر ِة ،بَ ْي َن ا ْخ ِتفا ِء ال َّر ُجلِ وال ُعثو ِر على ُجثَّ ِت ِه،
عاشَ ِت ال َمدي َن ُة ،كما قُلْنا ،في حالَ ٍة ُمتَأَ ْر ِج َح ٍة قَلِ َق ٍة َغ ْي ِر طَبيع َّية.
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كَ ْي َف ا ْختَفى ...ولِماذا ا ْختَفى؟
ديدي َمفْقو ًدا أيْ ًضا.
ْتاح ُّ
الص ْندوقِ ال َح ِّ
لَ َق ْد كا َن ِمف ُ
وكا َن قَ ْد َخطَ َر على با ِل رِجا ِل البوليس والقُضا ِة أ ْن يَك ِْسروا
الص ْن َ
دوق َويَ ْفتَحو ُه َع ْن َوةً ،ول ِك َّن ُهم قالوا باالنْ ِتظا ِر حتّى يَجِدوا
ُّ
الص ْندوقِ  ،على األ ْر َج ِح ،في ُجيوبِه.
ْتاح ُّ
ال َّر ُج َل ،فَ َق ْد يَكو ُن ِمف ُ
الص ْندوقِ وأ َخذوا يَتَ َفقَّدونَها
فَ َو َضعوا األ ْختا َم ال َح ْمرا َء على َذلِ َك ُّ
ك َُّل يَ ْو ٍم ِمرا ًرا َعدي َدة.
ول ِك ْن أيْ َن ُه َو ال َّر ُج ُل ،أو بال َحر ِِّي أيْ َن ِه َي ال ُجثَّة؟
وأيَّ ُة َعالقَ ٍة بَ ْي َن َه ِذ ِه الفَتا ِةَ ،صديقتي ال َح ْسنا ِءَ ،وشُ حوبِها
ِ
وصاحبِها؟
واض ِطرابِها ،و َه ِذ ِه ال ُجثَّ ِة
ْ
ولِماذا صا َرتْ ِ
بهذ ِه الحالَ ِة في نَف ِْس ال َي ْو ِم الذي ا ْختَفى في ِه
ال َّر ُجل؟
الص ِب َّي َة أو ال يَ ْعرِفونَها،
ما ِم ْن أ َح ٍد في العال َِمِ ،م َن الذين يَ ْعرِفون َّ
اضَ ،ولَ ْو َدقي َق ًة ِ
للص ِب َّي ِة ال َح ْسنا ِء
كا َن بإ ْمكانِ ِه االفْ ِتر ُ
واح َدةً ،أ َّن َّ
عالقَ ًة ماَ ،م َع َذلِ َك ال َّر ُجلِ ِب َجري َم ِة قَتْلِه.
َو َم َع َذلِ َك ،ويا لَل َّد ْهشَ ة ،كانَ ْت تِل َْك الفَتا ُة تَ ْعرِف أيْ َن ِه َي ال ُجثَّ ُة
وال ت َـتَ َكلَّم!
ِب أ ْن تَـكو َن تاق َْت إلى ال ُح ِّب َو ِوصالِ ِه،
ففي تِل َْك اللَّيل ِة يَج ُ
َو َصديقُها ال َحمي ُم غائِ ٌب بَعي ٌد َع ْنها ،فأ ِرق َْت وفَ َقدَتْ ُهدو َءها،
وقا َم ْت إلى الشُّ ْرفَ ِة تُ َب ِّر ُد غَليلَها ،وت َْستَ ْن ِش ُق ال َهوا َء الطَّل َْق طالِ َب ًة
السا َع ِة الثّانِ َي ِة ِم َن
إ ْروا َء َعط َِشها ،و َذلِ َك على التَّق ِ
ْريب بَ ْع َد ّ
اللَّيلِ  ،فَشَ ا َهدَتْ ث َالث َ َة رِجا ٍل يَ ْمشون ب َِص ٍّف ِ
َّريق
واح ٍد على الط ِ
واح ٌد إلى ال َيمينِ ِ ،
ويَتَ َعثَّرو َن في ِمشْ َي ِتهِم .إث ْنانِ ِم ْن ُهمِ ،
وواح ٌد

إلى ال َيسا ِر يَتَأَبَّطانِ ِذرا َع ال َّر ُجلِ الثّالِ ِث في ال َو ْس ِط ،تأبُّطًا ت ََص َّو َرت ْ ُه
الفَتا ُة باألكْثَ ِر نَ ْو ًعا ِم ْن ْإس ِ
عاف َر ُجلٍ َسكرانٍ يأ ُخ ُذ ُه َصديقا ُه إلى
واستَ ْغ َربَ ِت الشَّ ْي َء ،وخاف َْت ،وت ََستَّ َرتْ َورا َء الجِدا ِر الذي
بَ ْي ِت ِهْ ،
على طَ َر ِف الشُّ ْرفَ ِة و ِه َي ت َْستَر ُِق ال َّنظَ َر لِتَرى ما يَكون.
الص ِب َّيةَ ،وقَ ْد
حافي التّائِهِ ،ب ُق ْر ِب بَ ْي ِت َّ
وكان َمكْـتَبيَ ،م ْكتَ ُب ِّ
الص ّ
ثيق ِج ًّدا ،وكان ال َمكْـتَ ُب
الس َب ُب في ت َعا ُر ِفنا ال َو ِ
يَكو ُن هذا هو َّ
على ِض ِ
فاف ال َّن ْهرُ ...غ ْرفَتانِ عالِ َيتانِ تَقَعانِ فَ ْو َق ُه َّو ٍة كَبير ٍة ت ُ َج ُّر
إلَ ْيها ِميا ُه و َمجاري ُر ال َبلْ َد ِة إلى ال َّن ْهر.
وكان ل ِتل َْك ال ُه َّو ِة قَ ْنطَ َر ٌة َوسي َع ٌة لها فُتْ َح ٌة َصغي َر ٌة لِسا ِق َي ِة ما ٍء
السا ِق َي ِة الكَبير ِة.
ت َـتَ َف َّر ُع َعنِ ّ
في َه ِذ ِه ال ُفتْ َح ِة رمى ال َّر ُجالنِ ال َّر ُج َل الثّالِثَ  ،الذي كان ،وال شَ َّك،
َم ْيتًا ،وشا َه َد ِت الفَتا ُة ِم ْن َم ْك َم ِنها ك َُّل شَ ْي ٍء...
الس ِ
اعات
ِب أ ْن ت َـتَ َص َّو َر حالَها بَ ْع َد َذلِ َك ،وكَ ْي َف أنَّها ق ََض ِت ّ
و ُهنا يَج ُ
الثَّالثَ البا ِق َي ِة لِطُلو ِع ال َف ْج ِر في َج َز ٍع و َخ ْو ٍف ،ال ت َ ْج ُس ُر أ ْن ت ُ ْب ِد َي
أيَّ َة َح َركَ ٍة ،حتّى وال ِ
إيقاظ والِ َدتِها إل ْعال ِمها بِما َج َرى ،وما كادَتْ
فأس َر َع ْت وا ْرتَدَتْ
ت َرى نو َر َّ
الصبا ِح حتّى نَ َه َض ْت خائِ َف ًة ُم ْضطَ ِربَ ًةْ ،
أث ْوابَها ،ودو َن أ ْن ت ُ ْعلِ َم والِ َدتَها بشَ ْي ٍءَ ،مشَ ْت إلى َديْ ِر الجزويت
رئيس ال َّديْ ِر ت َ ْعتَر ُِف لَ ُه.
في تِل َْك ال َمدي َن ِة ،وق ََصدَتْ َ
ا ْعتَ َرف َْت بِما َرأَتْ وشا َهدَتْ َ ،و ِس ُّر اال ْع ِتر ِ
اف ِع ْن َد ال َّنصارى شَ ْي ٌء
بوح ِب ِه تُ ْح ِرقُ ُه َج َه َّن ُم طيلَ َة ال ُّدهور ،سوا ًء أكا َن
ُم َق َّد ٌس فالذي يَ ُ
وري الذي يَ ْس َم ُع اال ْع ِتر َاف ،أم كا َن الشَّ ْخ َص الذي ا ْعتَ َر َف
ال ُخ َّ
ِع ْن َد ُه ،فال يَجو ُز أل َح ِد ِهما أ ْن يَ َ
قول لِلْ َغ ْي ِر ما قالَ ُه أو َس ِم َع ُه أث ْنا َء
اال ْع ِتراف.
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الس ُّر َمكْتو ًما ...وهكذا كا َن الكا ِه ُن والفَتا ُة فَ َق ْط
وهكذا ْ
أص َب َح ِّ
يَ ْعرِفانِ أيْ َن ِه َي ال ُجثَّ ُة ،بَيْ َنما َجمي ُع قُ َّو ِ
ات البَلْ َد ِة وال ُحكو َم ِة
ت ُ َفتِّ ُش َع ْنها...
لَ َق ْد كانَ ْت ت َ ْح َت َمكْـتَبي بالذّات ،بل كانَ ْت تَ ْح َت ال ُك ْر ِس ِّي الذي
أ ْجلِ ُس َعلَ ْي ِه ب َمكْـتَبي ،ال يَف ِْصلُني َع ْنها ِسوى َسق ُْف ال ُه َّوة!
أعيش وأكْتُ ُب ،وأنْشُ ُر األخبا َر
وهكذاَ ...عشْ َر ُة أيّ ٍام ُمتوالِ َي ٌة وأنا ُ
وأُعطي اآلرا َء ...وأنا جالِ ٌس ،لَ ْي َس فَ ْو َق بُركانٍ  ،بل فَ ْو َق ُجثَّة! ُجثَّ ِة
ال َّر ُجلِ الذي ا ْختَطَ َف ُه صديقا ُه ال َم ْعروفانِ ِم ْن أ ْهلِ ال َمدي َن ِة ،بَ ْي َنما
كانَ ِت ابْ َن ُة أخي ِه نائِ َم ًة في ال ُغ ْرفَ ِة الثّانِ َي ِة ،و ِه َي على َم ْو ِع ٍد َم َع
الفَتى زي ِر ال ِّنساء الذي ت َ َكلَّ ْمنا َع ْن ُه ،إ ْذ إنَّ ُه لَ ْم يَ ُك ْن في ال َمدي َن ِة
َر ُج ٌل ت َـتَ َعشَّ ُق ُه ِ
الحسا ُن أكْثَ َر ِم ْن ُه.
الصديقانِ ال َّر ُج َل ِم ْن ِفر ِاش ِه و ُهما يُ َه ِّددانِ ِه بال َقتْلِ ،
اِ ْختَط ََف َّ
و َذ َهبا ِب ِه إلى بُ ْستانٍ
قريبَ ،ح ْيثُ كا َن قَ ْد بَ َدأَ يَموتُ ُر ْع ًبا وبَ ِق َي
ٍ
ِ
والسكّي ُن ِب َي ِد ِه ،و َذ َه َب اآل َخ ُر َم َع َمفاتِي ِح
واح ٌد ِم ْن ُهما يَ ْح ُر ُس ُه ِّ
ديدي وكا َن قَ ْد َو َج َدها في َج ْي ِب ِه ،وفَتَ َح ُه و َح َم َل
ُّ
الص ْندوقِ ال َح ِّ
ِم ْن ُه ك َُّل ما فيه ،وابْ َن ُة أخي ِه تَنا ُم هانِئَ ًة في ال ُغ ْرفَ ِة ال ُمجا ِو َر ِة بَ ْي َن
أ ْحضانِ َعشي ِقها.
آالف لير ٍة َذ َه ًبا ِ
َس ْب َع ُة ِ
وحلى و َغ ْي ُرها.
ِب ال َق ْو ُل إ َّن ابْ َن َة أ ِخ القَتيلِ لَ ْو أت َْت بأق َِّل َح َرك ٍة لكا َن
و ُهنا يَج ُ
ال ُم ْجرِمانِ ْأسكَتاها إلى األبَد ...كانا يَ ْح ِمالنِ ُم َس َّد َس ْينِ ُمخي َف ْينِ
وتَ َم ْنط ََق ك ُُّل ِ
واح ٍد ِم ْن ُهما ب ِِسكّينٍ هائِلَة.
وفي ال َحديقَة قَضى الشَّ ِق ّيانِ على ال َّرجلِ  ،واقْتادا ُجثَّتَ ُه بالطَّري َق ِة
التي َذكَ ْرنا ،والتي أرادا بها إيها َم الذي قَ ْد يَتَالقى ِبهِما أ َّن ال َّر ُج َل

الس ْيرِ ،وسارا ِب ِه إلى
الثّالِثَ َس ْكرا ُن ث َ ِم ٌل و ُهما يُسا ِعدانِ ِه على َّ
الصدي َق ِة ال َم ْعلو َم ِة يُ ِط ُّل
ال ُه َّو ِة التي ت َ ْح َت َمكْـتَبي ،وكان بَيْ ُت َّ
َعلَ ْيها.
وأخي ًرا ...اكتُ ِشف َِت ال ُجثَّ ُة وقَ َب َض البوليس على القاتِلَ ْينِ  ،دو َن أ ْن
الص ِب َّي ُة ،وظ ََّل هكذا ِس ُّر اال ْع ِتر ِ
اف َم ْحفوظًا إلى
يَتَ َكلَّ َم
الخوري وال َّ
ُّ
ال ِّنهايَة.
َوقَ ْد كان ِم َن الطَّبي ِع ِّي في التَّف ِ
ْتيش الذي قا َم به البوليس
وال َج ْن ُدرمة واألهالي أ ْن يَ ْنتَهوا أخي ًرا إلى تِل َْك ال ُه َّوة.
الص ِب َّي ُة ِحكايَ َة ال َّر ُجلِ الثّالِ ِثِ ،حكايَ َة ال ُجثَّ ِة ،وقال َْت إنَّها
وما َر َو ِت َّ
كل شَ ْي ٍء
اس َّ
شا َه َدت ْها بَ ْي َن ال َّر ُجلينّ ،إل بَ ْع َد أيّ ٍام ،سا َع َة َع َر َف ال ّن ُ
و ِع ْن َدما لَ ْم يَ ُع ِد الكَال ُم ع ّما َرأَتْ َخطيئَ ًة تُ ْحر ُِق ِ
صاح َبها بِنا ِر َج َه َّن َم
طيلَ َة ال ُّدهور.
الحكايَ َة ِم ْن أ َّولِها ِ
الص ِب َّي ُة ِ
آلخرِها ،وقال َْت إ َّن الكا ِه َن
و َحك َْت لِ َي َّ
ْاستَ ْحلَفَها بال َمسي ِح أما َم صليبِه أ ْن ال ت َ
َقول شَ ْيئًا.
ول ِك َّنها لَ ْم ت َْستَ ِط ْع أن تُ ْخ ِف َي َع ّني ،أنا ،الشَّ ْي َء أطْ َو َل ِم ّما فَ َعل َْت،
الس َّر كما
وكا َن َذلِ َك قَ ْب َل ال ُعثو ِر على ال ُجثَّ ِة ،وطَ ْب ًعا َح ِفظ ُْت ِّ
طَلَ َبت.
وظ ََّل َحديثُ ال َّر ُجلِ الذي ا ْختَفى يَ ْمألُ ال َبلْ َدةَ ،على أشْ ُه ٍر وأشْ ُهرٍ،
اس ِحكايَ َة َم ْقتَلِ ِه َم َع ت َفاصيلِها الفَظي َع ِة ،فال يَتْ ُركو َن شَ ْيئًا
يَ ْروي ال ّن ُ
ِم ْن َخفايا تِل َْك ال َجري َم ِة ّإل ويَتَ َكلَّمو َن َع ْنه ...ما عدا شَ يئًا ِ
واح ًدا
كا َن َعل ََّي وعلى الفَتا ِة طَ ْب ًعا ،أ ْن نَ ْح ُر َص ِبك ُِّل قُوانا على إ ْخفائِ ِه
َعنِ ال ّناس ـ كا َن َعل ََّي وعلى الفَتا ِة أ ْن نَ ْسك َُت إلى ال ِّنهايَ ِةَ ،ولَ ْو أ َّن
البوليس لَ ْم يَج ِِد ال ُجثَّ َة لَظَل َِّت ال َجري َم ُة دو َن َجزا ٍء ولكا َن ُه َ
ناك
َ
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قَتَلَ ٌة ول ِك ْن َغ ْي ُر َم ْعروفين.
وهكذا ،في ِخال ِل ك ُِّل الوقائِعِ وال ُمغا َمر ِ
ات وال َمعار ِِك العاطف َّي ِة
والس ِ
ِب أ ْن ت َـكو َن ُه َ
ناك ُمفا َجآتٌ
ِّ
ياسيَّ ِة الكَثير ِة التي ُخ ْضتُها ،يَج ُ
ُم ْد ِهشَ ٌة فَ ْو َق العا َد ِة ال ت َ َق ُع ّإل معي.
ناك ر ٌ
ف ُه َ
السما ُء
ِجال ،ول ُح ْسنِ ال َح ِّظ قليلو ال َع َد ِدَ ،ج َعلَتْ ُه ُم َّ
اض ِم َن األ ْح ِ
يَعيشو َن في بَ ْح ٍر فَ ّي ٍ
داث وال ُم ْستَ ْغ َربات.
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السنينِ  ،ال يَز ُال
الصبا ـ َم َع أ َّن ِّ
كان َذلِ َك في عهد ِّ
الصبا ،بَ ْع َد ت َ َع ُّد ِد ِّ
ِم ْن نَصيبِنا.
فإنَّما اإلنْسا ُن ال يَشي ُخ طالَما يُ ْؤ ِم ُن أنَّ ُه ال يَز ُال فَ ِت ًّيا ،و ِم َن األشْ يا ِء
العالِ َي ِة الثّا ِبتَ ِة أ َّن اإلنْسا َن ِع ْن َدما يأ ُخ ُذ باال ْع ِتقا ِد أنَّ ُه شا َخ تَراه
فَ ْجأ ًة يَ ْحني ظَ ْه َر ُهَ ،وت َْس ُق ُط أسنانُ ُهَ ،و ِ
يخ ُّف نَظَ ُر ُه ،وتَـتَراخى
ُرجولِ َّيتُ ُه ،ويَ ْب َدأُ بال َخ َرف.
وال شَ َّك أنَّني بَ ْي َن ال ِّرجا ِل القَالئِلِ الذين ال يُ ْم ِك ُن ُهم أ ْن يَشيخوا ،بل
أنا ِم َن الذين يَشْ ُعرو َن أ َّن الشَّ ْيخو َخ َة ،وحتّى الكُهولَ َةَ ،م ْهما َ
طال
ال ُع ْم ُر ،لَ ْن تكو َن ِم ْن نَصي ِبهِم ،فَطالَما أ َّن ال َقل َْب في ال ِعشْ رين،
فالسنو ُن ال تَ ْع َم ُل َم َع ُه شَ ْيئًا وال ت َ ْم َن ُع ُه ِم ْن أ ْن يَ ْخف َُق َخفَقانًا حا ًّرا
ُّ
شُ عو ًرا واشْ ِتها ًء.
ِجال ونِسا ًء ،قَليلو َن أيْ ًضا،
وال شَ َّكِ ،م ْن جانِ ٍب آ َخ َر ،أ َّن في العال َِم ر ً
أت َ ْوا ،ويأتو َن إلَ ْي ِه ،تَ ْح َت شا َر ِة ال ُح ِّب ،فكأنَّ ُهم يُ ْخلَقو َن ويُ ْخل َُق
ال ُح ُّب َم َع ُهم ،ف َيكو ُن هذا ِم ْن ُم ْستَلْ َز ِ
مات َحياتِهِم ،و َرفيقَها طيلَ َة
ال ُع ْمر.
هؤال ِء ،أكْثَ ُر ُهم ،يَكونونَ ،عا ِديًّاِ ،م ْن أ ْهلِ ال َخيا ِل والشِّ ْعرِ ،و ِم ْن
ُعشّ اقِ ال َجما ِل والطَّبي َع ِة والشَّ َهوات.

وهؤال ِء يُطْ ِل ُق َعلَ ْيهِم ُعلَما ُء ال َّنف ِْس ْاس َم «الڨرز» ()Lovers
السما ُء َج َعل َِت
باإلنكلي ِزيَّة ،أي ال ُعشّ اق ،فَ َق ْط ِب َم ْعنى الذين تكو ُن َّ
ال ِعشْ َق َضرو َر ًة ِم ْن َضرو ِريّ ِ
ات َحياتِهِم.
السما ُء أيْ ًضا قَ ْد أ ْعطَتْ ُهم ِميز ٍ
ات
و َذلِ َكِ ،بطَبي َع ِة الحا ِل ،تكو ُن َّ
تَ ْج َعلُ ُهم ُعشّ اقًا و َم ْعشوقي َن م ًعا ،وهؤال ِء ُه ُم األكْثَ ُر َحظًّا بَ ْي َن
ال ّن ِ
اس ،تَأْتي الكُهولَ ُة ث ُ َّم الشَّ ْيخو َخ ُة إلَ ْيهِم وال يَشْ ُعرو َن ِبقُدو ِمها،
حتّى إنَّها ال تَطْ َب ُع ُهم ِبتَ ِ
جاعيدها ،وبَ ِ
ياض شَ ْعرِها ،وا ْرتِخا ِء َج َس ِدها،
ويَظَلّونََ ،و ُه ْم بَ ْي َن أ ْحضانِ ِ
الحسانِ  ،يَجِدو َن أ ْن ال شَ ْي َء ت َ َب َّد َل
َم َع ُهم َع ّما كانوا َعلَ ْي ِه في َز َمنِ الشَّ باب.
أقول ك َُّل هذا أل َّن ال ُم ِ
ُ
الحظي َن الذين يَ ْعرِفونَني َج ِّي ًدا يَجِدونَني
ال ِم َ
ريح ال َجلِ َّي لِ ِمثْلِ هؤال ِء ال ِّرجا ِل الذين ت َشي ُخ األ ْر ُض
ثال َّ
الص َ
َو ُهم ال يَشيخون.
َوقَ ْد يكونُ ،كما ال َحظ ُْتَ ،دوا ُم التَّ َعشُّ ِق ِع ْن َد اإلنْسانِ الحا ِف َظ
ِ
ِ
والبوغولسكات
الڤيتامينات
األكْ َب َر لِ ُق َّوتِ ِه ،وأف َْض َل ِم ْن َجميعِ
و ُحقَنِ فورونوف ،و َحشيشَ ِة ال َّزلّوع ال َم ْعروفَ ِة ِببِال ِدنا بأنَّها ت ُعي ُد
الشَّ ْي َخ إلى ِصبا ُه إذا شَ ر َِب َعصي َرها َم ْغلِ ًّيا على طَري َق ِة الشّ اي.
خاص في َم ْز َر َع ِة حوش الحريمة
وهي َحشيشَ ٌة ت َ ْن ُب ُت ب َن ْو ٍع ٍّ
بالبِقاع ،لِ ِ
األستا ِذ الكَبي ِر إلياس بك ن ّمور ،وإذا كا َن ِسيا َدت ُ ُه
صاحبِها ْ
فهي وال شَ َّك نا ِف َع ٌة ،إذ إنَّ ُه َوقَ ْد
يَ ْستَ ْع ِملُها ،كما يَج ُ
ِب أ ْن نَ ْفتَر َِضَ ،
كَ ُب َر ،زا َد اللّ ُه ُع ْم َر ُه ،وال يَز ُال ،على األق َِّل ِب َه ْيئَ ِت ِه وقا ِبلِ َّي ِت ِه ال َغرا ِم َّي ِة
باب واشْ ِتهاءاتِه.
يَ ْحتَ ِف ُظ بالكَثي ِر ِم ْن َمعالِ ِم الشَّ ِ
واآل َن نَعو ُد ونَ ُ
قول :إ َّن ال ُمغا َم َر َة التي نَ ْروي ِحكايَتَها ُهنا تَ ْر ِج ُع
الصبا ال يَز ُال
الصباَ ،م َع أنَّنا ،كما قُلْنا أ ْعال ُه ،نَ ْعتَ ِب ُر أ َّن َع ْه َد ِّ
لِ َع ْه ِد ِّ
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السما َء
يُرا ِفقُنا ،ونَ ِج ُد ِم َن الظُّل ِْم وال َج ْو ِر أ ْن يَتَ َخلّى َع ّنا ،إ ْذ إ َّن َّ
الصبا ،وأكْ َر َم ُه ،وتَ َعبَّ َد إلَيْ ِه،
لَ ْم ت َ ْخل ُْق َر ُج ًل قا َم بِوا ِج ِب ِه نَ ْح َو َع ْه ِد ِّ
وأ َح َّب َملَذّاتِ ِه ،أكْثَر منا.
ناك ما يَ ُ
لهذا ال يَز ُال يَ ْرعانا حتّى اآلنَ ،ولَ ْي َس ُه َ
ـقول إنَّ ُه لَ ْن يُدا ِو َم
على رِعايَـ ِتنا كَثي ًرا أيْ ًضا.
•
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الص ِب َّي ِة ،ال َق َر ِويَّ ِة التي يَطْف َُح ال َّد ُم
كا َن لم يَ ْم ِض على الفَتا ِة َّ
فيض االشْ ِتها ُء ِم ْن َع ْي َن ْيهاَ ،ويَتَ َفتَّ ُح فَ ُمها ظَ ْمآ َن
ِم ْن َو ْجهِها ،ويَ ُ
لل ُق ُب ِ
الت ـ كا َن لَ ْم يَ ْم ِض على زَواجِها في الوادي ال َجميلِ أكْثَ َر
ِم ْن ثالث َ ِة أيّ ٍامِ ،ع ْن َدما أ َخ َذتْ ت َـتَ َملْ َم ُل َوت َشْ َم ِئ ُّز َوتَـتَبا َع ُد ِم َن
ال َّر ُجلِ الذي تَ َز َّو َجتْ ُه ،وكا َن ُمها ِج ًرا ،وعلى َس َع ٍة ،جا َء لبِال ِد ِه
يُفتِّ ُش َع ْن َع ٍ
الص ِب َّي ِة ال َح ْسنا ِء الفَقير ِة
روس لَ ُه ،فَ َو َج َدها في تِل َْك َّ
قال لها أ ْهلُها ،أ َّن َ
التي ا ْعتَ َب َرتْ  ،كما َ
المال يُ َغطّي بَشا َع َة ال َّر ُجلِ ،
وضخا َم َة ُجثَّ ِت ِه ،وفَظاظ َة أنْ ِف ِه ،وفَظا َع َة كال ِمه.
وكِ َب َر ِس ِّن ِهَ ،
فإنَّما ال ُمها ِج ُر والثّالثو َن َس َن ًة التي قَضاها في أميركا لَ ْم تُ َب ِّد ْل في ِه
شَ ْيئًا ،ع ّما كان َعلَ ْي ِه ِم ْن شَ ر َاس ٍة َو َه َم ِج َّي ٍة وبشا َع ٍة يَ ْو َم تَ َر َك لُبنا َن
وها َجر...
لَ ْم يَتَ َب َّد ْل في ِه شَ ْي ٌء ِسوى أنَّ ُه عا َد بَ ْع َد الثَّالثين َس َن ًة و َم َع ُه َمصاري
ـ ثالث َ ٌة إلى أ ْربَ َع ِة ِ
آالف لير ٍة َذ َهب َّي ٍة ِم ّما كان في َذلِ َك ال َّزمانِ  ،في
قُرانا ،ث َ ْر َو ًة ُم ْحتَ َر َمة.
روس بَ ْع َد لَ ْيلَ ٍة ِ
واح َد ٍة ِم ْن زَواجِها
تَ َز َّو َج ِم ْن ُهنا ،وأ َخذ َِت ال َع ُ
شيق يُ ْعطيها ما لَ ْم ت َ ِج ْد ُه بَ ْي َن أ ْحضانِ هذا ال ِّذئْ ِب
تُ َفتِّ ُش َع ْن َع ٍ
الجائِعِ الذي كانَ ،إذا ما ا ْرتَوى ِم ْنها ،بَ ْع َد أ ْن يَكو َن قَ ْد أنْ َهكها،

ِ
الكواسرِ ،يَ ُغ ُّط ِب َن ْو ِم ِه غَطيطًا كا َن
يَ ْرتَمي بال ُق ْر ِب ِم ْنها ،ويَنا ُم نَ ْو َم
الجيرا ُن على بُ ْع ِد َعشَ ر ِ
ات األ ْمتا ِر يَ ْس َمعونَ ُه قَ ِويًّا فَظي ًعا.
الص ِب َّي ِة ال َق َر ِويَّ ِة في األمي ِر ال َفتّانِ الفَتى ال ُحلْ ِو
فَأيْ َن أ ْحال ُم الفَتا ِة َّ
الظ ِ
َّريف التي كانَ ْت ت َ ْنتَ ِظ ُر ُه؟
َت عريته
وأ َخ َذتْ ِ ،ع ْن َدما تَ ْنظُ ُر إلى َص ْد ِر َز ْوجِها الذي ا ْختَف ْ
َثيف ال ُم ِ
في ِغطا ِء الشَّ ْع ِر الك ِ
خيف ،تقرف وتَشْ ُع ُر أ َّن فَضيلَتَها،
زيل ِج ًّدا ال يُ ْم ِك ُنها أ ْن ت ُحا ِف َظ َعلَ ْيهِما
وأمانَتَها ال َّز ْو ِج َّي َة ،شَ ْي ٌء َه ٌ
أكْثَر ِم ْن ثالث َ ِة أيّام.
و ِف ْع ًل ،في ال َي ْو ِم الثّالِ ِثِ ،ع ْن َد ِصيا ِح ال ِّد ِ
يك ،كانَ ِت ال َح ْسنا ُء تَـتَ َع َّر ُف
لِ َملَذ ِ
ّات ال ُح ِّب التي كانَ ْت ت َ ْحلُ ُم بِها قَ ْب َل زَواجِها ،و َذلِ َك بَ ْي َن
بالس ْر َع ِة
اب الذي كا َن يَ ْنتَ ِظ ُر ُسقوطَها ،ول ِك ْن لَ ْي َس ُّ
أ ْحضانِ الشّ ِّ
التي جرى الشَّ ْي ُء فيها.
َوقَ ْد كانَ ْت قَ ْب َل زَواجِها ت َ ْع ِرفُ ُه َعشيقًا لِ َصدي َق ٍة لها ،تَـتَ َح َّدثُ َع ْن ُه
جاب ،وت َ ْعتَ ُّز ِب ُح ِّبها َوت َ َعلُّ ِقها ِب ِه ،وت ِ
ُفاخ ُر
الصدي َق ُة َد ْو ًما باإل ْع ِ
تِل َْك َّ
الحسانِ في الوادي ،اللَّواتي كُ َّن يُز ِ
ِبتَ َغلُّبِها على باقي ِ
اح ْمنها َعلَ ْي ِه،
ولم تَظْ َف ْر ِ
واح َد ٌة ِم ْن ُه َّن ِب ِه.
شيقِ ،
صاح َب َه ِذ ِه ال ُمغا َم َرة.
وكان ،طَ ْب ًعاَ ،ذلِ َك ال َع ُ
ول ِك ْن ،كَ ْي َف صا َر زبون ال َع ِ
روس ال َجدي َد ِة ،بَ ْع َد أ ْن كا َن قَ ْب َل
مام ،وال يَ ِج ُد فيها كما ال
زَواجِها ال يَ ْحف َُل بِها وال يُعي ُرها أ ْدنى ا ْه ِت ٍ
بنات الوادي ِ
يَ ِج ُد في َغ ْيرِها ِم ْن ِ
واح َد ًة أف َْض َل ِم َن ال َعشي َق ِة التي
كانَ ْت لَ ُه ،والتي كا َن ق َِد انْتَقاها َع ْن َو ًة بَ ْي َن َجميعِ أتْرابِها ،وفازَتْ
َعلَ ْي ِه َّن َجمي ًعا لَ ْي َس فَ َق ْط لِما كانَ ْت َعلَ ْي ِه ِم ْن َمال َح ٍة ونَبا َه ٍة ،بَ ْل
شيش
لي نَظي َف ًة ِج ًّدا ،يَكا ُد ال َح ُ
و ُخ ً
صوصا ألنَّها كانَ ْت ِب َو ْج ٍه أ َّو ٍّ
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يَ ْن ُب ُت على ج ِْس ِمها قَ ْد َر ما كانَ ْت ت َ ْغتَ ِس ُل يَ ْو ِم ًّيا ،في َوق ٍْت كانَ ْت
نات القُرى يَ ْغتَ ِسلْ َن غالِبًا ك َُّل ث َالثي َن يو ًما َم ّر ًة ِ
فيه ُم ْعظَ ُم بَ ِ
واح َد ًة
و َذلِ َك ب ٍ
خاص ٍة بال ِّنساء.
ِظروف شَ ْه ِريَّ ٍة َّ
وكانَ ْت َد ْو ًما ت َ ْرتَدي أثوابًا تَ ْحتانِ َّي ًة غاي ًة في األناقَ ِة ،ت َ ْهتَ ُّم بِها
وتَ ْنتَقيها َم َع َع َد ِم َس َع ِة يَ ِدها ،نا ِع َم ًة ِج ًّدا و ِم ْن أ ْح َسنِ ِج ْنس،
ِم ّما كا َن يَ ْج َعلُها هكذا ُم ْضطَ َّر ًة أ ْن تُ ْه ِم َل أث ْوابَها الخا ِر ِج َّي َة ِع ْن َدما
تَ ْقتَضي الحالَ ُة ،و َذلِ َك في ال َوق ِْت الذي كانَ ْت فيه أترابُها يَ ْعتَني َن
بأث ْوا ِب ِه َّن الخا ِر ِج َّي ِة قَ ْد َر ما يُ ْم ِك ُن ُه َّن وال يُ ِق ْم َن َو ْزنًا ألث ْوا ِب ِه َّن
ال ّد ِ
خيص ِة ال َخ ِش َن ِة َغ ْي ِر
اخلِ َّي ِة التي تكو ُن غالِ ًبا ِم َن األقْ ِمشَ ِة ال َّر َ
ال ُمشَ ِّج َع ِة والتي ت َ ْج َع ُل ال ِّر َ
جال يَ ْن ِفرو َن ِم ْن ُه ّن.
و َم َع َذلِ َك ،ففي ال َي ْو ِم الثّالِ ِث لِ ُع ْر ِس الفَتا ِة التي نَتَ َكلَّ ُم َع ْنها
أص َب ْح ُت َعشيقَها...
ْ
كان َذلِ َك ِبطَري َق ٍة فُجائِ َّي ٍة ِج ًّدا طَ ْب ًعا.
الص ِب َّي ِة كُـ ْن ُت ُمتَأَكِّ ًدا ِم ْن أنَّني لَ ْن أ ِج َد بَ ْي َن
و ِع ْن َدما أ َج ْب ُت طَل ََب َّ
أ ْحضانِهِا َغ ْي َر القَليلِ ِم َن ال َب َه ِ
جات التي كانَ ْت َعشيقَتي ال َح ْسنا ُء
تُعطيني إيّاها.
ولل َحقي َق ِة ،أيْ ًضا ،كُـ ْن ُت في َذلِ َك ال َوق ِْت ال أُ ِح ُّب كثي ًرا ِخيانَ َة
َعشيقَتي ،ولَ ْم أكُ ْن َو َصل ُْت لِلْكَما ِل الذي يَ ْج َعلُني ال َي ْو َم أ ْعتَ ِب ُر أ َّن
ِخيانَ َة ال َّر ُجل لِ َز ْو َج ِت ِه ،أو لِ َعشي َق ِت ِه ،فيها اكْ ِتفا ٌء كبي ٌر لِكرا َم ِت ِه ولَ َّذ ٌة
خاص ٌةَ ،وتُ َع ِّب ُر َعنِ ْاس ِتقْاللِ ِه وا ْح ِترا ِم ِه لِ ُح ِّريَّ ِت ِه.
َّ
فإنَّما أكْثَ ُر ال ِّرجا ِل يَخونو َن َز ْوجاتِهِم أو َعشيقاتِهِم ال َم ْح ِ
بوبات
ِم ْن ُهم كَ ْيما يُثْبِتوا ألنْف ُِسهِم أنَّ ُهم لَ ْي ُسوا ُم ْستَ ْع َبدين لَ ُه َّن ولَ ْيسوا
االس ِتقْال ِل وال ُح ِّريَّة.
َوقْفًا َعلَ ْي ِه َّنِ ،م ّما ُه َو ِم ْن َمعالِ ِم ْ

«الس ْركل» إلى َم ْو ِع ٍد َم َع
في َذلِ َك ال َمساء كُـ ْن ُت عائِ ًدا ِم َن َّ
َصديقَتي.
األنيس الط ِ
ِ
َّريف الذي ق ََض ْي ُت
أت َكلَّ ُم ُهنا َع ْن سركل َمدي َن ِة الوادي
في ِه أ ْج َم َل َس َن ِ
باب و َخ ِس ْرتُ فيه أكْثَ َر أ ْموا ِل األ ْهلِ وال ّناس.
وات الشَّ ِ
الس ْركل ،وكا َن َذلِ َك ِع ْن َد ال ُغروب تَقْري ًبا ،وكانَ ِت
كُ ْن ُت عائِ ًدا ِم َن َّ
ال َع ْي ُن ال تَز ُال تَـتَ َم َّي ُز األشْ يا َء ،وكا َن َعل ََّي كَ ْيما ِأص ُل إلى ال َمكانِ
الذي أق ِْص ُد ُه أ ْن أ ُم َّر بال ُق ْر ِب ِم ْن بَ ْي ِت َع ِ
روس الثَّالث َ ِة أيّام ،وكا َن
َّريق
ِم َن الطَّبي ِع ِّي أ ْن أنْظُ َر إلى نا ِف َذ ِة ُغ ْرفَ ِتها التي ت ُِط ُّل على الط ِ
وال تَ ْعلو َع ْنها َغ ْي َر ِمتْ ٍر ونِ ْص ٍف فَ َقطْ ،فإذا ِه َي ُهنالِ َك ،وإذا هي
تَ ْبتَ ِس ُم لي ،وتَ ُه ُّم بالتَّ َح ُّد ِث َمعي ِبطَري َق ٍة ُمشْ تاقَ ٍة ِم ّما َج َعلَني
ريسها ال َو ْح َش لَ ْي َس ُه َ
ناك ،وكا َن ِم َن الطَّبي ِع ِّي سا َعتَ ِئ ٍذ
أتأكَّ ُد أ َّن َع َ
ات لَ ِب َق ٍة َعنِ اللَّيالي الث ِ
وأسأَلَها بِعبار ٍ
َّالث،
أ ْن أُما ِز َحها َع ْن زَواجِهاْ ،
َ
وأقول لها إنَّني كُ ْن ُت عاتِ ًل َه َّمها ،خائِفًا َعلَ ْيها وعلى ِص َّح ِتها ِم ْن
شَ ر َاس ِة َذلِ َك ال َع ِ
ريس ال َع ْنتَر ِّي.
ورأيْتُها ت َْضطَر ُِب وال ت َْض َح ُك ،بل ت َـكا ُد تَ ْبكي ،وتَظْ َه ُر َجمي ُع َدالئِلِ
عاس ِة وال َيأْ ِس على مال ِم ِحها.
التَّ َ
وأرا َد ِت الكال َم ،ول ِك َّن َص ْوتَها كان أ َج َّش لِ َد َر َج ٍة لَ ْم ْأستَ ِط ْع أ ْن أفْ َه َم
ما ت َقول.
َو َم َددْتُ لَهــا يَدي أُري ُد إثْبــاتَ َصداقَتـي لَها ،فأ َخ َذتْهــا ِب َي ِدهــا
ال ُمشْ تَ ِعلَ ِة ال ُمتَأَ ِّج َج ِة التي تَ ِن ُّم َعنِ ال ّنا ِر التي ت َـتَآك َُل َج َس َدها،
وشا َهدْتُ في َع ْي َن ْيها نَظَر ِ
ات ت َ َو ُّسلٍ َو َرجا ٍء و َج َز ٍع واشْ ِتها ٍء
َج َعلَتْني ،وأنا ال ُم ْستَ ْه ِت ُر ال َو ِق ُح الذي يَ ْرمي نَف َْس ُه بال َه ِ
الك إكْرا ًما
لِ َع ْينٍ ِ
ساح َر ٍة والبْ ِتسا َم ٍة شَ ِه َّي ٍة ،أقْ ِف ُز ِمث َْل لَ ْم ِح ال َب َص ِر إلى ال ّنا ِف َذ ِة
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ث ُ َّم إلى ال ُغ ْرفَ ِة ،ث ُ َّم إلى الوِصا ِل َوقَ ْد َد َعتْني إلَ ْي ِه الفَتا ُة ب َجميعِ
األ ِدلَّ ِة وال َح َر ِ
كات وال َوسائِل.
وطَ ْب ًعا لَ ْم يَ ُك ْن ُه َ
الص ِب َّي ِة
ناك َغ ْي ُر طريق ٍة نا ِج َع ٍة َوحي َد ٍة لِ َج ْعلِ َّ
تَـ ْنسى َخ ْي َب َة أ َملِها وشَ قا َءها في زَواجِها التَّ ِعس.
ِب أ ْن تكو َن نَ َس ِت
و ِبطَبي َع ِة الحا ِل نَ َس ْت ك َُّل شَ ْي ٍء حتّى إنَّها يَج ُ
َحاض ّنا ِبلَ ْه َف ٍة وشَ َب ٍق
ال َّر ُج َل ال ُم َ
خيف الذي اقْتَ َر َن بِها ِع ْن َدما ت َ
وأ َخذْنا نَ ْع َم ُل ال ُح َّب ،تَما ًما َح ْس َب ما كانَ ْت ت َـتَ َص َّو ُر ُه ،فَتضي ُع في
نَشْ َو ِة ِوصالِها لِ َد َر َج ٍة ال ِه َي وال أنا ف َِط ّنا لِلْ َوق ِْت وال َم ِ
خاط ِر التي
أي َوق ٍْت كا َن ِم َن ال ُم ْم ِكنِ أ ْن يَعو َد ال َّز ْو ُج
كُ ّنا ُع ْر َض ًة لها ،إ ْذ في ِّ
ال َف ُّظ ويُفا ِجئَنا َم ًعا و ُه َ
ناك ال ُمصي َب ُة ال ُم ْف ِج َعة.
ول ِك ْنِ ،ع ْن َدما يَكو ُن ُه َ
الصبا ،وفي أشَ ِّد
ناك شابّانِ في أ َّول ُع ْنفُوانِ ِّ
ِ
يام ،وفي َمبا ِه ِج الوِصا ِل ،يَ ْف ِقدانِ ك َُّل بَصي َر ٍة
حاالت الشَّ َب ِق وال ُه ِ
َوك َُّل ا ْح ِترا ٍز ويَهيمانِ في عال ٍَم َغ ْي ِر هذا العال َِم ـ في عال ٍَم َملي ٍء
بال َملَذ ِ
والسعا َدة.
ّات َّ
ِ
حاالت
وعا َو ْدنا ال َك َّر َة ب ِْض َع َة أيّ ٍام ،وذاتَ َمسا ٍء ،ونَ ْح ُن في أشَ ِّد
الص ِب َّي ُة
الباب َوقَ ْد نَ ِس َيتْ ُه َّ
ال َهوى ،وفَ ْجأةً ،ودو َن أق َِّل ت َ ْنبي ٍه ،فُ ِت َح ُ
ريس الثَّالث َ ِة أيّام.
َولَ ْم ت ُ ْق ِفلْ ُه بال ِمفْتا ِحَ ،و َد َخ َل ال َّر ُج ُل َع ُ
َولَ ْو أ َّن ال َّد ْهشَ َة لَ ْم تَ ْج َعلْ ُه يَ ْج ُم ُد َمكانَ ُه ب ِْض َع ث َوانٍ َ ،وقَ ْد يَكو ُن
أضا َع تَفْكي َر ُه لِلْ َمشْ َه ِد الذي كا َن يَتَ َمث َُّل أما َم ُه ،لكا َن َه َج َم على
الفَتى الخا ِد ِع ال َو ِق ِح و َم َّزقَه.
لي ال َوق َْت الكافي
ول ِك َّن َه ِذ ِه الب ِْض َع ث َوانٍ التي َج َم َد فيها ،تَ َرك َْت َ
أل ْن أقْ ِف َز ِم َن ال ّنا ِف َذ ِة قَ ْب َل أ ْن يَطالَني ال َّز ْو ُج ال َم ْخدو ُع ،وإنَّما ،إذا
كا َن صا َر ِحي َن ِئ ٍذ ِع ْن َد الفَتى ال َم ْعشوقِ ال َوق ُْت الكافي لِ َي ْق ِف َز ِم َن

الشُّ ّب ِ
اك إلى الخا ِر ِج ،لم يَ ِص ْر ِع ْن َد ُه َوق ٌْت أل ْن يَ ْح ِم َل أثوابَ ُه َم َع ُه،
الص ِب َّيةِ ،بثَ ْو ِب آ َد َم و َح ّواء.
َوقَ ْد كانَ ،كما كانَ ِت َّ
وشا َه َد أهالي الوادي في َذلِ َك ال َمسا ِء ،وال َوق ُْت كا َن ال يَز ُال
غ ََسقًا ،فتًى يَ ْجري كال َغزا ِل في األ ِزقَّ ِة والشَّ وا ِرعِ ،وبال ّزلْطِ ،م ّما
لَ ْم يَ ُك ْن َم ْنظَ ًرا َس ِّيئًا ُمطْلقًا لل ِّن ْسوانِ اللَّواتي شا َه ْدن ُه((( ،و َذلِ َك
ميل ،ول ِك ْن ِم ّما َج َع َل الفَضي َح َة
أل َّن ج ِْس َم الفَتى كا َن َم ْمشوقًا و َج ً
ال ُمخي َف َة ُم ْض ِح َك ًة ِج ًّدا أيْ ًضا ،قضى أهالي الوادي األشْ ُه َر واألشْ ُه َر
بَ ْع َد َذلِ َك يَتَ َح َّدثو َن بِها.
واستَطا َع في طَري ِق ِه ِع ْن َدما َو َص َل
وهكذا َه َر َب كَل ُْب ال َع َربْ ...
أصدقائِ ِه؛ ا ْرتداها،
لِظا ِه ِر ال َمدي َن ِة أ ْن يَ ْستَعي َن
ِ
بأثواب أ َح ِد ْ
واستَطا َع الل َ
َّحاق بال ِقطا ِر الذي َم َّر في َذلِ َك
واستَ ْق َر َض ِم ْن ُه ً
مالْ ،
ْ
ال َوق ِْت ِم ْن ُه َ
ناك ذا ِه ًبا للشّ ام.
وكانَ ْت ِد َمشْ ُق في َذلِ َك الحينِ ت َ ِع ُّج بال ُج ُي ِ
وش التُّ ْركِ َّي ِة ،وكانَ ْت قد
ا ْحتَشَ دَتْ ُه َ
ناك في َح ْملَ ٍة ت َقو ُم بها على َجبَلِ ال ُّدروزِ ،وكان َجبَ ُل
ال ُّدرو ِز أيْ ًضا ،كَعا َدتِ ِه الق َِدي َم ِة ،ك َُّل َعشْ ِر َس َن ٍ
وات ،يُ ْعلِ ُن ِع ْصيانًا
َجدي ًدا على ال َّد ْولَة.
واستَأْنَ َس ال َم ْع ُ
الض ّب ِاط وال َعساكِ ِر
شوق الهار ُِب ِب َجميعِ هؤال ِء ُّ
ْ
يَقْضي ك َُّل ال َوقْت بَيْ َن ُهمُ ،م ْستَ ْد ِركًا هكذا غ ََض َب ال َّر ُجلِ ال ُم ِ
خيف
الذي كانَ ،وال شَ َّك ،يُ َفتِّ ُش َع ْن ُه ،و ُم َؤكَّ ًدا ،لِ َي ْقتُلَ ُه ...وكانَ ْت ت َِصلُني
أ ْخبا ُر ُجنونِ ِه وتَ ْهديداتِ ِه ال ُمخيفَة.
ِس ِ
العاش ِق الهار ِِب األ َّو ُل في َه ِذ ِه الحالَ ِة أ ْن
وطَ ْب ًعا كا َن هاج ُ
(((

(((
(((

«ترجمة فوريَّة» ال تحتاج إىل بيان.
يف األصل شا َهدْنا ُه [د.ج].
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يَ ْخل َُص ِب ِجل ِْد ِه ،ويُ ْن ِق َذ نَف َْس ُه ،ث ُ َّم كا َن هاج ُِس ُه الثّاني ماذا قَ ْد
للص ِبيَّ ِة ال َح ْسنا ِء التي كا َن ال َم ْع ُ
شوق اكْتَشَ َف فيها،
يَكو ُن َج َرى َّ
وهو يَتَ َحظّاها ،بَراكي َن ُمشْ تَ ِعلَ ًة وكُنوزًا ُم ْح ِرقَ ًة ،وكا َن قَ ْد تَ َركَها
ِع ْن َدما َه َر َب في َهلَعٍ فَظيع...
وأ َخ ْذتُ  ،أنا المغا ِم َر ال َجبانَ ،أنْتَ ِظر.
وكُ ْن ُت ،طَ ْب ًعا ،أ ْر َسل ُْت لأل ْهلِ أ ْخباري على أ ْن يَ ْحذَروا ال َب ْو َح
بال َمكانِ الذي لَ َجأْتُ إلَ ْيه.
الص ِب َّي َة عادَتْ إلى أ ْهلِها ،بَ ْع َد الفَضي َح ِة ،وبَ ْع َد أ ْن
و َع َرف ُْت أ َّن َّ
حا َو َل َز ْو ُجها قَتْلَهاَ ،وق َِد ا ْجتَ َم َع ال َح ُّي يُ ْن ِقذُها ِم ْنه.
و َع َرف ُْت أ َّن ال َّر ُجل أ َخ َذ يُ َفتِّ ُش َع ّني في بَ ْيروتَ والقُرى اللبنان َّي ِة
وهو يَتَ َو َّع ُد بأنَّ ُه َس َيقْضي َعل ََّيَ ،ولَ ْو كُـ ْن ُت فَ ْو َق ط َِّي ال َغمام...
و َم َض ْت َعل ََّي بَ ْع َد َذلِ َك أ ْربَ َع ُة أشْ ُهرٍ ،وأنا شا ِر ٌد في أنْحا ِء البِال ِد
وال َّر ُج ُل يُطا ِر ُدني ،وكُ ْن ُت قَ ْد ت َ َرك ُْت ِد َمشْ َق و ِجئْ ُت إلى َج َبلِ لُبنا َن
أجوب قُرا ُه وأكْتُ ُب ُم َذكِّراتي َع ْنه ـ وهي ال ُم َذكِّراتُ التي ظَ َه َرتْ
ُ
ِكـتاب أعيش مع اآللهة َعنِ ال ِق ّديسي َن اللبنان ّيين ِ
وحكاياتِهِم
ب ِ
الطَّريفَة.
وأخي ًرا تَ َدبَّ َر ِت األُمو ُر ِبطَري َق ٍة فُجائِ َّي ٍة ،إ ْذ إ َّن ال َّر ُج َل ،ذاتَ َصبا ٍح،
أعا َد َز ْو َجتَ ُه إلَ ْي ِه بَ ْع َد أ ْن ت َ َو َّس َط لها َجمي ُع ذ ِ
الصغي َر ِة،
َوات ال َمدي َن ِة َّ
وفي ال َي ْو ِم نَف ِْس ِه َركِ َب وإيّاها ال َب ْح َر ،وسافَ َر االث ْنانِ إلى أميركا.
الص ِب َّي َة ،طيلَ َة َس َن ٍ
وات ،كانَ ْت ال ت َ ْنسى الفَتى الذي
وال شَ َّك أ َّن َّ
َه َر َب ِم ْن َسريرِها بال ّزلْط.
وأنا ِم ْن ِج َهتي ظَلَل ُْت َوقْتًا طَو ًِيل أُ ِح ُّس ِبطَ ْع َم ِة ِوصالِها با ِق َي ًة
ت َ ْح َت لِساني ...ول ِك ْن ِبقُشَ ْعرِي َر ٍة ِم َن ال َخ ْو ِف ِع ْن َدما كُـ ْن ُت أُفَ ِّك ُر

َ
الوصول إل َّي .وظ ََّل
كَ ْي َف كا َن ال َّر ُج ُل يُ َم ِّزقُني إ َربًا إ َربا لَ ِو ْاستَطا َع
وات ،أيْ ًضا ،يَ ْذكُرو َن َذلِ َك ِ
أهالي الوادي ،طيلَ َة َس َن ٍ
العاش َق الهار َِب
ال ُع ْريا َن يَ ْجري كال َغزا ِل في األ ِزقَّ ِة ،و ُه ْم يَ ْض َحكون...
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في بر ّمانا ،ال َم ْعدو َد ِة أ ْرقى َم ْصي ٍ
ِف في َج َبلِ لبنان ،وأكْثَ َر القُرى
ـح ،اإلنكليزيَّ َة قَ ْد َر
اللبنان َّي ِة ث َقافَ ًة ،إ ْذ ت َْس َم ُع فيها ،أيُّها ّ
السائِ ُ
ما ت َْس َم ُع فيها ال َع َر ِب َّي َة ،وإ ْذ لَ ْي َس بَ ْي َن أ ْهلِها ،و َع َد ُد ُهم يَتَجا َو ُز
آالف ،أُ ِّم ٌّي ِ
األ ْربَ َع َة ٍ
واح ٌد ،بأ ْج َم ِعهِم يَ ْق َر ُؤو َن ويَكْـتُبونِ ...م ْن ُهم
ِبفَصا َح ٍة و ِعل ٍْم وفَ ْه ٍم ،بأقْ َر ِب َسبيل.
ولَ ْي َس ك ُُّل ِ
واح ٍد ِم ْن ُهم بِحا َج ٍة أل ْن يَكو َن َج ْه َبذًا َو ُم َؤلِّفًا ،ولك ْن
ك ُُّل ِ
واح ٍد ِم ْن ُهم يَ ْعرِف َد ْو ًما لُ َغتَ ْينِ  :اإلنكليزيَّ َة ِب َو ْج ٍه عا ٍّم ،وبَ ْع َض
خاص.
ال َف َرنْس َّي ِة ِب َو ْج ٍه ّ
ولك ْن لَ ْي َس ِبفَصا َح ِة شكسبير أو ڤولتير ،إنَّما على قَ ْد ِر اإل ْمكان.
الض ْي َع ِة التي َع َد ُد ُسكّانِها أ ْربَ َع ُة ٍ
آالف أكْثَ َر
َويَ ْر ِج ُع َذلِ َك أل َّن في َّ
خاص ٍة ولَ ْي َس ْت َصغي َرةً ،وأ ْغلَ ُبها أ ْج َن ِب َّي ٌة ،و ِم ْنها
ِم ْن َعشْ ِر َمدار َِس َّ
لي َم ْد َر َس ُة «الفردنس» اإلنكليزيَّ ُة ال ّرائِ َج ُة ِج ًّدا ُم ْن ُذ
ِب َو ْج ٍه أ َّو ٍّ
الق َِد ِيم ،والتي يُ ْس ِر ُع التَّال ِم َذ ُة قَ ْب َل َس َن ٍة َو َس َنتَ ْينِ يَ ْس َع ْو َن لل ُّدخو ِل
الص َ
فوف ُم ْكتَ ِملَ ًة وال َمقا ِع َد مأ ُخوذَة.
فيها ،وأكْثَ َر األ ْحيانِ يَجِدو َن ُّ
بات اللعازا ِريّ ِ
وفي ال َق ْريَ ِة أيْ ًضاِ ،ب َو ْج ٍه ثانٍ َ ،ديْ ُر را ِه ِ
ات الذي كانَ ْت
خاص ،بَناتُ األُ َس ِر ال ُك ْبرى في البِال ِد وهذا
ت َـتَ َخ َّر ُج فيهِ ،ب َو ْج ٍه ٍّ
ِ
وتقاليد ِه
ال َّديْ ُر يُشْ ِب ُه ت َما ًما في َم ْنظَ ِر ِه وبِناياتِ ِه وإدا َرتِ ِه وعاداتِ ِه

نات الطَّ َب ِ
ليم َوتَ ْر ِب َي ِة بَ ِ
قات
األ ْدي َر َة الق َِدي َم َة ِب َف َرنْسا ال ُم َخ َّص َص َة لِتَ ْع ِ
العالِيَة.
ُ
واآلمال اللَّطي َف ُة
وفي ِمثْلِ هذا ال َّديْ ِر تَسو ُد األ ْحال ُم ال َجميل ُة
حاسنِ  ،الطَّ ِريَّ ُة ِ
ال َم ِ
اآلخ َذ ُة بالتَّ َفتُّح لِلْحيا ِة ولال ْز ِدهار.
ولك َّن ال َج َّو ال َم ْد َر ِس َّي الكا ِم َل الذي يُشْ ِب ُه َج َّو ُم ُدنِ الجا ِم ِ
عات
بإنكلترا هو َج ُّو ال َم ْد َر َس ِة اإلنكليزيَّ ِة ـ َم ْد َر َس ِة «الفردنس»
التي تَـ َكلَّ ْمنا َع ْنها ،والتّا ِب َع ِة ،قَري ًبا ،لِشي َع ِة الكويكر ال َم ْذ َه ِب َّي ِة
ال َم ْعروفَة .وشي َع ُة الكويكر ،كما نَ ْعلَ ُم ِه َي ال َم ْذ َه ُب الݒروتِ ْستَ ْن ِت ُّي
ال َم ِ
ظام كُلُّ ُه ُز ْه ٌد
الصا ِر ُم الذي يَتَ َق َّي ُد أتْبا ُع ُه ِب ِن ٍ
سيح ُّي ال ُمتَقَشِّ ُف ّ
واإلسر َاف لِك ٍُّل ِم َن ال ِج ْن َس ْينِ ،
الس ْك َر وال ِّزنا ْ
و َحيا ٌة بَريئَ ٌة ،يُ َح ِّر ُم ُّ
ويُ َح ِّر ُم ال ّزي َن َة وال َب ْه َر َج َة والك َِذ َب ِ
سي
العاط ِف َّي وحتّى ال َم ْي َل ال ِج ْن َّ
لل َم ْرأة.
أساساُ ،م َبشِّ ري َن َعلَ ْيهِم أ ْن
َو َم َع أ َّن الكويكر جاؤوا ل َه ِذ ِه البِال ِدً ،
يَ ْع َملوا لِ َض ِّم أكْ َب ِر َع َد ٍد ُم ْم ِكنٍ ِم َن األهالي يَ ْعتَ ِنقو َن َم ْذ َه َب ُهم،
الستّي َن أو
ول ِك َّن ُهم َم َع ك ُِّل ُجهو ِد ِهم لَ ْم يَجِدوا ،وعلى ُع ْم ِر ِّ
الس ْبعي َن َس َن ًة التي َم َض ْت على قُدو ِمهِم إلَ ْيناَ ،ع َد ًدا كَبي ًرا يَ ْعتَ ِن ُق
َّ
َم ْذ َه َب ُهم هذا ،ما عدا طَ ْب ًعا بَ ْع َض الذين كانوا يَ ْستَفيدو َن ِم ْن ُهم
ِبطُ ُرقِ الشَّ ْع َو َذ ِة والك َِذ ِب َعلَ ْيهِم.
الليرة أُ ُّم ال ِحصان َو ِم ْن ُهنا راجت تِل َْك األُ ْسطو َر ُة التي قال َْت:
إ َّن َر ُج ًل ِم ْن بر ّمانا ا ْعتَ َن َق َم ْذ َه َب الكويكر ُمقاب َِل لِي َر ٍة إنكليزيَّ ٍة
َذ َه ٍب كان يَ ْقب ُِضها ك َُّل ِ
آخ ِر شَ ْه ٍر تُسا ِع ُد ُه على ال َع ْيش.
وكان َذلِ َك ال َّر ُج ُل أ َّو َل َمنِ ا ْعتَ َن َق ال َم ْذ َه َب ِم ّما َج َع َل َع َملَ ُه هذا
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َم ْدعا َة فَ ْخ ٍر لِ َجما َع ِة الكويكر الذين أ ْرسلوا التَّقاري َر العالِ َي َة إلى
لندن ونيويورك يُـبَشِّ رو َن ُرؤسا َء ُهم ِ
بهذ ِه ال ُخطْ َو ِة ال ُمبا َركَ ِة التي
َخطَ ْوها في رِسالَ ِتهِم التَّ ْبشيريَّ ِة ال ُم َق َّد َسة.
َوقَ ْد يَكو ُن تَ ِب َع َ
ذاك ال ُم ْر ِش َد َغ ْي ُر ُه أيْ ًضاَ ،و َع ِم َل ِمثْلَ ُه ،إنَّما بَ ْع َد
الصال ِة يَ ْو َم األ َحد ،و َذلِ َك
حينٍ جا َء يَ ْو ٌم أ َخ َذ أبو فارس يَتَ َغيَّ ُب َعنِ َّ
َغاب أبو
أل َّن ال َجما َع َة كانوا قد نَ َسوا أو ت َ
َناسوا وأ ْوقَفوا ال َّدفْ َع ،ف َ
َنيس ِة الكويكريَّ ِة ُم ْن َك ًّبا
اس في الك َ
فارس ،ولَ ْم يَ ُع ْد يُشا ِه ُد ُه ال ّن ُ
الصال ِة في كِتا ِب ِه ال ُم َق َّد ِس ،وما عادوا يَ ْس َمعونَ ُه يُ َرنِّ ُم ويُ ْن ِش ُد
على َّ
َم َع ال ُم َرنِّمي َن وال ُم ْنشدي َن تِل َْك التَّراني َم واألناشي َد ال ُمبا َركَ َة ،وأقْل ََق
تَ َغ ُّي ُب ُه ِ
واضطَ َربوا وراحوا يُ َفتِّشو َن َع ْن أبي فارس
خواط َر ال َجما َع ِة ْ
َنيس ِة ال َموا ِرنَ ِة يُثْب ُِت ِبتَقَشُّ ِف ِه ونَدا َم ِت ِه
حتّى َو َجدو ُه ال ِجئًا في ك َ
أنَّ ُه طَل ََّق الكويكريَّ َة و َر َج َع لِدينِ أ ْجدا ِد ِه.
ناس َب ًة لِشَ مات َ ِة ال ُّر ْهبانِ ال َموا ِرنَ ِة بالكويكر
وطَ ْب ًعا ،كا َن الشَّ ي ُء ُم َ
ورِجا ِل الدِّينِ ِم ْن ُهمِ ،م ّما َج َع َل هؤال ِء يَ ْن َز ِعجو َن كثي ًرا حتّى الْتَقى
يَ ْو ًما ُمدي ُر ال َم ْد َر َس ِة الكويكريَّ ِة بأبي ٍ
فارس فقال لَ ُه عا ِم ًل على
إقْنا ِع ِه باال ْرتِدا ِد« :هكذا ت َ ْع َمل معنا يا أبا فارس وتَتْ ُرك ...اِ ْر ِج ْع
إلَ ْينا تَـ ُك ْن((( مبسوطًا».
ف َ
َقال لَ ُه أبو فارس ال َّد ْهر ُِّي ِج ًّدا« :قد أعو ُد ِع ْن َدما ت ُأنْكلِ ْزلي َع ْن
جديدَ ...و ِع ْن َد ٍئذ أُأَنْكلِ ْزلَك».
وعنى ب َذلِ َك ،طَ ْب ًعا ،اللّير َة اإلنكليزيَّ َة ال ُم ْعتا َد َة التي لَ ْم تَ ُع ْد ت َِصلُ ُه
ُم ْن ُذ حين.
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(((

يف األصل «تكون».

وال نَ ْعرِف إذا كان ُمدي ُر ال َم ْد َر َس ِة أَنْكلَ َز ألبي فارس يَ ْو َم ِئ ٍذ ،ولك َّن
الذي نَ ْعرِفه أ َّن ِحكايَ َة أبي فارس َع ِمل َْت فَضي َح ًة ،إ ْذ إ َّن الكَثي َر ِم َن
الطَّ ْفرانين ُهنا ،كانوا أقْ َبلوا على ا ْع ِتناقِ الشّ ي َع ِة ال َجديد ِة ِع ْن َدما
باب ِرزْق ،وهكذا أبو فارس ما كا َن يُ َصلّي باإلنكليزي
َع َرفوا أنَّها ُ
إلّ باألُ ْج َرة.
ِب أ ْن نَ َ
قول :إ َّن في
َح ْرب ال ُم ْر َسلين بَ ْعضُ ُهم ِب َب ْعض ويَج ُ
َج َبلِ لبنا َن قُ ًرى و َم ِ
ناط َق ُم َع َّي َن ًة ا ْختُ َّص ْت لل ِّر ِ
ساالت الݒروتِ ْستَ ْن ِت َّي ِة
اإلنكليزيَّ ِة واألميرك َّي ِة ،كما لل َف َرنْس ّيي َن قُ ًرى و َم ِ
ناط ُق ُم ْختَ َّص ٌة
ِبرِساالتِهِم ال ّدين َّية.
ساالت ال َف َرنْس َّي َة أكْثَ ُر َع َد ًدا ِم َن ال ِّر ِ
وال شَ َّك أ َّن ال ِّر ِ
ساالت
الݒروتِ ْستَ ْن ِت َّي ِة األنكلوسكسون َّي ِة ِم ّما يَ ْج َع ُل القُرى ذاتَ ال َمدار ِِس
ال َف َرنْس َّي ِة ِم ْن َه ِذ ِه ال ُو ْج َه ِة أكْثَر َع َد ًدا ،ولك ْن لَ ْي َس أكْثَ َر ا ْرتِزاقًا
و َخ ْيرات.
إ ْذ إ َّن ال ِّر ِ
أساسا ،التَّ ْبشي ُر
ساالت األميرك َّي َة واإلنكليزيَّ َة كان َعلَ ْيهاً ،
ساب ال َع َد ِد األ ْمكَنِ ِم َن
ِب َم ْذ َهبِها الݒروتِ ْستَ ْن ِت ِّي ،وال َع َم ُل على اكْـ ِت ِ
ناس ٍ
بات
الس ِتعما ِل الما ِل في ُم َ
األهالي لَ ُه ،وهذا ما َج َعلَها ُم ْضطَ َّر ًة ْ
َعديد ٍةِ ،م ّما كا َن أ ْغل ََب األ ْحيانِ في َمقْدورِها ،إ ْذ إ َّن َصنا ِديقَها
كانَ ْت َد ْو ًما تَ ِج ُد في تَ َب ُّر ِ
عات جما َع ِة َم ْذ َهبِها ،أبنا ِء بِال ِدها ،ما
يَ ْملَ ُؤها ،وهكذا كان ال َف ْر ُق بَ ْي َنها وبَ ْي َن ال ِّر ِ
ساالت ال َف َرنْس َّي ِة
اإلكليريك َّي ِة أ َّن رسالَتَها األُولى التَّ ْبشي ُر بالݒروتِ ْستَ ْن ِت َّي ِة ،في حينِ أ َّن
ال ِّر ِ
ساالت ال َف َرنْس َّي َة الكاثوليك َّي َة لَ ْم ت َـكُن بِحا َج ٍة للتَّ ْبشي ِر بال َكثْلَ َك ِة،
إذ إ َّن ال َموا ِرنَ َة ،زبائِ ُنها في َه ِذ ِه البِال ِدَ ،وقَ ْد نَ َزل َْت باألكْثَ ِر في
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ٌ
كاثوليك ِمثْلُها.
قُرا ُهم بال َج َبلِ وفي أحيائِهِم في بَ ْيروتَ وهم
لهذا كانَ ْت ُم ِه َّمتُهاِ ،ب َد َر َج ٍة أُولى ،إشا َع َة اللُّ َغ ِة ال َف َرنْسيَّ ِة ِم ّما
نَ َج َح ْت فيه كثي ًرا ،إذ َج َعل َْت َه ِذ ِه اللُّ َغ َة حتّى ِع ْن َد َغ ْي ِر الطَّوائِ ِف
الكاثوليك َّي ِة الثّانِ َي َة في البِال ِدَ ،و َج َعلَتْها ِع ْن َد بَ ْع ِض ال ِف ِ
ئات ال َّن ْصرانِ َّي ِة
الس ْر ُس ِق َّي كان ال يَتَ َكلَّ ُم
اللُّ َغ َة العائِلِ َّي َة ال ُم ْعتا َد َة حتّى إ َّن ال َح َّي ُّ
َغ ْي َر ال َف َرنْس َّية.
يهوديت لبنان وهيرودس الملك ول ِك ْن لِماذا نَ ْذ َه ُب في ِمثْلِ
طيل ال َحديثَ بِها في حينِ أ َّن ُه َ
ناك ُمغا َم َر ًة
َه ِذ ِه التَّفاصيلِ ونُ ُ
طَريف ًة طَل َّْت َعلَ ْينا قَ ْب َل ال َح ْر ِب األخير ِة في بر ّمانا يُ ْم ِك ُننا أ ْن
نَ ْح ُس َبها نُ ْب َذ ًة من ال ُّن ُب ِ
ذات الظَّري َف ِة ال ُم ْض ِح َك ِة وال ُمفي َد ِة ِج ًّدا ِم ْن
داب ِع ْن َدنا.
تاري ِخ االنْ ِت ِ
•

كُ ّنا نَتَ َح َّدثُ َع ْن َذلِ َك ال َج ِّو الجا ِم ِع ِّي الݒروتِ ْستَ ْن ِت ِّي ال ُمتَ َحف ِِّظ الذي
حاب
أص ِ
يَسو ُد بر ّمانا ،وال ُمتَّ ِف ِق َم َع َصرا َم ِة َو ُز ْه ِد َم ْذ َه ِب الكويكر ْ
ال َم ْد َر َسة ال َمشْ هو َر ِةِ ،م ّما َج َع َل األهالي يَتَّ ِعظو َن ِب ِه و ِم ّما َج َعلَ ُه،
هو ،يَتَ َمل َُّك ِبهِمَ ،ويَتَ َس َّر ُب إلَيهِم ،فَ َي ْج َعلُ ُهم أكْثَ َر ت َ َح ُّفظًا في
حياتِهِم وعاداتِهِم َع ْن أهالي القُرى البا ِق َية.
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وس َنواتٌ ازْدادَتْ فيها
شقراء ڨارسوڨيا وكا َن قَ ْد َم َض ْت َس َنواتٌ َ
َس ْيطَ َر ُة هذا ال َج ِّو على ال َق ْريَ ِة ال َخ ْضرا ِء ،حتّى ال َي ْو ِم الذي أطَل َّْت
في ِه على بر ّمانا تِل َْك الشَّ ْم ُس الشّ ا ِرقَ ُة الشَّ ْقرا ُء فَ َب َّد َد ِت الكَـثي َر
َت
يني الذي قا َم فيهَ ،و َخلَق ْ
ِم ْن غُيو ِم ِه ،وأقْلَق َِت ال َو َس َط ال ّد َّ

نَ ْو ًعا ِم َن ال َف ْوضى األخالق َّي ِة بَ ْي َن طَلَ َب ِة ال َم ْد َر َس ِة ال ّزا ِه َر ِة العائِشَ ِة
حتّى َذلِ َك الحين في ِظال ِل ال ُم َق َّد ِس َو ِع ِ
ظات الق ُُس ِس الكويكر
الذين يَ ْجلِدو َن أ ْجسا َم ُهم لِطَ ْر ِد شَ ْيطانِ الشَّ َه ِ
وات ال ِج ْنس َّي ِة ِم ْن ُه،
ويَطْلُ ُبو َن ِم ْن ت َال ِم َذتِهِم وأت ْبا ِعهِم أ ْن يَ ْف َعلوا ِمثْلَ ُهم.
فكانَ ِت ال َم ْد َر َس ُة َهيْك ًَل لِفَضيلَ ِة الكويكر ت َ ْمتَ ُّد على ب ِْض َع ِة أ ْميا ٍل
ِم ْن َح ْولِها ،حتّى جا َءت تِل َْك الشَّ ْم ُس الشّ ا ِرقَ ُة ت َْس ُك ُن في ق َْص ٍر
َديم يُشْ ِب ُه بناؤ ُه ال ِقال َع ال َعتي َق َة في ِحجا َرتِ ِه ال ُم َز ْركَشَ ِة ،وهو بِنا ٌء
ق ٍ
باألسرارِ ،كان يُ َخ َّي ُل لنا َد ْو ًما ،نَ ْح ُن الذين َع َرفْناه ُم ْن ُذ
ّاب ُمحا ٌط ْ
جذ ٌ
وس َنوات ،أنَّه يُ ْخفي في ظُل ِ
َس َن ٍ
الصغي َر ِة
ُمات أبْرا ِج ِه َّ
الض ِّي َق ِة َّ
وات َ
كاألس ُه ِم فَ ْو َق ُس ِ
داث وال ُمغا َمر ِ
ْنونات األ ْح ِ
طوح ِه َمك ِ
ات
ال ُم ْرتَ ِف َع ِة ْ
ال َغرام َّي ِة ال ِّروائ َّي ِة التي كانت ت َ ْجري فيه وتتوالى َعلَ ْيه.
صوصا ِس َّر ال َجري َم ِة الفَظي َع ِة
«الدَّ ُم الذي َي ْبقى»  ...ويُ ْخفي ُخ ً
األميركي الشَّ هي ِر الذي
َّبيب
التي َوقَ َع ْت فيه ـ َجري َم ِة َم ْقتَلِ الط ِ
ِّ
وس َك َن ُهَ ،وقَ ْد تَلَطَّ َخ ْت ذاتَ لَيْلَ ٍة ُج ْدرانُ ُه ِم ْن ِدمائِه.
ابْتَنا ُه َ
و ِم َن الثّاب ِِت أ َّن آثا َر تِل َْك ال ِّدما ِء ال تَز ُال ظا ِه َر ًة حتّى اآلنَ ،بَ ْع َد
َّبيب ،ولَ ْم ت َ ْن َف ْع في إزالَ ِتها َجمي ُع
ِسني َن َعديد ٍة ِم ْن َم ْقتَلِ الط ِ
السبيل.
ال َوسائِلِ التي ْاستُ َع ِمل َْت في هذا َّ
اس ،وأ َخ َّص ُهم ال ُم ْصطافي َن (((،الذين يُـ ْقبِلو َن ِب َكثْ َر ٍة على
وكان ال ّن ُ
ال َق ْريَ ِة ال َجميلَ ِة ،يَتَحاشَ ْو َن ْاس ِتئْجا َر ُه َو ُسكنا ُه ،فَظ ََّل هكذا َم ْهجو ًرا،
َوظَل َّْت ِم ْن َورا ِء َذلِ َك بَ ْع ُض ال ُب ِ
يوت ال ُمجا ِو َر ِة لَ ُه َم ْهجو َر ًة أيْ ًضا،
(((

يف األصل ُ
«امل ْصطافون».
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حتّى َذلِ َك ال َوق ِْت الذي بَ َدأَتْ في ِه ِحكايَتُنا َه ِذ ِهِ ،ع ْن َدما جا َءتْ
«مدام دي ك» ،ال َح ْسنا ُء ال َجذّابَ ُة والتي ال َخ ْو َف ِع ْن َدها وال إيمان.
جا َءتْ ت َْس ُك ُن ُه وتَ ْخل ُُق فَ ْوقَ ُه ،و َح ْولَ ُهَ ،ج ًّوا عا ِبقًا بال ُعطو ِر وبالشَّ َه ِ
وات
والس ِ
ات وال ُمتا َجر ِ
وبال ُمغا َمر ِ
ياس َّي ِة ِم ّما
ات ال ِج ْنس َّي ِة واال ْج ِتماع َّي ِة ِّ
أ َخ َذ يَشُ ُّق له طَريقًا ،وإلى م ًدى ٍ
بعيد ،في َج ِّو الكويكر ال ُم َق َّد ِس
َو َم ْد َر َس ِتهِم الجا َر ِة القَري َب ِة ِج ًّدا للق َْص ِر ال َم ْسكون...
يَ َق ُع َذلِ َك الق َْص ُر الذي يُشْ ِب ُه باأل ْحرى قَلْ َع ًة ُم َص َّغ َر ًة على صور ِة
رش ك ٍ
الصليب ّيين في بِال ِدنا ـ يَ َق ُع َذلِ َك الق َْص ُر بَ ْي َن ِح ٍ
َثيف
ِقال ِع َّ
ميق تَتي ُه في ِه تَ َخ ُّيالتُ ال ُم ِح ّبي َن
الص َن ْوبَرِ ،وعلى كَ ِت ِف وا ٍد َع ٍ
ِم َن َّ
وال ِّروائِ ّيي َن و ُعشّ اقِ الطَّبي َع ِة و َجماالتِها.
َريق َذلِ َك
أص َب َح ْت ،حالً  ،ط ُ
طريق ال َّرذيلَة و ِبطَبي َع ِة الحا ِل ْ
الق َْص ِر التي تَتَّ ِص ُل بال َم ْد َر َس ِة ِب َمسافَ ٍة قَصي َر ٍة تُظَلِّلُها األشْ جا ُر
ِ
الباس َق ُة ال ّدائِ َم ُة اال ْخ ِضرا ِر ُم َح َّر َم ًة على الكويكر وتَال ِم َذتِهِم َوك ُِّل
ِ
الخاطئَ ِة
فهي بَ ْع َد َمجي ِء َه ِذ ِه ال َح ْسنا ِء
َم ْن ت َشَ َّي َع بِشي َع ِتهِمَ .
أص َب َح ْت َد ْر َب ال َخ ْوف.
ْ
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الدَّ ْرب ال ُم َح َّر َمة وهذا التَّ ْحري ُم زا َد طَبيع ًّيا الطَّلَ َب َة حشريَّ ًة
فأ َخذوا يُ ِطلّو َن ِم ْن بَ ٍ
عيد ِم ْن َورا ِء ُج ْدرانِ َم ْد َر َس ِتهِم على أبْرا ِج
َذلِ َك الق َْص ِر يَتَ َخ َّيلو َن َه ِذ ِه اليهوديت ال َجديد َة تَ ْرق ُُص عا ِريَ ًة
الساب ِِق
رأس يُو َح ّنا ّ
أمام هيرودس ال َملِك ،وهي حا ِملَ ٌة لَ ْي َس َ
ؤوس ال َف ِت َّي َة لِ َضحاياها
كما فَ َعل َْت يهوديت َذلِ َك ال َّزمانِ  ،بل ال ُّر َ
ِ
ِ
الجديدُ ،سلطانِ
ال َمساكينِ ِم ْن ُعشّ اقٍ
وسياس ّيي َن ،ت ُ َق ِّد ُمها لِلْ َملِ ِك

سي ،الكونت
ال َب َّريْنِ وال َب ْح َريْنِ ـ صدي ِقها في بِال ِد االنْ ِت ِ
داب ال َف َرنْ ِّ
دو مارتل ،الحاكِ ِم ال ُمطْل َِق ال ِم ْهزا ِر الذي َج َع َل ِم ْن لُبنا َن َم ْس َر ًحا
لِمبا ِذلِ ِه و ُمغا َمراتِ ِه ولَ ْهوِه.
وكانَ ْت هي ،الكونتة دي ك ،ݒومݒادو ُر َع ْه ِد ِه ـ را ِف َع ًة َم ْن يَحو ُز
على رِضاها ،و ُم َد ِّم َر ًة َم ْن ت َ ْغ َض ُب َعلَ ْي ِه ،تَ ْع َم ُل ما تَشا ُء وما تُري ُد،
دو َن أ ْن يَ ْهتَ َّم َضمي ُر الكونت َعشي ِقها لِ َر ْد ِعها وإيقا ِفها ِع ْن َد َح ّد.
ال َب ْي ُت ال َم ْسكون لَ ْم يَ ُك ْن َغ ْي ُر تِل َْك ال َح ْسنا ِء التي َسكَـ َنها
الض ْي َع ِة
الشَّ ْيطا ُن يَ ْج ُس ُر على ُسكْنى َذلِ َك ال َب ْي ِت َوقَ ْد كا َن أ ْه ُل َّ
أ َخذوا بَ ْع َد ال َجري َم ِة ال ُمخي َف ِة التي َوقَ َع ْت في ِه ،يَ ُع ُّدونَ ُه َم ْسكونًا
وس َن ٍ
عيش ُم ْن ُذ َس َن ٍ
وات
يَتَبا َع ُد َع ْن ُه الما ّرو َن َويَتَحاشَ ْونَ ُه ،يَ ُ
وات َ
باح تَأْتي ِه باللَّيالي
ُم ْق ِف ًرا وبالظ ِ
َّالم يُ َخ َّي ُل أل ْهلِ ال َق ْريَ ِة أ َّن األشْ َ
ال ُمظْلِ َم ِة ت َ ْرق ُُص بَيْ َن َج َنباتِه.
المفاجأة ال ُمخيفة وإذا بنوا ِف ِذ ِه ذاتَ لَ ْيلَ ٍة ت َـتَ َفتَّ ُح على
ِم ْصرا َع ْيها ،وإذا باألنْوا ِر ت ُشَ ْع ِش ُع ِم ْن َورائِها.
َويَتَرا َءى للما ّري َن ِم ْن َوق ٍْت ِل َخ َر ،ومن بَ ٍ
بوح يُ َكلِّلُ ُه
عيدَ ،و ْج ٌه َص ٌ
الشَّ ْع ُر األشْ َق ُر ال ّزاهي تَـتَما َو ُج ت َ َج ُّعدات ُ ُه ال َّذ َه ِب َّي ُة َم َع تَ َم ُّو ِ
جات
ال َهواء.
وال َم ْرأ ُة ِ
َعوب ،ال يَظْ َه ُر َعلَيْها شَ ْي ٌء ِم َن
َروب ل ٌ
صاحبَتُ ُه َضحوكَ ٌة ط ٌ
ِب أ ْن
ال َخشْ َي ِة التيَ ،ح ْس َب ا ْع ِتقا ِد أ ْهلِ َّ
الض ْي َع ِة ل َذلِ َك الحين ،يَج ُ
يَشْ ُع َر بِها ك ُُّل َم ْن يَ ْد ُخ ُل بَ ْي َت ال َجري َمة...
بيالطوس لبنا َن وسوريا يُصا ِدقُها...
ُسلطانُ ال َب َّريْ ِن وال َب ْح َريْن كان
ُ
ولَ ْم ت َـ ُك ْن تَـتَ َمل َُّك ِب ِه كَ ْيما يَكو ُن لَ ُه ُع ْذ ٌر في ْاس ِت ْرسالِ ِه لها بَ ْل
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كا َن هو يَتَ َمل َُّك بِهاَ ،و َم َع َذلِ َك كا َن يَتْ ُركُها ت َ ْع َم ُل ما تُريد ...حتّى
خيانَتُه [خيانَ ِته .دج].
فإنَّما ما كانَ ْت َعلَ ْي ِه ِم ْن َمها َر ٍة في فُنونِ ال ُح ِّب وال َملَذ ِ
ّات ،وما
كانَ ْت َعلَ ْي ِه ِم ْن نَبا َه ٍة وفُكا َه ٍة في ال َح ِ
ديث ،وما ت َ ْخلُ ُق ُه َح ْولَها
من َج ٍّو َض ٍ
حوك ُمتفائِلٍ ال ٍه َجميلٍ َم َع لَيالِيها ال َح ْمرا ِء العا ِب َق ِة
بالشَّ َه ِ
وات ال ُمتَ َع ِّد َد ِة ـ َه ِذ ِه األشْ يا ُء َج َعل َِت ال ّديكتاتو َر ال َف َرنْسا ِو َّي
في ال َبلَ َديْنِ يَ ْرضى ِبك ُِّل ما ت َ ْع َملُ ُه صدي َقتُ ُه على أ ْن يَ ْستَطي َع أ ْن
ِ
أوقات فَرا ِغ ِه فَيُ َرفِّ َه َع ْن ُس َويْدائِ ِه و َمشا ِغلِ ِه
يَتَ َمتَّ َع ب َذلِ َك ال َج ِّو في
بَ ْع َد ال َمتا ِع ِب الكَبير ِة التي كان يَلْقاها ،والتي كان يَ ْخل ُُق أكْثَ َرها
لِ َنف ِْسه.
وهكذا ...بَ ْع َد أ ْن صا َرتْ ليالي الق َْص ِر في بر ّمانا َم ْس َر ًحا لِلَيالي
روما ،وبَ ْع َد أ ْن ث َـ َب َت لِ َر ِ
ئيس َم ْد َر َس ِة الكويكر أ َّن ال َخطَ َر اقْتَ َر َب
كثي ًرا ،وأ َّن ت َال ِم َذت َ ُه ،الكبا َر ِم ْن ُهم على األق َّل ،أ َخذوا يَ ْنظُرو َن ِم ْن
بَ ٍ
عيد نَ ْح َو بَ ْي ِت ال ُح ِّب ولَيالي ِه ال َح ْمرا ِء ،أكْثَ َر ِم ّما يَ ْنظُرونَِ ،م ْن
َريب ،إلى كُـتُ ِبهِم و ُد ِ
روسهِم ـ َ
خاف ِم ْن تَ َع ّدي ال َّرذيلَ ِة ِم ْن
ق ٍ
ق َْص ِر ال َح ْسنا ِء إلى بَ ْي ِت الفَضيلَ ِةَ ،م ْد َر َس ِة الكويكر ،فَ َح َّر َم على
الطَّلَبَ ِة وال ُم َعلِّمي َن تَ َع ّدي َخ ِّط ال َع ْر ِض الذي َر َس َم ُه لَ ُه ْم بَيْ َن ْأسوا ِر
ال َم ْد َر َس ِة وأبْرا ِج الق َْصر.
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ال َم َهراجا وال ِع ْقدُ الثمين وفي َذلِ َك الحينِ َ ،وبَ ْي َنما ال َّرذيلَ ُة
والفَضيلَ ُة يَ ِقفانِ في بر ّمانا على ِس ِ
الحهِماِ ،جئْ ُت َم َع ال َم َهراجا
صديق َذلِ َك ال َّز َمنِ  ،ال َّر ُجلِ الذي عا َد ِم ْن بِال ِد
خليل معتوق،
ِ
ال َع َج ِم مليوني ًرا كبي ًرا يَ ْصر ُِف األ ْم َ
صوصا على
وال يُ ْم َن ًة َويَسا ًراُ ،خ ً
بإسرا ِف ِه و َهدايا ُه و ُمغا َمراتِ ِه
َملَذّاتِ ِه وعلى ْ
أصدقائِ ِه ،فأ ْد َه َش ال َبلَ َد ْ

الملط يَ ُ
قول فيهَ ،ذلِ َك ال َب ْي َت
و َعطايا ُه ِم ّما َج َع َل الشّ ا ِع َر ِش ْبلي ّ
ال َمشْ هور:
الص ْفرا َء ُم ْعتَ ِذ ًرا
«الوا ِه ُب ال ِمئَ َة َّ
كما َر َووا َع ْن ُم ٍ
لوك ُم ْن ُذ أزْمانِ »
للكونتيسة أ ْن ت ُصا ِد َق
الغزالة تفترس الغول وكا َن ال بُ َّد
َّ
ال َم َهراجاَ ،وقَ ْد َد َع ْونا ُه يَ ْو َم ِئ ٍذ هكذا ،أُ ْس َو ًة بأقْيا ِل ال ِه ْن ِد األغْنيا ِء
وال ُم ْسرِفين ال ِعظام.
وكان ال َم َهراجا يَ ْستَ ْحلي ِم ْن ِج َه ٍة ِعشْ َر َة الكركوف َّية ،ويُريد ِم ْن
عمال َسطْ َوتِها لِتَ ْص ِ
ِج َه ٍة ثانِ َي ٍة ْاس ِت َ
ريف أ ْعمالِ ِه ال ُك ْبرىَ ،و ِم ْنها
كيس تُ ْن ٍ
الثَمانِيَ َة َعشَ َر أل َْف ِ
باك َع َج ِم ٍّي التي ْاستَطاع تَ ْهريبَها
ِم ْن بِال ِد ال َع َج ِم ،وأرا َدُ ،هنا ،أن يُ ْج ِب َر إدا َر َة ال ّريجي على ِشرائِها
باألسعا ِر التي يُ َق ِّر ُرها ُه َوِ ،م ّما دعا دو مارتل ،صدي َق ُه أ َّو ًل ،إلبْعا ِد ِه
ْ
َع ْن ُهَ ،خ ْوفًا ِم ْن أ ْن يَف َْض َح ُه أكْثَ َر ِم ّما كا َن َمفْضو ًحا.
قَ َّر َر دو مارتل إبْعا َد َملِ ِك التنبك َع ْن ُه ،كما أ َخ َذ معتوق أيْ ًضا هذا
اللَّق ََب ،ول ِك َّن ُه لَ ْم يُ َق ِّر ْر إبْعا َد ُه َعنِ الپومپادور الشَّ ْقرا ِء ال ُم ْصطافَ ِة
يَ ْو َم ِئ ٍذَ ،سعي ًدا وشَ ْيطان ًّيا في ق َْص ِر ال َّد ِم ببر ّمانا.
وهكذا َرأَيْ ُت نَفْسي ،ذاتَ لَ ْيلَ ٍة ،في سا َع ٍة َس ّما َع ٍة ،في َذلِ َك الق َْص ِر
ِب ِرفْ َق ِة ال َم َهراجا ...يَ ْح ِم ُل ُعلْ َب ًة ُم ْخ َملِ َّي ًة صغيرةً ،كا َن أ َّو ُل شَ ْي ٍء
َع ِملَ ُه ِع ْن َدما َو َج ْدنا أنْف َُسنا أما َم ال َح ْسنا ِء الشَّ ْقرا ِء ،أ ْن قَ َّد َم لها تِل َْك
ال ُعلْ َب َةَ ،وقَ ْد أبْ َه َرها ما فيهاِ :ع ْق ٌد ِم َن اللّؤل ِؤ ال ّزاهي ال ّزا ِه ِر ِب َح ّب ٍ
ات
ُم ْحتَ َر َم ٍة كَبيرة.
وطَلَ َب ِت ال َح ْسنا ُء ِم َن ال َم َهراجا أ ْن يُ َعل َِّق ال ِع ْق َد ِب َنف ِْس ِه في ُع ُن ِقها
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وباسها بَ ْو َس ًة كبير ًة
ناس َب َة َ
ال َغ ِّض الحا ِّر ،فَ َع ِم َل الشَّ ْي َء وانْتَ َه َز ال ُم َ
في نُ ْق َرتِها.
ولم ت َ ْهتَ َّز َوقَ ِبل َِت ال ُق ْبلَ َة بال ِّرضا.
فإنَّما ،إذا كانَ ْت تِل َْك ال َب ْو َس ُة ث َ َم ًنا لل ِعق ِْد ،فَ َق ْد كانَ ْت أغْلى بَ ْو َس ٍة
قَبَ َض ْت ث َ َم َنها ا ْم َرأ ٌة في َه ِذ ِه البِالد؛ ول ِك ْن يَظْ َه ُر أنَّ ُه كا َن قَبْ َل َذلِ َك
ما كا َن بَ ْي َن ال َم َهراجا وال َح ْسنا ِء لَ ْي َس ألنَّها كانَ ْت ت َْستَ ْحلي ِوصالَ ُه،
َوقَ ْد كان ِوصالُ ُه بش ًعا ولَ ْي َس في ِه شَ ْي ٌء ِم َن ال ِفتْ َن ِة ،بل للثَّ َمنِ الذي
كا َن يَ ْدفَ ُعه.
ِ
وسأَلَها َصديقُنا في ِسياقِ
األحاديث ال َعدي َد ِة ال َف ِك َه ِة التي كُ ّنا
َ
نَتَبا َدلُها ،والتي كُ ْن ُت ألْ َع ُب فيها َد ْو ًرا أ َّولِ ًّيا ،ألنَّني ،وال شَ َّك ،أُجي ُد
وسأَلَها ال َم َهراجا
الكَال َم والطَّرائِ َف أكْثَ َر ِم ْن َرفيقي ال َم َهراجا ـ َ
الس َ
ؤال ال ُم ْستَ ْغ َر َب التّالي« :لِماذا ت ُ ْخفي َن َع ّني أشْ يا َء أراها في
ُّ
َع ْي َن ْي ِك ،ولِماذا ج ِْس ُم ِك ُم ْضطَر ٌِب هكذا؟».
ولك ْن َض ِحك َْت ِم ْن ُه ولَ ْم تُجِب .ث ُ َّم سألها« :وأيْ َن صا َر ال ِملْيونان؟».
قال َْت« :لو ِب ْع ُت اليَ ْو َم هذا ال ِع ْق َد الكْتَ َمال».
َوفَ ِه ْم ُت بَ ْع َد َذلِ َك أ َّن َه ِذ ِه الپومپادور ال َجدي َد َة كانَ ْت قَ ْد أ َخ َذتْ
إ ْذنًا َصري ًحا ِم َن «الپروقنصل» ال َف َرنْسا ِو ِّي َصدي ِقها أ ْن تَ ْج َم َع
لِ َنف ِْسها بال َوسائِلِ التي تَراها َح َس َن ًة ِملْيونَي لير ًة تَ ْحتَ ِف ُظ بِها،
وت َ ِق ُف أخي ًرا ِع ْن َد َح ِّدها.
َوقَ ْد كا َن ال َم ُ
جال َوسي ًعا لها لِ َج ْمعِ ال َم ْبلَغِ الذي كا َن في َذلِ َك
الحينِ يسوى((( ِم ْن ُع ْملَ ِة ال َي ْو ِم ال ِعشْ ري َن َملْيونًا وأكْثَر.
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صوصا
نَ َع ْم ،كانَ ِت ال َم ْرأ ُة َجميلَ ًة و َجريئَ ًة و ُمتال ِع َب ًة ،وكانَ ْت ُخ ً
وس ِّي ِد
نَبيه ًة ِج ًّدا ،ول ِك ْن لَ ْوال ُمتا َج َرت ُها ب َِصدي ِقها حاكِ ِم ال َبلَ َديْنِ َ
ال ُقطْ َريْن لما َج َم َع ْت شَ ْيئًا ِم ْن َذيْ ِن َك ال ِملْيونَ ْين.
مصنع ال ِّرجال والحكّام وكانَ ،كما قُلْنا أعال ُه ،قَ ْد َح َّد َد لها
الثَّ ْر َو َة التي َعلَيْها أ ْن تَ ْج َم َعها ،و َذلِ َك بَ ْع َد أنِ افْتُ ِض َح أ ْم ُر ُمتا َجراتِها
في ال َبلَ َديْنِ افْ ِتضا ًحا كا ِم ًل ،وبَ ْع َد أ ْن َج َعل َْت بَ ْيتَها َم ْص َن ًعا لل ِّن ِ
يابات
والصف ِ
وال ِوزار ِ
َقات ال ُمتَ َف ِّر َع ِة ال َمشْ بو َه ِة لِ َد َر َج ٍة
ات واأل ْو ِس َم ِة َّ
ف َّضا َح ٍة صا ِر َخة.
وفي لَ ْيلَ ِة ِعق ِْد اللُّؤل ِؤ ْاستَ ْغ َر َب صديقي الحالَ َة ال ُمهتا َج َة التي
كانَ ْت فيها ال َح ْسنا ُءَ ،وقَ ْد أ َخ َذتْ تَقو ُم ِب َح َر ٍ
كات تُحا ِو ُل كِتْمانَها،
ولك َّنها ت َ ُد ُّل على يَق ٍ
َظات ُم ْضطَ ِربَ ٍة في َج َس ِدها.
ول ّما ْاستَ ْغ َر َب صديقي أ ْم َرها أجابَ ْت على ُسؤالِ ِه« :ال أ ْعر ُِف ما بي،
ولك ّني أشْ ُع ُر أ َّن في َج َسدي ،اآلنَ ،أل َْف شَ ْيطان».
ث ُ َّم فَ ْجأ ًة َض َربَ ْت يَ َدها على َرأْ ِسها وقال َْت« :ال بُ َّد أ َّن هذا االبْ َن
ال َع َ
قوق (((،نَ ْج َل دو مارتلَ ،و َض َع شَ ْيئًا في ال ُب َح ْيرة» ـ بُ َح ْي َر ِة ق َْص ِر
الص َن ْوبَ ِر ِب َب ْيروتَ الذي كا َن دو مارتل يُقي ُم في ِهِ ،م ْن َوق ٍْت آل َخ َر،
َّ
َحف ِ
مام رومان َّية.
َالت ْاس ِت ْح ٍ
و ِف ْع ًل َع َرفْنا بَ ْع َد َذلِ َك أ َّن نَ ْجلَ ُه الذي كان يُ ِح ُّب التَّ ْف ِك َه َة ،وال
أي شَ ْي ٍءَ ،م ْهما كا َن فَظي ًعا ،لِيَ ْنشَ ر َِح َويَشْ َر َح ِ
خاط َر
يَتَ َر َّد ُد أما َم ِّ
األص ِدقا ِء ـ و ِف ْع ًل َع َرفْنا بَ ْع َد َذلِ َك أنَّ ُه ،في تِل َْك اللَّيل ِة ،كا َن قَ ْد
ْ
َص َّب في ال ُب َح ْي َر ِة كَ ِّم َّي ًة َوسي َع ًة من الهوممبين ،الدوا ِء الذي يُو ِق ُظ
(((

ّ
«العاق».
كذا يف األصل واملقصود
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الشَّ َه ِ
وات ِبطَري َق ٍة كَبير ٍة َويَ ْج َع ُل ال ُم ْستَ ِح ّمي َن بِمائِ ِه يَ ْف ِقدو َن ك َُّل
َحيا ٍء وال يَ ْستَطي ُعو َن كَ ْب َح جِما ِح الشَّ َب ِق الذي يُصي ُب ُهم.
وال أُبالِ ُغ ُهنا في رِوايَ ِة هذا الشَّ ْي ِء ،إ ْذ إ َّن َجمي َع ال ُم ِ
عاصري َن
يَ ْذكُرو َن ويَ ْعرِفو َن َخ َب َر ُه تَما ًما.
وكانَ ِت ال َح ْسنا ُء ،بَ ْع َد الظُّ ْهرِ ،ق َِد ْاستَ َح َّم ْت أما َم دو مارتل بال ُب َح ْي َر ِة
الصغي َرة.
َّ
وهكذا ،كا َن َج َس ُد پومپادور ال َع ْه ِد في تِل َْك اللَّيلَ ِة َع ِطشً ا جائِ ًعا.
ولك َّن ال َم َهراجا لَ ْم يَ ُك ْن يَ ْصل ُُح ،وال يُ ْم ِك ُن ُه أ ْن يَ ْصل َُح ،إل ْروا ِء َه ِذ ِه
ال َعطْشى الجائِ َع ِة ال َجميلة.
الباب
لَ ْي َس فَ َق ْط لِ َدما َم ِت ِه ولِتَ َر ُّهلِ َج َس ِده ،ولك ْن أيْ ًضا لِ ُدخولِ ِه ِم َن ِ
الكبي ِر في َج ْم ِع َّي ِة َع َد ِم اإل ْمكانِ .
ولكن ،كا َن أخي ًرا على تِل َْك الشَّ ْقرا ِء ال ُم ْهتا َج ِة أن تُ َب ِّر َد أ ْحشا َءها
وأ ْن تُشْ ِب َع نَ َه َمها...
وكانَ ْت أخي ًرا َو َصل َْت إلى حالَ ٍة َح ِر َج ٍة لِ َد َر َج ٍة فَ َقدَتْ فيها
أي َذكَ ٍر تَ ِج ُد ُه
بَصي َرتَهاْ ،
َمي بأ ْحضانِ ِّ
وأص َب َح ْت ُم ْستَ ِع َّد ًة أل ْن ت َ ْرت َ
أما َمها.
وفي تِل َْك الحالَ ِة كان ال َم َهراجا يَ ْف َه ُم ماذا يَ ْع َم ُل ِع ْن َدما أ َخذَني ِم ْن
َم ْن ِكبي َو َدفَ َعني إلى أ ْحضانِ ال َم ْرأ ِة ال ُمشْ تَ ِعلَة.
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ِع ْندَ ما َس ْيطَ َر ال ُهدو ُء على ال َج ْب َهة وال شَ َّك أنَّها بَ ْع َد َذلِ َك
عادَتْ إلى طَبي َع ِتها الها ِدئَ ِة َو َوق ََف َغلَيا ُن َد ِمها.
وال شَ َّك أيْ ًضا أنَّني ما ْاستَ َفدْتُ ما ِّديًّا بشَ ْي ٍء َع ْن طَري ِقهاَ ،م َع
أ َّن الذين َع َرفوا ِفراشَ ها كا َن بإ ْمكانِهِم ،قَ ْب َل َذلِ َك التّاري ِخ ،أ ْن
يَ ْستفيدوا ،وأ ْن ت َـتَـ َي َّسر أمو ُر ُهم المالِ َّي ُة كثي ًرا.

ولكن ،كا َن ال ِملْيونانِ في َذلِ َك ال َمسا ِء ق َِد اكْتَمال ،وكانَ ْت تِل َْك
ال َم ْرأ ُة ت َ ْحتَر ُم ت َ َع ُّهداتِها ا ْح ِترا ًما ُم َق َّد ًسا.
وكانَ ْت تَ َع َّهدَتْ لِ َصدي ِقها الحاكِ ِم األكْ َب ِر أ ْن تَ ِق َف ِع ْن َد ال ِملْيونَ ْينِ
َع ْن ك ُِّل َم ْس ًعى ،وك ُِّل تَ ْدبي ٍر لِ َصف ٍ
َقات َجديد ٍة َم ْهما كانَ ْت َصغيرةً،
وهكذا لَ ْم يَ َنلْني ِم ْن تِل َْك ال َخ ْير ِ
ات التي كانَ ْت تَـتَ َو َّز ُع َع ْن طَري ِقها
أص ِدقائِها و ُعشّ ا ِقها شَ ْيئًا َغ ْي َر ِذكْرى ال َحري َق ِة في َج َس ِدها
على ْ
التي ْاستَطَ ْع ُت إطْفا َءها ولك َّن إطفا َء تِل َْك ال َحري َق ِة لَ ْم يَ ُك ْن لِ َيقو َم
َمقا َم ال َعشْ َر ِة أو ال ِعشْ ري َن ألف لير ٍة التي كُ ْن ُت أ ْحلُ ُم بأنَّني َسأَ ِص ُل
إلَ ْيها وأنا بَ ْي َن ِذرا َع ْيها وهي تضيع في نَشْ واها.
الص ْف َعة وبَ ْع َد أيّ ٍام من َذلِ َك ،في َولي َم ٍة لل ُم َف َّو ِض
إبتسام ٌة بَدَ َل َّ
هيرودس ال َملِ َك فَ ْجأ ًة يأتي َص ْوبيَ ،وق َِد ا ْعتَ َن ْي ُت
السامي ،شا َهدْتُ
ّ
َ
في البِدايَ ِة أ ْن ال ت َ َق َع َع ْي ُن ُه َعل ََّي ،وأ َخ ْذتُ أ ْرتَج ُِف ُ
وأقول إنَّ ُه قَ ْد
يَكو ُن َع َر َف بِما َجرى ،وال شَ َّك أنَّ ُه َس َي ْص َف ُعني ،ولك َّن ُه لَ ْم يَ ْف َع ْل
وض َربَني على كَ ِتفي ما ِز ًحا وقال:
شَ ْيئًا ِم ْن هذا ،بل اقْتَ َر َب ِم ّني َ
«براڤو سكاڤو».
األس ِف ،ول ِك َّن ُه َم َن َعني َع ْن َذلِ َك وقال:
وأ َردْتُ أ ْن أُظْ ِه َر شَ ْيئًا ِم َن َ
«لي باأل ْحرى أ ْن أ شْ ُك َر َك  ،فَ َق ْد َوفَّ ْرتَ َعل ََّي تِل َْك اللَّيلَ َة ت َ َع ًبا
كَبي ًرا!».
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أرسلها َج َس ُدها ال ُمشْ َت ِع ُل للعصفوريَّة
ُصول قَيِّ َم ٌة شَ يِّ َق ٌة تُ ْر ِج َم ْت إلى ل ٍ
ما َوضَ ْع ُت ُم َذكِّر ِ
ات « َمجانينِ ال ُح ّب»((( ،وهي ف ٌ
ُغات
خاص َم َجلَّ ُة «برلينر زيتنغ» باأللمان َّي ِة ،كما نَشَ َرت ْها َغ ْي ُرها
َعديد ٍة ،ونَشَ َرت ْها ب َن ْو ٍع ٍّ
من ال َم َج ّل ِت وال َجرائِ ِد األ ْج َن ِب َّية ـ قُل ُْت :ما َوضَ ْع ُت ف َْص َل َمجانينِ ال ُح ِّب ،إلّ بَ ْع َد
أ ْن قُ ْم ُت ِب ِر ْحلَ ِة ت َ ْحقيقٍ إلى ُم ْستَشفى ال َع ْصفوريَّة ْاستَ ْغ َرق َْت ْأسبو ًعا كا ِم ًل قَضَ ْيتُ ُه
َعاليق
َم َع ال َمجانينِ  ،وهي ِر ْحلَ ٌة َع ِمل َْت طَ َّن ًة َو َرنَّ ًة في َذلِ َك ال َّزمانِ  ،لِما رافَقَها ِم ْن ت َ
وآرا ٍء َج َعلَتها ،لِ ُم َّد ٍة طَويلَ ٍةَ ،حديثَ ال ُم ْجتَ َم ِ
والصحافَ ِة
عات ،وأخ ََّصها أن ِْديَ َة األ َد ِب َّ
واال ْج ِتماع.
باب ال ُجنونِ  ،وفُقْدانِ
و َع َرف ُْت يَ ْو َم ِئ ٍذ ،و َع َر َف قُ ّرائي ِم ْن َورا ِء ما نَشَ ْرت ُ ُه ،أ َّن ُم ْعظَ َم ْأس ِ
أساسها َرزايا ال ُح ِّب و َمصائِ ُبه .وكُ ْن ُت أ َخ ْذتُ يَ ْو َم ِئ ٍذ بَ ْي َن أ ْهلِ ال َع ْصفو ِريَّ ِة
ال َعقْلِ ُ ،
كل ِم ْن ُهم ،و َذلِ َك بَ ْع َد تَ َر ُّددي على
ِعشْ ري َن امرأ ًة و ِعشْ ري َن َر ُج ًلَ ،ر َويْ ُت ِحكَايَ َة ُجنونِ ٍّ
َذلِ َك ال ُم ْستَشفى ُم َّد َة أُ ْسبو ٍع كا ِملٍ  ،كما قُل ُْت أعاله ،قَضَ يْتُ ُه أ ْد ُر ُس وأتَ َف َّح ُص ِحكايَ َة
ك ُِّل ِ
واح ٍد ِم ْن َهؤال ِء األ ْربعي َن َم ْجنونًا و َم ْجنونَ ًة َد ْر ًسا وت َ َف ُّح ًصا ُم ْستَفيضَ ْينْ ،استَطَ ْع ُت
ِم ْن َورائِهِما أ ْن أنْشُ َر ،بالطَّري َق ِة ال ُمثْلىَ ،ذلِ َك الريݒورتاج الذي أ َخذَ ،كما قُل ُْت ،شَ أْنًا
الص ُحف.
كبي ًرا في َوقْ ِت ِهَ ،وتَناقَل َْت أحاديثَ ُه ال ُم ْنتَدَياتُ والكَثي ُر ِم َن ُّ

الحكاية األربعون كانَ ْت ،وال شَ َّكِ ،حكايَ ُة َم ْرتا بولس أ ْر َو َع
وأ ْد َه َش ِحكايَ ٍة بَ ْي َن األ ْربَعي َن ِحكايَ ًة التي َخ َّص ْصتُها لِك ُِّل ِ
واح ٍد ِم َن
ال َمجانينِ وال َم ْج ِ
نونات الذين كَتَ ْب ُت َع ْن ُهم ،إنَّما نَشَ ْرتُ فَ َق ْط في
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(((

هي المذكرات التي نشرها الرياشي تحت عنوان« :مجانين ومجنونات الحب».

َذلِ َك ال َوق ِْت ِ 39حكايَ ًة ِم َن األ ْربَعي َن ِحكايَ ًة ال َمذْكورة ،وا ْحتَ َفظ ُْت
حتّى اآل َن ب ِِحكايَ ِة مرتا بولس َولَ ْم أنْشُ ْرها في َذلِ َك الريݒورتاج
خاص ٍة ،فلَ ْم أكُ ْن في َذلِ َك الحينِ َو َصل ُْت لل ُع ْم ِر الذي ما
ألس ٍ
باب َّ
ْ
ُعدْتُ أخشى في ِه أ َح ًدا ،حتّى وال َز ْو َجتي.
ال َب ْي ُت الذي في الضَّ ْي َعة القريبة كانَ ْت مرتا بولس قَ َر ِويَّ ًة ِم ْن
هي تِل َْك ال ِّنهايَ َة التَّ ِع َس َة،
َض ْي َع ٍة َج َبل َّي ٍة تُجا ِو ُر َض ْي َعتَنا ،وقَ ْب َل أ ْن ت َ ْنتَ َ
الس َّت َعشْ َر َة َس َن ًة التي كانَ ْت قَ ْد
كانَ ْت فَتا ًة َجبَليَّ ًة شَ ِهيَّ ًةَ ،ج َعلَتْها ِّ
َت ذاتَ يَ ْو ٍم ما ِع ْن َدها ِم ْن ُم َد َّور ٍ
ات
َو َصل َْت إلَ ْيها ِع ْن َدما اكْـتَشَ ف ْ
أي انْ ِتظا ٍر إلى األُنوث َ ِة
وم َح ِاس َن ـ وكانَ ْت قَ ْد َو َصل َْت فَ ْجأ ًة ودو َن ِّ
وال َجما ِل الكا ِملَيْنِ َ ،م َع أنَّني قَبْ َل َذلِ َك ال َوق ِْت بأُ ْسبو ٍع فَ َق ْط كُـ ْن ُت
الْتَ َق ْي ُت بِها ،ولَ ْم يَ ْستَلْ ِف ْت نَظَري ِم ْنها شَ ْي ٌء ـ إنَّما في َذلِ َك ال َي ْو ِم
رأيْ ُت َص ْد َرها بَ َر َز بُروزًا غَري ًبا ُمتَ َح ِّديًا يَ ْدعو لالشْ ِتها ِءَ ،ويَ ْج َع ُل
ال ّن ِاظ َر َو ِق ًحا و َجريئًاَ ،م ْهما كا َن َح ِييًّا و َجبانًا قبل َذلِ َك ،فإنَّما ُه َ
ناك
ِم َن ال َم ِ
جال يَ ْن َقلِبو َن إلى َح َي ٍ
حاسنِ ال ِّنسائِ َّي ِة ما يَ ْج َع ُل ال ِّر َ
وانات
هائِ َج ٍة فَ َيثـــورو َن على َرصانَ ِتهِــم و َجبانَ ِتـهِم ويُ َض ِّيعو َن تَوا ُزنَ ُهم،
ويَ ْف ِقدو َن حيا َء ُهم إذا كانوا قَبْ َل َذلِ َك ِم ْن أ ْهلِ ال َحيا ِء وال َّرصانَة.
ل َْم يَكُ ْن ِح ْص ُنها قويًّا وطَ ْب ًعاَ ،ح ْس َب العا َد ِة التي كُ ْن ُت قَ ْد
َد َر ْج ُت َعلَ ْيها ،وهي عا َد ٌة َم ْحمو َد ٌة ِع ْن َد ال ِّرفاق الذين يُ ِح ّبو َن
صوصا في َذلِ َك ال َوق ِْت ِع ْن َدما كُ ّنا في َع ْه ِد
ال َحيا َة و َملَذّاتِهاُ ،خ ً
باب ،وكا َن قَ ْد كفاني أ ْن شا َهدْتُ مرتا يَ ْو َم ِئ ٍذ َو َو َج ْدتُها
الشَّ ِ
ُم ْستَ ِع َّد ًة ِ
حاض َر ًة لِ َولي َم ِة ال ُح ِّب ،فا ْعتَ َب ْرتُ حالً أنَّني قَ ْد أُ َض ِّي ُع
دي وت َ َق ُع بَ ْي َن يَ َد ْي َغ ْيري.
ا ْح ِترامي لِ َنفْسي إذا ت َ َركْتُها تُ ْفلِ ُت ِم ْن يَ َّ
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وهي ،طَ ْب ًعا ،لَ ْم تَـ ُك ْن في ِسل ِْسلَ ِة ُمغا َمراتي أ َّو َل ِب ْن ٍت وال ِ
آخ َر
ِب ْن ٍت أت َ َع َّر ُف إلى َم ِ
حاس ِنها في َضيْ َع ِتها ال ُمجا ِو َر ِة لِ َضيْ َعتي.
وأ َخ ْذتُ ِب ُمطا َر َد ِة مرتا بولس التي لَ ْم ت َـكُن بِحا َج ٍة للكَثي ِر ِم َن
ال ُمطا َر ِ
دات ،وهي الفَتا ُة التي يَشْ ُع ُر ال َّر ُج ُل ِب ُم َج َّر ِد ما يَلْتَقي بِها،
حتّى وهي بَعي َد ٌة َع ْن ُه ،بال ّنا ِر ت َـتَـآك َُل َج َس َدها ال َب َّض ال َم ْمشوق.
وأ َخ ْذتُ أ ْذ َه ُب ك َُّل َع ْص ِريَّ ٍةَ ،وبَ ْع َض األ ْحيانِ ِع ْن َد الظَّهير ِة ،إلى
ِ
الحرش الجميلِ ذو أشْ جا ِر
ُ
الصغيرَِ ،ذلِ َك
الحرش ال ُمجا ِو ِر لِ َب ْي ِتها َّ
الص َن ْوبَ ِر الكَثي َف ِة التي كانَ ْت أيْ ًضاِ ،مث َْل مرتا ،ت ُ َد ِّو ُخ ال َّرأْ َس بِأريجِها
َّ
الحا ِّر ال ُم َعطَّر.
وكان بَ ْي ُت الفَتاة صغي ًرا تَ ْعتَني مرتا ِبتَ ْنظي ِف ِه وت َ ْجميلِ ِه ِبطَري َق ٍة
فَ ِّن َّي ٍة َوقَ ْد ُد ِه َن ْت نَوا ِف ُذ ُه وأبوابُ ُه باأل لْوانِ ال ّزا ِه َي ِةِ ،م ّما كا َن
ُم ْستَ ْغ َربًا في َذلِ َك ال َّز َمنِ ِ ،ع ْن َدما كانَ ْت ألْوا ُن ال ُب ُي ِ
وت َمطْروشَ ًة
ِم َن ال َّد ِ
اخلِ  ،عا ِديًّا ،بال ِكل ِْس األبْ َي ِض ونَوا ِفذُها َم ْدهونَ ًة باللَّ ْونِ
خيص البا ِه ِت ،وكانَ ْت أغْصا ُن األشْ جا ِر ِ
األ ْز َرقِ ال َّر ِ
الباس َق ِة ال ّدائِ َم ِة
اال ْخ ِضرا ِر ت َـكا ُد ت َ ْد ُخ ُل إلى نَوا ِف ِذ َذلِ َك ال َب ْي ِتِ ،م ّما كان يُوحي
بالشّ ا ِع ِريَّة.
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الفتا ُة التي تعشق َج َسدَ ها وبَ ْع َد ُسدو ِل اللَّيلِ كُ ْن ُت أت ََسل َُّق
غ ُْص ًنا يُ ِط ُّل على نا ِف َذ ِة الفَتا ِة وأ ْختَفي َورا َء ِستا ِر أ ْورا ِق ِه الكَثي َف ِة
َوقْتًا طَو ًِيل ،أت َ َربَّ ُص لل َح ْسنا ِء حتّى تَأوي إلى ُغ ْرفَ ِتها فأُشا ِه ُدها
باالس ِت ْعدا ِد لل ُّرقاد.
تَأْ ُخ ُذ ْ
الستا ِر الك ِ
َثيف على زُجا ِج ال ّنا ِف َذ ِة
و ِع ْن َدما تسهى َع ْن ْإسدا ِل ِّ
وبأي ا ْرتِيا ٍح واشْ ِتها ٍء ،ت َأ ُخ ُذ ُر َويْ ًدا ُر َويْ ًدا في التَّ َع ّري
كُ ْن ُت أراهاِّ ،

على َم َهلٍ ِج ًّدا أما َم ال ِمرآ ِة كأنَّها ت َقو ُم ِب َع َملٍ ل ٍ
َذيذ تُري ُد إطالَ َة
بَ ْه َج ِت ِه ،فتَأ ُخ ُذ بإ ْمال ِء َعيْ َنيْها ُم َح ِّدقَ ًة باشْ ِتها ٍء و ِعبا َد ٍة إلى َم ِ
حاس ِنها،
الصلْ َب ْين فَتَ ْرفَ ُع ُهما إلى
الصغي َريْن َّ
تَـتَنا َو ُل ِبلُط ٍْف و ِعنايَ ٍة نَ ْه َديْها َّ
ال َعال ِء أيْ ًضا كأنَّها ت ُري ُد أ ْن تَ ِزنَ ُهما.
وكُ ْن ُت أُ ِ
الح ُظ أ َّن يَ َديْها تُظْهرانِ نَ ْو ًعا ِم َن التَّ َع ِب ِم ْن ثِقَلِ َذيْ ِن َك
ال َّن ْه َديْنِ ال َبدي َع ْين.
وكانَ ْت بَ ْع َض األ ْحيانِ ت َـتَ َف َّح ُص ِبك ُِّل ِدقَّ ٍة َجمي َع َمرا ِف ِق و َجوانِ ِب
وظوا ِه ِر و َخفايا َج َس ِدهاِ ،م ّما كا َن يُثْب ُِت لي تَ َعشُّ َق َه ِذ ِه الفَتا ِة
صوصا ،لو ْاستطاعوا
ال َمفْسو َد ِة لِج ِْس ِمها ت َ َعشُّ َق ال ِّرجا ِل لَ ُهُ ،خ ً
ُمشا َه َدته.
وكُ ْن ُت أراها كَثي ًرا ما تَ ِق ُف َم ْبهوت َ ًة َم ْسحو َر ًة أما َم ما كانَ ِت ال ِم ْرآ ُة
ت ُريها ِم ْن َجماالت.
ٍ
عادات
باالس ِت ْرسا ِل إلى
وكانَ ْت َه ِذ ِه ال َمشا ِه ُد ت َ ْنتَهي َم َعها َد ْو ًما ْ
بَ ِش َع ٍة تُحا ِو ُل أ ْن تَ ْج َع َل َمبا ِه َجها ت ُ
َمي ِم ْن
َطول ث ُ َّم ت َ ْنتَهي بأ ْن تَ ْرت َ
بَ ْع ِدها على ِفر ِاشها َم ْنهوك َة القُوى ،خائِ َر َة ال َع ْزم.
ِم ْن َورا ِء أغصان الشَّ َجر وكُـ ْن ُت ،وال شَ َّكْ ،أستَأْنِ ُس ك َُّل ال َخ ْي ِر
ِم ْن َه ِذ ِه ال َمشا ِه ِد ُم ْعتَ ِب ًرا أ َّن الفَتا َة التي ت َْستَ ْر ِس ُل هكذا إلى ِمثْلِ
ِ
العادات ال بُ َّد أ ْن تَـكو َن ُحصونُها ُمتَ َز ْع ِز َع ًة ،وتَ ْج َعلُها َوفْ َر ُة
َه ِذ ِه
صوصا إذا كانوا ِم ْن ِطرا ِز
ِج ْن ِس َّي ِتها قَري َب ًة َس ْهلَ َة ال َمنا ِل لل ِّرجا ِلُ ،خ ً
ذاك الفتى الظ ِ
َ
الص َن ْوبَ ِر
َّريف ال ُمتَ َهتّ ِك ال ُمتَ َر ِّص ِد ِم ْن بَ ْينِ أغْصانِ َّ
الصغي َر ِة التي لَ ْم ت ُك ْن ُج ْدرانُها ال َح ْمرا ُء
على ما يَ ْجري في ال ُغ ْرفَ ِة َّ
ت َ ُد ُّل كثي ًرا على نَقا َو ِة وطها َر ِة ُسكّانِها.
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وكان الفتى ،في َذلِ َك الحينِ  ،ال َخطَ َر ال ُم ِ
باش َر لِ ِقال ِع بَ ِ
نات ال َق ْريَتَ ْين.
ِ
الحرش
و ِف ْع ًل ،في أ َّو ِل فُ ْر َص ٍة ْاستَطَ ْع ُت بِها االنْ ِفرا َد بمرتا في
الذي يُجا ِو ُر بَ ْيتَهاَ ،وقَ ْد ت َالقَ ْي ُت بها ُه َ
الص ْدفَ ِة ،رأيْ ُت
ناك ب َن ْو ِع ُّ
االس ِت ْع ِ
دادات الال ِز َم ِة أل ْن ت َـكو َن َس ِخ َّي ًة في ك ُِّل ما
ِع ْن َدها ك َُّل ْ
االس ِت ْع ِ
دادات طَلَ َب ْت ِم ّني أ ْن أجي َء إلَ ْيها
تُ ْعطي ِه ،وبِنا ًء على َه ِذ ِه ْ
بَ ْع َد أ ْن يُ َج َّن اللَّيل.
وبَ ْع َد الذي كُـ ْن ُت أُشا ِه ُد ُه في ُغ ْرفَ ِتها لَ ْم ْأستَ ْغر ِِب الشَّ ْي َء ُمطْلَقًا،
وفي لَ ْيلَ ِة َذلِ َك ال َي ْو ِم ،ما كِدْتُ ِأص ُل لِتَ ْحت نا ِف َذ ِة ُغ ْرفَ ِتها أنْتَ ِظ ُر
اإلشا َر َة التي اتَّ َفقْنا َعلَ ْيها كَ ْيما أت ََسل َُّق الجِدا َر ،حتّى شا َه ْدت ُها ت ُِط ُّل
ُمشي َر ًة إل ََّي أ ْن أفْ َعل.
واب،
وفي لَ ْم ِح ال َب َص ِر كانَ ْت بَ ْي َن أ ْحضاني ،ودو َن ُسؤا ٍل وال َج ٍ
َالم وشَ ْر ٍح ،كُ ْن ُت أتَ َم َّر ُغ وإيّاها في ِفر ِاشها ال َوثيرِ ،نُثْب ُِت،
ودو َن ك ٍ
أنا وإيّاها ،أ َّن ال ُفتُ َّو َة وال ُح َّب ِع ْن َدما يَتَالقَيان يَ ْضرِبانِ ال ُّدنْيا
طَ َب ْن َجة ،ويَ ْن َسيانِ في نَشْ وا ُهما العالَ َم بأ ْج َم ِع ِه.
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«حريقة فظيعة» وطال َْت بَ ْع َد َذلِ َك عالقَتي َم َع الفَتا ِةَ ،م َع
أنَّني كُ ْن ُت قَ ْبلَها ُع ْصفو ًرا ُدو ِريًّا أنْتَ ِق ُل ِم ْن غ ُْصنٍ إلى غ ُْصن ،فإذا
بيَ ،ه ِذ ِه ال َم َّرةَ ،أت ْ ُر ُك َجمي َع بَ ِ
نات ال َق ْريَتَ ْينِ َصديقاتي ،وأُ َخ ِّص ُص
نَفْسي لِ َم ْرتا.
ولك َّن َم ْرتا ،كما قُلْنا ،كانَ ْت في اشْ ِتعالِها تَطْل ُُب أكْثَ َر ِم َن الالز ِِم،
وكُ ْن ُتَ ،م َع ك ُِّل نشاطي ،أت َ َع َّج ُب كَ ْي َف أ َّن َم ْرتا تكتفي بي فَ َق ْط َم َع
ك ُِّل ما كُ ْن ُت َعلَ ْي ِه ِم ْن َسخا ٍء في أ ْعما ِل ال ُح ِّب يَ ْو َم ِئ ٍذ ،وكا َن وال شَ َّك
الض ْي َعتَ ْينِ بأ ْج َم ِعهِم أ َخذوا يَ ْعرِفو َن َخ َب َر َعالقَتي َم َع الفَتا ِةِ ،م ّما
أ ْه ُل َّ

الستْ َرة.
كا َن َس ْه ًل ِج ًّدا ،إذ إ َّن َم ْرتا ما كانَ ْت ُمطْلَقًا تُ َفتِّ ُش َعنِ ِّ
و ِع ْن َدما كانَ ْت أُ ُّمها تُ َؤنِّبُها على ِخ َّف ِتها َوطَيْ ِشها ،كانَ ْت ت َ ْغ َض ُب
وتَأ ُخ ُذ في تَـكْسي ِر ك ُِّل ما يَ َق ُع ت َ ْح َت يَ ِدهاِ ،م ّما كا َن يَ ْدعو أُ َّمها
ِ
للس ِ
ْروشات
والص ْبرَِ ،خ ْوفًا ِم ْن أ ْن تَراها تُ َد ِّم ُر َجمي َع َمف
كوت َّ
ُّ
الس ْف َر ِة فيه ،وال شَ َّك أ َّن الفَتا َة كانَ ْت ال تُري ُد أ ْن
ال َب ْي ِت ،وأواني ُّ
وض ْو َء
تَ ْعر َِف ُمطْلَقًا في ال َغر ِام َخياالتِ ِه ،وشا ِع ِريَّـتَ ُه ،وروحان ّياتِ ِهَ ،
كل ...ك ُُّل هذا كا َن
ال َق َمرِ ،و ِعطْ َر األزْهارِ ،وأغاري َد ال َعصافيرِّ ،
ِب َنظَرِها ،كما كانَ ْت ت ُ
َقول ،أشيا ُء تا ِف َه ٌة ال شأ َن لها ونَ ْو ٌع ِم ْن أكل
الهواء ،وت َْضييعِ ال َوق ِْت ،فال َغرا ُم ِع ْن َدها َم ْركَ ُز ُه و َم َق ُّر ُه وعالَ ُم ُه هو
في ال ِفر ِاش ،وفي ال ِفر ِاش فَقَط.
الكالم وال ُمسا َي َرة بال طعمة ما كانَ ْت ت ُري ُد أ ْن تَ ْعر َِف ِم ْن أُمو ِر
ال َغر ِام َغ ْي َر َع َملِ ِهَ ...غ ْي َر التَّ َحظّي ...لهذا كانَ ْت طيلَ َة ال َوق ِْت الذي
واسها وجوار ِِحها إلى ال َم َبا ِه ِج
نَ ْجتَ ِم ُع فيه ت َْستَ ْر ِس ُل ب َجميعِ َح ِّ
الوا ِق ِع َّي ِة ال ت َْس َم ُع الكَال َم ،وال تَأ ُخ ُذ لِ َنف ِْسها َدقيق َة را َح ٍةِ ،م ّما يُ َم ِّك ُنني
ِم َن التَّأْكيد أنَّني في ِخال ِل الشَّ ْه َريْنِ اللَّ َذيْنِ َخ َّص ْصتُ ُهما بأ ْج َم ِعهِما
لِ َم ْرتا لَ ْم أ َرها َم َّر ًة ِ
واح َدةً ،أث ْنا َء اللَّيالي الطَّويلَ ِة التي كُ ْن ُت أ ْجتَ ِم ُع
بِها فيها َد ْو ًما ،تُبا ِدلُني األحاديثَ َم ْهما كا َن ُه َ
ناك ِم ْن أمو ٍر ها َّم ٍة
يُ ْم ِك ُن التَّ َح ُّدثُ بِها.
وطَ ْب ًعا ،بَ ْع َد هذا ،يُ ْم ِك ُن للقارِى ِء أ ْن يَتَ َص َّو َر الواج ِ
ِبات التي كانَ ْت
يام ِب َب ْع ِضهاِ ،م ّما َج َعلَني
ْس لل ِق ِ
َمطْلوبَ ًة ِم ّني ،والتي كُ ْن ُت أُ ْج ِه ُد ال َّنف َ
أخي ًرا أكا ُد أ ْرمي ِسالحي ،وأطْل ُُب ال َّن ْج َدةََ ،وقَ ْد كُ ْن ُت َو َصل ُْت إلى
ِ
المأكوالت الحا َّر ِة ،وال َعقاقي ِر ال ُم َق ِّويَ ِة ،وكُ ْن ُت،
َوق ٍْت أ َخ ْذتُ ألْ َجأُ إلى

164
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وا ِحدٌ ِم ْن ألف ولَ ْم أكُ ْن ُم ْغ َر ًما ِب َم ْرتا بال َم ْعنى الذي يَ ْج َع ُل
ال َّر ُج َل ُم ْضطَ ًّرا أ ْن يُ َض ّح َي في َسبيلِ َم ْرضا ِة َعشي َق ِت ِه بأشْ يا َء َعدي َد ٍة
كَثير ٍة تكو ُن َعزي َز ًة َعلَ ْي ِه.
سي ـ
ول ِك َّنني كُ ْن ُت َمأْخوذًا بِها ،أو بال َحر ِِّي مأخوذًا بِشَ َر ِهها ال ِج ْن ِّ
بذاك الشَّ َب ِق ال ُمشْ تَ ِعلِ الذي لَ ْي َس ِع ْن َد الكَثير ِ
ات ِم َن ال ِّنسا ِء ِم ْن ُه
شَ ْيء.
فإنَّما بَ ْي َن أل ِْف ا ْم َرأ ٍة ،ا ْم َرأ ٌة ِ
واح َد ٌة قَ ْد تكو ُن ِمث َْل َم ْرتا و ُه َ
ناك ،كما
السما َء َح َر َم ْت وأ َخ َذتْ َج ِ
ماالت أل ِْف
قال الشاعر زاماكويس« :إ َّن َّ
ميمات ،وأ ْعط َْت تِل َْك ال َج ِ
بشعات َد ٍ
ٍ
ماالت
فأص َب ْح َن
ا ْم َرأ ٍة أُ ْخرى ْ
السما َء أ َخ َذتْ  ،أو
للفَتا ِة التي أ ْح َب ْبتُها» ،ك َذلِ َك يُ ْم ِك ُن ال َق ْو ُل إ َّن َّ
دي وأ ْعطَتْ ُه لِ َم ْرتا...
باأل ْحرى َح َر َم ْتَ ،
ألف ا ْم َرأ ٍة اشْ تها َء ُه َّن ال َج َس َّ
وهكذا ،أل ُْف ا ْم َرأ ٍة يَ ْب َق ْي َن ألْوا ًحا ِم َن الثَّلْ ِج بَ ْي َن أ ْحضانِ ال ِّرجا ِل
فَتَ ْبتَه ُِج َم ْرتا في ِفر ِاش ال ُح ِّب َع ْن ُه َّن بأ ْج َم ِع ِه ّن.
بالسق ُِم وال ُهزا ِل ،و ِع ْن َدئِ ٍذ
وكا َن أخي ًرا ال بُ َّد أ ْن يَ ْنتَه َِي األ ْم ُر معي ُّ
واضطُ ِر ْرتُ أخي ًرا أ ْن أ ْه ُج َر الفَتاةَ ،وبَ ْع َد
كا َن ما لَ ْم أكُ ْن أنْتَ ِظ ُر ُهْ ...
أ ْن كا َن والِ ُدها َع َر َف ب ِِحكايَ ِتها و َح َج َز َعلَ ْيها في ال َب ْيت مانِ ًعا إيّاها
من ال ُخرو ِج ُمطْلَقًا.
كا َن أخي ًرا أ َّن َم ْرتا ال َح ْسنا َء التي قَ ْد ت َـكو ُن أث ْنا َء الشَّ ْه َريْنِ اللَّ َذيْنِ
تَعاشَ ْرنا في ِخاللِهِما أ َخ َذتْ ِح َّص َة ِ
الض ْي َعتَ ْينِ ِم ْن َمبا ِه ِج
بنات َّ
الوِصا ِل و َملَذّاتِه ـ كا َن أ َّن َم ْرتا ،التي ا ْعتادَتْ ك َُّل لَ ْيلَ ٍة أ ْن تَ ْر ِو َي

ريب ـ كا َن أ ْن أُصي َب ْت بَ ْع َد يَ ْو َم ْينِ فَ َق ْط
إلى أقْصى َح ٍّد ظَ َمأَها ال َغ َ
بات ِ
ِم َن ِ
صاخ َب ٍة صا ِر َخ ٍة ِمثْلِ ال َّن ْو ِ
الح ْرمانِ ِب َن ْو ٍ
صاب بِها
بات التي يُ ُ
ال ُم ْد ِم ُن على األفيون والمورفين ،ويأتي َوق ٌْت ال يَعود يَ ِج ُد ِم ْن
صاب ت َما ًما بال َّن ْو ِ
َه ِذ ِه ال ُم َخ ِّدر ِ
ُ
بات
ات شَ يْئًا يُ ْم ِك ُنه
الوصول إلَيْ ِه فيُ ُ
التي أُصيبَ ْت بِها َم ْرتا.
ناك ر ٌ
وكان ،وال شَ َّكُ ،ه َ
حال
الضيْ َعتَيْنِ يُ ْم ِك ُن ُهم أ ْن يُلَبّوا ً
ِجال في َّ
الص ِب َّي ِة ال َح ْسنا ِء ال ُم ْستَ ْه ِت َر ِة  ،ولك َّن ال َّن ْو ِ
بات أصابَ ْت َم ْرتا
نِدا َء َه ِذ ِه َّ
فَ ْجأ ًة ودو َن ساب ِِق إنْذارٍ ،فَلَ ْم تَ ُع ْد تعي على شَ ْي ٍء ِسوى على األ ْوجا ِع
ال ُمخي َف ِة التي كانَ ْت ت ُو ِج ُعها في ك ُِّل ُع ْض ٍو ِم ْن أ ْعضا ِء َج َس ِدها.
وأخي ًرا ُج َّن ْت َم ْرتا وأ َخذَت تُـك َِّس ُر ك َُّل شَ ْي ٍء تُصا ِدفُ ُه أما َمها.
و ِع ْن َدها نَقَلوا َم ْرتا إلى ال َع ْصفوريَّة.
وفي ال َع ْصفوريَّ ِة شا َهدْتُ َم ْرتا بِحالَ ٍة ُمخي َف ٍة ِم َن اله ِْستيريا تَ ِق ُف
على نا ِف َذتِها ال ُمشَ َّب َك ِة بال َح ِ
ديد وال ت َ ْنف َُّك َع ْن َد ْع َو ِة الما ّري َن
لوب ِ
فاحشَ ْينِ  ،ولم
وأس ٍ
ُمشي َر ًة إلى َج َس ِدها ال ُم ْهتا ِج ِبطَري َق ٍة ْ
تَ ْع ِرفْنيَ ،و َد َعتْني أيْ ًضا كما َد َعت َغ ْيري ...فَ َق ْد كانَ ْت أضا َع ْت
وأص َب َح ْت َخ ْوتة.
َع ْقلَها تَما ًما ْ
وبَ ْع َد َأسابي َع قَليل ٍة ِم ْن ُدخولِها ال ُم ْستَشفى ،انْتَ َه ْت وانْطَفَأتْ
فَ ْجأ ًة كما ت َ ْنطَ ِف ُئ الحريق ُة ت َ ْح َت فَيَضانِ نَ ْه ٍر ِم َن ال ِمياه.
السطو ِر يُ َفتِّ ُش
السنين ،وكاتِ ُب َه ِذ ِه ّ
ومضى بَ ْع َد َذلِ َك َعشَ راتُ ِّ
بَيْ َن بَ ِ
نات بِال ِد ِه َعلَّ ُه يَ ْعثُ ُر على ِب ْن ٍت باشْ ِتعا ِل َم ْرتا ،ولك َّن ُه لَ ْم يَجِد.
السما ُء ِب ْنتًا
َم ْرتا كانَ ْت فَريد َة زَمانِها ،وك ُُّل مائَ ِة َس َن ٍة قد تَ ْخل ُُق َّ
ِ
واح َدةًِ ،بلُبنانَ ،بِنا ِر و ِه ْستي ِريَّة َم ْرتا...
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شاب...
يُ ْم ِك ُن أليَّ ِة َح ْسنا َء أ ْن تَلْ َع َب ِب َعقْلِ ِّ
أي ّ
ناس ِ
ئيس َم ْد َر َس ِتنا يَ ُ
بات التي كان فيها بَ ْع ُض
قول في ال ُم َ
هكذا كان َر ُ
التَّ ِ
الميذ ِم ْن َص ِّف ال ِكبا ِر يَقَعو َن َضحايا بَ ْع ِض ال ُم ْغر ِ
ِيات ،فَ َي ْستَ ْولي
روس ُهم ،وكَثي ًرا ما يَتَ َغ َّيبو َن َع ْن ُصفو ِفهِم
َعلَ ْيهِم الطَّ ْي ُش ويُ ْه ِملو َن ُد َ
ئيس يَ ُ
قول قَ ْولَ ُه هذا ِبلَ ْه َج ِة التَّأَ ُّسف.
ـ ِع ْن َد ٍئذ كان ال َّر ُ
باب ،وكُ ْن ُت أ ْعتَ ِب ُر أنَّني
وكُ ْن ُت ،أنا ،ب َِص ِّف ال ِكبارِ ،وفي أوائِلِ الشَّ ِ
تاب ال ِّن ْسوان ِ
وح َيلِ ِه َّن أكْثَ َر ِم ْن َجميعِ رفاقي ،ل َذلِ َك كُ ْن ُت
أ ْعر ُِف ِب ِك ِ
ئيس َم ْد َر َس ِتنا على ا ْع ِتبا ِر أ َّن باقي رِفاقي
ال أ ْع َبأُ بِما كا َن يَقولُ ُه َر ُ
الحسانُ ،ولك َّن ِ
قد تَلْ َع ُب ِب ُعقولِهِم ِ
الحسا َن لَ ْن يَ ْستَ ِط ْع َن اللَّ ِع َب
بعقلي.
َو َم َع أنَّني كُ ْن ُت أشْ ُع ُر أ َّن هذا اال ِّدعا َء فيه الكَثي ُر ِم َن التَّفْشيرِ ،فَ َق ْد
كُ ْن ُت أقولُ ُه ِبك ُِّل َوقا َح ٍة وفي ك ُِّل َمكانِ ،م ّما َج َع َل كثير ٍ
ات ِم َن
ال َب ِ
نات يَ ْس َم ْع َن ُه ويَتَ َف َّك ْه َن ِب ِه دو َن أ ْن يَ ِج ْد َن في َذلِ َك ما يُ ْز ِع ُج ُه َّن
ما عدا ِ
واح َد ًة بَ ْي َن ُه ّن.
ناك ِ
واح َد ٌة بَ ْي َن أيَّ ِة ِفئَ ٍة ِم َن ال َب ِ
و َد ْو ًما ُه َ
ِب أ ْن تكو َن أكْثَ َر
نات يَج ُ
ا ِّدعا ًء وأكْثَ َر ُج ْرأ ًة ِم ْن رفيقاتِها.
و َه ِذ ِه ِ
الواح َد ُة قال َْت« :الكَال ُم لَ ْي َس ِمث َْل ال ِف ْعلَِ ،و َس َيأْتي َوق ٌْت ،يَ ْف َه ُم

تاب ال ِّنسوانِ ِ
وح َيلِ ِه ّن».
في ِه هذا ال ُم َّدعي أنَّه ال يَ ْعر ُِف شَ ْيئًا ِم ْن ِك ِ
َو َو َصلَني هذا الكال ُم ،وظَلَل ُْت َس َن ٍ
وات َعدي َد ًة أ ْذكُ ُر ُه وأ ْح َذ ُر ُهَ ،و َم َع
قيت
َذلِ َك ظَلَل ُْت أ ِج ُد أ َّن الفَتا َة التي قالَتْ ُه كانَ ْت ُم ْخ ِطئَ ًة ،فَ َق ْد بَ ُ
نات دو َن أ ْن أ ِج َد ِ
ُلوب ال َب ِ
واح َد ًة بَ ْي َن ُه َّنَ ،م َع أ َّن َع َد َد ُه َّن
أتال َع ُب ِبق ِ
كا َن كبي ًراْ ،استَطا َع ْت أ ْن تَلْ َع َب بي.
حتّى كان ذاتَ يَ ْوم...
بَ ْع َد ِعشْ ري َن َس َن ًة من ذلِك.
الس ِ
ياس َّي ِة وال ِّنسائِ َّي ِة ،وأنا َد ْو ًما َخلَط ُْت
ِع ْن َدما كُ ْن ُت في ِع ِّز ُمغا َمراتي ِّ
ياس َة بال َم ْرأ ِة ،و َج َعل ُْت ك َُّل ِ
واح َد ٍة ِم ْن ُهما ت َ ْرت َ ِب ُط َم َع األُ ْخرى
الس َ
ِّ
ا ْرتِباطًا فَ ِك ًها شَ ِه ًّيا.
ياس ُة َم َع ال ُح ِّب تُ َخف ُِّض الكَثي َر ِم ْن شَ أْنِ ِه َو ِس ْح ِر ِه.
فالس َ
ِّ
ٍ
حاالت َح ِر َج ٍة في
ياس ُة كثي ًرا ما أنْ َق َذتْ بَ ْع َض رِجالِها ِم ْن
والس َ
ِّ
َغرا ِم ّياتِهِم و َمشاكِلِهِم ِ
العاط ِف َّي ِة.
َم َع أ َّن الكثيري َن ال يَزالو َن حتّى اآل َن يَقولُو َن إ َّن لَ ِع َب ال َو َرقِ هو
لل ُعشّ اقِ التُّ َعسا ِء أف َْض ُل َوسيلَ ٍة لِ ِن ْسيانِ َمصائِـبِهم ال َغرام َّي ِةَ ،ولَ ْو كا َن
ياس َة لَ ْي َس لها على ال ُم ْغ َرمي َن فا ِعلِ َّي ُة
الس َ
لِ َوق ٍْت قَصيرٍُ ،م ْعتَبِري َن أ َّن ِّ
لَ ِع ِب ال َو َرق.
والقائِلو َن هكذا يَ ْستَ ِندو َن باألكْثَ ِر على القا ِع َد ِة التي ا ْختَ َر َع فيها
ّلياني َو َر َق اللَّ ِع ِب ،و َذلِ َك في الجيلِ الخا ِم َس
فاكوم ال ُمقا ِم ُر الط ُّ
َعشَ ر.
صيب بِشقا ِء ال ُح ِّب ،وكانَ ِت ال َح ْسنا ُء التي يَ ْعشَ قُها
فَ َق ْد كا َن فاكوم أُ َ
ِعشْ قًا ُجنونِ ًّيا أ َخ َذتْ ت ُ ْعر ُِض َع ْن ُه وتُجافي ِه بَ ْع َد أ ْن كانَ ْت َج َعلَتْ ُه
يَتَ َعل َُّق بِها تَ َعلُّقًا كَبي ًرا ،وكانَ ْت أيْ ًضا ت َخونُ ُه وال ت َْسأَ ُل َع ْن ُه ،ال تَ ْن َف ُع
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صاب أخي ًرا ِب َيأْ ٍس كبي ٍر ويُق ِّر ُر
َم َعها ت َ َو ُّسالت ُ ُه َوتَ َذلُّـلُـ ُه لهاِ ،م ّما َج َعلَ ُه يُ ُ
االنْ ِتحار.
ولك ْن بانْ ِتظا ِر َذلِ َك َذ َه َب إلى أ َح ِد ال َمقاهي ،وأ َخ َذ يَشْ َر ُب ال َخ ْم َر َة
أي ت َ َر ُّد ٍد يَ ْعتَري ِه في قَتْلِ نَف ِْسه.
طالِ ًبا ِم ْنها ال ُق َّو َة للتَّ َغل ُِّب على ِّ
خام التي أما َم ُه
َوقَ ْد كا َن َر ّسا ًما ما ِه ًرا فأ َخ َذ يَ ْر ُس ُم على طا ِولَ ِة ال ُّر ِ
شيق َحبي َب ِت ِه
بالس ِّن تَ َخ َّيلَ ُه َع َ
ُرسو ًما ُمتَ َن ِّو َع ًةِ ،م ْنها َر ُج ٌل كبي ٌر ِّ
شاب
التي َم َّك َنتْ ُه ِم ْن نَف ِْسها لِ َكثْ َر ِة أ ْموالِ ِه ،ث ُ َّم َر َس َم صو َرتَ ُه ِب َه ْيئَ ِة ٍّ
الصو َر ِة ،كثي ِر ال َحال َو ِة ،أ ْغ َرت ْ ُه َعشي َقتُ ُه في ِف ْس ِقها َوت َ َهتُّ ِكها
َجميلِ ّ
َت ِعذا َر ُه ،وكان ال يَز ُال بَتولً ِع ْن َدما جا َءتْ ِب ِه لِ ِفر ِاشها ،ث ُ َّم
واقْتَطَف ْ
رأس ْينِ َ ،رأْ ًسا ِم ْن فَ ْو ُق َو َرأْ ًسا ِم ْن ت َ ْح ُت،
َر َس َم ُصور َة فَتا ٍة َج َع َل لها َ
طاني ،وهكذا
ت َ َخ َّيلَها َحبي َبتَ ُه لها َو ْجهانَ :و ْج ٌه َمالئِ ِك ٌّي َو َو ْج ٌه شَ ْي ٌّ
ِم ْن ُصو َر ٍة لصو َر ٍة ،و ِم ْن َع َد ٍد لِ َع َد ٍد ،إ ْذ بَ َدأَ بال َع َد ِد األ َّو ِل ،وهو يَ ْو ُم
َع َر َف فيه ال َح ْسنا َء ،ث ُ َّم تَوال َِت األ ْعدا ُد حتّى َو َص َل لل َعشْ َر ِة أشْ ُهرٍ،
وهي ال ُم َّد ُة التي قَضاها َم َعها.
األس َو َد
وأ َخ َذ بَ ْع َد َذلِ َكَ ،وقَ ْد َض َربَ ِت ال َخ ْم َر ُة ِب َرأْ ِس ِه ،يُ َرك ُِّب ْ
شيق
الص َو َر على بَ ْع ِضها ـ يُ َرك ُِّب َمث ًَل ال َع َ
على األبْ َيض ،ويُ َرك ُِّب ُّ
صابي ال َغ ِن َّي على الفَتا ِة ال َح ْسنا ِء ِ
ذات ال َو ْج َه ْينِ وال َّرأْ َس ْينِ ،
ال ُمتَ َ
ابَ ،صب َِّي ال ُك َّبة ،يُز ِ
اح ُم ُه ،وهو أ َخ َذ ل َنف ِْس ِه ُصو َر َة َصب ِِّي
ويَ َض ُع الشّ َّ
السباتي ،و ِم ْن َر ْس ٍم إلى َر ْس ٍم ...ظَ َه َر لَ ُه فَ ْجأ ًة أنَّ ُه ا ْختَ َر َع ُص َو ًرا
ّ
يُ ْم ِك ُنه ،إذا َرت َّ َبها َح ْس َب ما يَرى ،أ ْن يُؤل َِّف لُ ْع َب َة َو َرقٍ قَ ْد ت َ ْج َع ُل
اللعبي َن بِها يَتَلَ َّه ْو َن كَثي ًراِ ،م ّما َخف ََّف الكَثي َر ِم ْن ُغلَ َوائِ ِه وأساه،
ّ
و ِم ّما َج َعلَ ُهُ ،ر َويْ ًدا ُر َويْ ًدا ،يَ ْنسى أنَّ ُه قَ َّر َر االنْ ِتحا َر َوقَ ْد أشْ َغلَ ُه
ا ْخ ِترا ُع ُه لل َو َرقِ َعنِ ال َحبي َب ِة الخائِ َن ِة الها ِج َرة.

ديد و َج ٍ
وفي َح َن ٍق شَ ٍ
وس ْيطَ َرتِ ِه على قَلْ ِب ِه،
ديد ،وإظْها ًرا لِ ُق َّوتِ ِه َ
َح َم َل نَف َْس ُه ِب ُع ٍ
نف ،و َذ َه َب ذاتَ يَ ْو ٍم لل َعشي َق ِة ال َخائِ َن ِة ُمتَ َح ِّديًا
يَ ْض ِربُها على َو ْجهِها ويَ ُ
قول« :بَ ْع َد اآل َن لَ ْن ْأسأَ َل َع ْن ِك ...فَقَد
الل ِعبي َن في ِه يَ ْنسو َن ال ِّنسا َء وشَ قا َء
ا ْختَ َر ْع ُت ال َو َر َق الذي يَ ْج َع ُل ّ
ال ُح ِّب و َرزاياه».
•

اس يَلْ َه ْو َن َعنِ ال ُح ِّب
ولك َّن ُهَ ،م َع ك ُِّل ما ال َو َر ُق يَ ْج َع ُل ال ّن َ
ياس ُة ،كما ات ََّض َح لِ َجميعِ الذين يَشْ تَ ِغلو َن
الس َ
وأ ْعمالِ ِه (((،فإنَّما ِّ
الص َد ِد أقْوى ِم َن ال َو َرقِ ولَ ِعبِه.
فيها ،هي في هذا َّ
ياس ُة ت ُ ْنسي ِ
صاحبَها ال ُمشْ تَ ِغ َل بِها َمصائِ َب ال َغر ِام وشقا َء ُه
الس َ
ِّ
أكْثَ َر بِكثي ٍر ِم َن ال َو َرقِ الذي ا ْختَ َر َع ُه فاكوم.
والسا َع َة التي ا ْختَ َر َع فيها ال َو َر َق ،فإذا كان
ويلعن أبا فاكوم ّ
مثلَ ،متا ِع َب ال ُح ِّب،
لَ ِع ُب ال َو َرقِ أ ْحيانًا كثير ًة َخف ََّف َع ّني ،أنا ً
فهو لم يُ ْن ِسني أنَّني َخ ِس ْرتُ فيه ث َ ْر َو ًة يُ َق ِّد ُرها العارِفو َن ِب ِملْيونِ
لير ٍة وأكْثَ َر ،كا َن بإ ْمكاني ،لو بَ ِقيَ ْت في َجيْبي أ ْن أشْ تَر َِي فيها
صوصا وأ َّن ال ُح ْس َن ِمث ُْل َو َرقِ
ال َي ْو َم َجمي َع ِحسانِ ال َبلْ َد ِةُ ،خ ً
ِ
والرات
ال ُع ْملَ ِة ،يَتَ َدنّى ِس ْع ُر ُه تِبا ًعا؛ فأيَّ ُة ُع ْملَ ِة َو َرقٍ  ،حتّى ال ّد
واللّي َر ِة اإلنكليزيَّ ِة ،لَ ْم ت َـتَ َد ْه َو ْر ْأسعا ُرها تِبا ًعا؟
وهكذا ،في تِل َْك األ يّ ِام ،كا َن ال ُح ْس ُن أغلى ِم ّما هو ال َي ْو َم بِكثير،
فإنَّما ْأسعا ُر ال ُح ِّب ال َي ْو َم نَ َزل َْت بالمائَ ِة تِسعين َع ْن ْأسعا ِر ِه في
ال َوق ِْت الذي ُخ ْض ُت فيه َه ِذ ِه ال ُمغا َم َر َة التي أ ْروي ِحكايَتَها
اآلن...
(((

كذا يف األصل.
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فإنَّما كانَ ْت ْأسعا ُر ال ُح ِّب في َذلِ َك الحينِ بال ُع ْملَ ِة ال َّذ َه ِب َّي ِة
و َم ِ
جيديّ ِ
ات ال ِف َّضة ،وصا َر ِت اليَ ْو َم بال َو َرقِ وأسعا ِر ِه ال ُمتَ َد ْه ِو َر ِة يَ ْو ًما
َع ْن يَ ْوم.
•
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على ك ُِّل حا ٍل أ ْر ِج ُع لِ َم ْوضو ِع َي األ َّول ،وأُ َر ِّد ُد أنَّني ظَلَل ُْت أ ْعتَ ِب ُر أنّي
تاب ال ِّنسوانِ ِ
وح َيلِ ِه َّن حتّى كان ذاتَ يَ ْو ٍم في زحلة ما
أ ْعر ُِف ِب ِك ِ
كان.
كان َذلِ َك في وادي ال ِب ْر َد ْوني ال َم ْد ُع ِّو ِع ْن َد أ ْهلِ ال َغر ِام وادي ِ
الحسان،
ْصاف على ِض ِ
الصف ُ
فاف ال َّن ْه ِر ال َّرقْراقِ يَ ْستَحي ِم ْن كَثْ َر ِة ما
َح ْيثُ َّ
يرى ِم ْن َمشا ِه ِد ال ُح ِّب وال َغر ِام ،فَ ُي ْدلي بأغْصانِ ِه نَ ْح َو الما ِء ساتِ ًرا
جول.
بِها َو ْج َه ُه َم ْخ ً
الص ْي ِف
ووادي ال ِب ْر َد ْونيُ ،ملْتَقى ال ُعشّ اقِ ال ُمف ََّض ُل ،يأتونَ ُه في َّ
وال َخ ِ
أنغام
ريف ِم ْن ك ُِّل َص ْو ٍب و َح ْد ٍب ،يَ ْحلُمو َن بال َغر ِام على ِ
ُموسيقاه ،ويَ ْع َملو َن ال ُح َّب في ِظال ِل أشْ جا ِر ِه وبَ ْي َن َخمائِلِ ِه
الس ْن ُد ِس َّي ِة ،وعلى شَ جى َزقْ َزقَ ِة ال َعصافي ِر و َرقْ َرقَ ِة ال ِميا ِه وتال ُع ِب
ُّ
ال َّنسيم.
وذات يَ ْو ٍمِ ،ع ْن َد ال َغ َس ِقَ ،جل َْس ُت َم َع أ َح ِد رفاقي األقْ َربِي َن على ال َّن ْهرِ،
أصطا ُد الطَّريد َة التي ْأستَ ْحلي
َح ْيثُ كُ ْن ُت َد ْو ًما أنْ ُص ُب ِشراكيْ ،
دو َن كَبي ِر َعناء.
قُل ُْت :ذاتَ يَ ْو ٍمِ ،ع ْن َد ال َغ َس ِق ،أطَلَّت َعلَ ْينا ِم ْن ٍ
بعيد فَتا ٌة ت َْستَلْ ِف ُت
حال األنظا َر بِطو ِل قا َم ِتها ،وشُ مو ِخ ِ
رأسها ،ت َـتَ َم َّج ُد لِ َنف ِْسها ولِ َغ ْيرِها،
ً
حاس ِنها ،و ُم ْعتَ َّز ًة ب َِص ْب َوتِها و َرشاقَ ِة قَ ِّدهاُ ،م ِ
عا ِرفَ ًة تَما ًما قيم َة َم ِ
فاخ َر ًة
ات ،نظر ِ
ب َه ِذ ِه ال َّنظَر ِ
ات االشْ ِتها ِء ِع ْن َد ال ِّرجال ،التي تُ َح ِّد ُق بها،

فَتَتَ َص َّو ُر أ َّن تِل َْك ال َّنظَر ِ
ميل الذي ت َ ْرتَدي ِه ِبك ُِّل
ات ت َ ْختَر ُِق الفُستا َن ال َج َ
لَباقَ ٍة ،يَتَ َمتَّعو َن ِم ْن َورائِ ِه ِب َم ْنظَ ِر ُع ْريَ ِتها ،كما َخلَقَها اللَّ ُه تَما ًما،
وكانَ ْت َه ِذ ِه الفَتا ُة غَري َب ًة َع ْن زحلة.
الستّي َن ،وكان ال َّر ُج ُل
ِب أ ْن يَكو َن ُع ْم ُر ُه نا َه َز ِّ
وكان يُرا ِفقُها َر ُج ٌل يَج ُ
يَ ْستَلْ ِف ُت األنْظا َر ب ُح ْسنِ ِه ْندا ِم ِه ،وبِكثافَ ِة َوت َ َب ْعثُ ِر شَ ْع ِر َرأْ ِس ِه،
ِب أ ْن تكو َن ال تُفا ِرقُ ُه أبَ ًدا.
وبابْ ِتسا َم ٍة على فَ ِم ِه يَج ُ
وكانَ ِت ال َّنظَراتُ التي يَتَبا َدلُها َم َع ال َح ْسنا ِء بَ ْع َد أ ْن َجلَسا على مائِ َد ٍة
بال ُق ْر ِب ِم ّنا ،تَ ُد ُّل على أنَّ ُه لَ ْي َس والِ َدها ولَ ْي َس َز ْو َجها ولَ ْي َس َرفيقًا
عا ِديًّا لها.
واض ِطرابًا ِم ْن
الص ِب َّي ِة إلَ ْي ِه أكْثَ َر ُح ْرقَ ًة ْ
َوقَ ْد كانَ ْت ،وال شَ َّك ،نَظَراتُ َّ
نَظَراتِ ِه إلَ ْيها.
بالص ْدفَ ِة أو بالق َْص ِد ،تَـتَ َوث َّقانِ
وكانَ ْت يَدا ُهماِ ،ع ْن َدما تَـتَالقَيانِ ُّ
اللزم.
وت َ ْبقَيانِ هكذا أكْثَ َر ِم َن ّ
َ
ديق« :أُرا ِه ُن َك على أنَّها ُم ْغ َر َم ٌة ِب ِه ت َـتَ َعشَّ ُق ُه تَ َعشُّ قًا
الص ُ
وقال لي َّ
ُجنون ًّيا».
َو َه َززْتُ رأسي َوت َسا َءل ُْت ب َِص ْو ٍت عا ٍل« :كَ ْي َف يَكو ُن َذلِ َك َو ُع ْم ُرها ال
الستّين؟».
يُ ْم ِك ُن أ ْن يَتَجا َو َز ال ِعشْ رين ،وهو قد يَكو ُن يَتَجا َو ُز ِّ
ول ِك َّن ك َُّل ما كا َن يَ ْجري أما َمناَ ،ولَ ْو كا َن َذلِ َك في غايَ ِة األ َد ِب ،أ َخ َذ
يُؤكّ ُد لي أ َّن َصدي ِقي قد ال يَكو ُن ُم ْخ ِطئًا.
ْس ِب ُمال َح َق ِة الفَتا ِة ،كما كُـ ْن ُت
ومع َذلِ َك ،أ َخ ْذتُ  ،أما َم ُه ،أ ِع ُد ال َّنف َ
ْت الكَثير ِ
ات َغ ْيرها قَ ْبلَها .هذا إذا كانَ ْت با ِق َي ًة في زحلة
قد ال َحق ُ
وألي َوق ٍْت كانَ ،وقُل ُْت لِرفيقي إنَّني ،طَ ْب ًعاَ ،سأَ ِص ُل إلَ ْيها كما َو َصل ُْت
ِّ
لِكثير ٍ
أي ا ْع ِتر ٍ
اض على ا ِّدعائي هذا
ات َغ ْيرِهاَ ،ولَ ْم يَ ِج ْد رفيقي َّ
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لِ َم ْع ِرفَ ِت ِه أنَّني َد ْو ًما ناج ٌِح في ُمغامراتي ال ُمتَ َع ِّد َد ِة ،وأنَّني إذا قُل ُْت
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ِ
أيّا ُم الغر ِام على
ضفاف ال َّنه ِر و ِف ْع ًلِ ،ع ْن َدما قُ ْمنا بَ ْع َد َذلِ َك
الص ِب َّي ُة وال َّر ُج ُل تَ َركا
إلى فُ ْن ُدقِ قادري ال َم ْعروف ،بَ ْع َد أ ْن كانَ ِت َّ
ال َق ْه َو َة على ِض ِ
فاف ال َّن ْهرَِ ،و َج ْدنا ُهما ُه َ
ناك يَ ْجلِسانِ على َم ْصطَ َب ِت ِه
ال َوسيع ِة التي ق ََض ْي ُت نِ ْص َف ال ُع ْم ِر أ ْحتَ ُّل جانِ َبها.
و َع َرف ُْت حالً أ َّن ال َّر ُج َل والفَتا َة آتِيانِ ِم ْن بَ ْيروتَ لِقضا ِء ب ِْض َع ِة أيّ ٍام
الس ِ
ِم ْن شَ ْه ِر َ
اح ِر الذي يَتَأَل َُّق في ِه
أيلول في زحلة ،الشَّ ْه ِر ال َجميلِ ّ
وادي ِ
الحسانِ ِبك ُِّل ِفتْ َن ٍة في َهوائِ ِه ال َعليلِ ِ
وس ْح ِر ِه ال َفتّان.
سيب لَها،
و َع َرفْنا أنَّها ابْ َن ُة عائِلَ ٍة َم ْعروفَ ٍة ،وأ َّن ال َّر ُج َل الذي َم َعها نَ ٌ
سيب ال َم ْع ُ
سيب
سيب لل َّن ِ
شوق الذي يَ ْعر ُِف أ َّن ُح َّب ال َّن ِ
ولك َّن ُه ال َّن ُ
كل ُح ّب.
يَكو ُن َد ْو ًما أشَ َّد وأ ْع َن َف ِم ْن ِّ
وفي َذلِ َك ال َمسا ِء ،والفَتا ُة َد ْو ًما بال ُق ْر ِب ِم َن ال َّر ُجلِ َرفي ِقها ،وهي
ريب به كأنَّها ت ُ
َخاف َعلَ ْي ِه أ ْن يَطي َر ِم ْن
ديق ال َغ ِ
ُمدا ِو َم ٌة على التَّ ْح ِ
بَ ْينِ يَ َديْها ـ وفي َذلِ َك ال َمسا ِء ،بَ ْع َد أ ْن قاما في سا َع ٍة ُمتَأَ ِّخ َر ٍة
إلى ال َّن ْوم ،جا َء خا ِد ُم الطّابَ ِق الذي نَ َز ال في ِه ،وطَ ْب ًعا كُ ْن ُت ُم ْن ُذ
َز َمنٍ بَ ٍ
عيد ا ْعتَدْتُ ِشرا َء َصداقَ ِة َخ َد ِم هذا ال ُف ْن ُدقِ الكَبيرِ ،ول َوق ِْت
ال َحشْ رة ـ جا َء الخا ِد ُم يَ ُ
قول لي إ َّن ك ًُّل ِم َن ال َّر ُجلِ وال َم ْرأَ ِة أ َخ َذ
ُغ ْرفَ ًة لِ َو ْح ِد ِه ول ِك َّن ال ُغ ْرفَتَ ْينِ ُمتَ ِ
باب يَ ْفتَ ُح بَ ْي َن ُهما،
الص َقتَانِ َولَ ُهما ٌ
ْتاح
ِب أ ْن يَكونا َدفَعا لل َب ّو ِ
اب بَ ْخشيشً ا كَبي ًرا فأ ْعطا ُهما ِمف َ
ويَج ُ
َذلِ َك الباب.
الستّي َن َس َن ًة وابْ َن َة ال ِعشري َن في
و ِع ْن َدها تَ َخ َّيل ُْت حالً َر ُج َل ِّ

َم ْض َجعٍ ِ
والص ِب َّي ُة شُ ْعلَ ٌة ِم ْن نا ٍر بَ ْي َن أ ْحضانِ
واح ٍد يَ ْع َمالنِ ال ُح َّبَّ ،
ال َك ْهلِ ال َّرشيق.
وطَ ْب ًعا ،ت ََص ّوراتي لِ َعالقَ ِتهِماَ ،و ُهما َغ ْي ُر ُمتَ َز ِّو َج ْينِ  ،زا َدتْني شَ ْوقًا
واشْ ِتها ًء لل َح ْسنا ِءِ ،م ّما َدعاني أ ْن أجي َء لل ُف ْن ُدقِ في ال َي ْو ِم الثّاني
َصبا ًحا باكِ ًرا ،وأنْتَ ِظ َر على َم ْصطَ َب ِت ِه سا َعتَ ْينِ  ،حتّى رأيْ ُت الفَتا َة
و َرفيقَها يَ ْنزِالنِ ِم ْن ُغ ْرفَ ِتهِما ويَ ْجلِسان وحالَتُ ُهما تَ ِن ُّم على نَ ْو ٍع
من اإل ْعياء.
الص ِب َّي َة كانَ ْت قد ال َحظ َْت ُم ْن ُذ األ ْم ِس ُمال َحقَتي
ً
وحال َع َرف ُْت أ َّن َّ
لها ،وأنَّني ما ِجئْ ُت لل ُف ْن ُدقِ ِع ْن َد ال َمسا ِء ،وما ُعدْتُ إلَ ْي ِه في َ
ذاك
الصبا ِح ،إلّ سا ِع ًيا إلَ ْيها ،أُري ُد أ ْن أراها ،فَ َق ْد كانَ ْت نَظَراتي ال ُملْتَ ِه َب ُة
َّ
إلَ ْيها قد أفْ َه َمتْها ق َْصدي و ُمرادي.
وأ َخ َذتْ ِ ،م ْن َوق ٍْت ِل َخ َر ،وهي جالِ َس ٌة بال ُق ْر ِب من ال َّر ُجل ِبطَري َق ٍة
تَـكا ُد ت ِ
ُالص ُق َج َس َدها ب َج َس ِد ِه ،ت َ ْرميني ِب َنظَر ٍ
ات لَطيف ٍة ُم ْبتَ ِس َم ٍة
وأستَ ْسه ُِل األ ْمر.
َج َعلَتْني ْأستَأْنِ ُس كثي ًراْ ،
وطَ ْب ًعا ما ُعدْتُ فا َرق ُْت ال ُف ْن ُد َق في َذلِ َك ال َّنهار...
و ِع ْن َد ال َمسا ِء ،جا َء ِت الفَتا ُة َم َع َرفي ِقها َو َجلَسا إلى طا ِولَ ٍة ُم ِ
الص َق ٍة
ناس َبـ ًة لِتَ ْسأَ لَني ِبطَري َق ٍة
لِطا ِولَتي ،وبَ ْع َد َذلِ َك َو َج َد ِت ال َح ْسنا ُء ُم َ
الس ْه َر َة فيه.
بَسيط ٍة ِج ًّدا إذا كا َن في ال َبل َِد َم ْس َر ٌح يَق ِْضيانِ َّ
كالم
َالم لِ ٍ
و ِف ْع ًل ،كانَ ْت يَ ْو َم ِئ ٍذ ِف ْرقَ ُة كشكش ت َ ْنز ُِل بزحلة ،ومن ك ٍ
َّهاب إلى ال َم ْس َر ِح ،ول ّما كانَ ِت ال ِّروايَ ُة
َد َع ْوتُ الفَتا َة ورفيقَها للذ ِ
تَ ْب َدأُ بَ ْع َد ال َعشا ِءِ ،بطَبي َع ِة الحا ِل أيْ ًضا ت َ َعشَّ يا ب ِِضيافَتي و َذ َه ْبنا
لل ِّروايَة.
وفي غُضونِ ال َمشا ِه ِد َض ِحكْنا م ًعا وت َحا َدث ْنا م ًعا ،و َج َرتْ  ،وال َم ْس َر ُح
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الص ٍ
قات َخفيف ٍة ِج ًّدا لَ ْم أ ِج ْد ِع ْن َد الفَتا ِة
في ِش ْب ِه ظ ٍ
َالم ،بَ ْع ُض ُم َ
أي مانِـعٍ فيها.
َّ
ولَ ْم يَكُنِ ال َّر ُج ُل يُ ِ
الح ُظ شَ ْيئًا إ ْذ كانَ ،ال بُ َّد واثقًا ِج ًّدا من تَ َعشُّ ِق
الفَتا ِة لَ ُه ،وال يَ ْخشى َعلَ ْيها ِم ْن أ َح ٍد ـ َولَ ْو كا َن َ
ديك ال ِّنسا ِء الذي
يُرا ِف ُق ُهما.
و ُع ْدنا ِم َن ال َم ْس َر ِح وأنا أكْثَ ُر ِم ْن واثِ ٍق أ َّن ال َح ْسنا َء َستَـكو ُن لي في
األ ْربَعِ َو ِعشْ ري َن سا َع ًة القا ِد َمة.
وال شَ َّك أنَّني ِع ْن َدما قال َْت لي فَ ْجأةً ،ودو َن ساب ِِق إنذارٍ ،أ ْن أُوا ِف َيها
روب ،في ال َي ْو ِم التّالي ،بَ ْي َنما يَكو ُن ال َّر ُج ُل الذي
إلى ُغ ْرفَ ِتها بَ ْع َد ال ُغ ِ
يُرا ِفقُها قد َذ َه َب للمعلَّقة ،لِزِيا َر ِة آل ن ّمور الذين كان يَ ْع ِرفُ ُهم َج ِّي ًدا،
السا َع ِة التّ ِاس َع ِة ـ وال شَ َّك أنَّني سا َعتَ ِئ ٍذ ا ْعتَ َززْتُ
وهو ال يَعو ُد قَ ْب َل ّ
ِب َنفْسي ،وت َفا َخ ْرتُ أكْثَ َر ِم ْن ك ُِّل َوق ٍْت مضى.
وفي ال َي ْو ِم الثّاني ،كُ ْن ُت أرى ِفتيا َن زحلة اللَّبِقي َن بأ ْج َم ِعهِم يَ ِقفو َن
للص ِب َّي ِة وهي ال تُعي ُر ُهم أق ََّل
على َم ْصطَ َب ِة ال ُف ْن ُدقِ يَ ْنظُرو َن إ ْعجابًا َّ
الْ ِت ٍ
فات ،وت َ ُخ ُّص ا ْه ِتما َمها بيِ ،م ّما كا َن يَ ْدعو ُهم لِلْ َغ ْي َر ِة وال َح َس ِد
م ّني أكْثَ َر ِم ْن ك ُِّل َوقْت.
السا ِب َع ِةَ ،ص ِعدْتُ ِ
بالخ ْف َي ِة ل ُغ ْرفَ ِة
السا َع ِة ّ
وفي ال َوق ِْت ال ُم َع َّينِ ِ ،ع ْن َد ّ
الفَتا ِة ،وكا َن خا ِد ُم الطّابَ ِق الذي نَ َز ل َْت فيه يَتَ َر َّص ُد ،و ِبطَل ٍَب ِم ّني،
ُع ُيو َن ال ُّرقَبا ِء التي قَ ْد ت ُفا ِجئُنا.
َد َخل ُْت لِ ُغ ْرفَ ِة الفَتا ِة ُد َ
السلْطانِ على إ ْحدى ِحسانِ َحري ِم ِه وأنا
خول ُّ
ُم ْستَ ِع ٌّد أل ْن أُثْب َِت لِلْ َح ْسنا ِء أنَّها ِع ْن َد ُح ْسنِ ظَ ِّنها بي ،وأنَّها ،وال بُ َّد،
َستَ ْنسى بَ ْي َن أ ْحضاني ال َف ِت َّي ِة ال ُمشْ تَ ِعلَ ِة أ ْحضا َن ال َّر ُجلِ الذي يُرا ِفقُها
البا ِر َد َة ال ُمتَ َر ِّهلَة.

وكا َن ما كانَِ ...م ّما ل َْس ُت أ ْذكُ ُره...
الشَّ راكة على ال َح ْسناء ول ِك ْنِ ،ع ْن َدما ُعدْتُ في ال َي ْو ِم الثّاني
لِلّوكَ ْن َدة ،على َجنا ِح الشَّ ْوقِ والهوى ،كا َن أ َّو َل َم ْن شا َهدْتُ  ،ال َّر ُج ُل،
فيق ال َح ْسنا ِءَ ،وقَ ْد كا َن يَ ْنتَ ِظ ُرني.
َر ُ
ريض ًة وقال« :كَلَّ َفتْني سوزا ُن أ ْن أشْ ُك َر َك
وابْتَ َس َم لِ َي ابْ ِتسا َم ًة َع َ
على لُطْ ِف َك وإنْسانِ َّي ِت َك َم َعها ،وهي تُ َو ِّد ُع َك ِم ْن ك ُِّل قَلْبِهاَ ...وقَ ْد
َس َب َقتْني اآل َن إلى صوفر».
طَ ْب ًعا ،ا ْعتَ َرت ْني َد ْهشَ ٌة كَبيرةٌ ،و َع َرف ُْت سا َعتَ ِئ ٍذ ـ َم ْهما غالَ ْي ُت
ِكتاب ال ِّن ْسوان.
وتكابَ ْرتُ وا َّد َع ْي ُت أنَّني ال أ ْعر ُِف َج ِّي ًدا ب ِ
شيق الفَتا ِة،
كما وأنَّني َع َرف ُْت ،بَ ْع َد َذلِ َك ِب َز َمنٍ طَويلٍ ،أ َّن ال َّر ُج َلَ ،ع َ
يَ ْغ ِف ُر لهاِ ،م ْن َوق ٍْت آل َخ َرُ ،خرو َجها َع ْن ُح ِّب ِهُ ،م ْعتَ ِب ًرا أ َّن ِصباها بِحا َج ٍة،
شاب فتى ،فَ َيتْ ُركُها ت َ ْف َع ُل ،ويُف ِْس ُح لها ال َم َ
جال وهو
بَ ْع َض األ ْحيانِ لِ ٍّ
واثِ ٌق ِم ْن أنَّها ت َ ْنتَهي َد ْو ًما وت َ ْر ِج ُع إلَ ْيه.
كيم يُف َِّض ُل أ ْن يَ ْعر َِف ما يَ ْجري ،طالما أ َّن الشَّ ْي َء ال
وهو كَ َر ُجلٍ َح ٍ
بُ َّد أ ْن يَ ْجري.
ِب
فال َع ُ
شيق الفَهي ُم الذي يَ ْس ُب ُق َعشي َقتَ ُه أ ْربَعي َن َس َن ًة بال ُع ْمر ،يَج ُ
أ ْن يَ ْعر َِف أنَّها ال بُ َّد أ ْن تَخونَ ُه ...فإذا كان ِ
شاط ًرا لَ ِبقًا َع َر َف كَ ْي َف
وإل ما الفائِ َد ُة إذا أبَ ْع َدها َع ْن ُه َو َخ ِس َرها؟
يُ َنقّي لها ُعشّ اقَهاّ ...
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الد ّب
ال َح ْسنا ُء التي تَ َز َّو َجت ُّ
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في ال َي ْو ِم الثّالِ ِث خانَ ْت َز ْو َجها...
وما كا َن أ َح ٌد يَلو ُمها في ِخيانَ ِتها لَه إذ إنَّ ُه كا َن ُه َ
ناك فَ ْر ٌق كَبي ٌر
شيق الذي ات َّ َخ َذتْ ُه قَ ْب َل أ ْن تَ ْب َدأَ باقاتُ أزْها ِر إكْليلِها
بَ ْي َن ُه وبَ ْي َن ال َع ِ
بالذُّبول.
السو ِد
فال َّز ْو ُج الذي أ ْعطَو ُه إيّاها كا َن نَ ْو ًعا ِم َن ال ِّدبَـبَـ ِة ـ ال ِّدبَـبَـ ِة ّ
ال َبشعين...
َو َضخا َم ُة ج ِْس ِم ِه ،وكَـثافَ ُة شَ ْع ِر َج َس ِد ِهَ ،و َو ْج ُه ُه األفْط َُس ،ك ُُّل هذا
دعا عارِفي ِه لِتَ ْس ِم َيـ ِت ِه بال ُّد ّب.
وكا َن فَ ْو َق َذلِ َك ذَمي َم ال ّرائِ َح ِة لِ َكثْ َر ِة ولِكَثافَ ِة شَ ْح ِم ج ِْس ِم ِه ،وكا َن
َبيعي ِع ْن َد
ً
أيضا يُشَ ْن ِخ ُر قَ ِويًّا ِج ًّدا لَ ْي َس في نَ ْو ِم ِه فَ َقطِْ ،م ّما هو ط ٌّ
الس ْم َن ِة ،كانوا بشعي َن أو حلوين ،ول ِك َّن ُه
رِجا ٍل كَثيري َن ِم ْن أ ْهلِ ُّ
أيضا كان يُشَ ْن ِخ ُر ِع ْن َدما يَ ْمشي.
ً
شيق ا ْم َرأتِ ِه ،بَ ْع َد
كا َن في تَـ َنف ُِّس ِه يُ َز ْم ِج ُر َز ْم َج َر ًة طالَما سا َعدَتْ َع َ
َذلِ َكِ ،ع ْن َدما يَكو ُن َم َعها في َخلْ َو ِة ال َغر ِام ،أل ْن يَ ْنتَ ِب َه َع ْن بَ ٍ
عيد
لِقُدو ِم ِه فَ َيتْ ُر َك ال َعشي َق َة ويُ ْس ِر َع باالنْ ِسال ِل ِم َن ال ّنا ِف َذ ِة وال َه َرب.
باب التي َج َعل َِت الفَتاةَ،
األس ِ
و َه ِذ ِه ال َّز ْم َج َر ُة كانَ ْت باأل ْحرى ِم َن ْ
بَ ْع َد ث َالث َ ِة أيّ ٍام َغ ْي ِر كا ِملَ ٍة ،تَ ْرت َمي بأ ْحضانِ ال َفتَى الذي َوقَ َع تَ ْح َت

ذاك ال َفتَى كا َن أناِ ،
يَ ِدها ،وصا َد َف أ َّن َ
صاح َب َه ِذ ِه ال ُمغا َم َر ِة،
الص ْدفَ ُة َح َس َن ًة لل َم ْرأ ِة إذ إنَّني كُـ ْن ُت في َذلِ َك ال َع ْه ِد،
وكانَ ِت ُّ
بيب ال ِّنسا ِء ال ُمف ََّض َل ـ كُـ ْن ُت في أ ْح َسنِ أيّامي ،وفي أزْهى
َح َ
َص ْب َوتي.
روس ْينِ  ،وكُـ ْن ُت أ ْعر ُِف ك ًُّل
السودا ُء ِجئْ ُت أُ َه ِّن ُئ ال َع َ
لَ ْيلَ ُة ال َّزواج َّ
ِم ْن ُهما ُم ْن ُذ َز َمنٍ بَ ٍ
عيد ،ويَ ْربُطُني ِبهِما نَ ْو ٌع ِم َن ال َقرابَ ِة ،وال شَ َّك أ َّن
الص ِب َّي ِة
غايَتي األساس َّي َة من تِل َْك ال ِّزيا َر ِة كانَ ْت أل َرى ما َح َّل بالفَتا ِة َّ
َّعوب ال ّزا ِه َي ِة ،بَ ْع َد أ ْن نا َم َم َعها َ
ذاك ال َّر ُج ُل ال َب ِش ُع
ال َح ْسنا ِء الل ِ
الحالِ ُك الذي كان باأل ْحرى يُشْ ِب ُه تَ ْي ًسا ِم َن الما ِع ِز أكْثَ َر ِم ّما يُشْ ِب ُه
روف ِع ْن َد ال ّن ِ
ال ُّد َّب ،وهو ال َم ْع ُ
اس ب ُك ْن َي ِته.
روس ،بال َعك ِْس َع ّما كُـ ْن ُت أنْتَ ِظ ُر ـ شا َه ْدتُها
َولَـ ِكـ َّنني َو َجدْتُ ال َع َ
وص ْب َو ًة ع ّما كانَ ْت َعلَ ْي ِه قَ ْب َل أ ْن يَتَ َمتَّ َع بها َ
ذاك
ال ت َ ِق ُّل َجمالً وبَها ًء َ
ال َو ْح ُش الذي يَكْسو الشَّ ْع ُر ِجلْ َد ُه بِكثافَ ٍة وكَثْ َرة.
كُـ ْن ُت أنْتَ ِظ ُر أ ْن أراها صا َرتْ ِمث َْل ابْ َن ِة َض ْي َع ِتنا ح ّنة أنطون ـ
الض ْي َع ِة يُرا ِو ُدها
الفَتا ِة التي كانَ ْت َجميل ًة فَتّانَ ًة ِع ْن َدما كا َن خوري َّ
ناك َعشْ َر َس َن ٍ
ويُصا ِدقُها قَ ْب َل َس َف ِر ِه إلى روما َح ْيثُ قضى ُه َ
وات
ُمتوالِ َي ًة ،وبَ ْع َد َذلِ َك أ ْر َج َعتْ ُه روما إلى بِال ِد ِه ِب ُرتْ َب ٍة عالِ َي ٍة و ُموفَ ًدا
َر ْس ِم ًّيا إكْليريك ًّيا.
الض ْي َع ِة يُ َسلِّمو َن َعلَ ْي ِه ،و ِم ْن ُهم
الض ْي َع َة يَزو ُرها ،وجا َء أ ْه ُل َّ
وجا َء َّ
ا ْم َرأ ٌة ُم َج َّع َد ُة ال َو ْج ِهَ ،ص ْفرا ُء اللَّ ْونِ  ،غائِ َر ُة ال َع ْي َن ْينِ  ،ال َح َظ ِسيا َدت ُ ُه
أنَّها ت َُسلِّ ُم تَقْري ًبا بدونِ كُلْ َف ٍةَ ،وقَ ْد ظَ َه َرتْ على َمال ِم ِحها َدالئِ ُل
ال َم ْونَ ِة َعلَ ْي ِه كأنَّها لَ ْي َست غَريب ًة َع ْن ُه ُمطْلَقًا ،ول ّما َرأَتْ ُه يَ ْستَ ْغر ُِب
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ُسلوكَها صا َح ْت قائِلَ ًة« :ألَ ْم ت َ ْعرِفني يا بونا يعقوب؟ أنا َح ّنة!».
الص ِبيَّ َة التي كانَ ْت َصدي َقتُ ُه
َو َذكَ َر ِسيا َدت ُه ح ّنة ال َح ْسنا َء ال ّزا ِهيَ َة َّ
وقال لها ُم ْستَ ْغ ِربًا« :ول ِكن ،ماذا صا َر ِ
قَ ْب َل َس َف ِر ِه إلى روماَ ،
فيك
يا َح ّنة حتّى ِص ْر ِت هكذا؟».
وهي ت َ ْنتَ ِح ُب« :نَ ْمل َْك لَ ْيلَة َمع جريس أنطون وتشوف
قال َْت له َ
ِع ْن َد ٍئذ ماذا سيصير فيك!».
و ِف ْع ًل ،الذين يَ ْعرِفو َن جريس أنطونَ ،ز ْو َجها َو َو َس َخ ُه وبَشا َعتَ ُه
ورائِ َح َة فَ ِم ِه ،و َدما َم َة ِس ْح َن ِت ِه ،ال يَ ْستَ ْغر ُِب أ ْن يَ َرى ال َمرأ َة التي تَنا ُم
َم َع ُهَ ،ولَ ْو لَ ْيلَ ًة ِ
ِـح بشع ًة و َهزيل ًة ِمث َْل َح ّنة...
واح َدةً ،ت ُْصب ُ
العروس ،كما قُل ُْت سا ِبقًا ،التي ِجئْ ُت لِ ِع ْن َدها ألكْـتَ ِش َف إذا
ول ِك َّن
َ
كان صا َر فيها ِمثْلَما صا َر ِب َح ّنة أنطون كانَ ْت بال َعك ِْس ...ال تَز ُال
على َجمالِها و ِفتْ َن ِتها.
وفي أث ْنا ِء َذلِ َك جا َء َر ُج ٌل يَ ْدعو ال َّز ْو َج لشُ ْغلٍ ها ٍّم ِع ْن َد ال ُمطران،
فا ْعتَذَر ِم ّني و َدعاني أ ْن أنْتَ ِظ َر َع ْو َدتَ ُه.
للص ِب َّي ِة ِحكايَ َة َح ّنة
وي َّ
ولم أت َمال َْكِ ،ع ْن َدما َخ َر َج َز ْو ُجهاِ ،م ْن أ ْن أ ْر َ
وض ِحك َْت في البِدايَ ِة ،ث ُ َّم ما َعتَّ َم ْت
أنطون ،فأ ْع َج َبتْها ال ِق َّص ُةَ ،
صوصا في َع ْي َن ْيها ،الكَثي َر ِم َن
أ ْن أ َخ َذتْ ت َ ْج َم ُع في َمال ِم ِحها ،و ُخ ً
ِب أ ْن ت َـكو َن قال َْت لِ َنف ِْسها إنَّ ُه لَ ْم يَ ْم ِض
الشَّ َجنِ وال ُّذ ْعرِ ،إ ْذ يَج ُ
ميم،
ال َوق ُْت بَ ْع ُد ،وكانَ ْت في ال َي ْو ِم الثّالِ ِث ِم ْن زَواجِها بال َّر ُجلِ ال َّد ِ
َريب يَصي ُر فيها ِمثْلَما صا َر
إ ْذ لَ ْي َس ِم َن ال ُم ْستَ ْب َع ِد أ ْن يَأْتِ َي يَ ْو ٌم ق ٌ
ِب َح ّنة أنطون.
السا َع ِة ،ولَ ْم ت َْستَ ِط ْع أ ْن
واس أصابَها ُم ْن ُذ تِل َْك ّ
وال شَ َّك أ َّن ال َو ْس َ
تَـتَمال ََك نَف َْسها ،وظَ َه َرتْ على َمال ِم ِحها َدالئِ ُل ال َه ِّم والشَّ َجن.

ال َمرأة بدونِ ُح ْس ٍن ِمث ُْل اإلبريق بدون ماء ولَ ْي َس ْت ِ
هذ ِه
ال َح ْسنا ُء َو ْح َدها يَ ُه ُّمها َجمالُها وال ُمحافَظَ ُة َعلَيْ ِه قَبْ َل ك ُِّل شَ ْي ٍء
في العال َِم ،وال ِّدفا ُع َع ْن ُه ِدفا َع األبْطا ِل ،بَ ْل َجمي ُع ال ِّنسا ِء هكذا،
وك ٌُّل ِم ْن ُه َّن ت َُض ّحي بِأشْ يا َء َعزيز ٍة ِج ًّدا ،وتُق ِْد ُم على أ ْعما ٍل ُمخي َف ٍة
ِج ًّدا ،وت َِص ُل إلى أ ْن تَ ْقتُ َل ـ إذا كا َن في َذلِ َك ما يَ ْح َف ُظ لها َجمالَها.
فال َم ْرأ ُة ال َح ْسنا ُء ِبطَبي َع ِة حالِها ت ُحا ِف ُظ وت َ ْع َم ُل ك َُّل شَ ْي ٍء لِ َي ْبقى
جال يُ ِ
لها ُح ْس ُنها الذي لَ ْوال ُه لما كا َن ال ِّر ُ
الحقونَها ويَ ْس ُجدو َن
السبْ َع َة و ِذ َّمتَها
على أقْدا ِمها ويُ َق ِّدمو َن لها ال َقرابي َن ،ويَ ْع َملو َن َّ
إل ْرضائِها.
الص ِبيَّ ِةَ ،ع ِ
روس الثَّالث َ ِة
قُل ُْت :كا َن ال َه ُّم قد َد َخ َل فَ ْجأ ًة على قَل ِْب َّ
اب ،وكا َن يَزي ُد على َذلِ َك
واستَ ْولى َعلَ ْيها ال َخ ْو ُف ْ
أيّامْ ،
واالض ِطر ُ
ما عانَتْ ُه في اللَّيالي الث ِ
َّالث التي ق ََضتْها بَ ْي َن أ ْحضانِ َز ْوجِها ِم ْن
َمتا ِع َب وقَ َر ٍفِ ،ع ْن َدما كانَ ْت تَـتَ َقل َُّب في ِفر ِاش ال َّر ُجلِ ال ُّد ِّب الذي
كا َن يَتَ َحظّاها ِب َو ْح ِش َّي ٍة وقَذا َر ٍة َج َعلَتاها ،كما قال َْت بَ ْع َد َذلِ َك،
ريب يَ ْنق َِط ُع لَ ُه ِع ْر ٌق
ت َـ ْب َدأُ ت َـتَ َم ّنى لَ ْو أ َّن ال َّر ُج َل في ِهيا ِج ِه ال َغ ِ
صاب ِب َن ْوبَ ٍة تُ ِميتُ ُه فَ ْجأةًِ ،م ّما يَ ْجري عا ِديًّاَ ،وغالِ ًبا،
في ال َقل ِْب ف ُي ُ
الض ْخ ِم الكَثيرِ ،ع ْن َدما يَكونُو َن في ِمثْلِ
لل ِّرجا ِل ذَوي الشَّ ْح ِم َّ
ِ
السا َع ِة
ريس حتّى تِل َْك ّ
هذ ِه الحالَ ِة ال ُم ْهتا َج ِة ،ول ِك َّن ال َّز ْو َج ال َع َ
لَ ْم يَ ُم ْت ،بَ ْل بال َعك ِْس فَ َق ْد كانَ ْت مال ِم ُح ُه ت َ ُد ُّل على أنَّ ُه َس َي ْبقى
عيش مائَ َة َس َنة.
هكذا ِمث َْل الثَّ ْو ِر ويَ ُ
و ِع ْن َدما ال َم ْرأ ُة تأ ُخ ُذ في التَّ َم ّني لِ َم ْو ِت َز ْوجِها أو َعشي ِقها ،تَ ْنتَهي،
ُميت
عا ِديًّا ،إذا لَ ْم تُج ِ
السما ُء ُدعا َءها ،بأ ْن تُ َفتِّ َش َع ْن َوسيلَ ٍة ت ُ
ِب َّ
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الص ِب َّي ُة
َز ْو َجها فيها ،حتّى َولَ ْو كا َن َع ْن ط ِ
َريق ال َجري َمة ...إنَّما َّ
كانَ ْت حتّى َذلِ َك ال َوق ِْت أ َخ َذتْ فَ َق ْط ت َـتَ َم ّنى َم ْوتَ َز ْوجِها ،ولَ ْم
تَـ ُك ْن َو َصل َْت لل َح ِّد الذي تأ ُخ ُذ ت َ ْفتَ ِك ُر في ِه بأ ْن ت َ ْقتُلَه.
َولَـ ِك ْن ،بانْ ِتظا ِر َذلِ َك ،كان ِم َن الطَّبي ِع ِّي أ ْن ت َُس ْي ِط َر على َه ِذ ِه
قام ِم ْن َر ُجلٍ َحطَّ َم
روح ال َب ْغضا ِء ،و ُح ُّب االنْ ِت ِ
َّ
الص ِب َّي ِة في ِم ْح َن ِتها ُ
أ ْحال َمها ِم َن ال ِج َه ِة ِ
العاطف َّي ِة ،و َد َّم َر شَ َهواتِها ال ُمشْ تَ ِعلَ َة ،و َج َعلَها
ت َـتَ َدنَّ ُس بأ ْو ِ
ساخ ِه ِم َن ال ِج َه ِة ال ِج ْنس َّية.
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القُرونُ على ال َّرأس و َد ْو ًما كانَ ِت الطَّري َق ُة األُولى لل َم ْرأَ ِة ِع ْن َدما
قام ِم ْن ُه ،والثَّأْ ِر لِ َنف ِْسها ِه َي أ ْن
تَأْ ُخ ُذ في كُ ْر ِه َز ْوجِهاَ ،وت َ ْب َدأُ باالنْ ِت ِ
تَخونَ ُه وت ُ َرك َِّب له قرونًا.
و ِع ْن َدما ِجئْ ُت لِزِيا َرتِها كا َن كأنَّها ت َ ْنتَ ِظ ُر أ َّو َل َر ُجلٍ ت َ ِج ُد ُه أما َمها
حتّى ت َـتَلَ َّق َط ِب ِه ،وتَقو َد ُه إلى ِفر ِاشها ،فَ َوقَ َع ْت على الفتى الذي
كانَ ْت َجمي ُع بَ ِ
نات الوادي ت َْستَ ْحلي ِه وتُري ُده.
وأث ْنا َء تِل َْك ال ِّزيا َر ِةِ ،ع ْن َدما َ
قال َز ْو ُجها إنَّ ُه ُم ْضطَ ٌّر للتَّ َغ ُّي ِب وطَل ََب
العروس ت َ ْبكي فَ ْجأ ًة ِب َمرار ٍة وشَ َجنٍ  ،وكا َن
ِم ّني أ ْن أنْتَ ِظ َر ُه ،أ َخذ َِت
ُ
الضرور ِِّي أ ْن أُشْ ِف َق َعلَ ْيها ،وأ ْن أ ْع َم َل على ت َ ْخ ِ
فيف كُ ْربَ ِتها،
ِم َن َّ
فَتَ َق َّد ْم ُت ِم ْنهاَ ،وطَ َّوق ُْت َخ ْص َرها ِبك ُِّل لُط ٍْف أ ْرجوها أ ْن تَـك َُّف
َعنِ ال ُبكا ِء وأُفَتِّ ُش كَـ ْي َف أ ْم َس ُح ُدمو َعها ،و ِع ْن َدما رأيْ ُت أنَّها لَ ْي َس ْت
ُم ْستَ ِع َّد ًة أ ْن تُمانِـ َع َو َجدْتُ أف َْض َل َسبيلٍ لِتَ ْع ِزيَ ِتها أ ْن أُقَ ِّبلَها ِمرا ًرا،
ِب أ ْن ت َـكو َن ْاستَطابَتْ ُه كثي ًرا،
و ِب َحرا َر ٍة ،على َع ْي َن ْيها وفَ ِمهاِ ،م ّما يَج ُ
وكا َن َم ْدعا ًة لِ َي َقظَ ِة قا ِبلِ َّي ِتها.
وت َْستَ ْي ِق ُظ نَ َزعاتُ ال َم ْرأ ِة ِع ْن َدما ت َأ ُخ ُذ في ال ُبكاء ...فال ُّدمو ُع ،كما

أيضا ،وهي
سي يَتَ َفتَّ ُح ً
ت َ ْج َع ُل مآقيها تَـتَ َفتَّ ُح ،ت َ ْج َع ُل اشْ ِتها َءها ال ِج ْن َّ
ساسا باأل ْميا ِل ال َج َس ِديَّة ِم ْن ك ُِّل َوق ٍْت
ِع ْن َدما تَبْكي ت ُْصب ُِح أشَ َّد إ ْح ً
آ َخر...
وهكذاِ ،بطَري َق ٍة أوتوماتيك َّي ٍة ،ودو َن أ ْن ت َ ْدري تَما ًما ماذا نَ ْف َع ُل،
َمشَ يْنا ُر َويْ ًدا ُر َويْ ًدا ،ونَ ْح ُن ُمتَعانِقانِ  (((،نَ ْح َو ال ِفر ِاش ،وهكذا خانَ ِت
روس َز ْو َجها بَ ْع َد ثالث َ ِة أيّ ٍام َغ ْي ِر كا ِملَ ٍة ِم ْن زَواجِهاَ ،و َو َجدَتْ
ال َع ُ
بَ ْي َن أ ْحضانِ الفتى الذي ْاستَ ْسلَ َم ْت إلَ ْي ِه ب ُِسهولَ ٍة كا ِملَ ٍة ،الشَّ ْي َء
السما ِو َّي الذي كانَ ْت ت َ ْحلُ ُم ِب ِه قَ ْب َل زواجِها ،والذي
ال َج َ
ميل اللَّذي َذ َّ
كانَ ِت ا ْعتَ َقدَتْ أ َّن َز ْو َجها ال َو ْح َش قَ ْد قَتَلَ ُه فيها.
وطَ ْب ًعا ،بَ ْع َد َذلِ َك ،تَتابَ َع ْت رِوايَتُنا ال َغرا ِم َّي ُة ،فَ ُك ْن ُت أجي ُء لل َح ْسنا ِء
في ك ُِّل َم َّر ٍة يَكو ُن زو ُجها في ِه غائ ًبا َعنِ ال َب ْي ِت ،وأبْقى ِع ْن َدها
نَ ْرت َِش ُف َملَذ ِ
ّات ال َغر ِامَ ،وقَ ْد ظَ َه َرتْ فيها قَ ِويَّ ًة و ُمشْ تَ ِعلَ ًة كَثي ًرا،
الضرور ِِّي أ ْن أ ْذ َه َب،
أص َب َح ِم َن َّ
وكُـ ْن ُت أبْقى ِع ْن َدها حتّى أ ِج َد أنَّ ُه ْ
فأنْز َِل ِم َن ال ّنا ِف َذ ِة التي كانَ ْت ت ُِط ُّل على أ ْر ٍض َم ْهجو َر ٍة كَثير ِة
ِ
الحجا َر ِة ال يَ ُم ُّر فيها أ َح ٌد ،فال َخ ْو َف ِم ْن أ ْن يَراني أ َح ٌد ،أقْ ِف ُز
هكذا ،وكا َن ال َّر ُج ُل طَ ْب ًعا َغ ُيو ًرا ِمث َْل باقي ال ِّرجا ِل ال َب ِشعي َن الذين
نات َج ٍ
يَتَ َز َّوجو َن بَ ٍ
أص َغ َر ِم ْن ُهم ُع ْم ًرا بكثيرٍ ،لِهذا كا َن يَتَ َر َّص ُد
ميالت ْ
ا ْم َرأتَ ُه ِبك ُِّل انْ ِتبا ٍه ،إنَّما كُ ّنا نأ ُخ ُذ َح َذ َرنا َجيِّ ًدا ،وأ َخذْنا نَ ْعر ُِف
عاداتِ ِه ِ
وحيلَ ُه ِم ّما كا َن يَ ْج َعلُنا نَ ْستَ ْدر ُِك أيَّ َة ُمفا َجأَ ٍة كانَ ْت.
صاب ِب َن ْوبَ ٍة
َو َم َع َذلِ َك فَ َق ْد كانَ ْت بَ ْع ُض األ ْحيانِ ت َ ْنتابُ ُه الظُّنو ُن ف ُي ُ
ِم َن ال ُح ْم ِق وال َو ْح ِش َّي ِة تَ ْج َعلُ ُه يُقاتِلها ويَ ُم ُّد يَ َد ُه إلَ ْيها ضا ِربًا ،وهذا
(((

في األصل « ُمتَعانِ َق ْين».
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ما كا َن أيْ ًضا يَزي ُدها كُ ْر ًها له ،فتَ ِج ُد ِوصالَ ُه ال ُمتَ ِ
واص َل والذي لَ ْم
يَ ُك ْن ُه َ
ناك َم ْه َر ٌب ِم ْن ُه شَ يْئًا أكْثَ َر فَظا َع ًة ِم ّما كانَ ْت ت َ ِج ُد ُه في
البِدايَة.
َو َم َع َذلِ َك كانَ ْت تُعي ُر َج َس َدها لَ ُه ك َُّل لَ ْيلَ ٍة ،وأكْثَ ُر األ ْحيانِ أيْ ًضا
الض ْي َع ِة كانوا قد ْأس َموا ال َّر ُج َل ُدبًّا
ك ُُّل نَهار ،إ ْذ ال نَ ْنسى أ َّن أهالي َّ
أيضا لما كا َن َعلَ ْي ِه ِم ْن بأْ ٍس وعا ِف َي ٍة وقُ َّحة.
بال ِّن ْس َب ِة ً
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الفراش ال ُمخيف وكانَ ْت ت َشْ كو لي ،في ك ُِّل َم َّر ٍة نَ ْجتَ ِم ُع بها،
الس ِ
اعات ال ُمخي َف ِة التي كانَ ْت تَقْضيها
ال َجحي َم الذي تُالقي ِه في ّ
بَ ْي َن أ ْحضانِ َذلِ َك ال َّز ْو ِج ،وكانَ ْت ت َـتَ َم ّنى لو أنَّ ُهِ ،مث َْل ابْنِ َع ِّم ِه
إبراهي َم الذي كا َن بَ ِش ًعا و ُمخيفًا و ُدبًّا ِمثْلَ ُه ،وتَ َز َّو َج فَتا ًة َص ِب َّي ًة
أيضا َرماها أ ْهلُها بَ ْي َن أحضانِ ِه.
َح ْسنا َء َولِ َكثْ َر ِة مالِ ِه ً
السا َع ِة األولى أ َّن َز ْو َجتَ ُه
َولَ ِك َّن ُه كا َن َر ُج ًل َحكي ًما َع َر َف ُم ْن ُذ ّ
الص ِب َّي َة ال بُ َّد لها أ ْن تَخونَ ُه ،ل َذلِ َك انْتَقى لها فتًى لَطيفًا ها ِدئًا
َّ
آ َد ِم ًّيا َو َج َعلَ ُه يَزو ُر ال َب ْي َت حتّى يَ ْعل ََق بال َّز ْو َج ِة ،وت َ ْعل ََق ال َّز ْو َج ُة به،
فَتُ ْصب َِح َعشي َقتَ ُه ،وهكذا َجرى تَما ًما وبأق َْص ِر َوق ٍْت ُم ْم ِكنٍ  ،وكانَ ِت
الص ِب َّي ُة تَ ْعر ُِف طَ ْب ًعا أ َّن َز ْو َجها يَ ْعر ُِف ،وكان َز ْو ُجها يَ ْعر ُِف طَ ْب ًعا
َّ
أنَّها هي ت َ ْعرِف ـ ول ِك َّنها َم ْع ِرفَ ٌة َسكوتَ ٌة كَـتو َم ٌة ِم َن الجانِ َب ْينِ ـ
َالم وال تَلْمي ٍح ،فلَ َق ْد كا َن بَ ْي َن ُهما ما يُ َس ّمونَ ُه ات ٌ
ِّفاق ُو ِّد ٌّي
أي ك ٍ
دو َن ِّ
ـ ات ُ
ِّفاق الجنتلمن.
روس بال َّرغ ِْم ِم ْن ُمعا َملَ ِة َز ْوجِها ال َو ْح ِش َّي ِة
وهكذا كانَ ِت َّ
الص ِب َّي ُة ال َع ُ
أي
لها ،تُ ْغري ِه وتُ َم ِّك ُن ُه ِم ْن نَف ِْسها سا َع َة يُري ُد دو َن أ ْن تُظْ ِه َر لَ ُه َّ
ْاستيا ٍء ِم ْن َذلِ َك ،فَتَتَ َص َّو ُر نَف َْسها ِع ْن َدما ت َـكو ُن بَ ْي َن ِذرا َع ْي ِه أنَّها

ضائِ َع ٌة ،وفي نَ ْو ٍع ِم َن ال َغ ْيبوبَ ِةِ ،م ّما كان يُ َخف ُِّف كَثي ًرا ِم ْن قَ َر ِفها
ِم ْن ُه ،ول ِك َّن َز ْو َج َصديقَتي كا َن َعك َْس ابْنِ َع ِّم ِه ت َما ًما ،وكُـ ْن ُت أرى،
الص ِب َّي َة تَ ْزدا ُد يَ ْو ًما َع ْن آ َخ َرَ ،ضغي َن ًة وكُ ْر ًها ل َز ْوجِها
ِب َح َذ ٍر كُل ٍِّّي ،تِل َْك َّ
السما ِء أ ْن تُ ْن ِقذَها ِم ْن ُه فَتَأْ ُخ َذ ُه
ويَأْ ًسا لِ َقلْبِهاَ ،ويَ ْزدا ُد تَ َم ّنيها على َّ
َع ْنها ،حتّى َو َص َل َذلِ َك التَّ َم ّني أخي ًرا أ ْن َد َخل َْت في الطَّ ْو ِر األ َّو ِل
الذي ت َ ْد ُخ ُل ِب ِه ال ِّنسا ُء ال ُم َه ْستَراتُ اللَّواتي يَ َق ْع َن ِمث َْل َه ِذ ِه ال َوقْ َعة.
وأ َخ َذتْ ت َ ْفتَ ِك ُر أ ْن ت َ ْنتَ ِحر...
َو َم َع أنَّها كانَ ْت تَ ِج ُد الكَثي َر ِم َن ال ّرا َح ِة واللّ َّذ ِة في غرامي لها،
غيب َع ْنها تَما ًما ِع ْن َدما يَ ْنق َُّض ال َّر ُج ُل َعلَ ْيها
ول ِك َّن ك َُّل هذا كان يَ ُ
ويُ ِ
واصلُها ...سا َعتَ ِئ ٍذ كانَ ْت ت َـتَ َم ّنى أ ْن ت َموتَ أو يَموتَ هو.
َليل جا َء التَّطَ ُّو ُر
َليل ق ً
َخاف الجريمة ولَ ِك ْن ق ً
ال َم ْرأ ُة التي ال ت ُ
ِب أ ْن تَـكو َن الفَتــا ُة قَ ْد قال َْت
هائي إ ْذ يَج ُ
الثّـــاني ـ التَّطَـــ ُّو ُر ال ِّن ُّ
ِب َنف ِْسها« :ولَـ ِك ْن ،لِماذا أموتُ أنا وال يَموتُ هو؟».
كُـ ْن ُت أقْ َرأُ ك َُّل َه ِذ ِه األفكا ِر ت َ ْنتَ ِق ُل في َرأْ ِسها َوتَ ْج َع ُل مال ِم َح َو ْجهِها
بوس ًة لِ َد َر َج ٍة كَبير ٍة أ َخ ْذتُ ِم ْن بَ ْع ِدها أ ْخشى أ ْن أ ِج َد َه ِذ ِه
َع َ
الص ِب َّي َة ال ت َـتَ َر َّد ُد في شَ ْيء.
ال َم ْرأ َة َّ
وكُ ْن ُت أ ْحر ُِص َد ْو ًما أما َم شَ كْواها ال ُمتَ ِ
واصلَ ِة في ال َع َملِ لِتَ ْه ِدئَ ِتها
وأُوصيها ب ِِش َّد ٍة و ِب ُق َّو ٍة أ ْن ال تَ ْذ َه َب إلى أبَ ْع َد ِم ّما ت َ ْعني ،وأ ْن ال
ت َُض ِّي َع ت َ َع ُّقلَها ،وما كُـ ْن ُت أفْ َع ُل َذلِ َك ُح ًّبا بِها وشَ َف َق ًة َعلَ ْيها فَ َقطْ،
بل أيْ ًضا ُمحافَظَ ًة على نَفْسي ِم َن االشْ ِتر ِ
اك بال َمأزَقِ ال ُم ِ
خيف
الذي كُـ ْن ُت أ ِج ُد أنَّه أ َخ َذ يَتَ َك َّو ُن أما َمها.
الص ِب َّي ُة ال َح ْسنا ُء َز ْو َجها ال َب ِش َع ،وأ ْن
أ َخ ْذتُ أ ْخشى أ ْن ت َ ْقتُ َل َه ِذ ِه َّ
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يأتي ْاسمي في الفَضي َح ِة ،وأ َخ ْذتُ أشْ ُع ُر أ َّن َه ِذ ِه ال ِف ْك َر َة أ َخ َذتْ
َ
تَـتَ َك َّو ُن في َر ِأسها وت ُسا ِو ُرها لَيْ ًل نَها ًرا ،فأ َخ ْذتُ أ ْع َم ُل ك َُّل َج ْهدي،
و ِبك ُِّل تَ َحف ٍُّظ ،ودو َن أ ْن أ ْج َعلَها ت َ ْف َه ُم أنَّني أفْ َه ُمها ،إلبْعا ِد َه ِذ ِه
ال ِف ْك َر ِة ال َج َه َّن ِم َّي ِة َع ْنها.
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هاب َم َع ال ّريح ولَ ِك ْن ،أخي ًرا ،ك ُُّل َذلِ َك َذ َه َب َع َبثًا .فلَ ْي َس ِت
ال َّذ ُ
ال َب ْغضا ُء وال ال َعدا َءاتُ ال َّد َم ِويَّ ُة ،أقْوى ِم َن ال َق َرف .ال َق َر ُف يُؤ ّدي
إلى ال َجري َم ِة أكْثَ َر ِم ْن ك ُِّل شَ ْي ٍء آ َخ َر ،وكا َن ال َق َر ُف قد ْاستَ ْولى
على َجميعِ َمشا ِع ِر َه ِذ ِه الفَتا ِة َو َس ْيطَ َر على َجوار ِِحها ،فأ َخ َذتْ
تَرا ُه أفْظَ َع كَـثي ًرا ِم ّما كا َن بال َحقي َق ِة.
حتّى كان ذاتَ يَ ْوم...
وهذا قَ ْب َل ال َح ْر ِب العالَ ِم َّي ِة األُولى ب َِس َن ٍة ِ
واح َد ٍةِ ،م ّما يَ ْج َع ُل القَضا َء
ال َي ْو َم ال يَطالُني لِمرو ِر ال َّز َمنِ على ما جرىَ ،م َع أنَّني كُـ ْن ُت بَريئًا
تَما ًما ِم َن الشَّ ْي ِء ال ُم ِ
خيف الذي َوقَع.
قُل ُْت :حتّى كا َن ذاتَ يَ ْو ٍم ،قامت َمنا َح ٌة في ال َق ْريَ ِة ـ َمنا َح ُة ال َّر ُجلِ
ال ُّد ِّبَ ،ز ْو ِج ال َح ْسناء.
وكا َن قَ ْد قضى في اللَّ ْيلِ  ،بَ ْع َد َع ٍ
ذابات كثيرة.
وس ُّم «طُ ْعم ال َفأْر» كا َن في َذلِ َك ال َّز َمنِ في ُمتَنا َو ِل َجميعِ ال ّن ِ
اس،
ُ
ْفال وإ ْه ٌ
أيضا ،في َذلِ َك ال َّز َمنِ  ،إغ ٌ
مال في إ ْجرا ِء ال َف ْح ِص
وكا َن ً
َبيب
الطِّ ِّب ِّي لل َم ْي ِت بَ ْع َد وفاتِ ِه ،ال ِس َّيما ولَ ْم يَ ُك ْن في ال َبلْ َد ِة ط ٌ
السلُطاتُ تُطَ ِّب ُق ُمطْلَقًا التَّشْ ري َع ال َم َ
عروف بهذا
شَ ْر ِع ّي .ولَ ْم تكُنِ ُّ
الص َد ِد ـ يَشْ َه ُد ب َذلِ َك َجمي ُع ال ُم ِ
عاصري َن في َذلِ َك ال َوق ِْت ِم َن
َّ
اللبنانيين.

باب
الض ْي َع ِة في ْأس ِ
َوقَ ْد يَكو ُن الشَّ ُّك سا َو َر الكثيري َن ِم ْن أ ْهلِ َّ
َم ْو ِت ال َّر ُجلِ  ،ول ِك َّنني أنا َو ْحدي لَ ْم يَ ُك ْن ِع ْن ِدي ٌّ
شك ،وكُـ ْن ُت واثِقًا
تَما ًما ِم ْن أنَّها قَتَلَتْ ُهَ ،م َع أنَّها لَ ْم تَق ُْل لي شَ ْيئًا ِم ْن َذلِ َك ِم ْن قَ ْب ُل،
َو َم َع أنَّها أنْ َك َرتْ ك َُّل شَ ْي ٍء ِم ْن بَ ْعد.
وهي ال َي ْو َم امرأ ٌة كَ ْهلَ ٌة ال تَز ُال ب ِِص َّح ٍة َج ِّي َد ٍة ،وفي ك ُِّل َم َّر ٍة أتالقى
السؤا ِل« :هل فَ َعل ِْت َذلِ َك؟».
بِها ْأسأَلُها ذاتَ ُّ
وفي ك ُِّل َم َّر ٍة ال ت ُجي ُبني على ُسؤالي.
وكُـ ْن ُت أت َ َم ّنى أ ْن تَ ْن ِف َي الشَّ ْي َء أ ْو ت ُ ِق َّر ِب ِهَ ،ولَـ ِك ْن ،في رو ٍح
شَ ْيطانِ َّي ٍة اكْـتَ َس َبتْها ِم ْن َورا ِء قَ َر ِفها ِم ْن زَواجِها و ِم ْن َجري َم ِتها،
أرادَتْ  ،وظَل َّْت ت ُريد ،أ ْن ت َ ْج َعلَني َد ْو ًما في ٍّ
شك ِم ْن أ ْمرِهاَ ...م َع
أنَّني واثِ ٌق ِم ْن أنَّها قَتَلَت!
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