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ا ـــي صف البكالوریــوم كنت فــــي عالم الزوردي یــي قصورا مرجانیة فــي ویبني لـــابتدأ الخیال یجمح ب
ي مدرسة................ـــف  

ى ــا نقضیھا علـــباكملھا كنل.امسیات ــي شوارع بیروت ونحلم بالمستحیــن الشبان نتسكع فــكنا مجموعة م
ارة نسیر وتشطح بنا اآلمال.واحد منا كان یحلم بالبرازیل،یخبرنا االخبار السحریة عن ـشاطيء كورنیش المن

ي ـن فكــالدغال لتمارس التجارة بیفل البغال التي كانت تمخر عباب ان قواـده،وعـبیلیریزونتي حیث كان وال
ي تكاد تكون بحارا وعن ـن االنھار التــي البرازیل وعــعن صید الحیات فن.ویخبرنا القصص العجیبة ــالتنی

ذا ـى والده ھـــي البیوت الجبلیة.لقد اتـــكقساطل وجاقات القاطرجي فقصب السكر الذي یتضخم حتى یصبح 
تر بھا ا یتمخــكان صاحبن،ن العاجــا مـون جمیلة وعصــة لونجین فضیة اللـــھ ساعــــھ معــالصیف وجلب ل

 كضابط كبیر برتبة جنرال.

وواحد آخر كان یحلم بالفیلیبین تلك البالد البعیدة في اقصى المشرق.. بمانیال واخبارھا العجیبة عن االحجار 
ي ـي تغص بھا المخازن..تلك القبیلة المسلحة التـالخضراء التالكریمة..الیاقوت..الزمرد..الجاد..اطنان القھوة 

فتطلب منھ بعض التعاویذ لطرد ارواح الجان ،ن بالد الرسولـھ حسب زعمھا مــالنلده كانت تأتي للتبرك بوا
ن ـوع تنساح مـوالدم،ھــي االمسیات المتأخرة طالبات منــن بابھ فــوكم اتتھ نسوة یطرقن النساء واالبقار.ــع

ھ قائالت ـھ الى حجر امــالتائھ والولد ــى احضان اسرتــان یكتب لھن تعویذات تعید الزوج الفاسق ال،اعینھن
ا ــوكان الرجل یكتب مة..ــن تفوح منك رائحة اسیادنا الصحابــا مـن بالد النبوة یـلھ:ایھا الرجل المقدس یا اب

ن شاكرة ممتنة ـآمن بالحجر تبرأ..وتعود المرأة عادة بعد شھر او شھری و یرددــي سره وھــضحك فیتیسر و
مطأطيء الرأس احتراما للقداسة التي تحقق العجائب. والخروف الھدیة یمشي وراءھا  

ة،والتي یفوح من ـي تلمع بشرتھا بومیض شھوة مجنونــا فكنت احلم بافریقیا..تلك الصبیة السوداء التــا انــام
ة والخواطر السماویة ولكنھ یھزك ــافــي عالم االحالم الشغو ال یجعلك فـجسدھا عطر ال كالعطور اریجھ.فھ

ر ـا عسلھ المـن وتنجذب الیھ العقــي الشراییــام ویرتعش اللحم ویھدر الدم فــي فتصطك العظــكھربائكتیار 
ة الخارجة من عینین تلتمعان بلمعة السحر المتوحشة،بلمعة البكارة االنسانیة قبل ـمتمرغا برائحة رغبتھ القوی

ن فیھا.ــان تدخل زریبة الحضارة لتتدج  

ان ــال الســى رمـــى كورنیش المنارة وعلـــرة اتسكع علــة عشــي الثامنــا فــنا واــبھذا حلمت ــا ھكـافریقی
ن اثداء جنیة سوداء رجالھا على االرض ورأسھا في السماء.وانا اقف ـن اللذة تنسكب مــسیمون..شالالت م

الشجار الباسقة التي تلتف بھا غابات ا،اء ذلك الشالل.افریقیا ھكذا حلمتـا رافعا رأسي ویدي استحم بمـعاری
ة ــــالزاعق ات القرودـــة.غابـــس الحقیقـى شمــة بعضھا بطھارة قدسیة ال تفض بكارتھا حتـــاغصانھا معانق

ات التي تفتح افواھھا لتبتلع االرض وما علیھا..غابات االسود التي تزأر فیتجمد الدم في باآلالف..غابات الحیَ 
ي تبرق فیتصاعد الشرر من البؤبؤ..ذلك الشرر لم یكن لیرض خیالي ــعیون التي..والـــن حـــعروق كل كائ

ـــان ي ذلك الوقت انني كنت اقرأ قصة روبنسون كروزو وكــھ.وكان یصادف فــن التمتع بـل مـبأقالمراھق 
الذي یشرح  ي الرسائل الجذابة..وكنا متأثرین في المدرسة باستاذ االدب االنكلیزيــینیا یرسل لوالدي فــي غ

ي احضانھا لیقطف ــھ فـن عالقة االنسان بالطبیعة االم وارتمائـي االدب وعـــن المدرسة الرومانسیة فــلنا ع
ر المجتمع وال خبث العالقات ــر..السعادة الحقیقیة التي لم یفسدھا مكــن شجرة انوثتھا ثمرات السعادة البكــم
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ي ــا بان اضع حدا لحیاتــر جدیـره المدرسة وافكــمحموما وجعلني اكي یصبح ـل خیالـل ذلك جعـاالنسانیة.ك
ي ـــد وحیث امارس نفســـم الوالـى غینیا حیث یقیــالسافر ال،واسعة ي كان والدي یعقد علیھا آماالـالت،العلمیة

طبیعي ضاربة ي بالد ال تعترف اال بالقانون الــا فـي حیاتھ.عائشــي مقلدا روبنسون كروزو فــواجسد احالم
اء البشري عرض حائط الزمان.ـن الوصفیة التي صاغھا الریــبالقوانی  

ا یجري على قدم وساق كل ـة السنة الدراسیة تقترب..وكان استعداد التالمذة المتحانات البكالوریــوكانت نھای
بیده ویضع اقدامھ ن في استنباط وسائل تساعده على السھر حسب ما یقیس عقلھ.فمن تلمیذ یمسك الكتاب ـیتفن

ر ذلك على ھدوء ـصل اللیل بالنھار ودون ان یؤثیداعب النعاس اجفانھ،الى تلمیذ یفي وعاء ماء بارد كي ال 
ان ـا الدماغ یشعر االنســة الدافئة خالیـان التبغ عندما یداعب باناملھ الحریریـى ثالث یزعم ان دخـاعصابھ،ال

ى الجموح اوسع،الى رابع یقول ـال علــى االستیعاب اكثر وقدرة الخیــل علــذ یجعل قدرة العقــباسترخاء لذی
ى امتصاص التعب وانعاش القلب والجسد ـادر علــة مكررة ان النبیذ وحده القــى تجربـي علـمعتمدا كما یدع

نعنا ل كبیر ناضج.وكنا نسمع ونقتنع ونجرب ما سمعناه واقتتحمل االرھاق كرجـ ىـواعطاء التلمیذ القدرة عل
ر السیجارة مخرجا مع كل شحنة دخان نوبة من سعال ـي غرفتي اتناول السیجارة اثــاسجن نفسي ففكنت ،بھ

ل.ـى االقــطویل متقطع وكنت سعیدا اشعر بنفسي رجال كبرت عشر سنوات عل  

الصفات  وكانت في االدب االنكلیزي والسؤال عن،ىــواكتشفت منذ المسابقة االول،ى اخیراـولكن االمتحان ات
اكتشفت ان النجاح یحتاج ،وس قیصر للشاعر شكسبیر بروتس كاسیوس انتونيـة یولیـالنفسیة البطال مسرحی

ى شطحات خیالیة،یحتاج الى االنضباط تحت قوانین المنطق والعقل ولیس الى االحالم ــى تركیز ولیس الــال
 الرائغة المجنحة.  

ة..كان ـن مطار بیروت الى لشبونــا الطائرة مــ..............اقلعت بنن ایلول سنة ــي مساء الرابع عشر مــف
ا ـل ایضـي اللیــا لشبونة فــى االرض من عل كما حلمت بذلك مرارا.وصلنــالوقت لیال لم استطع ان انظر ال

ة ــشرك ي اوتوبیســا فــي صباح الیوم الثاني..ذھبنــعاصمة السنغال ف ى دكارــوكان المفروض ان نطیر ال
..فندق كبیر مؤلف من اكثر من عشر طبقات یغرق في االضواء ى فندق سویس اوتیل في لشبونةـالطیران ال

كان الضباب یلف الفندق مـن كل جانب وكـان الضوء یتسرب مـن خالل الضباب،والفندق المتأرجحة البراقة.
قدم لنا الشاي مع طعام خفیف ى قاعة واسعة حیث ــسحري وسط ھذا الضباب المشع.وصلنا الیربض كقصر

ن ـع رجل لبناني مـى الغرف فكان نصیبي ان اتقاسم الغرفة مـن الجانبون والقشقوان ثم وزعونا علــمؤلف م
ن البراندي واخذنا نشرب ـمتعبین ال انا وال زمیلي الشویري فطلب زجاجة من ــي دكار.لم نكــالشویر مقیم ف

 ببطء ونتبادل اطراف الحدیث.

صدیقي:اراك صغیرا بعمر الورود ما الذي اتى بك الى افریقیا!اجبتھ انني احلم بان اغامر في افریقیا  قال لي
ع ــات المتحدة التابـى الوالیــرحلت ال االى وـدة فاذا وجدت نفسي وحققت امنیاتي بالنجاح والثروة ابقــمنذ م

الم ــن خالل افـــا اال مـــانت ال تعرف افریقیا صدیقي ــال:یــھ بمرارة وقــــز الشویري رأستعلیمي ھناك.ھ
م.ھنا انت امام الطبیعة ـن مثل علیا ومناقب ومفاھیـــا تربیت علیھ مــطرزان..انھا وحش مفترس یلتھم كل م

 العاریة الوقحة وجھا لوجھ.
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ین ارسطو الطبیعیة ا یتغیر معناھا..وصایا االنجیل..آیات القرآن..قوانـكل الكلمات والعبارات التي تعلمتھا ھن
 ھ لیس حلوا.ـل تصدق ان طعمــى العسل ھـھ طعم افریقي حتـي افریقیا لــاشعار المتنبي وحكمھ..كل شيء ف

ي بادئ االمر تسلیة ال بأس بھا.ھناك الغابات الشاسعة المساحة المرعبة ـن كل ذلك ستجد فــولكنك بالرغم م
اك ــر الوحش..وھنــزالن وحمیــع فیھا الغي ترتـلواسعة التبحشراتھا ومستنقعاتھا..ھناك السھول الخضراء ا

ظن ھذا سیعجبك كثیرا.وضحك ـول الضوء وأي یحمن حولك كما یحوم الفراش حــا الحسناوات اللواتـالصبای
ن تعرف المرأة الحقیقیة ــي لـا حدیثھ..صدقنـم اردف متابعــصدیقي الشویري ضحكة منغمة لبضع لحظات ث

ك تتضاءل ــھ..تشعر بان رجولتــن ذلك العطاء الخصب الذي ال تشح میاھــافریقیة..تندھش م رــى تعاشــحت
فشاھد افریقیة ترقص.الكون كلھ في  ندھاشكي اـون فــة الجنــى مرتبــدت ان تصل اللتصبح صفرا..واذا ار

ي ـللرقص والحب یا صدیقافریقیا خلقت ،ى یكاد یفجرھاــي شرایینك حتــا فــة حولك..الدم یسرع جریــحرك
ن افریقیة ـرستھا العنصریة.ولكني اشفق علیك ماني اكره برودة اوروبا ولؤمھا وغطالصغیر ولھذا انا احبھا.

م ـان ربوكـي لبنــال زلت اصغر من ان تدرك الحقائق القاسیة بصدقھا المرة بصراحتھا النكم معشر الطلبة ف
ا ـــا لیكتمل استعمارھــم ثقافیــة غایتھا استعماركـم مدارس تبشیریان مدارسك ى االكاذیبــي المدارس علـــف

م.ـــالسیاسي واالقتصادي لك  

ا ــة..یـان المیجنا والقرادي والدبكــرة والثفثفة بالفرنسیة واحب لبنــا اكره لبنان االدیــن شيء قلیل انـــلیس م
ون ا.لماذا تدرســة ولھا ثقافتھا الخاصة بھــكل بیئاة اشیاء كثیرة ــر ستعلمك الحیــصدیقي الصغیر عندما تكب

ر الدین المعني والد لبنان الحقیقي انت لم تسكن ـن فخـون شیئا عـخ فرنسا باللغة الفرنسیة وانتم ال تعرفتاریــ
ي اوروبا بعد..لو قدر لك ان تذھب الى المانیا وخطر لك ان تسھر في بارات ممیزة لوجدت كثیرا منھا قد ــف

ا فحدث وال ـي فرنســا فـول:ھذا البار ال یدخلھ الكالب والعرب والزنوج..امــى جانب بابھا عبارة تقــالكتب 
ائھا البغیض یأكلون خیراتنا ویتغطرسون علینا فانت في فرنسا شرقي حقیر ـن حقدھا للعرب وكبریــحرج ع

ي ــة موجودة فقط فــان والصورة الجمیلــي لبنــي ذلك.فالفرق فقط فــواء كنت مسلما ام مسیحیا ال فرق فــس
ق صدیقي الشویري واخذ ــن عنـن ال مشعال حضارة.وانتفخت شراییــؤرة عفــي ھي بة التــمدارسكم المزیف

مترابط في كثیر من الفاظھ.ن یرید ان یغرق في البراندي وكان یقول كالما كثیرا غیر ــیشرب بشراھة كم  

المتغطرسین..الـم یخبرك والدك او جدك انھم اخذوا كـل زنوج السنغال لیقمعوا انــا اعرفھم فــي دكار اولئك 
 بھم ثورة سوریا الكبرى من اجل التحرر واالستقالل!

الـم تقرأ عـن تجارة الرقیق االسود فــي امیركا!وھـا ھـم الیوم یبنون لھم المستوصفات والمدارس لیعلموھــم 
 الحضارة كما یزعمون.

ن یشقون طریق نجاحھم مشیا ـاه المساكین اللبنانیون الذیـي افریقیا بنــالعمران الوحید الموجود فم ان ــتعل اال
ثمرون مستقوین بامتیازات ون ویستــي االوروبیون فیبنون الكامبات ویستغلــى رؤوس الخناجر بینما یأتــعل

دولھم وعندما یریدون الرحیل یفككون كمباتھم لتعود االرض قفراء وكأنھا لم تشم رائحة انسان من قبل.وھنا 
النعاس یدب بصدیقي وداعبني النعاس بدوري فقررنا النوم.اخذ   

ا كنت اشتھي..الضباب كان ن مطار لشبونة الثامنة صباحا فلم یتسن لنا رؤیة المدینة كمـا الطائرة مـاقلعت بن
ي كل مكان..الشوارع واسعة جدا وبعض البناء القدیم العھد كان یطل برأسھ ھنا وھناك تاركا من االنطباع ـف
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ي منتصف النھار..كانت ن.وصلنا دكار فـن الترف والرفاھیة والفـر قلیل مــھ كان ھنا باالمس القریب غیــان
ي لم تستطع حتى شمس افریقیا ان تنفذ الى اعماق ـة التـسوداء الداكنھ الــعة والمحیط یظھر بمیاھالشمس مش

ن منظر جمیل.ــرة تنخفض وابتدأنا نرى الیابسة..آه یا لھ مــھ.وبدأت الطائـقلب  

رة ـي اال شجــھ صدیقي الشویري بانھا لیست نخیال ان ھـر نخیال لوال تنبیـــباسقة حسبتھا بادئ االم ارــاشج
ور ـــن الزھــة بیـل مشلوحــن عـار رأیتھا مـھ الزیت االحمر اسمھا بالم..وبیوت دكــج منتحمل ثمرا یستخر

ن اماكن قلیلة ھنا ـد االحمر یطل برأسھ مــوالریاحین واالشجار القصیرة والطویلة..وكنت ارى بعض القرمی
ا وتعجبت ــــالسحاب بعلوھة مسجد تناطح ــة لمحت مئذنــي اعترتني لحظـن الدھشة الكبرى التـوھناك..ولك

ي الشویري..یا طالب البكالوریا المغفل الذي یحتوي ـوضحك صدیق ا؟ــى ھنــاوصلت الحضارة االسالمیة ال
الذي  اقـي روح افریقیا والتریــارة االسالمیة ھــتعلم ان الحض ــق..االى الحقائـاال عل ـى كل شيءرأسك عل

رة السوداء ولم ما اتى افریقیا لم یكن یحتقر البشعندالمسلم ،ي فأردفــھ كیف ذلك اشرح لــقلت لتعیش علیھ؟
یكن یمانع في التزوج بأفریقیات وفي تزویج افریقیین ولھذا لم یحافظ على اصلھ الدموي ولكنھ ذاب في جسد 

ا ونشر الحضارة في افریقیا..وھنا سمعت صوت ارتطام العجالت باالرض ـھ تحیـالقارة فكان روحھا الذي ب
ي ال تتعجل فھذا ـال لـي قــن صدیقــففطنا اننا اصبحنا في ارض المطار...ھببت متحمسا الغادر مقعدي ولك

ل ـي ادعوك بحرارة لتحــي فندق لتسافروا غدا ولكنـن المفروض ان تباتوا فـرة لفیینا ومــوم ال یوجد طائـالی
َ ھذه اللیلة ھال قبلت؟اجبتھ  اشكرك بعمق طبعا قبلت.واالبتسامة تعلو شفتي ضیفا علي  

اخذت السیارة تقطع بنا دكار شارعا اثر شارع..على طریق المطار كان البناء فقیرا مزریا..بیوت كثیرة من 
القش والزنـك ولكن ما ان وصلنا الى المدینة حتى برزت شوارع انیقة..عبرنـا شارعا یشبھ شارع اللنبي في 

ن االسمنت والخشب ــي مـل بنـــر وجمیـبیت صدیقي..بیت صغیى ـبیروت بھندستھ وبنیانھ واخیرا وصلنا ال
ي بالم باسقتین اطلقت ــن زھور القرطنسیا والورد واالضالیا وفیھا شجرتـر مـة فیھا كثیــة ناعمـھ حدیقــامام

د ح لنا خادم اسوا الجرس ففتر عدة درجات خشبیة..قرعنـى البیت عبــي..صعدنا الــعلیھما اسم البلح االفریق
ــا في بھو احترام قائال بعربیة ركیكة اھال وسھال..دخلت فاذا انانحنى امامنا انحناءة ،مھذب الحركات،البشرة

رة..ما ھي اال لحظة حتى ــھ بھو آخر فرش بكراسي خیزران كبیــة الطراز یقابلـبات الغربیواسع فرش بالكن
 لشورت والبلوز المعقود على اعلى االضالع..تلبس ا،في سن الثامنة عشرة تقریبا،برزت امامنا فتاة شقراء

رة قلت لك ارسل ـایاه عشرات القبالت..ابي حبیبي كم م ي مقبلةما ان رأتنا حتى ركضت لتتعلق بعنق صدیق
سھیل اقدمك الى ،ي باحدى عینیھ..اقدمك الى صدیقي الصغیرـلنا خبرا عندما تأتي..وضحك صدیقي غامزا ل

ر ــى وجھي خفیة..نظـــاء تصعد الـصونیا.. شعرت بالدم،أخالقھا وتصرفاتھا ابداابنتي التي ال تشبھ والدھا ب
ھ اال ـد فیــك ال یوجـــل لك ان رأســــم اقــا صدیقي الصغیر الــالي الشویري واخذ یضحك ضحكة واسعة..ی

على شفتیھا طیف ،ھیفاء القامة عاجیة الذراعین،االوھام..وھنا برزت سیدة البیت..امرأة ناضجة في االربعین
اد ـــا أھيء نفسي لخطبة كخطبة الجھـــمددت لھا یدي وان،ھ موفــلون،ا حریریاــس ثوبــة تلبـــة عذبـابتسام

 ان ومجده انتشر في جمیع انحاء الكون لیكون خمیرعجینـسألقیھا..سیدتي اني سعید بمعرفتكم..انتم شرف لبن
ام یحشون بھا رؤوسكم طلبة لبنان المساكین..نحن ـ.ایة اوھون...ھاھاھا...ضحك صدیقي الشویري..ــھذا الك

ظامھ الطائفي جموعة مغتربین ال یستطیع الوطن بننحن لسنا اال م،ونــي لسنا خمیرة عجین ھذا الكـیا صدیق
 القبلي ان یقدم لھم رغیف الخبز فأتینا الى ھنا نركض وراء رغیف الخبز...
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ــل و وجودي..ھـو فوضوي.ھل ھـن آرائھ ھل ھـن ھذا الرجل ومــى بھذه یضحكون علیكم..وتعجبت مــحت 
ة ــي اال نصف ساعــا ھــتانا الخادم بالبیرة فشربنا ھنیئا وقضمنا حبات الفستق مریئا ومھو علماني ال اعلم.أ

 تجولنا فیھا قلیال بالحدیقة حتى دعتنا السیدة الى مائدة الطعام..

صدیقي الكبیر واخذنا نتجول في شوارع دكار..سأجعلك تأخذ فكرة عامة ة السادسة مساء ركبنا سیارة ـالساع
ھ ـشجار انھ االــاء الضخم الذي تلفـــاك..ذلك البنــر ھنـي افریقیا..انظـة فـــن دكار...انھا بحق اجمل مدینــع

ا ــــا!ھنـــوبوجمیع انحاء اور،ي دكار جامعة معترف بشھاداتھا في فرنساــھ یوجد فــة..ھل تعرف انــالجامع
ى شارع فخم اسمھ شارع ــو السرایا..ھنا القصر الجمھوري..واخیرا وصلنا الـــمستشفى..ذلك البناء الفخم ھ

وازدادت مفاجأتي ،ة..المكتبات االنیقةـمحالت فخمة تعرض الثیاب "السینییھ"محالت الصاغتاییس..واجھات 
..ھل انا في حلم!.وأجابني صدیقي الشویري بان ھذا ة تصدح على كل شفة ولسانــعندما سمعت اللغة العربی

ل ـــي ومحــن صغبین اسمھ جورج الصیفـــل مـــالشارع ملك بمجملھ للبنانیین فھذا السوبرماركت یملكھ رج
ا ھذه المكتبة "واللبنانیون وحدھم یملكون ـــي وامــن مشغرة اسمھ حسین مرعــل مــو لرجــة ذاك ھــالصاغ

ي الشوارع حتى لیكاد عددھم ــن االجانب فــم ان بیت شباب ورأینا كثیرــدكار" فھي لرجل م يــالمكتبات ف
ي نھایة الشارع رأینا مسجدا كبیرا مزخرف البوابات منقوش القبة عالي ــا لعدد السنغالیین.فــان یكون موازی

قلت لنفسي بیروت اخرى فما اعجب ر رأینا كنیسة كبیرة حدیثة البناء ــن خمسمائة متــالمئذنة وبعده بأكثر م
 ذلك.

سھرتنا كانت فــي حدیقــة المنـزل بین الحشائش الخضراء والزھور الفواحـــة..انا اشـرب البیــرة وصونیـا  
تشرب العصیر اما الصدیـق الكبیر فیشرب البراندي كعادتھ والسیدة ترتشف فنجان قھوة لبنانیة بتمھل وكأنھ 

 التریاق.

الكبیر الحدیث قائال:ھل تعلم یا صغیري ان االسالم متجذر في افریقیا والمسیحیة طارئة؟وھنا  ابتدأ الصدیق 
ا ال ــي..ال انــي..وضحك صدیقــا تتعصب لالسالم وانت مسیحــا ھذا الحدیث یا بابا..دائمــتدخلت صونیا..م

ضارة االسالمیة وفدت الى افریقیا ق..الحـي ال اقول اال الحقائـن بل السالم الحضارة..انـاتعصب السالم الدی
ا اللدود.. ـى الروح القبلیة عدوة افریقیــل التجارة وقدمت لالفارقة التسامح والقضاء علــبردا وسالما مع قواف

لك االسالمیة في ي الصغیر عن المماــا صدیقـرأ یــا..الم تقــللسلوك االخالقي انتفعوا بھ ادــوقدمت لھم قواع
ع عشر وصاحب ــي القرن الرابــي فــان مالـال عجیب..الم تسمع بكنكوموس سلطــ!قلت ال قافریقیة السوداء

دي ــون الف جنــة تضم ستـــي قافلــال: خرج فــا..قـي تاریخ البشریة! قلت ال ھات حدثنــاشھر رحلة حج ف
اخذ معھ اربع عشر  ة مثقال ویقال انھـي كل عصا خمسمائــن ذھب وفــبید كل منھم عصا م،وخمسمائة عبد

ى ظھر كل واحدة ثالثة قناطیر..وكان ینشر ذھبھ في كل مدینة ــة ناقة بتبر الذھب علــالف جاریة وحمل مائ
ا صدیقي موجودة عند ــواق القاھرة عندما حل بھا وھذه القصة یھا حتى ان سعر الذھب انخفض في اسحل ب

.ابن بطوطة فال تظنھا كالم مھلوسین واراجیف النساء  

ا صدیقي عن مدینة تمبكتو التي لوال سمعتھا التجاریة الثقافیة لما فكر الغربیون ان یغزوا افریقیا ـھل قرأت ی
ى ـــع غرب افریقیا الــر الصحراء الكبرى لتوصل بضائـة التي كانت تعبــا وقوافلھا التجاریــالم تسمع بغناھ

ي كان ــى سنكوري والتــي كانت تسمــر والتــن الثالث عشى القرــي تعود الــا.الم تسمع بجامعتھا التــاوروب
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ن الماضي یا بابا..ذھب الماضي ـث عفجرت صونیا..دائما تتحدا انــالتدریس فیھا یجري باللغة العربیة..وھن
ر الى الحاضر..ماذا یساوي كل ھذا الكون بدون اوروبا..طبعا ال شيء كان البشر وحوشا كنا ال ـبما فیھ انظ

ھو التكنولوجیا لماذا تتجاھل ھذا االمر؟..وھنا تدخلت  اء بدون آالت،الغرب یا والديـعیش بدون كھربنزال ن
وت..والحضارة ـوتم ـد وتبلغ شرخ شبابھا ثم تھرمى حق فالحضارات كالبشر تولــقائال:ایھا الناس كالكما عل

 الغربیة ھي االن في شرخ شبابھا ال احد یستطیع ان ینكر ذلك..

ن یلفھ من كل جانب..التفت الى ـى االرض واخذ یشرب البراندي بشرود والصمت الحزیـصدیقي علوبصق 
ى جبینھا وكتفیھا كخیوط ـر علــناثتبشعرھا االشقر الم،ن آلھات األولمبـكآلھة م،ن یمینيــصونیا الجالسة ع

یر ما ن غة حذر ناعس عـوح منھ رائحــتف ــن العسل المذاببحیرتان م،ى عینیھاــالذھب المضيء.نظرت ال
ا فاضطربت قلیال ــن الذھب.وھنا التقت عینانـا الھي اھذه حقا اھداب ام اراجیح صفت مــنعاس..واالھداب ی

ا ــ؟اجابت صونیي افریقیاـا فـولكن سرعان ما امسكت بنفسي وقلت:وانت ایتھا المالك الطاھر ماذا تفعلین ھن
في آخر سنة من المرحلة الثانویة وسأنجح انشاءهللا وبعد عدة شھور  ن ثغرھا الخمري.اناــواالبتسامة تفتر م

ي اكتب بعض ــى انــي احب االدب حتــ.سأدرس االدب الفرنسي انـية تعلیمـي باریس لمتابعــفقط سأكون ف
 المقطوعات الشعریة بالفرنسیة طبعا.

ي ذلك.. انت ــك فـة السین ال شـن حوریـھ ولكنك ستكونیـباریس ھذا شرف لباریس ال ادري ان كانت تستحق
العزیز اني اشكر لك حسن ادبك ولیاقتك.وھنا وصلت السیدة الكبیرة بعد ان كانت ا ضیفنا ــشاعري المزاج ی

ى ــا نظرت السیدة الــل..وعرفنا ماذا تقصد السیدة فضحكنا..وھنــة بالبــد سمعت الحدیث..اني اسمع زقزقـق
ـم التعصب لرأیھ فھو ھ دائـا ماما ولكنــ؟ال یـن شيءل استاء مــا صونیا؟ھـذا یال ابیك واجما ھكــما ب،صونیا

 على حق والجمیع على خطأ..ال یملك من الروح الدیمقراطیة شیئا رغم رجاحة عقلھ واتساع خبرتھ..
بت ثم اقتر،ة وتمسح على جبینھــعاجین صدیقي الشویري واخذت تداعب شعره باناملھا الــواقتربت السیدة م

ك ـرك..بحقـك..بخیرك بشــكم انت حبیب..بتعقلك بجنون،ا زوجي الكریمــیھ..یــر وطبعت قبلــة علـى شفتاكث
ن الشراب بعد ـن اكثر مــن ملؤھما الحنان..لـي رأسھ ناظرا لزوجتھ بعینیـبباطلك..كم انت حبیب..رفع صدیق

لم نحتفل بضیفنا حق ضیافة ،و یقولاخبة وھـم وقف بحركة صن اكثر من الشراب بعد الیوم..ثــالیوم اعدك ل
قطعنا الوقت بالجدل العقیم المحزن..تعالوا نرقص ونفرح..یا صونیا ضعي اسطوانة جمیلة في الستیریو..ھیا 

د ـاول صدیقي بیده یــة تصدح وتنــوا اللیل یسیل موسیقى..وابتدأت النغمات الصاخبــا صاخبا..دعـاریده لحن
ة ــى اقصى الغرب والسیدة الوقورة تتحرك لینــن اقصى الشرق الــیلف بھا المكان م ة وأخذــزوجتھ الكریم

ي ـي بعض اللحظات انھا لیست امرأة ان ھـي فــوى جسدھا ویتكسر بین ذراعي زوجھا.خیل لـلاالعطاف یت
وا..واخذت ي ما بالكم واقفین ھكذا كاالصنام ھیا تحركـي قالب امرأة..وصرخ صدیقــاال نور سماوي تجمد ف

ــة ل.رشیقـــة كبسمة امــل عمري..كانت شفافــد صونیا وابتدأنا ندور..احسستھا كالفراشة تدور حول قندیــبی
ر ا صدري..وعندما تتطایــنھداھ ــة المسي مرج..احسست بشبابھا المتوثب لحظــزالة تجري فالحركات كغ

 ي الدنیا..ـــسست نفسي اسعد انسان في في عبیر ذلك الشعر احشعرھا حول وجھي وسرى لھاث انفاس
.واتت ــةن سماء االلوھــق سحري یشع مــن لحم ودم انھا ومضات بریــدا مـرأة لیست جســاحسست بان الم

ى ذراعي والدھا وانتقلت بدوري الراقص السیدة الوقورة..ایة شفافیة ..ایة ــالرقصة الثانیة وانتقلت صونیا ال
ة ــن رھافــا خالصة مـى جعلت منھا انفاســة التي ھذبتھا الحضارة وشذبتھا حتـنسانیا انت امام االـكیاسة..ھن

ن الشعر.ـــالحس والذوق المصقول وھنا تذكرت شطرا م  
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ى قربـــدا علــد بعیـــى بعـــا علــقریب  

بحالوة معشرھا فاذا ي صفات المرأة الحقیقیة ان تكون قریبة من الرجل بلباقتھا بشفافیتھا ــوتخیلت ان ھذه ھ
ي السیدة قائلة ما بالك متثاقل الحركات لم تكن ـى السراب..نظرت الـا اراد االمساك بھا اطبقت اصابعھ علـم

ال ــز انت "فینوس"آلھة الحب والجمـــعجائــز؟ھكذا قبل قلیل.ام ان مراقصة الصبایا لیست كمراقصة العجائ
ن الورود ــرأ مــذا الكالم..انت ابــل ھــر بتضاؤل حجمي..ال تقـعا سیدتي ولكن كیاستك الرقیقة جعلتني اشـی

ور الصباح..ال یوجد اجمل من حیاة التالمذة كیف تركتھا واتیت الى ھنا؟اني اشفق علیك بروح ـواطھر من ن
 االمومة ال ادري یا سیدتي لماذا فعلت ذلك بنفسي ولكن منذ مدة وانا اشعر بشيء یھدر في داخلي كبركان..

ار واحمل سیفا صنع من الغضب وغامر في بالد ــیقول لي اركب حصانا من ن،ي من االعماقــشيء یزلزلن
ة احاسیس ھا..ایــباكملا ــى الدنیــى نفسك وعلــھ تمردا علــد والمقاییس اعلنــل القواعــة..حطم كــهللا الواسع
حت الدنیا..لم یكن جیلنا ھكذا..جیلكم جیل ي ادعو هللا بعمق لكي یرحمك ویوفقك..غریب كیف اصبـعنیفة..ان

جیــل  الرفض..انا اعلم ذلك صونیــا ابنتي تعاني بعض تلك االحاسیس ولكـن لیس بنفس العنف الذي  التمرد
تعانیھ انت... ودق قلبــي بعنف عندما لفظت اسم صونیا ونظرت این ھي االن؟فوجدتھا تتأرجح بین ذراعـي 

ى الوراء تضحك ضحكة رنانــة مجلجلة والوالد یؤرجحھا فیحملھا رامیــا ایاھا الـى والدھـا راخیة رأسھا الــ
ا یختلط ذھب بنحاس فتشعشع الحدیقــة كلھــا بالسعادة ــاالعلــى وكأنھا طفلـة صغیـرة..ویختلط ضحكھما كم

ى نغمات الفضیلة العائلیة.ــة الراقصة علــالبریئ  

ل وضیفنا یجب ان یصحو ـي منتصف اللیـى ذلك السیدة الكبیرة..نحن فــال ري سریعا..نبھتناــابتدأ الوقت یج
وم..ــى النــا الباكرا فھیَ   

د ناھزت ـي فاذا الساعة قــي الخامسة والنصف...حلقت ذقني ونظفت اسناني وارتدیت ثیابــاستیقظت باكرا ف
ا ضیفنا الكریم..صباح الخیر سیدتي ــی رــة صباح الخیــا فوجئت بسیدة البیت تطرق الباب قائلــالسادسة.وھن

ي ـــارك فــن بانتظــزة ونحــوة جاھــل استعدادي..اذن القھـي كامـا فـم انــك..نعـــل ارتدیت ثیابـة..ھـالفاضل
ل مالبس الخروج وتعجبت لذلك،صباح الخیر ایھا االھل الكرام..صباح النور ـون..وجدت الجمیع بكامـالصال
ن ارض ــع مـك ستقلـل نسیت ان طائرتــرا ھكذا البسین ثیاب الخروج ؟ھـالكم مستیقظین باكا بـي..مــاللبنان

بعد ھنیھة..احنیت رأسي خجال وعرفانا بالجمیل ھؤالء اللبنانیون وعلینا ان نغادر البیت ،ي الثامنةــالمطار ف
ي؟ــن اجلــمن انا لیتكبدوا كل ھذا العناء م،ل تھذیبھمــما اكرمھم وما اجم  

ي المقعد االمامي بجانب زوجھا وجلست انا وصونیا ــجلست السیدة ف،ي السادسة والنصفـاستقلینا السیارة ف
ي ـــا لودیع الصافي مؤرجحا رأسھ مع تموجات النغم..قالت لـي الشویري یرندح لحنــي الخلف اخذ صدیقــف

صونیا قالت لي ،بدكار ولم نعرج لزیارتھما ــي وانھا ستحزن اذا ما مررنــالسیدة انھا تحب ان تتعرف بوالدت
ى الوالیات المتحدة وتابع تعلیمك وتخصص..ال مستقبل ـن دراھم وغادر الــي جیوب والدك مـھیا اجمع ما ف

ى االمور غیبا یجب ان اجرب واعاني ـي ال استطیع ان احكم علـا اعلم ذلك..اجبتھا بانـفي افریقیا للبنانیین ان
ة تسمح ـا اقول.اذا كانت ظروف والدك المالیـن ال تنس كلماتي فانا اعرف مـحسنا ولك د ذلك احكم.قالتـوبع

ن تندم.ــك اسمع مني ولـن یدیـى امیركا فایاك ان تضیع الفرصة مـلك بالسفر ال  
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اعجبتني ھذه الثقة بالنفس..تقدم اآلراء بلھجة واثقة من انھا ال یمكن اال ان تكون صحیحة..ھنا تدخل صدیقي 
ا ـذ یضحك...صمتنا..لم نفھم مــخابنتي كالدیك تبیض كل سنة بیضة وأصونیا ،ةـویري قائال بروح الدعابالش

 ـا بابا واال اعتبرت ذلك اھانـةر..وضح یــر..قالت صونیا بتأثـــة ذلك بالحوار الدائــا عالقــیقصد بتعلیقھ وم
ن السخافات ــن فیضا مــى مدار السنة تقولیــھ.انك علــمتعمدة.قال والضحكة لم تختف تماما من نبرات صوت

م ـة منطقیة واضحة كعین الشمس.وھذه السنة لـي قلب تلك السخافات والترھات حقیقـم تضعین فـوالترھات ث
ي االن اسمع رأیا صحیحا وعمیقا واظنھ رؤیویا وھنا اشرق وجھ صونیا فرأیتھ ـاال الترھات ولكن اسمع منك

الفجر... ابیض مشربا بالحمرة كما  

 

 

     

     

    

 

 


