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األوىل الطبعة مقدمة

جامعاتها: من باثنتني زائًرا أستاذًا أمريكا يف قضيتها ١٩٥٣-١٩٥٤م عام من أيام هذه
أقىص يف واشنطن والية جامعة واألخرى الجنوب، يف الجنوبية كاروالينا جامعة إحداهما
من البالد أقطع أن بذلك يل فأُتيح دراسيٍّا، فصًال منهما كلٍّ يف أقمت إذ الغربي؛ الشمال

غربًا. الهادي املحيط شاطئ إىل رشًقا األطليس املحيط شاطئ
كاروالينا بوالية كوملبيا مدينتَي: يف ُكِتبَت قد — الحال بطبيعة — اليوميات أكثر لكن
قضيت حيث واشنطن بوالية وبلمان الجامعي؛ العام من األول الفصل أقمت حيث الجنوبية
ولوس أورلينز ونيو ونيويورك العاصمة، لواشنطن زيارتي عن فضًال هذا الثاني؛ الفصل

وغريها. وسياتل، فرانسيسكو وسان أنجلس
ذلك صْدقه؛ من واثق وأنت ما حكًما بأرسه شعٍب عىل تحكم أن الظلم أظلم من إن
— أحيانًا يستحيل بل — جدٍّا يتعذر وقد سواه، عن منهم فرد كل يختلف أفراد الناس ألن
واحدة أمًة األفراد مجموعة من جعلت والتي الجميع، يف السارية الشبه أوجه تدرك أن
قولك، صْدق إىل مطمنئ وأنت قوله تستطيع ما فخري وإذَن … يميزها معني طابع ذات
الخربة؛ تلك مصدر لك كانوا الذين األفراد إىل مستنًدا الشخصية خربتك تصف أن هو
من يمكِّنك الذي األساس هم وجودك، يف به يترصفون وما لك يقولونه فيما األفراد فهؤالء
تسمع ولم ترهم لم الذين الشعب أفراد بقية عىل مها تعمِّ أن حذٍر يف لك يجوز فكرة تكوين

عنهم.



أمريكا يف أيام

صادفته َمن فوصفت صادًقا؛ أمينًا تسجيًال خربتي بعض سجلُت اليوميات هذه يف
األشخاص أولئك إزاء أحسسته ما إىل باإلضافة والحوادث، األشخاص من صادفته وما
راجيًا اليوميات، هذه فنرشت خربتي؛ يف العربي القارئ َك أُْرشِ أن وأردت الحوادث، وهذه
بنوع الفكرية والحياة أمريكا، يف الحياة عن يقرأه أن يود مما شيئًا القارئ فيها يجد أن

خاص.

محمود نجيب زكي
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الثانية الطبعة مقدمة

عىل — غابت قد حقيقًة أقرِّر «األيام»، بهذه القراء إىل الثانية للمرة أتقدَّم إذ إنني
هذا يف أن هي وتلك األوىل، طبعته يف الكتاب بنقد لوا تفضَّ الذين بعض عن — وضوحها
الواليات يف مقامي أثناء السمع حاسة أو البرص حاسة بها انطبعت «انطباعات» الكتاب
مما «االنطباع» وليس فيوًما؛ يوًما أثبتُها كنت زائًرا، أستاذًا ١٩٥٣-١٩٥٤م عام املتحدة
الذي غري يسمع أو رأيت الذي غري يرى أن آَخر لزائر حدث لو أنه بمعنى بالخطأ، يُوصف
األمريكيون ليس الورق؛ عىل انطباعه إثبات يف أصاب ما بمقدار مصيبًا كالنا لكان سمعت؛
سوى — بداهًة — الزائر يستطيع وال يزيد، أو مليونًا وستون مائة هم بل واحًدا، رجًال
أال — خربته عن يكتب أن أراد إذا — واجبه فكل هؤالء، من ا جدٍّ قليل عدد إىل يتحدث أن
الذين هم أنفسهم هؤالء يكون أال — ح يَُرجَّ بل — ويجوز منهم، سمع قد ما حدود يجاوز
بلد إىل اثنان يسافر أن يف تناقض فال وإذَن اآلخرون، الزائرون إليهم ويتحدَّث بهم يلتقي

رأى. الذي غري شيئًا يرى أو اآلخر، سمعه الذي غري شيئًا يسمع منهما كلٌّ واحد،
خرباتي، وصف يف أمينًا أكون أن اليوميات هذه كتبُت عندما جهدي حرصُت لقد
قارئي وحْسُب آَخر، كاتب كل يصادفها أن بد ال التي الوحيدة الخربات أنها أدَّعي ولست
أياًما معي العيش فرصة له فأتحت الخاصة، خربتي حدود يف الخرب صدقته أني يعلم أن

هناك. عشتها
أحيانًا يشتد قد الذي بالنقد يتميز الخاص طابعي ولعل ا، خاصٍّ طابًعا كاتب لكل إن
يل قرأ إذا مني الجانب هذا يخطئ قارئًا أن أظن وال وإخاليص؛ نيتي صدق عىل معتمًدا
وكلها — ولباب» و«قشور األبواب» عىل و«الثورة الغرب» من و«رشوق العبيط» «جنة
يف القارئ وجدني فإذا نرشها؛ فرتاِت تباُعِد عىل املنحى هذا تنحو مقاالت من مجموعات
— ببعض بعضها األشياء مقارنة عند — أميُل ما كثريًا اآلن له أقدِّمها التي اليوميات هذه
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أال يف الحق كل بالطبع وله رحب، بصدر النقد هذا فليحمل عندنا، النقص أوجه ذكر إىل
المني قد كان فاضًال ناقًدا ألن ذلك أقول إنني … النظر وجهات من به أخذت بما يأخذ
أثناء أسمعه أو أراه كنت ما بمناسبِة وهناك هنا نقٍد من املرصية الحياة إىل هته وجَّ ما عىل
أََحبَّ وليس رأيي، يف الخطأ موضع يل ألوضح نقده يف أَنَْصَف ولو املتحدة؛ للواليات زيارتي
يكتب إذ املرصي إن اآلراء؛ بيننا اختلفت كلما اقتناع عن يراه ما أرى أن من نفيس إىل
كلتا عىل — منهما كالٍّ لكن يختلفان، وقد يتفقان فقد أخيه، إىل يتحدث أخ هو للمرصي

لآلخر. الخري يريد — الحالني
ونفع. فائدة من له أردته قد ما الكتاب هذا قارئ يجد أن أرجو

محمود نجيب زكي
١٩٥٧م يوليو الجيزة،
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األول الفصل

اجلنوب ويف الطريق، يف

الطائرة) (يف ١٩٥٣م سبتمرب ١٦ األربعاء

حسبتُه العمر مقتبل يف شاب جوار إىل الطائرة يف وجلست اليوم، ظهر القاهرة غادرت
األردن رشق يف لبلده العام القنصل هو نيكاراجوا، من أنه تبني ما رسعان لكنه عراقيٍّا،
الخفيف السحاب ِقَطع فوق الجو يف نعلو كدنا وما … متعثًرا العربية يتكلم وإرسائيل،
باسمًة املضيفة بنا مرَّت حتى الغربية، الصحراء أرض هي صفراء أرضيٍة فوق املبعثر
فوق اآلن أننا الطائرة يف امليكروفون أعلن دقيقة أربعني وبعد النعناع، ِقطع علينا ع توزِّ
بالقلم مرسومة رفيعة خطوٍط عىل تزيد ال باإلسكندرية فإذا فنظرت اإلسكندرية، مدينة
إذا لنفيس: وقلت وأصدقاء، أهٍل من هناك أعرفهم َمْن ذكرت وهنا الورق، عىل الرصاص
أرى أن يمكن منظار فبأي الرقيقة، الخيوط هذه إىل استحالت قد الضخمة املدينة كانت
والضآلة؛ بالتفاهة نفسه عىل بالحكم ع الترسُّ إىل أَْميَل الحالة هذه يف واإلنسان الناس؟
وأكواٍن أخرى أفالٍك من الرائي عند أمره يكون فماذا يمحوه؛ الجو يف االرتفاع من فقليل
صنعِه ِمن هي الصعود من مكَّنته التي الطائرة أن نسيانه هو هنا الخطأ لكن أخرى؟
وأن ثورتنا كتاب يف يُْكتَب أن ينبغي سطر أول إن الوثاب. وخياله وطموحه فكره ووليدة
نمحو وأن وجربوته، اإلنسان قوَة عقيدٍة عن ألنفسنا نقرِّر أن هو يوم، كل مرة ألف يُْقَرأ
مخلوق اإلنسان أن وهو ويخيفنا، يعاودنا ينفك ما الذي الوهم هذا أذهاننا صفحات من

ضعيف. تافه
ويف روما ويف أثينا يف وهبطنا وطني، بذلك فودَّعُت املاء، زرقة إىل الرمال صفرة غادرنا
املضيفة وقفت ولهذا األطليس؛ املحيط عربنا ومنها بأيرلندة، شانُن ويف باريس ويف زيورخ

املاء. فوق الهبوط إىل الطائرة اضُطرت إذا النجاة معاطف تلبس كيف لنا ترشح
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عريُضه، الجسم طويل جانبي، إىل وجلس أمريكي قسيس باريس يف الطائرة ركب
فكان األسود؛ الصدار سوى مظهره يف يشءٌ الدين رجال من أنه عىل يدل ال اللحية، حليق
أن معتزًما الرحلة هذه عىل ُمْقِدم إنني أمريكا؛ إىل رحلتي يف إليه أتحدث أمريكي أول هذا
الشعب كان وملا أسمعه؛ وما أراه بما إال حكمي يف أتأثر ال كثب، عن األمريكي الشعب أَخُرب
الخاصة فكرتي ن ستتكوَّ وأحدثهم بهم سألتقي الذين األفراد فمن أفراده، مجموعة هو
الوجوه عىل أراه ما كل جيًدا وألقرأ حديث، كل إىل جيًدا فألُنِصت وإذَن األمريكيني، عن
األوىل، اللحظة منذ القلبية الطيبة عالمات منه بدت قد األمريكي القسيس فهذا تعبري؛ من
ذات شكرته وملا إيلَّ، معونة يقدم أن األمر اقتىض كلما يعني أن استعداد أرسع عىل كان
فسألتُه الحديث، بيننا اطَّرد إياه، وناولني املضيفة من تناوله الذي القهوة قدح عىل مرة
عربُت لقد روما، هو أسفاري يف إليه وصلُت ما أبعد إن ال، فقال: مرص؟ إىل ذهبَت هل
ثم اإلنجليز؟ وبني بينكم املوقف حقيقة ما سألني: مرصي أني عرف وملا … مرتني املحيط
له حت فصحَّ باإلنجليز، ال بالفرنسيني صلة عىل فأظنكم معذرة، قائًال: تدارك ما رسعان
خاضعون فأنتم إذَن فسألني: اإلنجليز، وبني بيننا هي الرئيسية املشكلة أن وأفهمته الخطأ
األمر يف ليس قائًال: فابتسمت املوقف؟ هو أهذا تحكمكم، أن تريدونها ال وأنتم لربيطانيا،
عىل لهم عسكرية قوة وجود عىل قائم كله واألمر حرة، مستقلة دولة إننا حكم، وال خضوع
فجأة فانتقل هناك، من القوة تلك إخراج ونريد السويس، قناة منطقة هي أرضنا من جزء
الدالة بدايته رأيُت إذ فعجبُت الحديث، يف ومضينا مرص… يف الكاثوليك عدد عن سؤايل إىل
أنه ولوال اطالع، وَسعة معرفة كثرة عىل دالة نهاية إىل انتهت قد بمرص، شديد جهل عىل
بالكاثوليكية؛ مزجه إذا إال يشء يف التفكري عن أعجزه حدٍّ إىل بالكاثوليكية العقل مشغول

الثقافة. رفيع رجًال لكان
إال السجائر ن أدخِّ أنا وال فقال: ن، أدخِّ ال ألني شاكًرا؛ فاعتذرت سيجارة يل قدَّم
عن فسألني بالفلسفة مشتغل أني وعرف السيجار. ن أدخِّ بالطبع لكني كهذه، رحلة يف
وجهة له أرشح أن مني وطلب أخرى، جهٍة من املنطقية الوضعية وعن جهٍة، من الوجودية
كان إن يعلم أن يريد فهو بالكاثوليكية، املعارصتني الفلسفتني هاتني عالقة يف نظري
يف رأيي له فرشحُت الدين، عىل خطٌر الفلسفتني هاتني أن رأى حني الرأي أصاب قد هو
تارًكا بالدين، عالقتهما يف شيئًا أقول أن رفضت لكني املنطقية، الوضعية ويف الوجودية
تشغلني، مما أكثر تشغله ألنها شاء؛ ما الحديث فيها يفيض املوضوع من الناحية هذه له

تهمني. مما أكثر ه وتهمُّ
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الجنوب ويف الطريق، يف

ثورة هنا ثار فقد عجيبة؛ حماسة يف يستنكرها فراح الشيوعية، إىل الحديث وانتقل
جمهوًرا يخطب وكأنه — وقال الهدوء، طابعه ديني رجل من السامع يتوقعها ال انفعالية
املحيط: ماء عىل الليل ظالم تشق طائرة يف واحد شخص إىل يتحدَّث أنه مع أمامه كبريًا
ألعطي الكنسيَّة؛ دائرتي أهل من التربُّع لجمع مستعد بأنني كنيستي، يف مراًرا أعلنتها إنني
الروسيا إىل فيسافر الشيوعية، اعتناق يف الرغبة نفسه يف يحس إنسان ألي ع املتجمَّ املال
الذي الشيوعي املذهب اعتناق يف الحق فله الدخول استطاع وإذا كنيستي، حساب عىل
استمساكه إذَن ففيم حنني، ي بخفَّ وعاد الروسيا أبواب دونه أُوصدت إذا أما لنفسه، تمنَّاه

صفوفهم؟ إىل لينضمَّ أبوابهم له يفتحوا أن أصحابه يريد ال بمذهٍب
ليناموا، مقاعدهم من يصِلحون املسافرون وراح الطائرة، داخل املصابيح أُْطِفئَت
ببطانية فتدثرت خفيف بربد وشعرت ساعتني، بعد صحوت ثم ونمت رأيس وأسندُت
هم أو نائمون الركاب … ساعة نحو أخرى مرة نمت ثم مقعدي، أعىل يف موضوعة صغرية
شديد، ارتفاع عىل ألننا بالطبع؛ محيًطا أَر فلم املحيط، إىل ونظرُت … النوم ظواهر يتخذون
منعكًسا كان القمر ضوء وأن مقمرة، ليلة كانت أنها فالظاهر ًضا؛ مفضَّ جوٍّا رأيت لكني
أتنفس، حني برئتي أشعر اآلن إنني … الفيض اللون هذا فأحدث تحتنا من السحاب عىل

وحدي. بي خاصة ظاهرة أنها أما االرتفاع، بسبب محتومة نتيجة أهي أدري ولست
إنسان بني الفْرق أبعد ما نفيس: يف وقلُت الزجاج، الفيضخالل الجو إىل أنظر ظللت
املحيط يعُرب وهو كوملبس وبني النحو، هذا عىل املحيط تعُرب وأنت اآلن بينك قاِرن وإنسان!
يجيئون الذين األفراد وبني املبتِكر الخالق املبدع الفرد بني الفرق يكون كم لتعلم نفسه؛
لهم ت وشقَّ جديًدا، عامًلا للناس فتَحت وجرأته واحد رجل خيال إن فيتبعونه! ذلك بعد
يتبع! وَمن يبدع َمن بني فرق أال فنظن األمر علينا يختلط ما ورسعان جديًدا، طريًقا
َمن وبني مثًال الطائرة مبتِكر بني فرًقا ندرك فال مرص يف األمر علينا يختلط ما رسعان
املسافة نرى فال مرص يف األمر علينا يختلط ما رسعان أمامه! نموذٍج عىل الطائرة يركب
يأتي َمن وبني النتائج، هذه وينرش الجديدة النتائج إىل ويصل يبحث عاِلم بني الشاسعة
علماء، ومنَّا علماء منهم إن ألنفسنا: فنقول ويفهمه، ويدرسه املنشور هذا ليقرأ ذلك بعد
الذي نفسه هو صاحبي يا الفرق لكن … وغرب! رشق بني وال وشعب شعب بني فرق وال
متعقًال، متخيًِّال مخاطًرا مغامًرا مرة ألول هو َعَربه املحيط، عبور يف كوملب وبني بيني يقع

فكر. وال خيال وال مخاطرة وال مغامرة فال تابًعا، بعده وعربتُُه
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١٩٥٣م سنة سبتمرب الخميس١٧

عرشة خمس من أكثر الليل سواد يف قطعنا أن بعد حولنا تنترش الصبح تباشري أخذت
نحن كأنما واحد اتجاه يف نسري والشمس فنحن الشمس، تتجه كما غربًا نتجه ألننا ساعة؛
بعد بنا فلحقت طائرتنا، من أرسع سريها يف لكنها بنا، تلحق أن نريدها ال سباق يف معها
يف غاية منظر كثيف: سحاب فوق سائرون نحن فإذا إرشاقها عند ونظرت طويل، ظالم
من أكداس أو الصابون، رغاوي من جباٌل سحاٍب من تحتنا ما فكأن والجمال، الروعة

أبيض. دخان
نتحدث نكد ولم جواري، إىل يجلس الذي القسيس مع أخرى مرة الحديث بدأت
القسيس أقابل أن إلحاح يف مني ويطلب فيها، يحدثني جديد من الكاثوليكية َطَرَق حتى
وعاد الجنوبية، كاروالينا والية من كوملبيا وهو فيه، سأحل الذي البلد يف الكاثوليكي
ووضعية وجودية من املعارصة الفلسفة نواحي بعض يف الرأي مني يستوثق أخرى مرة
لن إنك األمر: آِخَر يل وقال الخطر، مواضع يتقي أن للدين يمكن كيف لريى منطقية؛
تقول فقد فيفهمونك، العايل الحديث هذا مثل تحدِّثهم أمثايل، من كلهم األمريكيني تجد
هذه زعماء بأن فأنبأته العمارة؟ هذه تكون طابًقا كم فيسألونك: منطقية»، «وضعية لهم:

بجديد. ذلك يف نجيئهم وال نتبع إنما ونحن أمريكا، يف اليوم هم الفلسفية الحركة
يف احتفظت قد وكنُت ساعة، وثالثني ثالثًا دام طريان بعد نيويورك مطار وصلنا
لتدل ساعات ست فأرجعتها الثامنة، عندئٍذ عليها الساعة فكانت القاهرة، بوقت ساعتي
قائمة معها ووجدُت لتستقبلني جاءت عني تسأل سيدة ووجدُت نيويورك، وقت عىل
ما ورسعان الخارجية، وزارة إياها أعطتها اليوم، وصولهم يُنتَظر الذين الغرباء بأسماء
أساتذة من الغرباء استقبال مهمتها جعلْت تطوعية جمعية إىل تنتمي السيدة أن علمت
كلُّ يضل كما السبيل يضلوا ال حتى بالدهم يف االستقرار طريق لهم ليمهدوا وطالب؛
عىل أخذت التي الوحيدة الجمعية هي هذه أن السامع يظن وقد يهديه، هاٍد له ليس غريب
ملثل التطوع يف واحدة جماعة تفكر أن يكفي الحقيقة يف ألنه اإلنسانية؛ املهمة هذه نفسها
وثالثني ألربع عنوانًا وثالثني بأربعة قائمة السيدة أعطتني حني ُدهشت لكنني العمل، هذا

الغرباء! الزائرين لهداية تألفت كلها تطوعية، جمعية
تنقل التي العامة السيارة أنتظر ووقفُت الجمركي، التفتيش مكان من خرجُت
مغتِبط أنك شكَّ ال بقوله: فحيَّاني الرشطي جاءني وهنا املدينة، إىل املطار من املسافرين
َغيْبة. بعد الوطن إىل عدُت ملا أنا به أحسست شعور فهذا الوطن؛ أرض إىل لعودتك
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يحدثني الرشطي فراح بوطني. أمريكا وليسْت زائر ولكني لوصويل، مغتِبط أنا له: فقلت
اختلفت مهما إخاء من الناس بني يكون أن ينبغي عما قلٍب وطيبَة ا ودٍّ يفيض حديثًا
يريد أال مثًال؟ الكورية كالحرب وقوم قوم بني حرب تنشأ ملاذا متعجبًا: وسأل أوطانهم،
ألول أفهم فلم إيطايل؛ إنه — قال فيما — الرشطي يل وقال أهله؟ بني يعيش أن رجل كل
دهشة من عندئٍذ أْخُل لم لكني إيطايل، أصٍل من أنه يقصد بالطبع أنه ولو يريد، ماذا وهلة
السيارة وجاءت حقائق، من نفسه عن يذكره ما أول األوروبي أصَله األمريكيُّ يذكر أن
علم الذي للفندق مكان أقرب عىل ودلَّه خريًا، بي السائق وأوىص حقائبي حمل يف فأعانني

فيه. سأقيم أني
املطار، يف املتطوعة والسيدة الطائرة، يف القسيس ثالثة: مع اآلن حتى تحدثت لقد
كريم ودود شعب إذَن فهو لزيارته، جئُت الذي للشعب عينًة هؤالء كان ولو الرشطي، وهذا

ُمعني. طيب

سبتمرب ١٨ الجمعة

عىل أطوف ولبثت الصباح، هدوء يف وهي نيويورك شوارع ألرى نزلُت مبكًرا، صحوُت
إذا حتى هناك! الطرق مفرتق عند واقًفا هنا، بأصابعي المًسا هنا، ببرصي شاخًصا مهل،
بميدان الضخم املبنى يف وتني جون مؤسسة إىل قصدُت املكاتب يف العمل موعد حان ما
أحارضيف دراسيٍّا، عاًما أمريكا يف ألقيم سخيًة منحًة منحتني التي املؤسسة وهي روكفلر،
العام، من األول النصف خالل بكوملبيا الجنوبية كاروالينا جامعة يف جامعاتها: من اثنتني
وهي «ل» اآلنسة استقبلتني العام. من الثاني النصف يف واشنطن بوالية الدولة كلية ويف
املالمح، جميلة الوجه، سمحة قليًال، تزيد قد أو عمرها، من والعرشين الخامسة نحو يف فتاة
شديد، بَرتحاب استقبلتني والثقافة، التهذيب عالئم عليها تبدو واحتشام، أناقة يف مهندمة
الدكتور املؤسسة مدير مع الغداء عىل َوَدَعتِْني املالية، منحتي من األول القسط وأعطتني
من راتبي رصف عىل لتعينني «ل» اآلنسة فيها صحبتني التي القليلة الدقائق ويف … «و»
أنه املالية املنحَة ومانحي املؤسسة صاحب وتْني جون عن أنبأتني البناء، أسفل يف مرصف
بالسباق اسمه اقرتن حتى الخيل، سباق من أمواله كسب وقد بقليل، األربعني فوق رجل
آَخر، طريٍق عن شهرًة لنفسه ليكسب حياته َمنَْحى يغريِّ أن فأراد كلها، البالد أرجاء يف
قد التجاري املجال هذا يف اآلن وهو املعبأة، املثلجة الطعوم إنتاج أهمها من أعماٍل عدة وبدأ
القسيس، جاري إىل الطائرة يف أتحدث كنت حني أنني عندئٍذ تذكرُت … الشهرة أوج بلغ
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أهو القسيس: سألني املاليني، صاحب وتْني هيي جون من بمنحة زائر أستاذ أنني وأنبأته
ع مشجِّ أنه عنه أعلم ما كل رجل فهو ذلك؛ أظن ال سباق؟ أي له: فقلت السباق؟ رجل وتْني

والعلماء. للعلم
شوارع يف أسري أن وقبل الغداء، ساعة املؤسسة مكتب إىل ألعود «ل» اآلنسة تركُت
لنفيس وحددْت أسري، أين ألرى أمامي الخريطة ونرشت قريب، مقعد عىل جلست املدينة
العالم، يف بناء أعىل هي التي ستيت إمباير عمارة الصباح: هذا أزورها مواضع ثالثة
ناطحات تتعوَّد أن نيويورك يف تلبث ال أنك الحق … األمم جمعية وبناء العامة واملكتبة
الشاشة وعىل الصور يف عهدناها كما فهي نشأتك! أول منذ فيها مقيم أنت كأنما السحاب،

جديد. أال إليك ليُخيَّل حتى
والذوق، والنظافة والفخامة األناقة من خيال كل فوق بها فإذا العامة املكتبة دخلُت
الزيارة، من هديف فجعلته إمرُسن، ملخطوطات معرٍض عن إعالنًا بابها عىل رأيت وقد
إمرسن، بخط الزجاج صناديق يف املنشورة الصفحات إىل أنظر املعرض غرفة يف ووقفت
يقرأ أن ليعجب القارئ إن الوضوح. يف غايًة فيها خطه وجدُت خطابات بضعة له وقرأُت
توافٍه من الناس لسائر ما له عادي رجٌل كأنه خاصة خطاباٍت إمْرُسن مثل العظيم لألديب

… حياته! يف وصغائر
واالنشغال؛ الرسعة عالمات من عته توقَّ ما أجد فال الطرق، يف الناس إىل أنظر إنني
الطريق يف أحًدا سأل كلما أنه عنها لنا وكتب نيويورك زار مرصي لكاتب قرأُت كنت فقد
يَْعُدون وكأنهم يسريون رأيه يف الجميع ألن اعتذار؛ بغري أو معتذًرا اإلجابة عن امتنع سؤاًال
شيئًا أشهد لم إنني … سؤاله عن السائل ليجيبوا فيه يقفون الذي الوقت لديهم ليس َعْدًوا،
لك فيقف منهم شئت َمْن تسأل الطيبة، القلوب ذوي الناس كسائر ناس فهم ذلك؛ من

يَهدي. أن مستطاعه يف ما بقْدِر يهديك ثم قولك ليفهم املتعثرة، لغتك محتمًال
مائدة عىل حديثنا وكان وتْني، مؤسسة من «ل» واآلنسة «و» الدكتور مع الغداء تناولت
األمريكيني؟ يف املرصيني رأي ما وهو: «و»، إياه سألني سؤاٍل حول معظمه يدور الغداء
فاألمريكي السينما؛ من مأخوذٌ الحظ لسوء األمريكيني عن املرصيني رأي صادًقا: له فقلت
وأضفت النزوات؛ غريب الثقافة قليل غنيٌّ رجٌل — أجمع العاَلم عند هو كما — عندهم
الناس ومن يرفعها َمن الناس فمن عليه؛ ُمْختََلف األمريكية املدنية تقدير إن قويل: ذلك إىل
بغري األلفاظ يستعمل َمْن عىل واقعة كله ذلك يف التَّبعة «و»: الدكتور فقال يخفضها، َمن
«املدنية» هي وما أوًال؟ «األمريكي» هو َمْن أمريكية»؟ «مدنية معنى فما ملعانيها، تحديد
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الناس من طراًزا وسرتى الجنوب، إىل ذاهب إنك سواء؟ كلهم األمريكيني أن أتظن ثانيًا؟
وسط يف تراه وعما نيويورك، يف تراه عما كثريًا تختلف للنظر ووجهًة العيش من ولونًا
بقولهم التحديد وجه عىل يُقصد ماذا ثم هؤالء؟ ِمن «األمريكي» هو فَمْن غربها، ويف البالد
يف طريقتي مع يتفق فوجدته النحو، هذا عىل حديثه يف «و» ومىض … أمريكية»؟ «مدنية
يف تُْلَقى التي الغامضة األلفاظ هذه تحديد بوجوب القائلني من ألنني االتفاق؛ كل التفكري

… جزاًفا الحديث
عىل تقوم مدنيًة األرجح عىل يقصدون األمريكية» «املدنية عن املتحدثني إن له: قلت
لسوء هذا «ل»: اآلنسة فقالت ذلك؛ إىل وما وفن عقيدة من اإلنساني الجانب دون العلم
جهوَد اليوم يبذلون منَّا األمر أويل ترى ولذلك كله؛ العالم أنحاء يف عنا شائع رأٌي الحظ

والتعليم. الرتبية يف باإلنسانيات االهتمام زيادة يف الجبابرة
مرة صادًقا فقلُت األمريكي، العلمي اإلنتاج يف عندنا العلم رجال رأي عن وُسئلت
مخطئون؛ أنهم مع بالضحولة األمريكي اإلنتاج اتهام إىل أْميَُل عندنا العلم رجال إن أخرى:
األمريكيني النفس علماء عن مرص يف النفس بعلم املشتغلني من رجٌل يوًما يل قال فقد
تعلل وبماذا «ل»: اآلنسة قالت أمريكية! مراجع إال يقرأ تراه ال أنك مع سطحيون، إنهم
وبالطبع غريهم، من أكثر يُنِتجون فاألمريكيون نسبة؛ مسألة لعلها قلت: إذَن؟ التهمة هذه
واحد كتاب بينها كتٍب خمسة كل أن مثًال فرضنا فإذا جيًدا، اإلنتاج كل يكون أن يستحيل
هذا أن مع رديئة، والكثرة جيدة القلة أن هو اإلنتاج لهذا املتتبِّع عىل األثر فيكون جيد،
التعليل بهذا «و» الدكتور فأُعجب … آخر بلد أي ينتجه مما أكثر ذاته يف هو الجيد القليل
أن هي فالنتيجة سواهم؛ من أغنى األمريكيون يأتي: ما أضيف تقوله ملا مصداًقا وقال:
كل أن مثًال فرضنا فإذا الناس، أوساط من كبري عدد األخرى البالد لزيارة منهم يخرج
األوساط من وأربعة ممتاز واحد شخص بينهم األجنبية البالد يزورون أشخاص خمسة
ممتازة، األمريكيني من قليلة أقلية أن هو األخرى الشعوب عىل ذلك أثر فسيكون الوسطى،
األخرى البالد كانت وملا وأخالقها، ثقافتها يف االمتياز مرتبة فدون الغالبة كثرتهم وأما
األخرى الشعوب عنهم فستقول املمتاُز، إال منها الخروَج يستطيع ال — مثًال كإنجلرتا —

ممتاز. شعب إنهم
يل أعدَّت قد «ل» اآلنسة أن علمُت فرغنا ما إذا حتى الغداء، مائدة عىل تحدثنا هكذا
إرون األستاذ هناك سأقابل إني وقالت: بنيويورك، كوملبيا بجامعة الفلسفة لقسم زيارة
كنت رجٍل لقاء فرصة يل تُتاح أن الرسور كل فُرسرت إيلَّ؛ يتحدث أن يريد الذي إدمان
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الساعة اللقاء موعد وكان مأخذه؛ الفلسفة يف آخذ ال أنني ولو القاهرة، يف وأنا له أقرأ
عىل نقرت تماًما الثالثة الساعة ويف الجامعة، إىل وقصدت العامة السيارة ركبت الثالثة.
لقاءه طلبت أنني يظن كان فقد عجيبًا؛ لقاءً اني وتلقَّ األستاذ وجاء األستاذ، غرفة باب
معني، يشء عن ليستفرس لقائي طلب أنه أظن ناحيتي من وكنت معني، يشء عن ألستفرس
دار ما أهم ولعل ة، موفقَّ زيارة تكن ولم الطرفني، عند تفاهم بسوء الزيارة بدأِت وهكذا
قال: منطقي، وضعي إنني له: قلُت فلما الفلسفي. اتجاهي عن سألني أنه حديث من فيها
مختص فأنا شيئًا؛ فيها أرى فال املنطقية الوضعية نحو بالعمى مصاب الحظ لسوء إنني
وودَّعته وجهتك، الفلسفة يف يتجه ألنه به؛ لتلتقي هنا كان فالن األستاذ وليت الجمال، بعلم

وانرصفت.

سبتمرب ٢١ اإلثنني

يف أحارض حيث الجنوبية كاروالينا بوالية كوملبيا إىل قاصًدا بالطائرة نيويورك غادرت
حيث بواشنطن خاطًفا مروًرا طريقي يف ومررُت العام، من األول النصف مدة الفلسفة
مروًرا مررُت كما زيارتي، أثناء بعمله مكلَّف أنا فيما معها وتحدثت «إ» الدكتورة قابلت
عند فبلغتُها كوملبيا إىل الطريان واستأنفُت … والسفارة البعثات مكتب يف بأصدقائي رسيًعا
الجامعة رجال من وهما «ش»، والدكتور «ن» العميد املطار يف يستقبلني وكان الغروب،
الجليلني األستاذين هذين رأيُت حني — حريتي بل — دهشتي أشد كان فما األعالم،
نزلُت الذي الفندق إىل صحباني ثم األول، سيارة يف ووضعها حقائبي حمِل إىل يسبقانني
أمريكا، اليوم أنا أزور كما مرص يزور أمريكيٍّا أستاذًا تخيَّلُت ساعتئٍذ أنني الحق … فيه
استقبلني كما املطار يف استقباله يف يفكر عندنا الجامعة رجال ِمن َمْن نفيس: سألُت ثم
هذه عن األعني نغمض لكننا … استقراره؟ عىل يطمنئ حتى يرعاه ويظل السيدان، هذان
بأن — الصياح يعدو ال األمر ألن — صياحنا يف نميض أن عىل ونرصُّ اإلنسانية، األمثلة
فنرتع نحن أما اإلنسانية، القيم من يشء فيها ليس مادية مدنية يف يعيشون الناس هؤالء

روحية! بمدنية وننعم
نزلُت الذي الفندق هذا يف فغرفتي واإلعداد، التأثيث متشابهة هنا الفنادق أن الظاهر
وضع الشبه أوجه من اآلن وحسبي نيويورك، يف بها نزلُت التي بالغرفة الشبه شديدة فيه
الصغرية األشياء هذه أمثال مني تفلت أال ألرجو إنني الغرفتني، كلتا يف املكتب عىل اإلنجيل
كنت وقد متديِّن، شعب إزاء أنني عىل ترتاكم األدلة أرى ذا أنا فها كبري؛ مغًزى عىل الدالة
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مثًال، سمرياميس فندق يف نزل لو مرص يف أمريكي زائر يقول ماذا تُرى … ذلك غري أظنه
غرفة؟ كل يف أمامه موضوًعا القرآن فوجد

أستاذ «ف» الدكتور هو واملتكلم التلفون، دقَّ حتى دقائق غرفتي يف أستقر أكد لم
يحول السفر عناء يكن لم إذا اللقاء ويقرتح الوصول، بسالمة يهنئني بالجامعة الفلسفة
تنبًُّها الفلسفية الدراسة أكسبتهم الذين من «ف» الدكتور … بزيارته بُت فرحَّ ذلك، دون
إما — الحياة خربة من شهدُت فيما — فالدراسة عينيه؛ ملعة يف تراهما فكريٍّا وصحًوا ذهنيٍّا
… والذهول الفتور نحو بصاحبها تميل أن وإما والصحو، التنبُّه هذا إىل بصاحبها تؤدي أن
بالجامعة، مكتبه إىل سيارته يف وأخذني بمقدمي ب رحَّ األول، الصنف من «ف» والدكتور
فجدران — جميًعا لألساتذة بالنسبة الحال هي كما — مكتبته نفسه هو هناك ومكتبه
أستاذ لكل السواء؛ عىل ودراسته عمله مكان هو مكتبه الكتب؛ برفوف مغطاة األربعة املكتب
بطالبه يتصل أن لألستاذ قيل فإذا وأوراق، كتب من ُعدَّته فيه وضع الذي املكتب هذا مثل
ذاك؛ مقره يف إليه يسعى أن يريده الذي وللطالب هناك، مستقر ألنه معنًى؛ للقول كان
محشورون جميًعا الفلسفة أساتذة القاهرة؟ يف بحالنا أقارنه وأال ذلك أرى أن يمكن فهل
ال حتى يجلس أين ليعمل؟ األستاذ يجلس أين واحدة! منضدة إال تسع ال واحدة غرفة يف
له ليُقال يجلس أين محارضاته؟ إلقاء بعد منزله إىل مرسًعا العودة إىل مضطرٍّا نفسه يجد

نعنيه. ال كالًما نقول إننا بطالبه؟ يتصل أن بحق
فوجدُت اإلسالمية، الفلسفة عن سألقيها التي املحارضات يف «ف» الدكتور مع تحدثُت
العرب وعن اإلسالم عن يعلمون يكونوا لم ما بها ليعلموا املحارضات هذه يرُقبون الناس أن
بل املحارضات، هذه حضورهم رتَّبوا األساتذة من كثري عامة؛ بصفة األوسط الرشق وعن
حضوري قبل الجامعة أعلنِت لقد الحضور. طلبوا الجامعة خارج الناس أفراد من كثري
يُِعدُّوا أن الناس من ا جدٍّ لكثريين حافًزا ذلك فكان العربي، الفكر يف محارضاتي عن

لها. أنفسهم

سبتمرب ٢٢ الثالثاء

اتساع يف الفارق مع واشنطن نمط عىل كوملبيا مدينة فوجدُت الباكر، الصباح مع خرجُت
منازلها من منزل وكل االتساع، يف غاية وشوارع نظيفة، وطيئة مباٍن فهي الرقعة؛
حديقة املنزل فأمام الحدائق؛ به تحوط — األبيض باللون مطلية خشبية ومنازلها —
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رابية من نظرت إذا خصوًصا — تنظر لهذا جانبيه؛ من كلٍّ يف حديقة وله حديقة، وخلفه
فسيح. بستاٍن يف البيضاء الزهور إطالل الخرضة من تطلُّ البيضاء املنازل فرتى — عالية
السالمة عىل هلل الحمد يقول: عربي باملتكلم وإذا عًرصا، غرفتي يف التلفون دقَّ
الفلسطيني هذا شابني، وجدت فوًرا، فنزلُت رؤيتكم؛ وأريد هنا فلسطيني أنا أستاذ، يا
هذه إىل فجاء فلسطني، يف أرسته األليمة الحوادث شتَّتت فممن األول أما لبناني؛ يصحبه
ونفقات العام قوت ليكسب الصيف يف يعمل إنه مًعا، آٍن يف والعلم الرزق نحو يسعى البالد
وأما القوية؛ الصلبة الرجولة معاني بكل رجل إنه والربيع، الشتاء أشهر خالل الدراسة
حياته عمًرا، الفلسطيني يصغر ال أنه مع الصبيان رعونة من ا جدٍّ كثري فعىل اللبناني زميله
معهما والحديث بلقائهما فرحُت حاٍل كل عىل يتميع. أن اليرس علَّمه وقد نسبيٍّا، ميرسة
يف إال وقوته شدته عىل اإلنسان به يشعر ال أمر للعربي العربي إخاء إن زمان؛ من ساعة
إىل بالقياس شقيقان، والعربي العربي أن كيف وضوح يف يبدو فعندئٍذ الغربة، مطارح

الشعوب. سائر
الغرفة باب عىل شديًدا ا دقٍّ أسمع بي وإذا وأكتب، أقرأ املساء يف غرفتي يف كنت
الباب، وفتحُت فقمُت غرفتي، باب إىل الدق ل تحوَّ ثم عاليًا، نداءً وأسمع لغرفتي، املجاورة
املرح من حالة يف رجال ثالثة إزاء بي وإذا (البيجاما) النوم مالبس أرتدي ذاك إذ وكنت
فتحُت فلما معهم؛ سواهم يرشكوا أن — هذا بمرحهم مدفوعني — أرادوا ولعلهم الشديد،
مقاومته، عىل أقَو لم جذبًا يدي من يجذبونني وأخذوا جو؛ يا ذا أنت ها صاحوا: الباب
حتى جو، يا هنا تعاَل قائلني: شدي يف يمضون لكنهم لعميل، يرتكوني أن أرجوهم فجعلُت
يتوقعون كانوا أنهم مع االنقباض— عالمات وجهي عىل رأوا وملا غرفتي؛ أمام أخرجوني
حياة يف نصيب له ليس أْن الظاهر لبعض: بعضهم قائلني تركوني — ومرًحا ضحًكا مني
كنت ما استئناف أستطيع ال طويلة مدة لبثت لكني وأقفلتها، غرفتي إىل ُعدُت … املرح

أكتبه.

سبتمرب ٢٣ األربعاء

النشوة نبضة ينبض قلبي وأَُحسُّ رائًعا، عينيَّ أمام يبدو يشء كل جميل، مرشق اليوم
من وقايًة السلك من غطاء وللنافذة النافذة، وراء من أتطلع وأخذُت مبكًرا قمُت والفرح؛
هذا نشوة إيلَّ فتضيف موسيقى ألسمع الراديو وفتحُت راقص، مرشق يشء كل البعوض؛

الصباح.
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تحليًال املحارضة جعلُت العربية؛ الفلسفة عن محارضاتي أول اليوم وألقيُت
بنجاح وأحسست الغرب، فكر عن تميِّزه خصائص له كانت إن العربي، الفكر لخصائص
منذ انتباهي اسرتعت التي «ش» السيدة الحارضين بني وكان … أقول وفيما نفيس يف وثقة
املكان عن تسألني املحارضة بدء قبل جاءتني ألنها األوىل؛ اللحظة قبل بل األوىل اللحظة
لتنطقه باسمي لها أنطق أن مني وطلبت وافيًا تعريًفا بنفسها عرَّفتني سأحارضفيه. الذي
— الطريان بسالح عسكري مستشًفى يف ضابط وهو — وزوجها هي إنها وقالت: صحيًحا،
كل مرص عن يعلما أن يريدان وهما حينًا، بمرص يقيما أن عىل حياتهما خطة وضعا قد
فيها؛ األنوثة جاذبية ذكائها إىل أضيف أن بد وال الذكاء، عالمات عليها به؛ العلم يمكن ما
رصيًحا الكاتب كان مهما أنه الظاهر … جميل ذوٍق عن ينم وحليها ثيابها يف يشء وكل
أنني وهو شعوري، من شيئًا أخفي أن يف برغبٍة أشعر ألنني الرصاحة؛ تنقصه أن بد فال
ألظفر األوىل املحارضة يف بديهة وحضور لسان، طالقة من إليه قت ُوفِّ ملا نفيس يف اغتبطت

مرص. هدفها جعلْت التي السيدة هذه بالرىضمن
مدير عىل — النفس لعلم وأستاذ الفلسفة رئيس وهو — ش الدكتور بي طاف
ساعة نحو جلسنا النادي ويف األساتذة. بنادي أساتذتها من كان وَمْن وعمدائها الجامعة
أن كله الحديث وكاد إليهم، وتحدثت الحارضون إيلَّ وتحدث القهوة رشبنا حيث هناك
نواحيها. من غمضعليهم بعضما لهم أرشح وجعلت ورجالها، املرصية الثورة عن يكون

سبتمرب ٢٧ األحد

الرشفة يف فجلسُت وحدي، وبقيُت الكنيسة، إىل بمنزلها سكنُت التي األرسة أفراد ذهب
تصدر إحداهما أساسيتان: جريدتان كوملبيا ففي الصباحية؛ املحلية الجريدة أقرأ الخارجية
عرش نحو األهرام جريدة حجم تبلغ ضخمة األحد وجريدة املساء، يف واألخرى الصباح يف

مرات.
اإلقليمي؛ اللون مدى عىل تدل أن كفيلة املحليتني الصحيفتني هاتني إىل رسيعة نظرة
سائر شئون تأتي ذلك وبعد — الجنوبية كاروالينا والية — الوالية بشئون أوًال تُْعنَى فهي

الخارجي. العالم وشئون الواليات
منها، املهم حتى صحفنا يف الشائعة الَقبَلية بالروح صدًرا أضيق مرص يف وأنا كنت
منيته، وافته وذاك تزوج، وهذا سافر، هذا األفراد: ألخبار كبريًا فراًغا تخصص فرتاها
فراًغا يشغل أن ينبغي يكن لم مما ذلك إىل وما ودرجاتها، الدولة مناصب يف ارتقوا وهؤالء
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الصحيفة يف هذا من قريبًا شيئًا وجدُت فلما التوافه؛ هذه أمثال عىل تعلو صحيفة من
التي تايمز نيويورك مثل كربى صحيفٍة يف كذلك األمر ليس وبالطبع — هنا املحلية
جاءت ما؛ مجتمٍع يف الناس اهتمامات دائرة ضاقت كلما أنه أدركُت — نيويورك يف تصدر
الثقافة؛ وارتفعت األفق اتسع إذا أما نرشات، كأنها محيل إقليمي بلون ملونًة صحفهم

األفراد. أخبار من الصغائر وأهملت العالم، حول ِشباكها بالتايل الصحف نرشت
يكادون — اآلن حتى يل أُتيحت التي الرسيعة اللمحات من — رأيتهم كما هنا فالناس
يكادون ال بل القليل، من وأقل القليل إال عنه يعلمون ال الخارجي، للعالم نوافذهم يغلقون
وصحيفتاهم: نفسها؛ املتحدة الواليات من البعيدة األخرى الواليات يف يجري بما يأبهون
للصحيفة فأهم كله؛ لهذا مرآة املسائية Columbia Recordو الصباحية، The State
تمت الالئي العرائس بصور يوم كل كاملة صفحات أو بأرسها صفحًة تمأل أن وللناس
— قليل ولو — يشء عىل مثًال املرصية الثورة أنباء تنرش أن من زواجهن تم أو خطبتهن

التفصيل. من
ورقة يف ملفوف طعام يدها ويف الدار سيدة فجاءت عًرصا، الدار رشفة يف جلسُت
فيها نظرة إليها فنظرت الديدان؛ لتطعم الحديقة إىل ذاهبة إنها يل: تقول وقفت صفراء،
بالطعام، أُواليها منها كبرية مجموعة حديقتي يف الديدان، أُطِعم إني فقالت: وسؤال، دهشة
املوت، بعد جسدي ستأكل ألنها وأخشاها؛ منها أقشعر سنوات منذ كنت عليها، أعطف إنني
يلحقنا أن دون للزراعة األرض تربة تنفع إنها فيها: يُقال ما فأقل عليها؛ أعطف اآلن لكني
وأطعم حديقتي إىل يوم كل أذهب لهذا تؤذي؛ وال تنفع التي األشياء هي قليلة أذًى، منها

هناك. الديدان من كبرية مجموعًة
فهل الخلفية، النافذة من غرفتي إىل يأتي ينقطع، ال قطٍة مواء أسمع إنني لها: قلت
وال القطط أطعم ال إنني املواء؛ يشبه صوته طائر هذا ال، فقالت: حبيسة؟ قطة الحديقة يف
حبٍّا العصافري يحب كذا اسمه صديًقا يل إن العصافري، تأكل أنها وهو واحد لسبب أحبها
لها، وحمايًة للعصافري صيانًة القطط من للتخلص جهدها تعمل جمعية ألَّف ولهذا ا؛ جمٍّ
إىل استطاعت ما مكاٍن يف القطط تجمع هي بل ِقطٍّا، تؤذي أال مبدأها جعلت الجمعية لكن
(رياًال) دوالًرا يعطي هذا وصديقي العصافري، وتعيش القطط تعيش وبهذا سبيًال، ذلك

القطط. معسكر إىل يضمها قطة أعطاه َمن لكل
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سبتمرب ٢٩ الثالثاء

من األكرب الشطر قىض حيث والصني؛ كوريا يف واعًظا كان متقاعد، قسيس البيت صاحب
الحقيقي واستعداده وتواضعه طيبته شدة يف الرجل هذا أعجب ما … «م» واسمه حياته،
نيويورك، إىل باريس من الطائرة يف به التقيُت الذي بالقسيس ذكرني وقد واملعونة! للخدمة
ديٍن رجُل املسيحية يف الدين رجل إن وأقول الحكم م أُعمِّ أن امَلثََلني هذين من يل يجوز فهل
عىل بناءً أقول أن يل يجوز هل غريه؟ سبيل يف بالنفس والتضحية التواضع حيث من ا حقٍّ
بل فقط، دينه يف يعتقد ال عندهم الدين رجل إن الرجلني هذين مع القليلة الخربة هذه
عىل اعرتضت أنني لوال «… عندنا الدين رجل «وأما أكتب: كدت وهنا … ويتمثله؟ يحياه
دين؛ رجل مسلم فكل العبارة؛ لهذه الدقيق باملعنى دين» «رجل عندنا ليس قائًال: نفيس
كتابة إىل مدفوًعا أراني حال كل وعىل … ربه أمام دينه عن مسئول مسلم كل أن بمعنى
كما ودرسوها الدين قواعد حفظوا قوم الدين برجال عندنا ون يُسمُّ َمن «إن العبارة: هذه
أشخاصهم.» يف حيًة تتمثَّل بحيث يحيوها أن قلَّ لكنهم الجغرافية، أو الرياضة تُْدَرس

أربعة سريتب أنه لينبئني بالجامعة؛ الفلسفة قسم رئيس «ش» الدكتور بي اتصل
األساتذة من مجموعًة اجتماع كل يف يدعو بحيث يل، حددها أياٍم يف منزله يف اجتماعات
الدكتور إن … األصيل الكرم هذا عىل وإخالص حرارة يف فشكرته وأعرفهم، ليعرفوني
يل يقدِّم كيف كهذا رجًال رأيت كلما وهللا إنني املؤدب، املهذب للرجل نادر مثٌل «ش»
ماديون أنهم القوم عن يشيع أن العجب أشد لنفيس أعجب وجهده؛ بوقته مضحيًا املعونة
معنًى األمريكيون ليس روحانيون! — املرصيني نحن — وأننا حياتهم، ويف نزعاتهم يف
ترى حتى القول فأَْمِسك شيئًا عنهم تقول أن أردت فإذا ناس، هم بل الهواء، يف مجرًدا
سلوكهم يف رائدهم دائًما هو وحده «الدوالر» كان إن بنفسك لرتى إليهم وتتحدَّث أفرادهم
إنسانية بمعاٍن األحيان من ا جدٍّ كثري يف سلوكهم إىل مدفوعون أنهم أم عنهم، يشيع كما
ملاذا املطار؟ يف ليقابالني «ن» العميد مع هذا «ش» الدكتور جاء ملاذا … نبيلة سامية
إيلَّ يحمل ملاذا منزله؟ يف األربع الحفالت هذه يل يرتِّب ملاذا حقائبي؟ حمل عىل يتسابقان
يدور ملاذا مريًحا؟ مكانًا يل يُعدَّ حتى طابق إىل البناء يف طابق من الثقيل الكريس بنفسه
هذا إىل دفعه فهل ، أمريكيٌّ هذا فيه؟ أستقر سكن عن يل ليبحث ساعاٍت سيارته يف بي
لن اليوميات هذه يف إنني نبيل؟ وشعور كبري قلٌب دفعه أم «الدوالر»؟ حب كله السلوك
األحكام هذه أسمع ال حتى اآلن بعد أذني وسأصم املبارشة، الشخصية خربتي إال أكتب

بأرسها. شعوب عىل جزاًفا الناس يلقيها التي الجائرة
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يمتازون إنهم د: تردُّ بغري لقلت خربتي؛ حدود يف ِألُجيب األمريكيني عن ُسئلت لو
يف يشاركني َمن يأتي ثم مطعم يف أجلس أن فيستحيل الضيافة؛ وكرم الِعرشة بحسن
فانقطاعه بيننا الحديث حبل انقطع وإذا الحديث، يبدأ وأن طيبة تحية يحيي أن دون املائدة

ناحيته. من ال ناحيتي من يكون دائًما

سبتمرب ٣٠ األربعاء

أمريكا يف الجنسية املشكلة إن قائًال: — القاهرة يف وأنا — يل الحظ قد «ز» الدكتور كان
يل يُحُرضن الالئي فالطالبات مالحظته؛ يف أصاب قد أنه والظاهر املبكر، بالزواج محلولُة
الباب هذا يف ومالحظاتي متزوجون؛ الطلبة من ا جدٍّ وكثريون متزوجات، كلُّهن محارضاتي
العرشين يف ا، جدٍّ مبكرة سنٍّ يف يكون إنما هنا الزواج أن وثوًقا بذلك فأزداد اتساًعا، تزداد
متزوجة، غري واحدة امرأة أو واحد رجل عىل السن هذه فوق تعثر ال تكاد وأنك نحوها، أو
أحد ببال تطرأ ال استقامًة األخالق استقامة أوالهما بنتيجتني: املبكر الزواج ذلك جاء وقد
األمريكيني عىل يحكمون حني العالم أنحاء يف الناس أظلَم ما أال األمريكية! البالد خارج
رة مصوَّ كلها أمريكا يف الحياة أن الناس إىل أوحت التي هي السينما لكنها األخالق! بتحلُّل
ت التزمُّ إىل أقرب أمريكا يف األخالق … البيضاء! الشاشة عىل واملمثالت املمثلني حياة يف
إنسان بها يحلُم ال لدرجٍة بالدين استمساكهم هو ذلك يف األول والسبب التحلُّل، إىل منها
األرسة. واستتباب املبكِّر الزواج وهو ثاٍن سبب ذلك عن تفرَّع ثم األخرى، الشعوب من

تكن لم إن متقاربة سنٍّ يف الزوجان يتزوج أن فهي املبكر للزواج الثانية النتيجة وأما
إىل السن بهما تتقدَّم حني أما والثالثني، العرشين يف يكونان حني مقبول وذلك متساوية،
عندئٍذ الزوجني فرتى املرأة، تَْهَرم حني عىل شبابه عىل يظلُّ فالرجل والخمسني، األربعني
سنٍّ يف الطالق ينشأ ما كثريًا هنا ومن وزوجته، رجٍل ال ووالدته رجل إزاء أنك إليك فيُخيَّل

األمريكيني. بني الطالق يف عالية نسبة عن تسمع ولذا متأخرة؛
اإلعالنات بسبب السخف من كلها الدرجة هذه هنا اإلذاعة تبلغ أن ر أتصوَّ أكن لم
تجاري؛ إعالن يُذاع دقائق خمس تستغرق إذاعة كل بعد إنه قلُت: إذا أبالغ فلست التجارية؛
بإذاعة وتستمتع الراديو تفتح أن يمكن فال واملوسيقى، والغناء األحاديث يتخلل اإلعالن
ما كثريًا اإلذاعي الربنامج يتوىلَّ الذي إن بل مثًال؛ ساعة نصف مدة واحد يشء يف متصلة
نفسها عن شفروليه سيارات تعلن فمثًال نفسه؛ عن يعلن الذي التجاري املحل هو يكون
دقائق بضع كل وبعد موسيقى، وفيه أغاٍن فيه إذاعيٍّا، برنامًجا لذلك فتُِعدُّ ساعة، نصف يف
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شفروليه سيارات عن شيئًا ليقول املذاع اليشء مجرى املذيع يقطع املوسيقى أو األغاني من
خالل نفسها عن وتعلن فرصتها لتنتهز تجارية رشكات إذاعتها تتوىلَّ األخبار حتى وهكذا،

األخبار. إذاعة
أربع وحدها كوملبيا ففي إقليمية؛ محلية صبغة تصبغها اإلذاعة أن ذلك إىل أضف
كسب، مصدر لتكون أقاموها أفراد ِمْلك أنها أعني تجارية، محطات كلها إذاعية، محطات
عىل قائمة اإلذاعية فالربامج وإذَن التجارية، اإلعالنات من الكسب يكون الحال وبطبيعة
من يجاورها ما أو كوملبيا يف عنها املعَلن الرشكات معظم تكون أن بد وال األساس؛ هذا

بالد.
الجنوبية كاروالينا فأهل أمريكا؛ يف ا جدٍّ قوية اإلقليمية النزعة أن أالحظ عامة وبصفة
من مرص يف أحيانًا عنه نسمع كالذي املبارش، الوطن هي باعتبارها أوًال لها بون يتعصَّ
املديرية أهل تعصب من أو لبالدهم، البحري الوجه وأهل لصعيدهم، الصعيد أهل تعصب

ملديريتهم. الفالنية

أكتوبر ٤ األحد

تصحبه أسكنها) التي الدار (رب «م» األب وجاء املنزل، رشفة يف الصباح جريدة أقرأ كنت
أنت؟ بلد أي من السيدة: وسألتني التضحية، تبادلنا عمرها؛ من الثالثني نحو يف سيدة
الجلوس، يف واستأذنت وحدها السيدة عادت قليل وبعد املنزل، دخال مرص. من فقلت:
الحديث من نبلغ نكد ولم … قراءتي عيلَّ قطعت قد كانت إذا معتذرًة الحديث وبدأت
فهي ولذا عقيل؛ بمرض مصابة وأنها نفسه، «م» األب ابنة أنها علمُت حتى قصريًا شوًطا
املسكينة وأخذت سنوات؛ ثالث منذ هناك هي إذ دائمة؛ شبه إقامة املستشفى يف تقيم
يف لها يقولوا أن سوى تطلب ال إنها قائلة: الكريه، املستشفى يف سجنها من إيلَّ تشكو
يف يبقونني هل تُرى التجارب؟ عيلَّ يُجُرون أتظنهم سألتني: ثم علَّتها، ما وإخالص أمانة
أنبأتني أنها ولوال عقيل، النحراف فيه أثر ال عادي حديثها إن … عمري؟ بقية السجن هذا
عقلها، اضطراب عىل بها فدلَّت قالتها واحدة عبارة استثنيت لو مرًضا، بها ظننت ملا نبأها
شبًها أقرب أراني لكني ذلك، يقولون فقالت: «م»؟ األب ابنة إذَن أنِت سألتها: أني وذلك

ابنته! أكون أن يَبُعد فال بخايل،
يظنون فالذين حنان؛ يف وقبَّلتها حرارة يف فاحتضنتها الكنيسة، من عائدة ها أمُّ جاءت
األمُّ هذه استقبلت كيف يروا أن يكفي املرصيات عىل مقصوٌر األمومة حب أن مرص يف

ابنتها.
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قلت ليلة. كل مزعجة أحالًما ترى إنها املريضة): فتاتنا اسم (وهو م» «ب. يل قالت
أتعس ما نفيس: يف قلت … الرجال عن منها كثريٌ فظيعة، أحالم قالت: تحلُمني؟ وبماذا لها:
هذه مثل يف الطبيعة عليها تحتج جنسية قيود من نفسه عىل فرض بما اإلنسان حال

املسكينة!
ترضع وهي مستشفاها إىل املريضة فتاتنا يعيدوا أن فأرادوا العرص ساعة وجاءت
مجنونة لتكون يعيدوها وأال بينهم يبقوها أن أقدامهم وتقبِّل تبكي إنها يفعلوا؛ أال إليهم
وأنا ابنتهما؛ رضاعة يريا ال حتى باكية بأعنٍي وجهيهما يديران والوالدان املجانني، من
وعقل؛ عاطفة بني رصاع هنا ها … غرفتي إىل مرسًعا فصعدت املنظر أحتمل لم الغريب
العميل سلوكي يف أما والكتابة، الكالم يف ذلك لكن العاطفة، عىل العقل أنصار أشد من إنني
وليكن معي فتاتي ألبقيت أمر ذا كنت لو أني وأقسم كهذا، منظًرا أحتمل أن من فأضعف
الضارعة، ابنته عىل الشاب بابنه استعان «م» األب لكن … يكون ما داري يف سلوكها من

املستشفى. إىل بها وانرصف سيارته يف أخته األخ فأخذ
«ب» بنتهما موضوع فتحا ما ورسعان املنزل، رشفة يف وزوجته «م» األب معي جلس
وتحسبها األوهام لتتوهم حتى الخيال يف شدة مرضها أن أنبآني أمرها، يف طويًال فتحدثنا
ابنتها أن تؤكد الزوجة فانطلقِت جنسية؟ مشكلة األمر يف هل الوالدين: سألُت … حقائق
عىل يعمال فلم حياتها، يف دخل لهما يكن ولم نفسها، أمر يف الترصف حرة مرتوكة كانت
حرية أتم عىل وكانت واشنطن، يف تدرس كانت «ب» إن وقالت: وغريزتها، طبيعتها كبت
من والعرشين الخامسة حتى أنها هو أمرها يف الغريب لكن الشبان، باألصدقاء اتصالها يف
باًال، لهم تُْلِقي فال الشبان إليها يتودد كان — والثالثني الحادية يف اآلن وهي — عمرها
كانت فقد واضح؛ األمر لها: فقلت بالرجال! تهذي أخذت املصيبة هذه أصابتها أن وبعد
ديني جو يف نشأت تمنعانها، أو ترقبانها أنكما بحكم ال الرتبية ضواغط بحكم مكبوتة
يطلبه الذي الخلقي املستوى متابعة عن فعجزت طبيعتها نادت ثم ت، بالتزمُّ لها أوحى

املجتمع.
قد دمنا ما أننا نظن إننا اآلالف؛ عرشات بل آالف، املرصيات من هذه م» «ب. أمثال إن
مدفوعة تنطلق فال األجساد حبسنا قد دمنا وما الطبيعية، بالرغبة تنطق فال األفواه منا كمَّ
تفكريًا نفكر ال مرىض املكبوتة بغرائزنا لكننا األمر؛ وانتهى اإلشكال ُحل فقد بالغرائز،
قلقنا وأن والفني العلمي فقرنا أن يعلم ال َمْن فليعلم أال قويًما. إنتاًجا ننتج وال سليًما
والشابات؛ الشبان بني العالقة تنظيم عدم إىل — ما درجة إىل ولو — راجع كله االجتماعي
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عىل فليحتجَّ ذلك غري يكون أن له أراد فمن جنسني، ذا مجتمًعا نكون أن لنا أراد قد هللا إن
وأصوله. أُُسسِه من املجتمع يتناول حقيقي إصالح يف أمل كل عن وليمسك هللا،

من عودتي عند مضاءً املتحف رأيت وقد الفنون، ملتحف مجاور أسُكنه الذي املنزل
فقد افتتاح؛ حفلة باملتحف وإذا فنية، معروضات من به ما ألنظر فدخلته قصرية، مشية
يعزف والبيانو الزائرين، يستقبلون والسيدات الرجال من طويل صف املدخل عند وقف
يحتفلون الذي واملعروض … ورشاب طعام من أنواع طويلة مائدة وعىل حاملة، أنغاًما
الجنوبية كاروالينا والية تُْعَرضيف ولوحاته تومسن، يوجني اسمه لفنان هو الليلة بافتتاحه
الفن إىل ا جدٍّ أقرب هو بل التصوير، يف الحديثة املدرسة رجال من ليس وهو مرة، ألول
وليس لعينه، تبدو كما واألشخاص األشياء يرسم أنه بذلك وأعني الكالسيكية، صورته يف

الحديثة. املدرسة أصحاب عند الحال هي كما األلوان بني تأليًفا التصوير من غرضه
نفسها؛ الوالية أهل من املحدثني الفنانني بإنتاج ميلء املتحف من العلوي الدور لكن
بيكاسو يتبع فنانًا فرتى جنب، إىل جنبًا كلها متمثلة الحديثة االتجاهات تجد هنا فها
املنقوط الفن طريقة عىل يرسم وثالثًا االنطباعيني، طريقة عىل يرسم وآَخر ومدرسته،
إال منه أَر لم ألنني األمريكي؛ الفن عىل أحكم أن اآلن حتى يل حقَّ ال إنه … وهكذا
ونيويورك واشنطن يف الكربى املتاحف أزور حني أوىف دراسة أدرسه أن عزمي ويف القليل،
فنية مدرسة ألنفسهم ينشئوا لم األمريكيني أن وهي متحفًظا، اآلن أقولها لكني وشيكاجو،
يف وشخصياتهم فردياتهم ظهرت ثم وتابعوها، األوروبية املدارس نقلوا بل بهم، خاصة

األوروبية. املدارس حدود

أكتوبر ٩ الجمعة

التي القصة وخالصة فتاتني»، بني «رجل عنوانها «بوست» مجلة يف جيدة قصة قرأت
زوجًة البيت يف البقاء إىل بطبعها تميل ال كانت الفتاتني إحدى أن هي تسجيلها، يهمني
لعوب ذلك فوق وهي نشاطها، ميدان العمل يكون أن تزوجت ما إذا وتريد ألطفال، ا وأمٍّ
انتظاًرا فتعمل األخرى الفتاة وأما ذلك، إىل وما الفاخرة واملطاعم األنيقة السهرات تحب
مع تعمالن الفتاتان لها؛ مملكة دارها من تجعل أن تزوجت ما إذا لنفسها وتؤثر للزواج،
وبعد حبها؛ عن تفصح وال تحبه والثانية علنًا، الحب تبادله واألوىل واحد، مكتب يف الفتى
موقَف الفتى فيه وقف موقٍف إىل الكاتب بنا انتهى الثالث، النفوس يرشح رائع تحليٍل
عزَّتها ترى التي البيت فتاة الثانية، الفتاة لحياته اختار أن يلبث لم لكنه يختار، الذي
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ميادين يف واالرتقاء والسهرات الحفالت برصها تُِزيغ وال وأبنائها، زوجها يف وسعادتها
الخارجي. العمل

ونزعاته، ميوله يف األمريكي ر تصوِّ األدبية القطعة هذه كانت إذا أنه هو عندي واملهم
يزال وال كان، أينما الرجل هو الرجل يزال فال وإذَن تعمل؛ ال زوجٍة إىل أْميَل األمريكي كان

سيدها. ليكون األرسة عائل هو يكون أن الزوج إليه يطمح الذي األعىل املثل

أكتوبر ١٠ السبت

يف سبت كل يتبعانها التي الكنيسة يف اجتماعي نشاٍط عىل يرشفان وزوجته «م» األب
اليوم «م» األب دعاني وقد النشاط، هذا نوع ما الدقة وجه عىل أدري وال ذلك أعلم املساء؛
لم ما أرى بي فإذا ذهبُت … ففعلت الربزبترييانية الكنيسة وهي كنيسته، إىل أصحبه أن
اجتماعي لنشاط مكان أنها وعرفُت بالكنيسة، ملحقة ندوة رأيت إذ كنيسة؛ يف أتوقعه
وهم للجنود كبري معسكر كوملبيا ففي بالجنود؛ خاص فهو السبت مساء وأما مساء، كل
يف الكنيسة ندوة إىل يحرض َمن منهم يحرض أن الدعوة إليهم ه فتُوجَّ التدريب، مرحلة يف
الجنسني؛ من مؤلًفا طبيعيٍّا االجتماع ليكون الفتيات من كبرية طائفة وتُْدَعى املوعد، هذا
استعداد الندوة ويف الرقص! معها ودار باملوسيقى الحاكي أقراص دارت أن إال هو وما
والشاي القهوة عليها كبرية مائدة أُِعدَّت وكذلك والشطرنج؛ بونج كالبنج املختلفة لأللعاب

ثمن. بغري طعاًما أو رشابًا يريد ملن والفطائر الشطائر وأنواع والكوكاكوال
الكنائس من كثريًا إن هذه: كنيستهم يف نشاطهم أوجه يل يرشح وهو «م» األب يل وقال
أن يمنع ما أبًدا ترى ال كنيستنا ولكن رقًصا، الكنيسة يف نقيم أن عىل توافق ال األخرى

رشيفة. حياة دامت ما مرحة حياة اإلنسان يحيا

أكتوبر ١٢ اإلثنني

ال أصبحت إنني … املنطقية الوضعية عن محارضة الفلسفي النادي يف ألقيت املساء يف
قصد عىل تنطوي أنها يف أشكُّ مالحظات له ألن الفلسفة؛ أستاذ «ف» الدكتور إىل أسرتيح
كان فما قدرة، من أبديته الذي أبديت ملا إنجلرتا يف دراستي لوال أنني أشاع فمثًال طيب؛
محارضة يف أعلن أن يوًما اضطرني مما مثيل؛ دارًسا مرص تُخرج أن — للناس رأيه يف —
األربعني سني بلغ أن بعد إنجلرتا إىل ذهبت مرصية، صناعٌة ي ورشِّ بخريي أنني قلتها،
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يف الغيظ كتمت لكني غيظي أثار تعليق له اليوم وكان … كتابًا عرش ستة أخرجت أن وبعد
محارضتي أعقبت التي املناقشة يف أنه وذلك الهدوء؛ عليها يبدو بأعصاب وناقشته نفيس
يظن ال كونت أوجست إن فقال: كونت ألوجست ِذكري فرصة انتهز الفلسفي، النادي يف
أعرف ال أنا هدوئي: فيه استجمعت قصري صمت بعد فأجبته … كلها العربية باملدنية خريًا
كل عن بُعد قد بأنه النقطة هذه يف عليه فأحكم قال أنه وسأفرض ذلك، من شيئًا قال أنه
وأدب دين املدنية حساب، بغري إرساًال تُرَسل كلمًة املدنية فليست صحيح، فلسفي روح
اإلسالمية الديانة من كونت أوجست قرأ فكم ذلك، وغري عيش ونظام وعلم وحكومة وفن
العربي الفن دقائق درس وهل ليحكم؟ أصوله يف العربي األدب من قرأ وكم ليحكم؟
قد كان إن يحلِّل؟ ولم يدرس لم َمن قولَة قالها أم ليحكم؟ العربية الحكومة وتفصيالت
َمن بمثابة ذلك يف كنت وبالطبع … هذا قوله يف املسئول بالفيلسوف هو فليس ذلك فعل
يريد لكنه كونت، بأوجست يحتمي إنما «ف» فالدكتور جارة؛ يا واسمعي أعني إياِك يقول
إىل يدعو ما ثمة كان ملا دراسٍة عن قاله ولو الحكم، هذا العربية املدنية عن هو يقول أن
العربية اللغة يعرف ال — األقل عىل — ألنه له؛ تتهيأ لم بالطبع الدراسة أسباب لكن لوم،

العربية. املدنية أصول ليقرأ
األمر؛ أول دهشته يثري مما األمريكيني يف اإلنسان يالحظها التي املعالم أظهر من إن
األرجح كان منهم واحد إىل التحدُّث يف أخذت فكلما األوروبي؛ ألصله نفسه األمريكي نسبة
يف تجد أن غرابة فال إلخ. … فرنيس أو إيطايل أو إنجليزي أنه حديثه يف لك يذكر أن
بشدة لنا املعروفة للكاتبة مقاًال قرأُت ذلك ويف «التأْمُرك»، تقوية نحو اتجاًها صحافتهم
لروح الدعاية بث إىل بحاجة إنهم فيه: تقول توْمسن» «دوروذي األوسط الرشق عىل عطفها
تشيكوسلوفاكيا يف قامت حربًا أن مثًال فرضنا فلو األمريكيني؛ نفوس يف هذه «التأمرك»
يف قامت حربًا أن يحس َمْن الفرنسيني أو اإلنجليز من فليس — الكاتبة قالت هكذا —
عمومته وبنو إخوته يزال ال َمن منهم ألن ذلك؛ فغري األمريكيون أما جنسه، بني وبني وطنه
إىل ملتِفٌت شعوره من الباقي الجزء لكن شعوره، من وجزء بقوميته أمريكي فهو هناك،

وتزاور؟ تراسل يف معه يزالون ال وهم ينىس وكيف األولني، أهله
األصل إيطايل ورجل األصل إيطالية بسيدة عشاء مائدة عىل الصدفة جمعتني وقد
حنينهما؛ شدة عىل يدل بما إيطاليا عن يتحدثان راحا اآلخر منهما كلٌّ عرف أن بعد كذلك؛
الرجل يفعل؛ كذلك إنه فقال سنتني، كل مرة إجازاتها يف إيطاليا تزور إنها السيدة: قالت
مصنعك؟ يف إيطاليٍّا كم السيدة: فسألته عاملة، مائة به مصنع وله السيدات، لثياب صانع
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من وفهمُت إيطاليون؛ بالطبع كلهم فقال: إيطايل؟ أصل من عامًال كم بالطبع تقصد وهي
وأقامت إيطاليا، أبناء من للمرشدين اإلعانة تجمع جمعية يف مشرتكة السيدة أن الحديث
أمريكيان، هذان … األبناء هؤالء لرتبية مجاًال يكون جديًدا بلًدا بإيطاليا جهة يف الجمعية
إيطاليا بني مثًال حرب نشبت ما إذا إيطاليا عىل عطف كل من يخلو أن يُعقل هل لكن

وأمريكا؟
أهلها، مصالح بها أرٍض من أكثر «أمريكا» تكون هل التساؤل: إىل دعاني ذلك كل
ألبنائها «وطنًا» أمريكا أصبحت هل أخرى: بعبارة لهم؟ نفع مصدر هي ما بمقدار يحبونها

القديم؟ العالم يف «الوطن» كلمة من يُْفَهم الذي باملعنى

أكتوبر ١٧ السبت

الحكم إن دليل! أو سند بغري جزاًفا القول نلقي حني الشعوب عىل أحكامنا نتعجل كم
شعب عىل بالحكم بالك فما عسري، أمر — نفسه يحاسب َمن عند — هو واحد رجل عىل
أن قبل أمريكا زاروا مرصيني من سمعت ما فكثريًا األنفس؟! من مليونًا وستون مائة قوامه
لوالده؛ يتنكر والولد ولده يهمل الوالد ليكاد حتى ضعيفة، هنا القربى روابط أن أزورها
روابط أن عىل ناهض دليل شهدته ما كل بل ذلك، عىل تدل واحدة عالمة أشهد لم لكنني
صورة رأيت إذ الصباح؛ جريدة يف اليوم رأيته ما بمناسبة هذا أقول … متينة قوية األرسة
بناء نافذة من الرجل ينظر بحيث موضوع واملقعد الطريق، يف مقعد عىل يجلس لوالد
املستشفى؛ يف رسيره عىل وهو املريض ولده فريى — مستشفى هو والبناء — جواره إىل
كاملني يومني — الصباح هذا صحيفة صدور حتى — لبث قد الرجل إن الصحيفة: وقالت
كله؟ العناء هذا إىل يدعوك ماذا الوالد: وُسئل عنه، يتحوَّل ال ابنه إىل ناظًرا تلك جلسته يف
قال وقال: الرجل فبكى ونهاًرا، ليًال العراء يف الجلوس بهذا لألذى نفسك تعرِّض قد إنك
إىل البقاء سوى يسعني فال أبي» يا معي «ابَق هنا: إىل به ِجيء حني ابنه) (وهو فالن يل
نقطة فأقرب متعذًرا املستشفى يف جواره إىل مقامي كان وإذا أفعل، أن أرادني كما جانبه
النوم إىل بحاجة لكنك له: قيل غرفته؛ نافذة من بالقرب الشارع من املكان هذا هي إليه
بي ليس فأجاب: املضني! النحو هذا عىل جالًسا فيهما لبثت كاملني يومني بعد والراحة

… نوم يف رغبة أقل
األبوية؟ بالعواطف يعبأ ال شعب يف يعيش أب مشاعر أهذه

يل وحدَّد األسبوع، عطلة لنقيض الريف إىل رحلة يف مصاحبته إىل «ه» مسرت دعاني
تم إنما العجيب، الرجل هذا رأيت قد أكن لم الفنون. متحف أمام الواحدة الساعة يف موعًدا
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بالحيوية ممتلئًا والستني الخامسة يف رجل إزاء رأيتني املوعد جاء فلما بالتلفون؛ التعارف
البساطة عليه تظهر قلبه؛ كل من يضحك أن دون واحدة دقيقة عليه تميض ال والنشاط،
مليئًا قلبًا فرتى قلبه إىل ببرصك تنفذ أن تلبث ال لكنك ونكاته، وثيابه حديثه يف الشديدة
ترحيبًا بي ب رحَّ … همومه إزالة عىل قادرات املتوالية الضحكات أن ظن وقد بالهموم،
وصاح املتحف، بموظفي الخاص الخلفي بابه من الفنون متحف إىل بي ودخل كريًما،
مكان يف الصياح هذا يستبيح أراه أن األمر أول فعجبت البنات؟! هؤالء أين صوت: بأعىل
(وهو «ك» الدكتور أجابه … اآلن أنا رجل أي مع الدقة وجه عىل أعلم أكن لم ألنني كهذا؛
صياحه: إىل «ه» مسرت فعاد أتبينها؛ لم بعبارة صائًحا املتحف داخل من املتحف) مدير
وكنا البنات! أردت إنما عندي، قيمة من لك فما رؤيتك، إىل أسعى وال أنت أريدك ال أنا ال،
فتاة جاءت وعندئٍذ فسلَّْمنا، املتحف، مدير «ك» الدكتور مكتب بلغنا قد اللحظة هذه يف
الدكتور ضيفنا هو فهذا «م» يا تعايل «م»؛ ذي هي ها وقال: «أهًال»، «ه»: صديقنا فصاح
والعرشين، الثالثة يف فتاة هذه و«م» … اليوم رحلة يف سيصحبنا مرص، من جاءنا محمود
يف وسط وهي الخزف؛ زخرفة هو وفنُّها املتحف، يف وتعمل الجميلة، الفنون يف درجة تحمل
يف كثريات مرصيات تشبه ألنها ْقت؛ لصدَّ مرصية إنها يل قيل لو نوًعا، الجسم مليئة جمالها،
الشخصية قوة من «م» بلغت كم تعلم أن تكفيك ا جدٍّ قليلة ودقائق عينيها؛ وسواد برشتها
وتتحدث تنظر كأنها وتحدثنا لها، بالنسبة الكهول نحن إلينا تنظر فهي بالنفس؛ والثقة
تجهل. أنها يخجلها وال تعلم، أنها يغرها ال واضح؛ وتعبريها واضح، صوتها صغار! إىل
«ه»، سيارة وركبنا وأنا، «ه» ومسرت «م» فتاتنا الثالثة: نحن املتحف من خرجنا
ومعها وعادت صامتة، «م» فنزلت الطريق، يف منزل أمام السيارة بنا وقفت قليل وبعد
أنها عرفت وقد وتعرَّفنا؛ فسلَّْمنا «ب»، السيدة هي والستني، الخمسني بني عمرها سيدة
ومنشور؛ مطبوع من الجامعة تخرجه ما كل عن املسئولة فهي الجامعة؛ يف املطبعة مديرة

اليوم. رحلتنا يف الرابعة الزميلة هي «ب» والسيدة
يف انطبعت التي التفصيالت ألوف من أدَُع وماذا أقول ماذا الحقيقة يف أدري لست
من الذاكرة سطح عىل يطفو ما يكتب القلم سأترك فإني ولذلك الرحلة؛ هذه من ذهني
عىل مخلوق أمرح «ه» مسرت العجيب الرجل هذا شخصية هو به أبدأ ما وأول تفصيالت؛
إىل ويدفعك الخجل عنك ينُفَض أن دون واحدة دقيقة ترافقه أن يستحيل األرض؛ ظهر
عىل يلعب الصغري الطفل كأنه والزئاط الصياح عن ينقطع ال إنه دفًعا؛ املرح وإىل الضحك
فهو منها؛ هبط التي بأرسته ويعتز املنطقة، أغنياء من وهو واملاء؛ الرمل يف البحر شاطئ
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فوق هو ثم كوملبيا؛ يف واسًعا عمًال ويدير الفدادين، من ألًفا ستني نحو يملك اآلن وحده
الناس. يف ومشهور الوالية شيوخ مجلس يف وعضو محاٍم ذلك

الخلفي، املقعد يف «م» واآلنسة «ب» السيدة وجلست السيارة، يف جانبه إىل جلست
اتفقوا لكنهم األمامي، املقعد يف تجلسسيدة أن ينبغي كان إذ التقاليد؛ يخالف ترتيب وهو
عىل تعليًقا «ه» مسرت يقوله ما إىل واالستماع الكاملة، الرؤية فرصة يل لتتاح ذلك عىل

الطريق. مشاهدات
الحرب ففي محزنة؛ قصة الصخرة لهذه إن وقال: صخرة، تحتها شجرة إىل أشار
أن جنونها لها ر وصوَّ الجنون، ها مسَّ أن تلبث فلم موته؛ خرب وجاءها ابنَها أمٌّ فقدت األوىل
السيارات إحدى راكبًا الطريق يف إليها آٍت إنه فيه لها يقول خطاب ولدها من جاءها قد
يوًما تنتظرها ولدها؛ تحمل التي العامة السيارة تلك قدوم تنتظر فهي ولذلك العامة؛
الصخرة، هذه إىل املجيء عن واحًدا يوًما تنقطع ال عاًما عرش خمسة ظلت وقد يوم، بعد
وكلما وخيط؛ وإبرة طعام، من قليل معها الشمس؛ مغرب حتى النهار طول والجلوس
كتب عامة، سيارة يف قادم إنه ولدي، أنتظر «إنني له: قالت الطريق، يف إنسان بها مرَّ
تشد التي الشديدة العاطفية األوارص عىل دليًال القصة هذه أكتب إنني «… هذا يقول إيلَّ
يف قوًما الناس عنهم يقول كما األمريكيون فليس بعض؛ إىل بعضها الواحدة األرسة قلوب

بحمده! ويسبِّحون وحده «الدوالر» يعبدون حجر، من قلوب صدورهم
تراه ماريون، اسمه مشهور قائد — الجنوبية كاروالينا والية — الوالية هذه تاريخ يف
وقد … كبرية بحرية عىل اسمه ويُطلق الشوارع، أسماء يف ومذكوًرا التماثيل، يف مخلًَّدا
الولد ورثها ماريون، ألرسة كانت مزرعة إنها «ه»: مسرت فقال كبرية، مزرعة عىل مررنا
أرسته، يف الثاني الولد هو ماريون القائد وكان عندنا؛ السائد الوراثة قانون حسب األكرب
ذلك عن يدافع «ه» مسرت أخذ ثم واشتهر. للحرب خرج ملا ذلك ولوال شيئًا، يرث فلم
جهٍة ومن يتجزأ؛ فال األرسة ُمْلك عىل يحافظ جهٍة من أنه أساس عىل الوراثة يف النظام
رضب يف ًقا موفَّ وكان اآلخرين؛ األبناء أمام األخرى امليادين يف الظهور فرصة يهيئ ثانية
الثوالث، أو الثواني األبناء كانوا ألنهم اشتهروا رجال أسماء ذاكًرا كثرية، أرسات من األمثلة
اآلن تغريَّ قد النظام هذا لكن … صوت وذيوع وإنتاًجا عمًال األرض يف يسعون فخرجوا

األبناء. جميع بني متساوية قسمة املرياث وأصبح هنا،
اإلسكندرية إىل القاهرة بني املسافة من يقرب طريًقا قطعنا وقد — كله الطريق
وأشجار خرضة كله الطريق — كوبر سانتي خزان اسمه بحريٍة عىل خزاٍن إىل قاصدين
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يف مرص وتنافس قطنًا تزرع والية فهذه وقصبًا؛ قطنًا مزروعة بحقوٍل ومررنا باسقة؛
إال أنظر أن أستطيع وال — تدلني السطحية فالنظرة وقطن؛ قطن بني شتان لكن قطنها،
ظاهر ُقطنَهم أن عىل تدلني — بالزراعة الخربة قليل ألنني الرسيعة؛ السطحية النظرة هذه
املحصول غزيرَة ثماره نضجت وقد القطن حقل ترى فلسَت قطننا؛ إىل بالنسبة الضعف

األحمر. الطوب بمسحوق مغطاة كأنها حمراء واألرض املرصي، القطن غزارَة
ما إذا وهو «ه»، مسرت مع مفتاحه الطريق، يعرتض خشبي باٍب إىل بالسيارة وصلنا
الباب تفتح أن «م» اآلنسة من «ه» مسرت وطلب الشجر؛ كثيفة غابٍة يف الداخل دخل انفتح
مسرت يل فقال النزول، عناء اآلنسة عىل ألوفر ذلك أفعل أن أنا فهممُت املفتاح؛ ناولها وقد
قليل أنك إيلَّ يُخيَّل بالنساء، وأْخَرب منك أكرب فأنا الرأي؛ مني اسمع مازًحا: ضاحًكا «ه»
هاتني عىل توزِّع وأخذَت الشكوالتة، من صندوًقا معك أحرضَت قد ذا أنت فها بهن؛ الخربة
له النساء كسب لكن النساء، تكسب الحلوى أن ظانٍّا الطريق، طول َحْلواك من املرأتني
يؤدينها أعمال من أكلفهن بما النساء تشغيل أحب وأنا بالعمل، إذاللهن وهو واحد، طريق
«م» ونزلت الباب! وافتحي انزيل «م» املصطنع: الِجدِّ لهجة يف وقال «م» إىل والتفت …

الجميع. وضحك
عىل كان الغابة قلب يف بيت عند ووقفنا الكثيفة، الغابة يشق ضيق طريٍق إىل دخلنا
ر فتصوَّ صغري؛ وطفل وفتى وفتاة «س»، اسمها ما، نوًعا السن يف متقدمة سيدة فته ُرشْ
بهذا؛ ب ويرحِّ تلك ويقبِّل هذه يمسك مهلًِّال، صائًحا البيت دخل كيف امَلِرح الرجَل هذا
لنا وأتوا يتحركها، حركة ولكل «ه» يقولها لفظة لكل كلنا نضحك الرشفة عىل جلسنا
صعبة «محمود» فلفظة باسمي؛ النطق استعادوني جلوس نحن وبينا الرشاب؛ بأكواب
قصاصات؛ من حزمة جيبه من «ه» مسرت أخرج أن إال هو فما ينطقوها، أن عليهم ا جدٍّ
أن عت توقَّ هاكم! قائًال: الجالسني بني وبعثرها منها! قصاصة كل عىل مكتوب واسمي
تدق أن سكرتريتي من فطلبت محمود، الدكتور اسم عن الرحلة أثناء كثريون يسألني
أخرجت اسمه عن سائل سألني فكلما صورة؛ ثالثني أو عرشين يف الكتابة آلة عىل اسمه
هي «س» السيدة أن عرفت … املنظر هذا أضحكني … القصاصات هذه من واحدة له
كوملبيا متحف يف يشتغل فنان وهو ابنتها، زوج هو والفتى ابنتها، هي والفتاة صديقته،

«م». اآلنسة مع
البحرية، يف فيها نستحم النهار ضوء من ساعة ندرك لعلنا بنا هلموا «ه» مسرت قال
شاطئ عىل الخشبية أكشاكه إىل ونقصد الدار هذه لنرتك العذر هذا َخَلَق أنه والظاهر
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نذهب أن منا وطلبوا العشاء، عىل دعونا الدار أصحاب لكن الليل، سنبيت حيث البحرية؛
السابعة. الساعة يف إليهم لنعود

ما كل فيها خشبية، أكشاك ستة نحو فيه البحرية، شاطئ عىل منعزل مكان إىل ذهبنا
تضحك؛ درجة إىل الرتتيب مهوشة األشياء هذه لكن الراحة؛ أسباب من اإلنسان يتصوره
منهما؛ الدرجة هذه يبلغ كيف عرف ملا وهرجلة خلط يف األثاث يضع أن إنسان د تعمَّ فلو
… إلخ وطعام وأواٍن وأطباق لها، عدد ال التدفئة وآالت التربيد آالت تريد: ما كل تجد لكنك
الصغري، املنزل إىل أقرب كبري كشك هو له وكان يل، وآَخر للسيدتني، كشًكا ص خصَّ إلخ؛
أن سوى يملك ال الزائر إن للكتب. وغرفة للجلوس ورشفة واملطبخ الطعام غرفة فيه
عجيبة، أشياء فيه يجمع ألنه هناك؛ «ه» مسرت منزل يف يراه ملا متواصًال ضحًكا يضحك
من قطعة يضع أن من مثًال عنده بأس فال الجدران؛ عىل ويعلِّقها املناضد عىل يضعها
بل مئات، أقول ال ترى، األشياء هذه ومن الجدار! عىل باليًا حذاءً يعلق أو الصدئ، الحديد
ويقول: نفسه، عىل معك يضحك وهو قديمة! منوعات يبيع دكان هذا منزله كأنما ألوًفا،

القمامة. أكوام من األشياء هذه معظم يجمع إنه
آيات من آية الداخل من واملنزل الداعية، األرسة منزل إىل فذهبنا الَعشاء وقت جاء
راهب محراب يف أنت كأنما الغابة، قلب يف وعزلة هدوء بساطة: يف الذوق وحسن الفن
جميل، ُحلم يف باالسرتسال توحي خافتة الطعام وغرفة الجلوس غرفة يف واألضواء عابد،
لم التي العادة هي كما — بالصالة طعامنا وبدأنا الشموع، وضعوا الطعام مائدة وعىل
الفلسفة عن أوًال معي الحديث معظم وكان — شهدتها مائدة أية عىل واحدة مرة تشذ
اثنني بيننا ألن دقة؛ ويف خربة يف عنه يسألونني القديم، املرصي الفن عن ثم واتجاهاتها،
فقد حال كل وعىل مرصيٍّا، دمُت ما املرصي الفن بدقائق ا ملمٍّ وحسبوني الفن، داريس من

الباب. هذا يف أسئلة من إيلَّ وه وجهَّ ما معظم إجابة يف هللا وفقني
طعاًما لنشرتي مدينة بأقرب مارِّين البحرية، شاطئ عىل أكشاكنا إىل العشاء بعد عدنا
صاحب يل قال والتكريم، بالرتحاب يقابلونه جميًعا، للناس معروف «ه» مسرت للغد،
ماله رصف يحب عجيب، رجل هذا «ه» مسرت إن حاجاتنا: نشرتي فيه وقفنا الذي الدكان
كثري ثريٌّ إنه ضيوف؛ من جماعة ومعه إال بلد أي يف أو مكان أي يف تراه ال الناس، عىل
تركنا وملا ف. ليُْرصَ ُكِسَب إنما املال إن يقوله: ما ينفذ وهو — يقول ما كثريًا لكنه الكسب
أشخاص، خمسة األقل عىل قتل قاتل! إنه التاجر؟ هذا رأيت هل «ه»: مسرت يل قال الدكان
عن يقل ال مبلًغا جرائمه من وكسب معدًما، فقريًا كان جريمة، عليه تثبت لم ذلك ومع
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ثم … املجتمع يف اسم ذا وأصبح نجاحه واطرد هذه تجارته وبدأ دوالر، مليون نصف
مًعا؟ ومحزناته ومضحكاته الَقَدر سخرية من هذا أليس وقال: قليًال «ه» مسرت سكت

البحرية نعرف فال حولنا من ضارب الظالم «ه»؛ مسرت رشفة يف العشية جلسنا
«س» السيدة منزل يف بدأناه الذي الحديث واستأنفنا موجها، أصوات من إال منا القريبة
يف — يعارضان «ب» والسيدة «ه» وكان املعارص، الفن عن حديث اآلن أنه إال الفن، عن
الفنانني هؤالء من واحد أنا كأنما حرارة يف مدافًعا وانطلقُت املعارص، الفن ألوان — تهكم
أن أدري أكن لم … حني بعد حينًا بالقليل إال تنطق ال صامتة «م» اآلنسة وظلت املعارصين،
وتتلمس الشديد، اإلعجاب نظرة إيلَّ تنظر وأصبحْت غزًوا، «م» قلب غزا قد الفن يف حديثي
هذا مثل عىل قائًما الناس هؤالء عند الحب يكون ما أكثر وما أقولها، كلمة كل شفتي من

اإلعجاب!
كان يل: قال غريب، عاَلم بأرسه، عاَلم أنه عرفُت «ه» بمسرت معرفة ازددت كلما إنني
واحًدا كتابًا أن تعرف أن ويكفي عظيمة، أثرية قيمة ذات كتب وفيها كبرية مكتبة ألبي
جامعة إىل بأرسها املكتبة وأهديُت بيعه، رفضُت ذلك ومع دوالر، آالف عرشة فيه يل ُعِرَض
يذكر أخذ — عظيمة قيمة ذات فنية صوًرا وجدي أبي ترك وكذلك الجنوبية؛ كاروالينا
غرفة من أكثر تمأل اآلن هناك وهي بكوملبيا، الفن متحف إىل فأهديتها — باالسم بعضها
مع رصيح رجل إنني قائًال: أضاف ثم … وأهله) املتحف عىل دالَّته رس أدركت هنا (ومن
منتفع غري داري يف أبقيها فلماذا الصور، أو الكتب إىل حقيقيٍّا ميًال أميل ال إنني نفيس؛
النزعة؛ يف معي تختلف زوجتي كانت الناس؟ من ممكن عدد أكرب بها أمتِّع ال ملاذا بها؟
تريدني كما أعيش أن أريد بسيط، فرجل أنا وأما والظهور، األرستقراطية إىل تميل فهي

تصنُّع. وال تكلُّف ال أعيش، أن طبيعتي
أحدنا بإعدادها يقوم أن بد ال فكان القهوة، نرشب أن الرشفة يف جلوس ونحن أردنا
«ه» مسرت فقال ذاك، يف أو هذا يف أشرتك أن يف فألححُت آَخر؛ األقداح بغسل يتعهد وأن
الرشفة يف هنا نجلس أن مهمتنا رجالن، وأنا أنت بأدبك، النساء علينا تتلف ال باهلل مازًحا:
والء، يف الخدمة واجب لنا تؤديان فامرأتان هاتان وأما السيجار، وندخن الرشاب نرشب

ذلك. يف شك أالَّ ضحك: يف السيدتان فتجيب بنات؟ يا كذلك أليس
أن السيدتني من كلٌّ فعرضْت اإلفطار؟ بإعداد غًدا يقوم ذا َمْن «ه»: مسرت وسأل
رأيت؟ هل املعهود: بمرحه يقول وهو ضاحًكا «ه» مسرت إيلَّ فينظر املهمة، بهذه تقوم
وتغسالن لنا تطهيان وهما السيجار، وندخن نرشب رجالن، وأنا أنت البال، مسرتيح اقعد

بنات! يا هيا واألقداح، األطباق
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أكتوبر ١٨ األحد

والذاهب املكان، يُْعَرف وباسمها بنوبولس، قرية هي الخشبية أكواخنا مكان إىل قرية أقرب
التي الغابة حافة عىل يقع قديم ريفي بريد بمكتب يمر البحرية شاطئ عىل األكواخ إىل
مسرت أشار جوالتنا، يف املكتب هذا أمام بالسيارة مررنا فكلما البحرية، إىل لنصل نتخللها
عمودية َفتَْحتُه هنا الخطابات صندوق وقال: عاليًا ضحًكا ضاحًكا الربيد مكتب إىل «ه»
«ه» مسرت يقولها البسيطة الحقيقة هذه أفقية) الصندوق فتحة تكون أن طبًعا (العادة
عن ينقطع وال التكرار، من يمل ال عاليًا، ضحًكا يضحك مرة كل ويف هناك، مررنا كلما
نفسه بساطة عىل دال كله وهذا جديًدا؛ كشًفا يكشف مرة كل يف كأنه مرة كل يف الضحك
كله األمريكي الشعب وصف إىل أَْميََل اآلن أصبحت أني والحق نفسيته، يف د التعقُّ وعدم
أن جاز نصف إذ بالطبع (ذلك نفسه عن التعبري يف حرٍّا انطالًقا انطالقه وهي الصفة، بهذه
شفافيتها، يف الطفل نفس إىل أقرب شفافة نفس ذو األمريكي الصفات)؛ من بصفة شعبًا
عن يعربِّ طليق حر نحوٍّ عىل والسلوك القول من تمنعه التي الداخلية القيود فيها ليس
قميًصا يلبسرئيسجمهوريتهم أن غرابة ال مجتمع؛ يف مستطاع أقىصحدٍّ إىل الفرد فردية
الوجهة من املأزوم نظر يف تافه هو ملا «ه» مسرت يضحك أن يف غرابة وال ملوَّنًا، ًرا مشجَّ
أثقال! من عليها وما األرض له تهتز أن إىل والضحك املرح عن نفسه يُلِجم الذي النفسية،
مسرت مني طلب املائدة عىل جلسنا فلما اإلفطار، طعام و«م» «ب» السيدتان لنا أعدت
نعماءه هللا يديم بأن دعاء املقصودة والصالة طريقتنا، عىل الطعام صالة أصيل أن «ه»
الذي «ه» مسرت عند حتى منه بد ال أمٌر بالدعاء األكل بدءُ … بالبسملة فتمتمت وبركاته؛

إيمان! كل من قلبه خال قد أْن إليك يُخيَّل
منزل إىل «ه» مسرت بسيارة فأرسعنا وتجديف، سباحة يف رغبتها «م» اآلنسة وأبدت
إليه ليطلب املنطقة؛ هذه يف «ه» مسرت أمالك عىل الحارس يسكنه الغابة، جوف يف صغري
فله العيال؛ يف مكثار إنه الرجل هذا عن «ه» مسرت لنا وقال بقارب، البحرية إىل يجيء أن
جديد مولود إنشاء يستطيعان كيف وزوجته الرجل نسأل تعالوا جديد، مولود عام كل يف
أن إال هو وما … َمِرًحا َفِرًحا ضاحًكا مرة، بعد مرة «ه» مسرت ذلك يقول … عام كل يف
وجلسْت املطلوب، القارب تحمل كبرية نقل سيارة يف الحارس هذا البحرية شاطئ إىل جاء

الكثريين. أطفاله من وطفالن زوجته جانبه إىل
فقد جبار، مرشوع البحريتني؛ بني املقامة الكهرباء توليد محطة إىل ذهبنا الضحى ويف
األخرى البحرية يف ماؤها ليصبَّ صناعية؛ بطرق البحريتني إحدى يف املاء مستوى رفعوا

36



الجنوب ويف الطريق، يف

يفهمه، أن مثيل عىل يستحيل ما لنا يرشحون املهندسون أخذ … الكهرباء مولًِّدا متدفًقا
عنهم يفهم واحد إنسان الدنيا يف يكون أن ألعجب وهللا إني «ب»: السيدة قالت لقد حتى

يرشحونها! التي األشياء هذه
منها، فائدة ال فئة من واحد أنني فيه، تكلُّف ال حقيقي بشعور امتألُت قد أني الحق
عاريًا، تكسو وال جائًعا، تُشِبع ال نظرية دراساٍت يف حياتهم قضوا الذين أولئك وأعني
تلتوي التي األنابيب هذه إىل أنظر أنملة. قيد تتأخر أو أنملة قيد الدنيا بها تتقدم وال
الصوت وهذا املفاتيح، وهذه املصابيح، هذه وإىل ضخم، حيوان أمعاء كأنها بعضها عىل
يرى الدنيا يف مجنون أي وأسمع: أرى إذ لنفيس ألقول وإني املكان، جنبات يف يطنُّ الذي
تحليالت يف تُْقَىض أن لحياته يختار ثم البرشي، العقل يصنعها وتُقام، تُصنع األشياء هذه
صغاًرا، شبانًا كلهم املهندسون كان حياتي؟! أقيض كما نظرية خيالية وشطحات لفظية
نحو أي اليوم؛ يف دوالًرا ثالثون هو منهم للواحد راتب أقل أن «ه» مسرت أنبأني ذلك ومع

يزيد! أو جنيًها عرش اثني
يشء كل عنه يعرف املرشوع، رئيس فهو هناك؛ الناس احرتام موضع «ه» مسرت كان
بنفسه وعرَّفه مهندس جاءه هندسة؛ يدرس ولم القانون درَس محاٍم أنه من الرغم عىل
يل ع لتوقِّ كذا؛ عام بنيويورك مكتبك يف جئتك الذي أنا «ه»؟ مسرت يا تذكرني أال قائًال:
«ه» مسرت يا أتدري املرشوع؛ لهذا الدوالرات من ونصف مليون رصف الرصف؛ إذِن عىل
أمامي الذي الرجل هذا توقيع أقول: كنت األوراق؟ ع توقِّ وأنت لنفيس أقول كنُت ماذا
ذلك وجعلت القيمة؟ هذه بمثل توقيعي فيه أرى يوم يأتي فهل الدوالرات، ماليني يساوي
يوًما التوقيع استغرق كيف لنا يحكي «ه» مسرت وأخذ … وُمرتجاي أميل ساعتئٍذ منذ
ورقة كل ومن األوراق، من ألًفا كذا توقيع من بد ال كان إذ املساء؛ إىل الصباح من بأكمله
عرش اثنا معه مال يده يف أماله إذا كهربائيٍّا، قلًما لذلك يستخدم فكان نسخة، عرشة اثنتا
عىل األقالم بقية عت وقَّ يده، يف الذي بالقلم ورقة عىل ع وقَّ وإذا آلية، بطريقة أخرى قلًما

آلية. بصورة النسخ بقية
دراستي أتفه ما : املتحرسِّ زفرة أزفر وأنا فقلت الكهرباء، توليد محطة من خرجنا
وبغري إنسانية، فدراستنا أوافقك؛ ال أنا «ب»: السيدة يل فقالت العظيمة! املنشئات هذه أمام
املاس لصار املاس أحببن قد النساء أن فلوال شيئًا، املنشئات هذه تساوي ال اإلنسان مشاعر

خسيًسا. حجًرا
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فالسمك البحريتني؛ يفصل الذي السد قرب السمك يصطادون بقواربهم وقفوا كثريون
الفرق أبعد ما ولكن ننظر، وقفنا املاء؛ سطح قرب جماعات جماعات تراه هناك، ا جدٍّ كثري
يهبط فمثًال أرى! وال فأنظر أنا أما ينظر، حني يرى «ه» كمسرت فرجل ونظر! نظر بني
ليتلقط ينزل الفالني، الطائر فهو «ه» مسرت عند أما صاعًدا، هابًطا يطري أبيض طائر
يزيد فال املاء، سطح من قريبًا يتلوَّى السمك إىل وأنظر مرسًعا، به ويطري الصغري السمك
التقمت قد الفالني النوع من سمكة فهو «ه» مسرت عند أما ذلك، عىل عيني يف املنظر هذا
فريستها؛ تأكل كيف تعرف اآلكلة السمكة إن قائًال: يضيف ثم الفالني، النوع من سمكًة
تتعرَّضلرضبات وال املقاومة، فتقيضعىل الرأس تقضم حتى بالذيل، ال بالرأس تبدأ فهي

حلقها. داخل الذيل
كبريًا عدًدا الطريق يف ورأيت البحرية، عىل الهادئ مكانها يف الخشبية أكواخنا إىل ُعْدنا
ووراءه انطلق قد السيارة صاحب فرتى الصيد، قوارب وراءها تجر التي السيارات من
عطلة يف السمك يصيد حيث إىل قاصًدا نفسها، السيارة كعجل َعجٍل عىل مركَّب قارب
سيارتها، إىل مشدوًدا قاربًا وراءها وتجر وحدها، فتاة تقودها سيارة ملحُت وملا األسبوع.
وثالثًا ثانيًا؛ تقودها كيف وتعرف أوًال؛ سيارة صاحبة فهي كان! هللا شاء ما لنفيس: قلُت
رياضة األقل عىل تعرف وخامًسا السيارة؛ إىل القارب تشد كيف تعرف ورابًعا قارب؛ لها
رقيب وال حارس فال وحدها فتاة هي وسادًسا تجديف؛ أو سماكة أو سباحة من واحدة

فتاة. يف متمثلة الغربية املدنية هي هذه قائًال: لنفيس ذلك عىل وعلَّقُت …
يزداد السيارات عدد إن الطريق: يف السيارات كثرة عىل تعليًقا «ب» السيدة قالت
املضمار هذا يف أمامها يزال ال ذلك رغم أمريكا بأن «ه» مسرت فأجابها شديًدا؛ ازدياًدا
خمس كل واحدة سيارة هو اآلن اإلنتاج فبينما سيارة، فرد لكل تنتج حتى طويل طريق

يوم. كل آالف سبعة السكان من تنسل فإنها اليوم) يف سيارة ٢٨٨ (أي ثوان؛
ال إني فقلت: السباحة، أردية «ه» مسرت علينا ع ووزَّ البحرية، يف يسبحوا أن وا همُّ
هذه يبلِّغ وراح ضاحًكا «ه» مسرت فانفجر … أنظر الشاطئ عىل لكم وسأقف أسبح،

البرش! أعاجيب من أعجوبة هي كأنما و«م» «ب» لزميلتينا الكربى النكتة
منها. ذلك حسبي وصفها، من انتهيت ملا الرحلة تفصيالت يف اسرتسلُت لو

إىل «ه» مسرت الطريق يف بنا انعرج عائدون نحن وبينا عًرصا، العودة طريق وبدأنا
التاريخ يف هنا جوز شجرة زرعُت قال: أين؟ إىل فسألناه: ما، موضٍع يف الغابة جوف
ويهذِّبها هنا يقلِّمها فراح الشجرة، عند ونزلنا الطريق؛ هذا يف مررت كلما وأرعاها الفالني،
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املوضع ذلك يف وأخرى املوضع، هذا يف شجرة أزرع أن إيلَّ يشء أحبَّ إن وقال: هناك،
سألتْه الوالية؛ يف جوز أكرب عىل أحصل أن محاوًال رحالتي، يف أرتادها التي املواضع من
لكي فأجابها: الفروع؟ هذه كل قطعت ملاذا والتشذيب؟ التقليم هذا فيَم «ب»: السيدة
فائدة ال فروٍع تغذية يف عصارتها تنفق أن بدل الثمار تكبري يف كله جهدها الشجرة تركز
شجرة به زرع الغابة، حافة عىل وحيد منزل يجاوره آَخر موضع يف نزلنا وكذلك منها؛
الرجل فخرج صوت، بأعىل املنزل سكان وينادي الفروع يقلِّم «ه» مسرت فراح أخرى؛
وهو «ه» مسرت فالتقطه األرض، عىل ساقًطا الجوز بعض كان هنا … بنا با ورحَّ وزوجته
يناول وأخذ جديدة، بلعبة فرحته يف الصغري الطفل كأنه مرح، بعده ليس مرٍح يف يصيح
يف رأيكم ما األصدقاء، أيها برصاحة قولوا ويصيح: التقط، مما جوزتني أو جوزة منا كالٍّ
أحسست إذا يلومني ذا َمْن … أروع ما آخر: وقال ألذ! ما قائل: فقال العجيب؟ الجوز هذا
وأي أنا؟ البرش من نوع أي كهذا؟ رجل برتبية تربيتي قارنُت حني العميقة بالحرسة عندئٍذ
إنه األجل؟ جاءها إذا تموت ثم لتنمو ُغذِّيَت البهيمة عىل أزيد بماذا نشأُت؟ النشأة من نوع
والقدرة الطبيعة استطالع يف الرغبة هذه بغري إنه بل حياة؛ فال بالحياة الشغف هذا بغري
املثقف فليس ثقافة؛ فال كائنات، من الطبيعة تبديه ما لكل والتعجب الدهشة عىل النفسية
املشرتك وقفة الدنيا من يقف حي رجل املثقف إنما الرأس، جمجمة يف ُخزنت متنقلة مكتبة

وخبيئها. لرسها واملستطلع ونموِّها، رها تطوُّ يف

أكتوبر ١٩ اإلثنني

منزله، إىل الغروب ساعة أمس الجامعة يف طالب ذهب غرابته: له حادث اليوم صحيفة يف
عمله، مكان يف أبيه إىل هادئة باردة بأعصاٍب وذهب السيارة أخذ ثم قتلها؛ حتى أمه ورضب
عزًما يضمر لكنه املشتاق؛ االبن كأنه السيارة يف املنزل إىل به يعود أن أراد إنما أنه زاعًما
يف الشهادة ألداء البوليس قسم يف مطلوبًا — عجيبة بمصادفة — أبوه وكان أباه؛ يقتل أن
أن الحديدية بأعصابه االبن واستطاع بل البوليس، قسم عىل بأبيه االبن َفَعَرج ما، حادٍث
إىل فيه يذهبان موعد عىل معه كان الذي — أصدقائه ألحد ليقول البوليس تلفون يستخدم
صحب وأخريًا فلينتظره، محالة ال معه ذاهب لكنه موعده، عن قليًال يتأخر قد إنه السينما:
الباب من بأبيه يدخل أن الولد ودبَّر شيئًا؛ األمر من يدري ال والوالد الدار، إىل ولده الوالد
يدخالن والولد الوالد يكد ولم القتيل؛ أمه جثة فيها امللقاة بالغرفة يمر ال حتى الخلفي
الجريان ألن عليه؛ اإلجهاز يستِطع ولم النطق، فأفقده رضبًا والده عىل الولد انهال حتى
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زمالء ُسئل قد أن والعجيب … وجدوا ما فوجدوا األمر يستطلعون فجاءوا حركة وا أحسُّ
يف فكم سلوًكا! وأطيبهم خلًقا الطالب أهدأ من كان أنه عىل فأجمعوا الجامعة، يف الطالب
النفس لعلم هللا أراد إن النفس علماء وإال هللا إال إليها الدوافع يعلم ال مآٍس من الدنيا هذه

ونتائجه. أحكامه إىل يُرَكن علًما يكون أن
إىل وال ملاذا أْدِر ولم كوملبيا، فندق يف مساءً لقائه إىل أذهب أن «ه» مسرت دعاني
به، التقيُت كلما مرحه من قبًسا نفيس يف يشيع الذي الرجل هذا أحببت لكني نذهب، أين
كان إن يأبه ال ويصيح يضحك عهده كمألوِف وراح بحفاوة، الفندق بهو يف فاستقبلني
األربعني نحو يف جالسة امرأة البهو وسط يف وكان الحجارة! من ِقَطع أو ناس الفندق يف
سيدتي يا إنني وقال: منها ودنا فأخذني الجمال؛ من عالية درجة عىل لكنها عمرها، من
أنِك ح أُرجِّ إني لها: قال ثم مرص؛ من الضيف هذا لك أقدِّم أن أريد ذلك مع لكني أعرفك ال
قسيس، صحبة يف رأيتك ألني الليلة؛ ينعقد الذي القساوسة اجتماع يف كوملبيا إىل جئِت قد
زوجك كان إن يل شأن ال مازًحا: فأجابها معه؛ جئُت زوجي هو القسيس هذا نعم، فقالت:

الجمال. رائعة أنِك هو شأني إنما أخاك، أو
عندئٍذ فعرفُت املوائد، بها ت ُصفَّ فسيحة غرفٍة إىل السلم صعدنا أن إال هي وما
أعضائه: مهمة مرص، يف عندنا الرواد بنادي ا جدٍّ شبيه اجتماعي ناٍد يقيمه احتفاٌل أنه
الجميع يعرف حتى زوجاتهم األعضاء يقدِّم أن االحتفال من والغاية االجتماعية، الخدمة
أن الداعني من فطلب الحفلة، خطيب ليكون مدعوٌّ «ه» مسرت وصاحبي بعًضا، بعضهم
ليقول «ه» مسرت أخينا دور وجاء … النادي أعضاء إىل وقدمني بجواره، مقعًدا يل يعدوا
يقول أن أراد مستملحة، فكاهة يف املالحظة ظريف فهو بالضحك؛ هزٍّا القاعَة فهزَّ كلمته
يثري فكاهي أسلوب يف املعنى هذا فوضع قبل، ذي عن كوملبيا مدينة تغريت كم للحارضين
العادة كانت فقد اإلخوان؛ أيها عجيبًا تغريًا البلد هذا يف الدنيا تغريت قال: إذ الضحك؛
كربُت فلما فللكبار، صدورها أما وأرجله، الدجاج أجنحة األطفال يأكل أن طفولتي أيام
األنكد الحظ يل شاء لكن الصدور، أكلة من فيه أكون الذي العهد أرتقب كنت ألنني فرحت
غذاءً ليتغذوا الدجاج صدور يُعَطوا أن يجب األطفال أن الناس يف الطب رجال يذيع أن
تغريت … مًعا! العهدين يف فرصتي ضاعت فقد وإذَن وأرجل؛ أجنحة الكبار وحْسُب جيًدا،
الطريق ناصية عىل أقف حني طفولتي عهد عن التغريُّ مدى ألدرك وإني إخواني، يا الدنيا
يختلط أن مخافة رءوسهن عىل الشعر بإمساك مشغوالت النساء أرى فعندئٍذ ريح، يوم
أفخاذهن من فينكشف شاءت ما الثياب عنهن ترفع أن ذلك بعد وللريح تصفيفه، ويضيع
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بني بثوبها تمسك العاصف الريح يوم املرأة كانت فقد طفولتي عهد يف وأما ينكشف، ما
وهكذا. وهكذا … يحدث ما ذلك بعد رأسها لشعر وليحدث للعري، اتقاءً ركبتيها

عقله. برجاحة يكسبها مما ا جدٍّ أكثر روحه بخفة الناس قلوب ليكسب اإلنسان إن

أكتوبر ٢٥ األحد

عمره، من السبعني يف وهو «ت»، الدكتور ومعه «ه» مسرت جاءني صباًحا التاسعة الساعة
يف خاصة، بصفة شيكسبري بأدب ا ومختصٍّ عامة، بصفة اإلنجليزي لألدب أستاذًا كان
وله الشمالية؛ كاروالينا وجامعة تكساس وجامعة شيكاجو جامعة منها مختلفة، جامعات
جمع لشيكسبري»، «مقاالت عنوانه: العام، هذا ظهر كتاب أحدثها شيكسبري، عن كثرية كتٌب
فجعلها نثًرا، مرسحياته يف وردت التي آراءه املختلفة؛ املوضوعات يف شيكسبري آراء فيه
«ت» الدكتور يذكِّر يشء كل إن … مختلفة عنوانات تحت شيكسبري كتبها مقاالت كأنها
قلب. ظهر عن بأرسه شيكسبري حفظ قد أنه إليك ويخيل شيكسبري، من أسطر أو بسطر
نحو كوملبيا عن تبعد وهي جورجيا، بوالية أوجستا مدينة نحو السيارة بنا انطلقت
بدأ إذ العلمية؛ املدنية هذه عن السيارة يف «ت» الدكتور مع حديثي أول وكان ميل؛ مائة
وإني جزيرة، يف عاريًا أعيش أن وأتمنى الصارخة، املادية هذه أمقت إنني بقوله: «ت»
أحب وال أملك ال إنني الحياة؟ ن تهوِّ التي الحديثة اآلالت وراء الناس يتسابق ملاذا ألتعجب

يل. يكون أن أريد وال مصور مذياع يل ليس الحديثة؛ األدوات هذه معظم أملك أن
يف ألنه مادية؛ مدنية يُسمى الذي هذا عن له أدافع ورحت أوافقك؛ ال إني له: قلت
د، مجسَّ عقل مثًال فالسيارة تفكري؛ هو ما بقْدر مادة «العلم» وليس علمية، مدنية الحقيقة
التفكري يكون وماذا عقليٍّا، تفكريًا بلور قد فيها جزء كل ألن «مادة»؛ تسميتها الخطأ من

روًحا؟! يكن لم إن
… ألسمعك حديثًا أبدأ أن قلته بما أردت فإنما حديثك؛ يف امِض «ت»: الدكتور فقال
وبعقيدتنا الناسبنا هؤالء جهل مقدار عىل دليل ألف يوم كل أرى نفيسأن يف يحز كم
يف الظلم أكره نفسه الوقت يف لكني األعمى، الديني التعصب عن أكون ما أبعد إنني الدينية!
أصنام! عبادة أنه إال شاءوا ما اإلسالم يف فليقولوا بالحقائق؛ جهل عىل ينبني الذي الحكم
الدينية؟ عقيدتي ما يسألني أن «ه» ملسرت باعثًا فكانت بكنيسة، الطريق يف مررنا فقد …
فالكنيسة أحًدا؛ قابلت كلما إليك ه يوجَّ أال يستحيل سؤال وهو — أنتمي؟ كنيسة أي وإىل
سمعتك لقد فقال: مسلم؛ إني له: فقلت — بالهم يشغل املذاهب ب وتشعُّ رءوسهم، تمأل
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للكنيسة تتبعك أهي «مسلم»؟ كلمة تعني ماذا أفهم ولم عدة، مرات الجواب بهذا تجيب
جاء وقد مسلم، فأنا هذا؛ من يشء ال له: قلُت ماذا؟ أم الربوتستانتية أم األرثوذكسية
فهما حال كل وعىل الوجوه، بعض من لها تعديل فهو قرون، بسبعة املسيحية بعد اإلسالم
هي واحدة، أرومة من ثالثة فروع واإلسالم واملسيحية اليهودية ألن األصول؛ يف متشابهان

… خالق إله يف العقيدة
نعم له: فقلت «محمديٍّا»؟ أتكون هذه، «مسلم» بكلمة قط أسمع لم «ه»: مسرت فقال
من «اإلسالم» هو اسًما لها ألن تسمونها؛ كما باملحمدية عقيدتنا ى تسمَّ أن أحب ال أني إال
وقد للمسيح، واملسيحية لبوذا، فالبوذية ألنبيائها؛ تُنَْسب الديانات أن صحيح … «السالم»
معنًى «محمدية» لكلمة استعمالكم يف أحس لكني ملحمد؟ املحمدية تكون ال ملاذا تسأل

هللا. من بها يُوَح ولم رجل أنشأها عقيدة أنها وهو آخر،
غري شيئًا تعبد املحمدية أليست معذرة، لكن «ت»: الدكتور ووافقه — «ه» مسرت قال
ال الذي الواحد هللا عبادة تأكيده فهو واحد، بيشء جاء قد اإلسالم كان لو له: فقلت هللا؟

أحد. يشاركه وال يتعدد
له: فقلت «إمرسن» ذكرنا وقد قلب، ظهر عن األدب من ا جدٍّ كثريً «ت» الدكتور يحفظ
كليهما؟ أم الشعر أم املقاالت يرتجم أهو فسألني: العربية؛ إىل يرتجمه مرص يف أخي إني
أعجبني ومما جميلة، لفتات فيه حديثًا خصائصإمْرُسن عن يحدثني فراح املقاالت؛ فقلت:
يعلو ثم يهبط فهو البندول؛ اهتزاز تهتز كتابة يكتب أنه إمْرُسن أسلوب عن مالحظاته من
إنني إله، إنني كالجْزر، ضئيل «إنني إمرسن: فيها يقول عبارة مثاًال لذلك وذكر يهبط، ثم
ويعلِّق أخرى، مرة بضآلته ثم بعظمته ثم بضآلته يشعر فهو الجدار.» عىل صغرية نبتة
منَّا، واحد لكل مألوفة شعورنا يف البندولية الحركة هذه إن بقوله: ذلك عىل «ت» الدكتور

نفسه. يف يحسها كلنا
أهل إن أرسته؛ وأرض أرضه هي فسيحة زراعية أراٍض يف بنا يجول «ه» مسرت أخذ
«ه» فمسرت العتيقة؛ الزراعية البالد شأَن وبالَحَسب باألرسة يعتزُّون الجنوبية كاروالينا
الفدادين، من ألًفا وستون ثالثة فهذه ِمْلِكها؛ واتساع أرسته ومكانة وأجداده بآبائه فخور
مساحتها قطعة وهذه ألمه، أرضجده هي ألًفا وثالثون خمسة وهذه ألبيه، أرضجده هي
إىل أَخذَنا ثم … الزراعي للنادي أرضه من أهداها صغري مبنًى وسطها يف فدانًا ثمانون
جدًة تتفاوت املرمر، من كلها قبورها أرسته، مقربة هي الكثيف، الشجر وسط كبرية مقربة
«ه»؛ فالنة أو «ه»، فالن فيه: َمْن اسم قرب كل فعىل فيها؛ بادية األرسة وحدة لكن وتاريًخا،
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واحدة مقربة يف فيلتقون يعودون ثم ويتفرقون حيواتهم يف األرسة أفراد يتبعثر وهكذا
واحدة. أرسة

مشريًا هناك، مزرعة وقلب هنا غابة جوف إىل الطريق يف بنا ج يعرِّ «ه» مسرت وكان
أو فالن أو فالن، عمي ابن منزل هذا فيقول جريان، بغري وحدها قائمة منعزلة بيوٍت إىل
من ندخل لم لكننا بني، مرحِّ إليه فخرجوا املنازل هذه سكان رآه أن أحيانًا وحدث فالن؛
قيِّمة بمجموعة تحتفظ وهي فالنة، عمه البنة إنها عنها قال واحدة داًرا إال الدُّور هذه
جميلة، نََصٌف سيدٌة الدار هذه يف فاستقبلتنا نراها؛ أن لنا أراد النادرة الفنية الصور من
صغري مكتٍب إىل جلس عمره من العارشة نحو يف لها ابن وغري غريها الدار يف يكن لم
يبلغ وهو ا، جدٍّ بعيدة مسافة إىل له جار ال غابة، جوف يف وحده قائم البيت دروسه؛ يذاكر
بعد واحدة الدار غرف تُْدِخلنا السيدة أخذت ذوق، وحسَن وأناقًة نظافًة الكمال درجة
القرن يف األمريكيني الفنانني ألشهر وهي تقتنيها، التي الفنية الصور عىل لتطلعنا أخرى؛

«ه». أرسة ألفراد صور منها وكثري عرش، التاسع
«يانكي» كلمة معنى ما «ت» الدكتور سألت قد الدار، هذه بلوغنا قبل الطريق يف وكنت
يدرك ال اليوم إىل حزازات الجنوب وأهل الشمال أهل فبني الشمال؛ أهل بها يُوصف التي
تحرير حرب يف هزموهم الذين الشمال أهل يمقتون الجنوب فأهل أمريكا، زار َمن إال مداها
بني بعيدًة الفوارق تزال وال للجنوبيني، خفيف احتقار من يخلون ال الشمال وأهل العبيد،
هناك تكون أال الشماليون فرييد الزنوج؛ مسألة يف خصوًصا الجنوب، وأهل الشمال أهل
يختلطان ال نصفني املجتمع ينشق أن عىل الجنوبيون ويرص وأسود، أبيض بني تفرقة
سألت حال، كل عىل … والسود الِبيض الوجوه: من وجه بأي يتماسان وال يمتزجان وال
إىل وصلنا وملا يعرف، فلم الشمال؟ أهل بها تصفون التي «يانكي» معنى ما «ت»: الدكتور
معنى عن السيد لهذا فيه أبحث قاموس أعندك للسيدة: «ت» الدكتور قال السيدة، هذه دار
«إنجليزي» كلمة تحريف هي قائًال: دروسه يذاكر الذي الغالم فأجاب وأصلها؟ «يانكي»
وجعلوها «إنجليزي» كلمة األصليون الهنود حرَّف أمريكا إىل مرة ألول اإلنجليز هاجر فلما
احتمال جانبه وإىل الغالم، قاله الذي املعنى هذا فوجدنا القاموس وفتحنا … «يانكي»

هولندية. كلمة هي التي كي» «يان من مأخوذة تكون أن وهو آخر،
ملسرت قريٌب يسكنها التي الصغرية الدار وهي املقصودة، غايتها إىل الرحلة بنا وانتهت
شيخوخته يقيض اآلن وهو قاضيًا كان عاًما، وثمانون ستة وعمره «ه» القايض هو «ه»

الدار. هذه يف وحيًدا
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ونصف مرة كوملبيا تساوي مدينة وهي أوجستا، مدينة ضاحية يف «ه» القايض دار
اقرتبنا ملا جوها؛ لحسن الصدر داء من املستشفون إليها ويقصد األغنياء، يسكنها مرة،
دكتور يا إننا «ه»: مسرت يل قال «ه» القايض دار حيث إىل خاللها سننفذ التي الغابة من
ولذلك ضعيف؛ متهدم ُمسنٌّ رجل وهو «ه»، القايض عمي ابن بيت عىل قادمون محمود
أن فاعلم بذلك، يعبأ ال رأيته وإذا الرجوع يف نرسع رأيتنا فإذا عنده، املكث نطيل فلن

شيخوخته. ضعف هو السبب
ُقِطَعت صغري فضاء وحولها باسقة، أشجار وسط القائمة الصغرية الدار إىل وصلنا
صغريتان غرفتان ا، جدٍّ صغري املنزل بجعتان؛ عليها تسبح ماء ِبْرَكة فيه ونشأت أشجاره
صغرية منضدة وسطها ويف األربع، جدرانها عىل مكتبة األوىل الغرفة يف وحمام، ومطبخ
الثانية الغرفة ويف أشجاره؛ خشب من صنعها إنه «ه» القايض عنها قال جديدة، متينة
ثم الشهر، هذا أو األسبوع هذا مجالت املجالت، بأكداس لة محمَّ ومنضدة صغري رسير
يف اآلن حتى قرأه ما خالصة «ه» القايض علينا يقص وأخذ «املاء»؛ عنوانه مفتوح كتاب
معتمدة فيها فالزراعة الجنوبية؛ كاروالينا والية يف املاء بمشكلة خاص وهو الكتاب، هذا
هي وهذه للخطر، الزراعة فتتعرض املطر يمتنع أن أحيانًا يحدث قد لكن املطر، عىل

الكتاب. يعالجها التي املشكلة
فراح نادرة، أنواع من زهوًرا إليه يحمل ضيٌف معه ونحن «ه» القايض إىل وجاء
أرسارها، ويستطلع فنية لوحات يف يتفرَّس كأنه واحدة واحدة إليها ينظر الكهل القايض
النكات من تنقطع ال سلسلة حديثه فإذا بحديثه، القايض إلينا والتفت الضيف وانرصف
القوي العايل الضحك من تمكِّنه لم شيخوخته أن غري مستمر ضحك يف وهو والطرائف،
عىل — أبًدا الخمر يرشب ال أنه عنه حدثوني كانوا وقد «ه»؛ مسرت األصغر قريبه يفعل كما
أنَّى معه الخمر فزجاجة لحظة؛ الرشاب عن يمسك يكاد ال الذي «ه» مسرت قريبه عكس
زجاجة «ه» مسرت أخرج حتى الصغرية داره يف القايض مع نستقر كدنا فما — ذهب

طويلة. القايضفرتة نكات مثار فكانت خمره،
شيكسبري من أسطًرا يتلو — «ت» الدكتور مع — القايض«ه» أرى أن أدهشني وقد
«ت» الدكتور يبدأ أو «ت»، الدكتور فيها فيسايره األسطر هو يبدأ كان مناسبة؛ كل يف
يغوص وأيهما وأجود، زميله من أكثر يحفظ أيهما يتسابقان كانا كأنما القايض، فيالحقه

والسياق. املوقف تناسب لؤلؤة ومعه ليعود اللجي شيكسبري بحر يف
فأول أشجاره؛ وبني أرضه يف معنا يطوف أن شيخوخته عىل الكهل القايض أرصَّ
يريا أن يلبثا لن البجعتني إن فقال يده، يف الخبز من قطعة يحمل كان داره من خروجنا
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نفسه؛ عىل النكات يقول القايض فراح تأبها، لم البجعتني لكن عيلَّ؛ فيقبال يدي يف الخبز
املاء عىل يطفو أن السمك عوَّد قد وإنه بالسمك، مليئة إنها قال أخرى ِبْرَكٍة إىل انتقلنا ثم
السمك، له يأبه فال املاء يف الفتات يلقي جعل لكنه الخبز، بفتات إليه ألقى كلما ُزرافات

يدريه. ال لسبٍب والسمك البجع عصاه فقد نكاته، الَفِكه القايض فاستأنف
زهور أكرب إنها قيل الكاميليا، أشجار من كثري بها زهور حديقة غابته يف وللقايض
قيمة! أي قيمة عندهم األشياء ولهذه كلها؛ الوالية يف يُنِْبتها أن إنسان استطاع للكاميليا
ال إنه وبناته؛ بنوه الزهر هذا كأن زهرة كل عن بل شجرة، كل عن ثنا يحدِّ القايض وراح
ويربيها ينميها ذهنه يف أحياء ألنها فرًدا؛ فرًدا عنها يتحدث بل بالجملة، زهوره عن يتحدِّث

يوم. كل والرعاية واملالحظة بالعناية ويتعقبها
السؤال «ه» القايض فسألني الحديث؛ يف مرص ذكر يجيء أال يستحيل كان وقد
كلما واالنفعال الغضب يأخذني أال يستحيل كما هنا، إنسان كل يسأله أال يستحيل الذي
من تطلبون إنكم وهو: األعصاب، هادئ وأنا عنه أجيب أن واحدة مرة استطعت فما أجبته،
فأجيب أنفسكم؟ عن الدفاع تستطيعون تركوها إذا فهل السويس، قناة يرتكوا أن اإلنجليز
وحدنا، شأننا من ذلك فإنما أنفسنا عن الدفاع نستطيع ال أو نستطيع ألن بقويل: دائًما
دافعنا إذا أننا عن فضًال كهذا؛ سؤاًال يسألنا أن األرض ظهر عىل مخلوق حق من وليس
لدفاع نسرتيح أن يُعقل وال اإلنجليز، فمن أرضنا عىل خفنا وإذا اإلنجليز، فضد أنفسنا عن
ومن الوقوع، محتمل عدو والروس فعًال، قائم عدو اإلنجليز األول؛ عدوُّنا وهم اإلنجليز

محتمل. لعدو اتقاءً حقيقيٍّا عدًوا تستبقي أن البالهة
يف املرصيني رغبة عن قرأ كلما أنه وهو بشعوره، يصارحني إنه «ه»: القايض فقال
وحرسوها بمالهم بنوها قد اإلنجليز ألن عينيه؛ من يطفر الدمع كاد السويس، قناة اسرتداد
حتى مالُنا املال أن أفهمته فلما القناة؟ نريد فيقولون: اآلن املرصيون يجيء فكيف بمالهم،
حفرت التي هي املرصية السواعد وأن أرضنا، األرض وأن علينا، َديْنًا بعضه بقي وإن
السياسة يف يل جديد كشف هذا متهكًما: أو ا جادٍّ إما القايض قال مرصية، أرض يف القناة

اإلنجليز. عليها ينِفق لم القناة أن السيد هذا ِمن أعلم أْن
ألزم أن خطتي جعلت وقد والزنوج، الِبيض بني اللونية التفرقة ذكر حديثهم يف وجاء
شغلهم هو بل الجنوب، واليات يف حساس موضوع فهو املوضوع؛ هذا ذُِكَر كلما الصمت
الجنوب؛ واليات يف عدًدا يتساوون يكادون والزنوج الِبيض إن الكربى! ومصيبتهم الشاغل
ال متوازيان خطَّان كأنهما يشء كل يف تامة تفرقٌة الواليات هذه يف اللونني بني والتفرقة
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للِبيض مدارسوجامعات الزنوج، لُسكنى الِبيضوأخرى لُسكنى أحياء ا! امتدَّ مهما يلتقيان
املقاعد َصت ُخصِّ العامة السيارات يف للزنوج، وأخرى للِبيض مطاعم للزنوج، وأخرى
للِبيضباب آخر، باب وللزنوج السيارة يف للِبيضباب بل للزنوج، للِبيضوالخلفية األمامية
للِبيض أخرى، واسرتاحة آخر باب وللزنوج خاصة، واسرتاحة الحديدية السكة محطة يف
مثًال، مصنع يف مًعا يعملون والزنوج الِبيض كان إذا غريها، وللزنوج القطار يف عربات
كنائس للِبيض يكون أن نظري يف الكوارث وكارثة أخرى، وللزنوج ماء صنابري فللِبيض
واحد! ملذهب تابعني مسيحيني يكونون قد الجميع أن مع كنائسهم، وللزنوج بهم خاصة
يجوز ال النقصالذي مركَّب هي الجنوب واليات والِبيضيف السود بني اللونية التفرقة
أن يعلمون — العالم أنحاء ناسيف كأي — الِبيضهناك ألن بحديثه؛ ه يمسَّ أن مثيل لغريب
وممارستها يشء العقيدة لكن وإنسان، إنسان بني فرق يكون أال هو األعىل اإلنسانية َمثَل
القريب أمس حتى كانوا َمن مع يمتزجوا أن نفوسهم عىل ا جدٍّ العسري فمن آخر؛ يشء
للسيد تقول أن وليلة يوم بني يمكن فال أرضهم، لهم ليَفَلحوا بمالهم اشرتَوهم عبيدهم،
إن يقولون: إنهم وبينه، بينك فرق ال املساواة قدم عىل بمالك اشرتيته الذي وعبدك أنت إنك
علينا لهم للِبيض، التي الفرص كل لهم أن علينا فللسود آخر؛ يشء واالمتزاج يشء املساواة
للِبيضسواء ما الكريمة الحرة الحياة وسائل وكل واملستشفيات املدارس من لهم يكون أن
ملاذا مًعا؟ ونعيش مًعا نمتزج أن حتًما تقتيض املنافع يف املساواة هذه هل لكن بسواء،
مع يمتزجوا أن يسعدهم الزنوج كان فإن الِبيض؟ بسعادة تبايل وال السود سعادة تنشد
هذه إن وباختصار: وهكذا، وهكذا … الزنوج مع يمتزجوا أال يسعدهم فالِبيض الِبيض،
يرون فبالعقل دواءً؛ له يعرفون وال العيش عليهم ص ينغِّ الذي الداء هي عندهم املشكلة
ناحية من عقله بني نهبًا الدهر أبد إىل اإلنسان وسيظل آخر، شيئًا يريدون وبالشعور شيئًا

أخرى. ناحية من وشعوره
الزنوج، عن يتحدثون راحوا — «ت» والدكتور «ه» ومسرت القايض«ه» — إنهم قلت
أن أوافق ال الحال بطبيعة ألنني الزنوج؛ عن الحديث دار ما إذا كعادتي الصمت فلزمت
يلدغ ضيًفا أكون أن ينبغي ال نفسه الوقت ويف كانت، ما كائنة تفرقٌة اللونني بني يقوم
«ت» الدكتور قال … وهؤالء هؤالء بشعور أشعر أن أحاول أنني عن فضًال بالنقد، مضيفه
إلنتاج نحتفل إننا زنجي: كاتب أخرجه كتاب حول قامت األدبي النقد يف ضجة بمناسبة
وبرع الكرة يف زنجي العب برع فلو الِبيض، إنتاج من ملثله نحتفل مما ا جدٍّ أكثر الزنوج
واألدب العلم ميادين يف ُقل وكذلك التمجيد، بمعظم الزنجي ظفر أبيض، العب جانبه إىل
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وردَّد الزنوج! حظ هو هذا كان إن زنجيٍّا أكون أن وددت متهكًما: قال ثم والسياسة؛
«ه». والقايض «ه» مسرت نفسها النغمة

«ت»: الدكتور فقال عائدون، السيارة يف ونحن أخرى مرة الزنوج حديث وجاء
أصيل اختالف هناك بل والرتبية، البيئة عىل مقصوًرا والزنوج الِبيض بني االختالف ليس
يرتكبها التي الجرائم نوع حتى … يشء كل يف مختلفان جنسان فهما ولهذا موروث؛
ويف هدفها يف تختلف الزنجي يرتكبها التي فالجريمة تختلف؛ ذاك أو الجنس هذا أفراد
وأما والغيظ، بالغضب مدفوًعا يقتل الزنجي األبيض؛ يرتكبها التي الجريمة عن وسيلتها
يُستثار الزنجي أن حني عىل ارتكابها، قبل الجريمة يدبِّر هو هذا، لغري يقتل فقد األبيض
كان شيكاجو جامعة يف أستاذًا كنت ملا يقول: ومىض … فوًرا ارتكابها إىل فيندفع لها
عنوة بَرُجلني بعضهم أمسك أن مرة حدث فمثًال عجيبة، جرائم يقرتفون هناك الِبيض
كهذه؛ جريمة يقرتف أن فيستحيل الزنجي أما األثيم، التفكُّه سوى ليشء ال وخصوهما،
عندئٍذ أمريكا (كانت فدية أبويه من ويطلب ويقتله أبويه من الطفل يخطف قد األبيض
طلب ثم قتله، وأخفى الخاطف وقتله الثريَّني أبويه من طفل خطف لحادث ارتجاًجا ترتج
يسمعان الطفل والدا يَُعد لم وبالطبع الفدية، وأخذ فدية، دوالر ألف ستمائة أبويه من
من بد ال هذا ويف … يَْقتُْل الزنجي َحرِِّك لكن جريمته، هذه فليست الزنجي وأما شيئًا)،
من لست أني مع للحق، تقريًرا ذلك أقول إني وأشجع؛ وأنبل أرشف الزنجي بأن االعرتاف
وجود أن أعتقد فإنني الزنوج؛ عىل أعطف أنني أبًدا عني يُقال أن أحب وال الزنوج، محبي

الكربى. نكبتنا هو بالدنا يف الزنوج
عىل دلَّ قد إحصاء آخر إن فقال: الجرائم، عن حديثه يف «ت» الدكتور واستطرد
طريقة ألن ذلك أليس حماسة: يف سأل ثم املتعلمني، من معظمهم الشباب املجرمني أن
النقد من قاسية رضبات وأرضب هذا، يف كتابًا أكتب اآلن إنني خطأ؟ يف خطأ عندنا الرتبية
الهام الهدف هي وبناؤها واألخالق وتكوينها الشخصية تَُعد لم إذ كله؛ التعليمي لنظامنا

… تعليمنا يف
األمريكية املجالت أي «ت»: الدكتور فسألت األدبية، املجالت يف حديثنا فرصة وانتهزت
أمريكا يف الثقافة بموقف يندِّد راح أن إال «ت» الدكتور من كان فما ثقافة؟ أعالها رأيك يف
ثقافتهم، يف األوساط القراء إىل د يتودَّ أصبح قد ثقافًة مجالتنا أرقى حتى إنه قائًال:
املجالت، النرشيف أجور عن وسألتُه … الجنسية الغرائز عىل قائم كلها بقصٍص فيستميلهم
مثل مجلٍة يف الواحدة القصة أو الواحدة املقالة أن علمت حني دهشتي أشد كان فما
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جنيه ألف من أكثر أي دوالر؛ آالف ثالثة أجرها يبلغ قد «نيويوركر» أو «اليف» أو «بوست»
التي واألدبية العلمية املجالت من الغالبة الكثرة أن عرفت ذلك جانب إىل لكن … مرصي!
قد املجلة أن فخًرا وحْسبُُه شيئًا، الكاتب تعطي ال توزيعها مدى فيقلُّ بمستواها تعلو

كتب! ما له نرشت

أكتوبر ٢٦ اإلثنني

دعته سيايس زائٍر مع الدولية السياسة ملناقشة جلسٌة األساتذة نادي يف ظهًرا اليوم ُعِقدت
ومراسل املحافظني، حزب من اإلنجليزي الربملان يف عضو وهو د» «و. مسرت وهو الجامعة،
رجحُت األول، الطراز من متكلم وهو األربعني حول عمره اللندنية، تلجراف الدييل لجريدة
إىل األمر دعا إذا املناقشة يف أتدخل أن مصمًما االجتماع إىل فذهبت مرص ذكر يجيء أن

التدخل.
أسئلة من له َعنَّ ما يسأل كلٌّ وراح الجامعة، أساتذة من كبرية حلقة وسط يف جلس
وحدث بنفسه، ثقًة ممتلئٌ وهو الخبري، إجابَة د» «و. مسرت فيجيب العالم سياسة يف
علينا يستحيل إنه مغيًظا: فقال السويس، قناة يف املوقف عن سائل سأله إذ توقعُت؛ ما
قوم وهم باملرصيني، نثق ال فنحن إليه؛ نطمنئ بديل بغري هناك من قواتنا نسحب أن
رجال من لست سيدي، يا قائًال: فتدخلُت … معقول حلٍّ عىل معهم االتفاق يصعب ُمتِعبون
ألفاظك يف أناقشك أن وأحب ثانيًا، املنطق رجال من ورجل أوًال، مرصي ولكني السياسة،
معناها؟ ما باملرصيني، تثقون ال إنكم قولك: يف «الثقة» كلمة وأولها … استخدمتها التي
يف «اتركوهم لكم وقيل أرًضا، أرضكم من أخذوا قد املرصيون كان لو معناها أفهم إنني
وتقول أرضغريك عىل تعتدي أن أما بهم؛ تثقون ال إنكم بالرفضقائلني فتجيبون أرضكم»
قول ألنه سليم؛ عقل يقبله أن يستحيل األرضفقوٌل بصاحب أثق ال ألنني هنا سأظل إنني
املرصيني أن لك أؤكد فإني «متعبون» املرصيني أن وأما … املألوفة معانيها األلفاظ عن ينفي
بالدهم. من إلخراجكم الكافية بالدرجة «ُمتِعبني» يكونوا لم أنهم فذاك يشء عىل أسفوا إذا
املتحدة الواليات تساعدنا أن بني الفرق يكون أين أعرف ال أنا د» «و. مسرت قال
األرض بني كالفرق هو الفرق إن له: فقلت بقواتنا! نحن نساعدكم أن وبني بقواتها،
ويف مساعدتكم، نخرت فلم نحن وأما املتحدة، الواليات تساعدكم أن اخرتتم فقد والسماء؛
أظن نعم، وقال: قدميه، إىل ونظر فسكت والعبد؛ الحر بني الفرق يكون االختيار حرية
يصافحني د» «و. مسرت جاءني االجتماع انفضَّ وملا … بالنظر جديرة نقطة هذه أن
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بني موجوًدا مرصيٍّا أن أعرف كنت إنني لك: وأقول أحييك لكنني إليك، أعتذر ال إنني قائًال:
يف أقوله كنت ما حضوره يف فأقول رصيًحا، أكون أن أردت مرص عن ُسئلت فلما األساتذة،

قريب. عما اتفاق إىل الفريقان وصل ربما أنه يل وأكد غيابه؛

أكتوبر الخميس٢٩

خالل إليه ينظر املستشفى جوار إىل أبوه جلس الذي املريض الطفل أخبار أتتبع ملاذا
عرش أربعة بعد أمس ليلة مات قد الطفل أن قرأت إذ الصباح هذا حزني يشتد ملاذا النافذة؟
أن يمكن هل … برد؟ أو بجوع يعبأ ال الشارع ِطَوار فوق كريسٍّ عىل أبوه أنفقها يوًما
الناس! عىل أحكامهم يف الناس أظلم ما أال «الدوالر»؟ يعبد شعب من الوالد هذا مثل يكون
يكاد ال بل مزرعته إىل يعود ال املريض، ابنه جوار إىل املدينة يف املزارع الوالد لبث نعم،
وكان يرتكه، أال إليه طلب ابنه ألن ابنه؛ إىل لينظر العراء يف وضعه الذي كرسيِّه عن ينتقل
ال النافذة خالل إليه ينظر الطَِّوار عىل فجلس غرفته، يف معه يدخل أن الوالد عىل متعذًرا
منوَّعة؛ كثرية تربعاٌت إليه جاءت الوالد، هذا نبأ الصحف يف نُرش وملا … ينام أو يأكل يكاد
للوالد الوجبات بتقديم مطعم وتربَّع الوالد، عليه يستلقي مريح طويل بمقعد متربِّع فتربَّع
آخر وتربَّع عنه، للترسية الوالد مع الجلوس تتناوب جماعة وتألَّفت املدينة، يف إقامته مدة
تزيد لكنها الحادة، الرشقية بعواطفنا كبري َشبٌَه فيها إنسانية نزعة هذه إلخ. إلخ … براديو
الذي اللفظي بالتعبري تكتفي وال العلمية املعونة إىل تنتقل بكونها الرشقيني عواطف عىل

جوع. أو برد من يغني ال
خسيسة أخرى عاطفة النبيلة اإلنسانية العاطفة هذه جانب إىل أرى أن هللا يشاء لكن
عىل القايض حكم زنجيٍّا؛ قتل أبيَض قاتٍل عىل قاٍض اليوم أصدره حكٍم يف تتجىلَّ دنيئة،
عدم عىل أعلِّق أن أريد ولست الزنجي، ذلك قتل ألنه سنتني؛ بالسجن (األبيض) القاتل
ولم القانون، يدرس لم رجل شأن من ذلك يكون ال فقد والجريمة؛ العقوبة بني التناسب
كما الحكم «حيثيات» هو الشديد العجب إىل يدعو الذي لكن املوضوع، تفصيالت يدرس

الواحد: بالحرف ترجمته تأتي ما الحيثيات يف جاء إذ اليوم؛ صحيفة يف ت نُِرشَ

لقد الزنوج، يخالط أال وهو درًسا، ليتعلَّم سنتني بالسجن فالن عىل أحكم إنني
كان لقد اختالف؟ الناس بني يكن لم لو كما نسلك فلماذا مختلفني، هللا خلقنا
… والتنزه الفراغ وقت يقيضمعهم َمن الِبيض أمثاله من يجد أن يستطيع فالن
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آخر يشء عىل يعاقبه بل جريمته، عىل القاتل املجرم يعاقب القايضال أن ذلك ومعنى
هذا يحكم كان بماذا تُرى القتل! من أخطر القايض عند فهذا زنجي، مع اختلط أنه وهو

أبيض؟! رجًال قتل زنجي عىل نفسه القايض

أكتوبر ٣٠ الجمعة

أستاذ «ك» الدكتور وأخرج املحارضتني، بني تقع التي الفرتة يف األساتذة نادي إىل ذهبت
القايض أصدره الذي الحكم هي وإذا للحارضين، وقرأها قصاصة، جيبه من القانون تاريخ
تربير يف وقال عامني، بالسجن عليه القايض فحكم زنجيٍّا قتل الذي األبيض القاتل عىل

بزنجي. ذلك بعد يختلط أال درًسا ليعلِّمه بسجنه قىض قد إنه الحكم:
حساس موضوع وهو والسود، الِبيض بني التفرقة حول األساتذة بني الحديث فدار
وأظل إال أمامي املوضوع هذا يُذَْكَر أن ويستحيل وصغريهم، كبريهم هنا الناس يشغل
عرفت إذ عجبي؛ له اشتد ما األساتذة حديث من وعرفت … واحد بحرف أنبس ال صامتًا
تذكر وأال سوداء، امرأة أو أسود لرجل صورًة تنرش أال هنا املحلية الصحف تقاليد من أن

فالنة». «السيدة أو فالن» «السيد بلقب زنجية أو زنجيٍّا
كان أبيض رجًال أن أذكر إنني التفرقة: هذه عىل ساخط وهو «ك» الدكتور قال
الصباح، يف أمُره افتضح فلما الليل، وقىضمعها دارها يف زنجية امرأة عىل فدخل مخموًرا
أما دوالرات، بضعة بغرامة الرجل عىل وُحكم باألمن»، «إخالًال التهمة عىل البوليس أطلق
يكون عندهم فالجريمة دارها، يف بيضاء امرأة عىل زنجي رجل فدخل العكس، حدث إذا

باإلعدام! فيها الحكم ويكون جنسيٍّا» «اغتصابًا اسمها
العدالة، يف التفرقة هذه فتؤذيني أنا أما شئتم، ما قولوا ذلك: بعد «ك» الدكتور وقال
بالفوارق االعرتاف إىل أْميَل كانوا األساتذة بقية لكن … الجميع بني العدالة تسوَّى أن بد وال
مرهون األمر أن بزعمه القول يخفف كان معظمهم يكن وإن والسود، الِبيض بني القائمة

السنني. مرِّ عىل زواًال تزداد والفوارق صالًحا، يزداد الحال وأن بالزمن،
األستاذ األثري العالم أرملة «ج» السيدة مع موعدي مساءً الثامنة الساعة منتصف كان
جامعة يف القديمة للدراسات وأستاذًا األمريكي، اآلثار ملعهد مديًرا كان وقد — «ج» الدكتور
… وزوجته «م» األب دعت كما دعتني فقد — السحرية» «الفئوس كتاب ومؤلف نيويورك،
يدق أسمعه الذي الجرس صوت أن فالحظُت الخارجي، الباب جرس عىل ضغطنا
سيدة وجاءت املدارس، أجراس إىل أقرب هو بل البيوت، أجراس كسائر ليس الدار داخل
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ظهرها، تقوَّس التي «ج» السيدة وهي الباب، لنا ففتحت عمرها من والثمانني الخامسة يف
مرتعشتان. ويداها ماء، من غشاء ِشبْه عليهما واسعتان وعيناها

عقود هيئة يف البهو حائط عىل معلقة أجراس دارها إىل الداخل يصادف ما وأول
أصفر هذا حديد، من وذلك نحاس من فهذا وألوانًا؛ أشكاًال األقل عىل جرس مائة كبرية،
هذا اشرتيت األجراس، أحب إنني تقول: وأخذت األجراس هذه عند بنا وقفت أزرق؛ وذلك
وهذا مرص، يف الجيزة أهرام عند جمل لجام يف معلًَّقا الجرس هذا وكان روما، يف الجرس
كنت األجراس! أحب إنني … وذلك وهذا وهذا طفولتي، أيام بيتنا جرس هو كان الجرس
واهتزت الهواء هب فكلما منزيل، رشفة أمام الشجر فروع عىل األجراس عقود أعلِّق روما يف

… األجراس أحب إنني جميلة؛ مختلفة أنغاًما األجراس رنني سمعُت الفروع
وبها متينة، غليظة خشبية املقاعد كل يميننا؛ إىل الجلوس غرفة ذلك بعد ودخلنا
قوائم ثالث عىل ُوِضَعت خشبية كتلة املقعد فهذا كذلك، متني غليظ خشب من منضدة
«ج» السيدة صنعته مساحة، أو قادوم يَنُْجرها لم التي الشجرة فروع صورة عىل تُِرَكت
وراحت وهكذا، لها قوائم ال شجرة جذع من قطعة املقعد وذلك حديقتها، أشجار من بيدها
وتُعلِّق صنعته، وكيف صنعته أين واحًدا، واحًدا مقاعدها تواريخ علينا تَُقصُّ السيدة
وهي املنضدة، هذه تحب فهي التواريخ؛ تلك علينا ت قصَّ كلما أثاثها نحو عاطفية تعليقاٍت

عندها. عزيز الكريس وذلك املقعد، ذلك عىل تحنو
وتحف وصور ملونة أطباق غريبة: صنوًفا «باملعلَّقات» مليئة الغرفة وجدران
مائدة وفيه املطبخ هي لها مقابلة غرفة لندخل الجلوس غرفة من وخرجنا … ومصابيح
ذراعي من وأمسكتني عاًما، وثمانون خمسة كتفيها وعىل «ج» السيدة وقفت الطعام،
أعيش. هنا وها أقرأ هنا وها أَْطَعم هنا وها أعمل هنا فها حياتي؛ الغرفة هذه يف وقالت:

من تضحك أن إال أحيانًا يسعك ال حتى العجائب، فرتى املطبخ هذا يف حولك وتنظر
خشب عىل أعني — مطبخها باب عىل «ج» السيدة كتبت فقد الباب: من وابدأ قلبك؛ كل
الفريدة الكتابة بهذه الباب مألت ملاذا يل ترشح ووقفت ألكالت، وصفاٍت — نفسه الباب
كم فرتى تتحرَّك، أن دون هكذا بوجهها وتلتفت هكذا، الفرن أمام تقف فهي نوعها، يف
كتاٍب عناء نفيس عىل ر أوفِّ ال فلماذا اللحم؟ أو البيض أو السكر من وكم تضع الدقيق من
تها قمَّ عند تجْد املطبخ نافذة إىل وانظر … الطهي؟ أثناء يشء عن الكشف أردت كلما أفتحه
فتسألها: بالزيت، ُمِلئ وكلها الشكل، مختلفة صغرية زجاجة عرشون عليه ت ُرصَّ ا رفٍّ
الزيت تضعني ملاذا إذَن واحد، نوع كلها ال، فتقول: الزيت؟ من مختلفة صنوف هذه هل
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من ا صفٍّ هكذا شكلها أحب ألني فتجيب: صغرية؟ زجاجات من الطويل الصف هذا يف
زجاجات.

وربما البالهة، إىل أقرب كهلة امرأة سوى اآلن حتى عيني يف «ج» السيدة تكن لم
من امرأًة فيها رأيت أن ألبث فلم ظني؛ خاب ما رسعان لكن الَخَرف، من يشء أصابها

البرش: عجائب
منكم كلٌّ لَّم، السُّ احذروا «ج»: السيدة بنا فتصيح األعىل؛ الطابق إىل نصعد بنا هيا
غرفتني: يفصل ممرٍّ يف أنفسنا فوجدنا صعدنا فيقع، يَعثُر ال حتى درجة عرشة خمس يَُعد
األربعة الغرفة جدران املحتوى، وخصوبة الذوق حسن يف غاية ومكتبة فمكتب يمناهما أما
الغرفة وسط يف موضوع واملكتب ورفوفها، الكتب بخزائن أعالها إىل أسفلها من مغطاة
وأما دقائق، منذ فيها تقلِّب كانت يًدا أن عىل تدل ومجالت كتٌب وعليه مبتكر، وضٍع يف
فالحظُت إعجاب، يف ننظر وقفنا رائعة؛ فنية صور جدرانها عىل للجلوس فغرفٌة يُرساهما
هذه؟ َمْن تصوير وسألت: التأكُّد فأردُت هي، تصويرها من تكون قد أنها الحديث من
إليها أنظر وبدأت فنانة، «ج» فالسيدة إذَن … وتلك؟ وهذه؟ وهذه؟ يل، إنها السيدة: قالت
غرفة مقاعد جعلْت وملاذا دارها، مدخل عند األجراس عقود علَّقْت ملاذا فعرفُت النظرة، هذه
ا صفٍّ الزيت زجاجات ْت رصَّ وملاذا وفروعه، الشجر جذوع من األسفل الطابق يف االستقبال
متميًزا طابعها يكون أن تريد بل املعروف، باملألوف تحيا ال فنانٍة انحرافاُت إنها طويًال!

وشخصيته. الفنان فردية هي وتلك التوافه، يف حتى حياتها، من جزء كل يف
آخر؛ جانب عن فيها كشفُت أن إال هو فما فحسب، فنانة تكن لم «ج» السيدة لكن
سوداء، ورقات فوق جميٍل نحٍو عىل أُْلِصَقت صحف من قصاصات قوامه ضخم مجلد فهذا
منها، يشء لقراءة فرصة أمامي يكن ولم واملجالت، الصحف بها أمدَّت التي مقاالتها هي
يف تنُشد كاتبة إزاء أنك عىل للداللة كافية وحدها وهذه العنوانات، بقراءة اكتفيت لكني

املميز. الفريد الطابع — بيتها أثاث ويف تصويرها يف تنُشد كما — كتابتها
تقدَّمت قد كانت مايضحياتها: من علينا تقصُّ السيدة طِفقت حديث، من قليل بعد
الضيف لعل آن بعد آنًا بضيف يأتينا أختي زوج وكان أهيل، عيلَّ وقلق زواج، بغري السن بي
وذات الشديد، والعناد الشديدة باملقاومة املحاوالت هذه أقابل فكنت خاطب! إىل ل يتحوَّ أن
تفويته أُِرد لم آخر موعًدا لديَّ ألن استقباله؛ أحرض أال رأيس وركبت بضيف، جاءنا يوم
غرفة — الغرفة ودخلت واحدة، ساعة معهم أبقى أن أختي زوج فرجاني نفيس، عىل
ولكني جميل، إنه أقول ال رجل، أمام أنا فإذا ورأيس، نفيس تمأل والعفاريت — الضيوف
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يف القديمة للدراسات أستاذًا عندئٍذ «ر» كان زوجي، هو هذا «ر» هو هذا رجل! إنه أقول
منه؟ أنا أين له، زوجًة «ر» يقبلني أن محال محال! هذا نفيس: يف فقلت نيويورك، جامعة
أقول؟ ماذا لكن قدمها، من رأسها تعرف ال امرأة أنا أنا! وأما العلم، قمة الرجل بلغ لقد
العجب، عن معه حياتي طول أنقطع لم عجب، يف إنني «ر»، مني ج وتزوَّ املعجزة تمت لقد
جميلة، كنت لكني «ر»؟ ل زوجة كنت كيف العجب: إيلَّ ويعود إال موته بعد أذكره وال
مع شئتم ما افعلوا أنفسكم، يف تضحكون اآلن إنكم كاذبة؛ أنفسكم: يف تقولون اآلن إنكم
قبل له أخلصت قد وكنت نيويورك، إىل «ر» مع ذهبت … جميلة عندئٍذ كنت لكني أنفسكم،
وهو له زوجة يل قبوله من دهشتي عىل فأطلعته بشعوري، كاشفته إذ اإلخالص؛ كل الزواج
بقبولك قطعت قد إنني فيه، ترتدَّد كامًال عاًما سأعطيك إني له: وقلت الجاهلة، وأنا العاِلم
ج تزوَّ كله، هذا رغم الزواج أتم «ر» أن غري … لك زوجة أصبحت لو أظلمك لكني يل، زوًجا
البيت يف فعلته ما أول كان جميًال، بيتًا معه وسكنت نيويورك إىل معه وذهبت «ر» مني
املنازل أصحاب أن علمتم إذا تعجبون فهل بيدي، طليته القرمزي، باللون بابه طليت أن
لونًا كان أنه الحق نفسه؟ باللون أبوابهم وطَلوا قلَّدونا ما رسعان الطريق طول عىل كلها
عندئٍذ جميلة وكنت مني ج تزوَّ لكنه «ر»! مني ج تزوَّ كيف عجب لفي إني وهللا … جميًال
وأتفرس مهندس) وهو الثالثني فوق عمره شابٌّ ولد (لها ولدي إىل أمس أنظر كنت …
أنظر أنا أحمق! يا إليك أنظر ال إني له: فقلت هكذا؟ إيلَّ تنظرين ملاذا قائًال: فصاح فيه،
«ر» إن يل قيل لو موتي، بعد به ألتقي أن إىل وسأحبُّه «ر» أحببُت إنني وجهك، يف أبيك إىل
«ر»! مني ج تزوَّ كيف عجب يف زلُت ما إنني أللقاه، الليلة مِلتُّ ا، حقٍّ املوت بعد سيلقاني

قائلة: إيلَّ نظرت زواجها، قصة علينا تقصُّ النحو هذا عىل «ج» السيدة مضت أن وبعد
صادرة وصدق حق قولة لك أقولها إنني أكذب، ال أنا نصيحتي، اسمع أعزب، أنك سمعُت
إذا إنك اآلن! تزوج بل الليلة، تزوج بل غًدا، تزوج تزوج! قلبها) إىل بيدها (وأشارت هنا من
ساعة! كل عىل يوم، كل عىل ستندم زوج، بغري قضيتها سنة كل عىل بندم شعرت تزوجت ما
«ر». مع سعادتي وجدت بعينه، النعيم فهو «ر» مع رأيته ما هو الزواج كان إذا إنه آه،

عمره الزواج، سن فاتني قد كهل أنني أظن إنني عني «م» السيدة قالت هنا
التي السن هي وأربعون ثمانية «ج»: السيدة فقالت كهل! أنه ويظن وأربعون ثمانية
سيدة يا منها أتزوج التي هذه سنها يكون وكم لها: قلت أبله! يا تحب كيف فيها تعرف
التي املرأة هي إنها الرجل! هذا اسمعوا سنها؟! يكون كم املتعجبة: صوت يف فقالت «ج»؟
صغرها، تُباِل فال صغرية، ستحبها أنك لك أؤكد ولكني سنها، كم ذلك بعد تسأل وال تحبها
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وستندم تزوج! وحده. قلبك إىل جيًدا، قلبك إىل أَنِْصْت قلبك، وهو واحًدا، شيئًا إال تباِل وال
السماء: بحق يل قل امرأة! بغري فاتتك لحظة كل عىل ستندم اآلن، قبل تتزوج لم أنك عىل
… ثم مًعا تضحكان تتحدثان مًعا وتعيشان تحبها امرأة من أمتع حياتك من تريد ماذا
عراك «ر»، مع اعرتاكي ألذ كان ما نعم تعرتكان! ثم … سأقوله الذي هذا أبًدا تنَس وال
جنة هي تلك صياًحا! الدنيا ونمأل ونتشاتم لنعرتك «ر» يا اآلن أنت أين ممتع؛ ممتع الزوج

بعينها! الفردوس
«ر»؟ صورة تروا ولم أتقومون «ج»: السيدة فقالت نقوم؛ قلنا: طال، حديث وبعد

الراحل. لزوجها صورة ومعها عادت ثم وتركتنا

نوفمرب الخميس٥

الخايل واملكان مائدة، عىل مكانًا أجد ولم القريب، املطعم يف الغداء إىل املطر تحت خرجُت
عندئٍذ وكنُت هناك فجلسُت الظهور، ذوات غري العالية املقاعد ذو العايل النضد هو الوحيد
بها يؤدي التي الخاطفة الرسعة هذه يف النظر فأمعنت الطلبات، يُعدُّون ممن مقربة عىل
متصلتان ذراعاه فكأنما شطائر، يف مشويٍّا لحًما يُعدُّ رجٌل أمامي أعمالهم: الناس هؤالء
يقلِّب فائدة؛ بغري حركة يتحرك وال واحدة، ثانية الحركة عن يقف ال كهربائية، بأسالك
ِقَطع فيقلِّب يعود ثم الخبز يقطع الربق برسعة ينحني ثم ثالثًا، ثالثًا النار عىل اللحم ِقَطع
العني تتبعها تكاد ال حركة يف بالسكني الطماطم يقطع يمينًا ينحرف ثم ثالثًا، ثالثًا اللحم
ويضحكان، عليه فريد بجواري يجلس الذي الزبون يكلِّمه كله هذا جانب وإىل لرسعتها،
هؤالء إىل وانظر … ردَّها وال النكتة ال أفهم لم لكني وردها، نكتة كانت أنها والظاهر
منك يسمعن الثانية، من بجزء أو بالثانية وقتهن بيضاء، ثياٍب يف كلهن املناِوالت، الفتيات
… واحدة دفعة وذلك وهذا الزبون هذا يطلبه ما يكتبن الهواء، مع ينزلقن وهن الطلب
أربعة أمام املاء من أكواب أربعة تضع النََّضد عىل واحدة وبخبطة لتعود املناِولة تذهب
كأنها واحدة وبحركة القهوة، فناجني أربعة تضع النََّضد عىل تالية وبخبطة الزبائن، من
فوطة ِقوامها لفيفة كل لفائف، بأربعة النََّضد عىل األربعة الزبائن أمام تقذف َحبٍّا تبعثر
الغداء ساعة الصغري املطعم هذا يدخل أن عجب فال … وملعقة وسكني شوكة عىل ملتفة
من واحد غرار عىل تقريبًا كلها هنا واملطاعم … إبطاء وال ضجة غري يف ويخرجون مئات

القطار. عربات مقصورات هيئة عىل مؤثثة فهي التأثيث؛
حينًا عنه انقطعت ثم يوم، كل أرتاده هنا، إىل حضوري أول املطعم هذا أَِلْفُت قد كنت
له، خجلت حارٍّا ترحيبًا يل صاحبته استقبال فكان أيام، ثالثة بعد إليه ُعدت ثم سواه، إىل
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املطعم صاحبة … ألفاظ غري يف صوتية لجلجة جوابي فكان املدة؟ هذه كنت أين وسألتني
األربعني، قاربت إنها قل أو والثالثني، الخامسة عن تزيد ال الجسم، بدانة من يشء عىل
يف باملمتقعة هي وال الشاحبة، بالبيضاء هي فال اللون، وردية الصفاء يف غاية برشتها
املوائد بني تنسل البدينة السيدة هذه … ثوبها بلون املناوِالت عن تتميَّز وهي احمرارها،
حيث إىل الريح كأنها تجري ثم ينقصها، بما املوائد تُكِمل ملَّاحة وبعني النسيم، كأنها

… الخارجني من النقود تقبض

نوفمرب ٦ الجمعة

تحقيًقا القانون سيدرس إنه قال فيما فقال طويًال، حديثًا طلبتي من طالب إيلَّ تحدث
وكتب، أوراق وأمامه مكتب عىل تضعه حياٍة إىل أبًدا يميل ال الواقع يف ولكنه أبيه، لرغبة
أحب وأنا فسيحة، مزرعًة ألبي إن مزرعة؛ يل تكون أن عىل اآلن منذ مصمم إنني قال: ثم
يف عندكم هل … الطري أصيد رحابها، يف ألقضيها األسبوع عطلة إىل وأتشوق فيها، العيش
إني فقال: األغلب؛ عىل الشمالية البحريات منطقة يف وذلك قليل، قلت: وصيد؟ طري مرص
كان إذا للطهي معدة نظيفة األسبوع، هذا أصيده الذي السمان من بمجموعة آتيك أن أود
أبيه عن يل قال سكني؛ يف الطهي وسائل النعدام معتذًرا فشكرته للطهي؛ استعداد لديك
األمر أول كان وقد ملزرعته، وتفرَّغ تركها ثم حينًا، باملحاماة واشتغل القانون درس إنه
ربًحا؛ أكثر ألنها للماشية؛ مرًعى كلها أرَضه فقلَب قليل، ربحه أن له تبنيَّ ثم القطن، يزرع

مريح. وجٍه عىل املاشية تربية عن كثرية تفصيالت يل يرشح وراح
السؤال: هذا ومنها سنِّه، من أكرب رأيتُها نافذة أسئلة الطالب هذا سألني حني وُدهشت
وما الرابعة النقطة كمرشوع العالم عىل املتحدة الواليات تغدقها التي املالية املعونة هل
وهو برأيه، ذلك عىل ب وعقَّ … بغضوحسد؟ من النفوس يف تثريه ما بقْدر الُحبَّ تثري إليه،
إال ينطوي ال كثري تهريج — رأيه يف — ألنها الخارجية؛ السياسة هذه عن أمريكا تكفَّ أن

ضئيل. لباب عىل
األسبوع، لهذا بوست مجلة يف أدبية مقالة الفنية، باملتعة وأسكرني اليوم قرأته مما
أن يمكن ما وألذ وأجمل وأروع أبدع من تحليل فيها متخاصمان؟!» فأنتما «إذَن عنوانها:
ومع اآلخر، أحدهما يكلم ال يتخاصمان، حني الزوجني موقف عن الدنيا يف كاتب يكتبه
االجتماعي النشاط أوجه من وغريها واستقباالت زيارات من الحياة شئون يقضيان ذلك
هذه طول كالم بغري زوجتك مع العيش تطيق أخي يا وكيف له: صديٌق الزوَج يسأل …
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رشط عىل عنه، صمتك من لخصمك إغاظة أكثر هناك ليس ال؟ ولَِم الزوج: فقال األيام؟
العبوس لكن الصديق: قال انفعال؛ وال غضب فال أعصابك لزمام مالك وأنت ذلك تفعل أن
بني نخلط أن حذار الزوج: فأجاب البدائية؛ الغلظة إىل أقرب حاٍل إىل بك سيئول املستمر
يستتبع ال الحديث عن فالصمت أخرى؛ ناحية من والعبوس ناحية، من الخصومة حالتني:
ينقطع التي الخصومة أثناء اآلخر وجه يف أحدنا يعبس ال وزوجي أنا العبوس، حالة حتًما
وإني ممتازة، أدبية قطعة هي … كله الفن يقع هذا ويف اآلخر، إىل التحدُّث عن منا كلٌّ فيها
أستعرض عندئٍذ ألنني املبتكرة؛ األدبية اآليات هذه أمثال عىل وقعُت كلما بالحرسة ألشعر
سوى — السواء عىل وصغريهم كبريهم — هؤالء يصنع هل نفيس: فأسأل وأدباءنا، أدبنا
يعلِّق ثم حديثًا، أو الكتاب هذا كان قديًما كتاب، من جزءًا أو كتابًا منهم الواحد يقرأ أن

عليًما. بالرس هللا وكان االبتكار، نعمة هللا حرمنا لقد … ينقد؟ أو ص يلخِّ أو
مدينة يف حدث قد أنه مؤداه داللته، له مصوًرا مقاًال «اليف» مجلة يف قرأُت كذلك
يستحيل بالطبع هذا كان ِبيض، سكانها بقية عمارٍة يف زنجية أرسة سكنت أن شيكاجو
ذلك تمنع الجنوب واليات ألن فيها؛ أقيم التي الجنوبية كاروالينا مثل جنوبية والية يف حدوثه
ومشاعر القانونيشء، أن غري شيئًا، يمنع ال فالقانون الشمال يف أما القانون، بقوة االختالط
السوداء، األرسة هذه جرأة أغاظتهم قد العمارة يسكنون الذين فالِبيض آخر؛ يشء الناس
لهم وحطَّموا دخلوا، أو البناء من خرجوا كلما والطماطم بالطوب أفرادها يقذفون فأخذوا
… خشب من رة مسمَّ بألواح نوافذها تسد أن الزنجية األرسة اضطر مما نوافذهم؛ زجاج

الِبيض… اعتداء من السود هؤالء لتحمي الرشطة من قوية حراسة الحكومة وأقامت
فألُف خالص؛ منها لهم وليس األمريكيون بها نُِكَب نكبة أمريكا يف الزنوج مشكلة إن
التي الزنجية األرسة تلك نفيس يف مجدُت ولقد ا، تامٍّ زواًال تزول أن للفوارق تكفي لن عام
تتقدم الرواد هؤالء وبمثل الشجاعة، هذه فبمثل إيذاء؛ من القت مهما تتحوَّل أال صممت

الكمال. نحو اإلنسانية

نوفمرب ١٦ اإلثنني

«صديق عنوانها هاملتن» «وملر للكاتب قصة نوفمرب لشهر «هاربرز» مجلة يف قرأت
يف الناس اعتزل وقد يتزوج، لم والستني الخامسة سن يف كاتبًا أن خالصتها اسل»، بالرتَّ
له جاءت وقد آن، بعد آنًا أخته تزوره والتأليف، القراءة إال له عمل ال صغري، ريفي بيٍت
عن الكاتب عرف طويلة أشهر وبعد التعلُّم، من وقليل الجمال من يشء عىل بخادمة أخته
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مجلة يف إعالنًا يوم ذات قرأت إذ مطرًدا؛ منتظًما تراسًال تره لم صديًقا تراسل أنها خادمته
تراسلني أن وأريد ووحدة، بوحشة «أشعر صاحبه: فيه يقول الكنائس إحدى تصدرها
وأخذت ووحشته وحدته مثل يف أنها الفتاة فشعرت مسيحي.» أنا وحشتي؛ تقل حتى فتاة
ف مثقَّ الشاب أن عىل تدل كانت آراء وهي آراء، من خطاباته يف يرد ما إال تعلم وال تراسله،
املدينة، يف يوًما لقائه عىل توافق كانت إن يسألها الفتاة إىل الفتى أرسل وأخريًا … مهذَّب
عىل واتفقا املساء، يف ريفها إىل تعود ثم اليوم بقية معه وتقيض الصباح قطار يف فتأتي
لكنها الفتاة، أمر من شيئًا املخدوم الكاتب يعرف يكن لم … محدَّد يوٍم يف ذلك يكون أن
إعالٍن إثر بينهما الرتاسل بدأ وكيف الفتى، مع قصتها عليه ت وقصَّ يوًما يجيزها أن طلبت
ذلك؟ يقول ملاذا مسيحي» «أنه إعالنه يف الفتى ذكر من الكاتب ب فتعجَّ وكذا؛ كذا ه نصُّ
أبرص الكاتب لكن كنسية، مجلة يف منشوًرا اإلعالن دام ما األمر يف غرابة أال أخته له فتقول

فيه. غرابة ال أمًرا ذلك يرى أن من البرش بطبيعة
والخادمة وأخته الكاتب — منهم كلٍّ رأي يف كان فقد األخت؛ بمعونة ثوبًا الفتاة أعدَّت
هذا من شيئًا يقل لم الثالثة من أحًدا أن ولو زواج، وسيلة يكون قد املنتَظر اللقاء أن —

رصاحًة.
يفاتحها أن أخته أو الكاتب يجرؤ ولم ثقيًال، ا غمٍّ تحمل املساء يف وعادت الفتاة ذهبت
… بالبكاء تجهش راحت ما رسعان وهناك املطبخ، إىل وذهبت نفسها، الضطراب بالكالم
فهرب تعجبه ولم قابلها هل أملها؟ فضاع متزوج الفتى أن علمت هل تُرى؟ يا األمر يف ماذا

منها؟
قليًال وتلكأت سافرت، قد األخت وكانت مخدومها، إىل الشاي تقدِّم كانت أيام وبعد
اللقاء قصة عليه تقصُّ طِفقت وعندئٍذ القول، عىل فشجعها قوًال، تريد أنها الكاتب فعرف
الفتى أن الكاتب عرف حتى اللقاء وصف يف الفتاة تميض تكد ولم … املشورة منه لتطلب
لُباُب يأتي وهنا بوحشة، وأحسَّ إليها، يأنس فتاًة يجد ال متعلِّم زنجي هو أسود! زنجيٌّ
منه؛ ينفرن البيضاوات الفتيات أن يعلم كان الزنجي هذا أن وهو التحليل، وهدف القصة
قبل وتثقيفه تهذيبه يُظِهر أن استطاع فلو وثقافته، علمه يرين أن قبل سواده يرين ألنهن
ثَمَّ ومن أوًال، والرتاسل اإلعالن ثَمَّ ومن تحبه، التي البيضاء وجد فربما سواده، يُظِهر أن
بدينهم أِديُن الناس، هؤالء من واحد إني يقول أن أراد كأنما مسيحي، أنه اإلعالن يف ِذْكُره

… جلدتي لون إال نقٍص من بي وليس بثقافتهم، ف وأتثقَّ
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املوعد ويف املحدَّد املكان يف ينتظر الزنجي فتاها رأت حني همٌّ الفتاَة أخذ طبًعا
الفتى سألها وقد اضطراٌب، وكان ارتباٌك فكان زنجي؛ أنه ببالها يخطر يكن لم املرضوب،
نعم، تردُّد: يف فأجابته تفعل؟ كانت كما مراسلته ستميضيف كانت إن بالعودة ت همَّ عندما
يف رضر هناك هل مخدومها: من املشورة تطلب اآلن وهي … انتظام وبغري حني بعد حينًا

زنجي؟ أنه تبنيَّ أن بعد الصديق ذلك مع الرتاسل إىل العودة
وتحليل ومشاعرها، موقفها يف الفتاة وتحليل ومشاعره، موقفه يف الزنجي تحليل
أن ولنالحْظ األدب؛ روائع من ورائعة الفن، آيات من آية ذلك كل … خواطره يف الكاتب
بًرصا وال براعًة يستدعي ال بحيث مألوًفا غليًظا موضوًعا األدبي لتحليله يخَرت لم الكاتب
… تحليل وبراعة إدراك دقة إىل ويحتاج لطف، وفيه طرافة فيه موقًفا اختار لكنه نافذًا،
أدبائنا أكرب يكتب ماذا نفيس سألت ما إذا يلومني ذا فَمن األدب؛ هو وهذا الكتابة، هي هذه
ال، … األدبي؟ موضوعه املختلفة مواقفها يف البرشية النفس تحليل جعل ذا َمن مرص؟ يف
أديبًا! بذلك فيصبح وينقده، قرأ ما ص ويلخِّ كتاب، من جزءًا أو كتابًا يقرأ الكبري أديبنا

عندنا هو فإذا سينا، ابن عند الطب عن أو التعليم انية مجَّ عن يكتب الكبري أديبنا
العظيم! األديب

بورتر»، آن «كاترين هي أمريكية لكاتبة أخرى قطعًة نفسها املجلة يف قرأت وكذلك
من لناحية وصٌف القطعة … أمريكا يف ونسائه األدب رجال طليعة يف أرى ما عىل وهي
وبنت، ولٌد توءمان: طفالن املسافرين فبني سفينة؛ الحوادثظهر ومكان البرشية، العالقات
إذا بالفضيحة فيهددانهما مزاح يف وامرأة رجًال يريان مثًال فهما الناس«بشقاوتهما»، أقلقا
يمزحان، السفينة من خفيٍّ ركن يف يوًما كانا الطفالن هذان … املال من شيئًا يعطياهما لم
كالٍّ ويمسك السفينة، ضباط من ضابط فيمر مريب، وضٍع إىل املازحة املعركة بهما وأدت
وحدهما جالَسنْي وامرأة رجل أمام بهما فمرَّ العقاب، عليهما ليوقع ويجذبهما بيد، منهما
عابرة مسافرة واملرأة للراحة، مسافر وهو بقلبه مريض لكنه طبيب الرجل يتحدثان:
… الزواج بغية عليه عينها وضعت قد يظهر فيما لكنها الطبيب، هذا إىل تتحدث جلست
فيجيب الطفالن؟ هذان صنع ماذا يده: يف والطفالن البحري الضابط املرأة هذه سألت
املرأة: له فتقول … وصفها أستطيع ال فظاعًة صنعا والتأفُّف: التألُّم من يشء يف الضابط
هذه أمثال طفولته يف أتى قد وكلنا طفًال، كان فكلنا األطفال، هفوات يف أخي يا تبالغ ال

الطفالن. ومعه الضابط ويميض … األشياء
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هفوات من الطفولة إبان اقرتفاه عما واملرأة الطبيب بني البديعة املناقشة تبدأ وهنا
عىل تتهكم املرأة لكن هذا، من شيئًا اقرتف قد أنه سذاجة يف فينكر الطبيب أما جنسية،
نشأت إنني نفسها: عن بقولها هي فتبدأ بذكرياته، يبوح أن عىل وتشجعه هذه سذاجته
صلًة جميًعا بهم فاتصلُت «األشقياء»، «العفاريت» من وكانوا أعمامي، أوالد من طائفة بني
طفولتي عادت ولو ذلك، عىل بنادمة ولست عمري؛ من الخامسة يف أزل لم وأنا جنسية
إال طفولتي يف الشنائع هذه أمثال من أقرتف لم إنني قائًال: الطبيب فريد فعلته. ما إىل لعدت
سني، مثل يف طفلة أغويت السادسة يف وأنا فمرة كلها، طفولتي يف اثنتان مرتان هما قليًال،
كانت الحادثتني هاتني عدا وفيما التاسعة، يف بنٌت أغرتني نفسها السن يف وأنا أخرى ومرة
الجنيسبني االتصال مدى عن تحليلية مناقشٍة يف واملرأة ويميضالطبيب … بريئة طفولتي
للحقائق، عينه يفتح ال الذي ل املغفَّ الرجل يمثِّل دائًما كان الطبيب لكن الخفاء، يف الناس
فقال أبًدا؟ زوجتك تَُخن ألم قائلة: سألته مبرصتني؛ عينيه فتح الذي الشخَص املرأُة وتمثِّل
أدري. لست فقال: بقلبك؟ مريض ألنك أم خيانتها تريد ال أَِألَنَّك فسألته أبًدا! حماسة: يف
وكذلك بذلك؟ يشعر ال الذي ذا وَمن طبًعا، فقال: الخيانة؟ عدم من بامللل تشعر ألم قالت:

… الرباءة هذه من بامللل تشعر بالطبع لكنها أبًدا، تخني لم زوجتي
نفيس: يف فقلت األطفال؛ براءة عدم عىل منصبٍّا التحليل معظم كان حاٍل، كل وعىل
أقالم عىل الخربة هذه فأين طفولته، يف مرات عدة بها يمر لم واحد منا ليس خربة هذه
«براءة عن األعمى الشارع رجل يتحدث كما يتحدث كاألبله منا األديب يزال ال أدبائنا؟!
ونفوسهم الناس ملشاعر الصادق والتحليل الصادقة املالحظة عن عاجز فأديبنا الطفولة»؛

وخواطرهم.

نوفمرب ١٧ الثالثاء

التي الجنوب واليات من أربٍع والياٍت يف الزنوج، الطلبة أمور أولياء من جماعة رفعْت
وألولئك مدارس لهؤالء فتجعل املدارس، يف والسود الِبيض بني قوانينها بحكم تفرِّق
يف العليا املحكمة إىل قضية رفعْت الِبيض، مدرسة يف أسوٌد يُقبل ال بحيث مدارس،
التي وهي الدولة، عليها تنفق التي املدارس يف اللوني الفصل إلغاء تطلب واشنطن
يختص أن ذلك بعد يجوز فال للجميع، الدولة دامت فما العامة»، «املدارس ب ى تُسمَّ
املسمى الترشيع إىل يستندون قضيتهم يف وهم أخرى؛ بمدارس والسود بمدارس الِبيض
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من وضٍع كل بإلغاء ليقيض صدر مىضقد فيما كان الذي للدستور» عرش الرابع «التعديل
الزنوج. بني بالنقص الشعور يخلق أن شأنه

الحكومة، مدارس يف اللونني بامتزاج الحكم إىل العليا باملحكمة األمر ينتهي أن وخشية
إذا مضادة بترشيعات االمتزاج، هذا تقبل أن عليها يستحيل التي الجنوب واليات استعدت

الواقعة. وقعت ما
السكة رشكات من رشكة ضد العليا املحكمة إىل زنجي رفعها قضيٍة عن قرأت كذلك
جماعة مع يأكل ال حتى ذلك من فُمِنَع األكل عربة يف يأكل أن أراد ألنه الجنوب؛ يف الحديدية
ُرِفَعت أنها القضية هذه عن اليوم قرأته مما فهمُت لقد … واحد سقف تحت الِبيض من
املحكمة ألن االستئناف؛ محاكم يف وردٍّ أخٍذ بني اآلن حتى وهي ١٩٤٢م، عام مرة ألول
وراء ما يُخصص بحيث األكل عربة من جزء عىل ستار يُْسَدَل أن عندئٍذ حكمت كانت
اختالًطا واحدة عربة يف بالِبيض يختلطوا أن دون شاءوا إذا يأكلون وبهذا للزنوج، الستار

واستأنف. الحكم هذا يقبل لم القضية رفع الذي الزنجي لكن ظاهًرا،
للِبيض يبيح قانونًا أعدَّ قد البحرية وزير أن أياٍم منذ قرأت إنني أقول: املناسبة وبهذه
شارلستن ميناء من البحرية رجال نادي يف أنه وذلك واحد؛ ناٍد يف يختلطوا أن والسود
الِبيض مع يعملون أنهم مع بالدخول لهم يُؤذَن السود يكن لم الجنوبية) كاروالينا (بوالية
الوزير بشجاعة فيها يشيد ُخطبًة أيزنهاور خطب وقد … واحدة سفن وعىل واحد سالح يف
الفوارق إزالة نحو حكومته رجال من رجل أي به يقوم مجهود بكل ب ويرحِّ القرار، هذا يف

اللونني. بني
— خاصة بصفة الجنوب واليات يف — هنا هي اللونية التفرقة مسألة أن الحقيقة
هي الكربى املشكلة هذه أن إيلَّ ويُخيَّل ، ماسٌّ ه يمسَّ أن يحتملون ال الذي الحساس الدُّمل
لكن … رصًفا ونعيًما خالصة جنًة حياتهم لكانت ولوالها حياتهم، عليهم تنغص التي
شجعان من بينهم يظهر قد ما بفضل الزمن، مر عىل يكسبون والزنوج يميضقدًما، الزمن
حتى القضايا ويقيمون الضجة فيثريون القائمة؛ باألوضاع يرضون ال حني، بعد حينًا

واحد. بعد واحًدا الحقوق يكسبون
يلقيها الحديث، الفن عن محارضة موعد كان مساءً التاسعة الساعة منتصف يف
الفنون معهد يف يعمل وهو أمريكا، يف املعروف الفني الناقد واتُسن، الدكتور املتحف يف
ثالثًا؛ محارضات ليُْلِقي املتحف من بدعوة كوملبيا إىل جاء وقد شيكاجو، بمدينة ومتحفها

أولها. هذه
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وجلست «م» اآلنسة جاءت حتى جلسُت إن وما املحدد، املوعد يف املتحف إىل ذهبُت
املقبل، السبت يوم الحتفال إليها أرسلتها التي األوبرا تذَكرة عىل فشكرتني جانبي، إىل

ومسائله. بالفن مثلها مشغوف لها بصديق وعرَّفتني
بالفانوس وكانتمصحوبة كاملتني، دامتساعتني التي محارضته واتسن الدكتور بدأ
بعدها ليس إجادًة أجاد قد أنه رأيي ويف عليها، ويعلِّق فنية صوًرا فيعرضعلينا السحري،
ساعتني، إىل املحارضة طالت وقد خصوًصا تؤلم خشبية املقاعد أن ولوال ملستزيد، زيادة
الفن يف عامٍّ بحديث املحارضة بدأ … بها سعيد أنا بمتعة الليلة ظفرت قد إنني لقلت
تستطيع تصوير آلة الحديث عرصنا ففي الحديث؛ العرص لروح مالئم أنه وكيف الحديث،
الطبيعة تصوير غري سبيًال الفن يلتمس أن بد فال وإذَن أمينًا، تصويًرا الطبيعة تصور أن
الصورة أما ذلك، أداة وحدهم كانوا ألنهم الطبيعة؛ رون يصوِّ السالفون املصورون كان …
موجات ق تنسِّ فاملوسيقى موسيقى؛ إنها الفنان، خارج ليشء تصويًرا فليست الحديثة
مع حديثي يف يوم ذات (كنت السبعة الضوء موجات ق ينسِّ والتصوير السبعة، الصوت
هذه وبنصِّ عينها الفكرة هذه لها فقلُت الحديث، الفن عن لها دافعت قد «م» اآلنسة
ال إنك جانبي)؛ إىل تجلس وهي ذلك املحارض قال حني الليلة بالزهو فأحسست األلفاظ،
يف صوتًا بموسيقاه يحاكي ال املوسيقي ألن هذا؟ يشء أي صوت لتسأل: املوسيقى تسمع
مهمة وكذلك جميًال، التأليف فيكون يشتهي كما الصوت يؤلِّف وإنما هو، كما الطبيعة
بني التأليف مهمته بل هو، كما الطبيعة يف شيئًا يصوِّر أن يريد ال إنه الحديث، املصور

جميًال. لونيٍّا مزيًجا للعني يقدِّم أن هي وغايته ومزاجه، ذوقه يمليه تأليًفا األلوان
عىل يعتمد أن مثًال للتصوير يجوز فال بذاته، مستقالٍّ يكون أن هو فن ألي الرشط إن
مقرصين اإلنجليز كان هنا ومن التصوير؛ عىل يعتمد أن لألدب يجوز وال رشحه، يف األدب
يف أما يفرسه، األدب يف يشء عىل الغالب يف يعتمدون مصوريهم ألن التصوير؛ ميدان يف
هنالك الصحيح، باملعنى الفن قادة تجد فهنالك — مثًال كفرنسا — األوروبية القارة سائر
جانبها إىل يشء عىل بمستندة هي وليست وحدها تفهمها بذاتها، مستقلة الصورة ترى

ها. ويفرسِّ يرشحها
وحديثة، قديمة ومدرسة، مذهب كل من صوًرا الحارضين املحارضيعرضعىل وجعل
من موسيقية بقطعة الصورة يربط كان ما وكثريًا جمالها، موضوع يكون أين ويرشح
واحد، طابع ذاتَي يكونان الواحد العرص يف واملوسيقى التصوير أن ليبني نفسه؛ عرصها
أفهم أكن لم أنني ألعرتف وإني … أمامنا والصورة فونوغرافية أسطوانة يدير بأن وذلك
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أسمعها، التي واملوسيقى أراها التي الصورة بني عالقة هنالك تكون أن يمكن كيف أبًدا
الوالتس، موسيقى هي فيها املوسيقى كانت واحدة مرة إال ثقافتنا، عن بعيٌد يشء فذلك
عالقة فوري من لحظت فقد الثالث؛ الرضبات ذات املوسيقية أجزاءها أميِّز كيف وأعرف
ثالث تفعيالت فيها وحدة كل وحدات من مؤلَّف كالهما واملوسيقى، الصورة بني الشبه
هي إنها قائًال التكعيبي الفن من أخرى صورًة املحارض عرض ثم التعبري؛ هذا صح إذا
إىل بالعصا أشار أنه لوال ملاذا، أفهم لم هنا نسمعه؛ الذي املوسيقي الدور تالئم األخرى
كالشمس فظهر أسود، أصفر أبيض أسود، أصفر أبيض قائًال: الصورة يف اللوني التتابع
ذلك فوق املحارض أشار حني خصوًصا اللوني، والتناغم املوسيقي النغم بني الشبه وجه

ثالثة. ألوان من تأليفها فوق مثلثات، من مؤلفة الصورة أن إىل
و» «أ. السيدة رأيت إذ فدهشت الخارجني، أول من وكنت املحارضة، بعد خرجُت
عمود إىل ظهرها مسندة املتحف، بناء خارج وحدها واقفة بالجامعة الفنون تاريخ أستاذة
أنها وهو فيها، أعتقده ما لها فقلت املحارضة، يف رأيي فسألتني سيجارتها، ن تدخِّ البهو
بأبشع املحارضة تهاجم انطلقت جاد، أني عرفْت وملا ساخًرا، فظنتني ممتازة؛ محارضة
رسم َمن أول إنه فالن عن يقول جاهل واملحارض تافهة، محارضة رأيها يف فهي الشتائم؛
رأيت ربما لها: قلت إلخ. إلخ بأطفال جديرة كلها ومالحظاته كذلك، ليس وهو بالتكعيب
أريده؛ أقىصحد إىل واستفدت تمتَّعت فقد أنا أما اختصاصك، مادة ألنها التفاهة؛ هذه فيه
تعجبُت كهذا، محارض يف الرأي هذا يقول مثلك ممتاًزا محاًرضا أن أصدِّق ال إني فقالت:

البعيد. الحد هذا إىل وحكمي حكمها يختلف أن العجب جد

نوفمرب ١٨ األربعاء

تأتي Shriners املزار» «أصحاب اسم نفسها عىل تُطِلق غريبة لجماعة احتفال اليوم
أنها عرفُت وقد كوملبيا، مدينة يف أعني — العاصمة يف هنا لتجتمع الوالية أطراف من
الخدمات إىل تهدف املاسونية، من فرع وهي املتحدة، الواليات أنحاء سائر تنترشيف جماعة
الشديد باملرح هذا نشاطها تمزج لكنها الخريية، املستشفيات كإنشاء اإلنسانية االجتماعية
يف أعضاءها أن هو خاصة بصفة النظر يلفت والذي الصبيان، عبث إىل يصل قد الذي
رءوسهم، عىل الطرابيش يلبسون أنهم منها غريبة، أردية يلبسون االحتفاالت هذه مثل
و«أصحاب فضية، أو ذهبية بألوان براقة زخارف وعليها طويلة، أزرار ذات طرابيش لكنها
قليلة جماعة هي وليست و«حجاز»! «عمر» يميزه: اسم منهما لكلٍّ فريقان، هؤالء املزار»
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الجماعة بعضأعضاء هذا كان فإذا آالف، أربعة وحدها كوملبيا يف اليوم فاملجتمعون العدد؛
وجه عىل عددها كم لتعلم والية وأربعني ثماٍن يف العدد هذا ترضب أن فلك واحدة، والية من

التقريب.
يف مقال إىل نبهتني اليوم ظهر عدُت وملا بالرهبنة، تصفني أن «م» السيدة تفتأ ال
صومعة»، وجدت إذا — راهبًا تكون أن تستطيع كذلك «أنت عنوانه اليومية الصحيفة
كتاٍب عىل تعلِّق اليوم وهي اليومية، الصحيفة يف بانتظام يوم كل تكتب لكاتبة واملقال
الذين الرهبان أعالم عن كتبته العالم» هذا «خارج عنوانه: إرسكن» «هلن الكاتبة أصدرته
فتقول لنفسها؛ العزلة هذه تتمنى نفسها هي ألنها وذلك الحياة؛ واعتزلوا الدنيا هذه تركوا
إىل ولو املجتمع أعتزل أن أتمنى — الكتاب كمؤلفة — كذلك وأنا التعليق: كاتبة الصحفية
التلفون فيها يدق ال بعزلة أنعم أن أتمنى نعم الُحلم، يف حتى بها أنعم ال متعة فتلك حني؛
وتربكني، تحريني خطابات تأتيني وال الصابون، برغاوي الجسد مغطاة الحمام يف وأنا
أعصابي ترهف التي الدقيقة املواعيد ورائي تكون وال حني، بعد حينًا الساعة يل تدق وال
هذا فيه تعتزل الذي املكان تجد أن عساك أين هي: الكربى املشكلة لكن … بانتظارها
الناس إهمال عن أو اضطهاد عن إما العالم اعتزلوا إنما املعتِزلني معظم إن الواسع؟ العالم
ألنفسهم التمسوا حني — هؤالء حتى لكن آمالهم، لهم حطَّمت قد األيام ألن أو لشأنهم،
ألنهم إلشكالهم؛ حالٍّ اعتزالهم يكن لم — الجبل جوف يف أو الصحراء قلب يف صوامع
غاندي طريقة تكون فربما … املوت يدركهم أن إىل معهم وستظل آالمهم، معهم أخذوا
طرق من وكذلك للعزلة، ممكنة طريقة أفضل هي األسبوع يف يوًما الكالم عن الصوم يف
طوابع تجمع أو الطيور ترعى أو بيتك بستان تفلح كأن الهوايات، اتخاذ املمكنة االعتزال
يتخلله ال حائًطا نفسه حول يبني َمن بمثابة تكون إنما بهوايتك مشغول وأنت ألنك الربيد؛

املجتمع. صوت
لنفيسملا فقلت تامة، عزلة إىل شديد حنني حالة يف وأنا املقال هذا أقرأ أن هللا يل ويشاء
يتمنى ثالثًا شخًصا املقال وكاتبة الكتاب مؤلفة إىل أضيف إنني للمقال: قراءتي من فرغُت
أسالك كل تقطع التي العزلة نفيس، صميم من العزلة أتمنى شخيص، هو ذلك العزلة،
عزلة فلتكن تكفي، ال الجبل جوف أو الصحراء عزلة كانت فإذا حويل، الذي بالعالم الصلة
ذلك عدا ما وكل طبيعتي، معدن بها يرنُّ التي الحقيقية الرغبة هي هذه القرب، حفرة يف
وأللتفت الحزينة النغمة هذه ألترك لكن … فيه ينشطون فيما للناس وتقليد خادع تمثيل

الحياة. تيار إىل
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أمسمحارضة ألقى الذي واتسن الدكتور فوجدُت الغداء، بعد األساتذة نادي إىل ذهبُت
عندئٍذ وكانوا الجامعة، أساتذة من لفيف مع القهوة يرشب هناك وجدته الحديث، الفن عن
يكون أن القديم األثاث يف يُراعى كان واتسن: فقال فيه؛ الذوق ر وتطوُّ األثاث يف يتحدثون
وعندئٍذ قبح، إىل ذلك أدى لو حتى والراحة النفع فيه فرُياعى الحديث األثاث وأما جميًال،
من منتقًال الديمقراطية مع يسري األثاث إن يقول إذ ذلك؛ يف هكسيل أولدس رأي تذكَّرُت
أضاف ثم املظهر. جمال عن النظر بغض الراحة إىل الراحة، عن النظر بغضِّ املظهر جمال
مع والنفع بالراحة األثاث يف يحتفظ أن يف اآلن جهده يبذل فالنًا إن قوله واتسن الدكتور
اتجاه خلق إىل ق سيُوفَّ هذا فالنًا أن يعتقد وهو محدود، حد إىل ولو املظهر جمال إضافة

األثاث. فن يف جديد
وأوروبا»، أمريكا يف «الحدائق عن واتسن للدكتور أخرى محارضًة املساء يف وحرضُت
فمما املوضوع؛ بهذا يهتمون للذين املفيد التعليق مع الحدائق ألشهر صوًرا فيها عرض
الزهور، من الحديقة يف ما نصف البيضاء للزهور يكون أن دائًما يَحُسن أنه مثًال قاله
فكانت األبيض الزهر فيها ينترش أن بعضها يف ُروِعَي مختلفة لحدائق صوًرا وعرض
أن بد ال العامة الحدائق ويف … جماًال أقل فبََدْت املبدأ هذا اآلخر بعضها يف يَُراَع ولم جميلة،
فكانت التماثيل فيها انتثرت لحدائق وعرضصوًرا الطبيعة، إنتاج مع النحت فن يتعاون
أمريكا حدائق أن املحارض والحظ جماًال، أقل فكانت التماثيل إىل افتقرت وأخرى رائعة،

أوروبا. يف نظائرها من جماًال أقل فكانت النحت فن تدخل لم عام بوجٍه
موضع منها كانت بأمريكا، ما جهٍة يف متوسطة ألرسة حديقة صورة عرضه مما وكان
حتى الواحد العام يف مرات عدة وأبوابه املنزل نوافذ طالء تغري بحيث وهواية ورعاية عناية
املثل هذا …وما العام فصول من املعنيَّ الفصل يف تزدهر التي الزهور لون مع لونها يتناسب
وجوب وهو محارضته، يف وضعه مبدأ صدق عىل بها ليدل ساقها كثرية أمثلة من واحد إال
أشهر عىل يطلعنا وراح الحدائق، تلك يجاور الذي البناء وفن الحدائق تنسيق بني التناسب
فرساي. حديقة طليعتها يف والبناء، الحديقة بني االتساق فيها ُروِعَي التي العاملية الحدائق
وفًقا الحديقة أننشئ اآلخر: يتبع أيهما يف يختلفون الناس إن قاله: ما جميل ومن
يأخذون الفرنسيون وأزهارها؟ وتنسيقها للحديقة وفًقا البناء ننشئ أم لها، املجاور للبناء
أساس عىل نختارها لكي القائمة ختام يف تأتي التي هي الزهور أن وعندهم األول، بالشق
وبسائر شعرها وتصفيف بثيابها السيدة تزدان السيدات: عند كالقرط فهي حولها؛ ما
وهكذا عامة، بصفة املجموعة يناسب الذي القرط تختار أن هو تعمله ما وآخر حليها،

حسناء. أُذُِن يف قرًطا ونوعها لونها يف األزهار تأتي
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نوفمرب الخميس١٩

السيدات نادي دعوة لبَّيتُها؛ التي الدعوة هذه اآلن، حتى ُدعيتها التي الدعوات أجمل من
الشابات السيدات فهؤالء االجتماعية؛ وحالتها املرصية املرأة عن كلمًة فيهن أللقي الشابات
رأين ملا العمر يف املتقدمات السيدات نادي عن به منسلخات عامني، منذ ناديهن أنشأن قد
ا حدٍّ عاًما أربعني الشابات السيدات جعل وقد كله، بالنشاط يستأثرن الكهالت السيدات أن
من السبعني يف (وهي «س» السيدة يل قالته ما لطيف ومن … العضو املرأة لعمر أقىص
تصنع وماذا سألتها: حني فكاهتها) تنقطع وال الكربيات السيدات نادي يف وعضو عمرها
وقالت: ضحكت العمر؟ أرذل لبلوغها تستقيل هل األربعني؟ تبلغ حتى الشابات من السيدة
أن وذلك وأنكى؛ أمرُّ هو ما هناك بل األربعني، سن واحدة منهن تبلغ فلن الهم؛ يأخذنك ال
األربعني، دون إنهن للناس بذلك ليقلن الشابات إىل انضممن قد نادينا أعضاء من كثريات

اليقني! علم أعلم فيما الخمسني فوق أنهن مع
ناديهن، ليكون هناك مكانًا الشابات استأجر املدينة، فنادق أجمل يف الدعوة كانت
ذا أنا فها وسلوكهن: وحليهن ثيابهن من ظاهر هو كما املجتمع يف العليا الطبقة من وهن
تخطف التي السهرة ثياب يف بََدْوَن قد الرائع، الجمال آيات من املائة تبلغ قد مجموعة أرى
منغومًة تشنشن التي العريضة األساور من أنواًعا كثريات لبس وقد وسحًرا، فتنًة األبصار
االجتماع … األلباب يرسق عجب وكلها فن، كلها اآلذان، يف واألقراط األذرع، تحركت كلما
والشم البرص يشبع ما كل فيه الجميل، بالصوت منغوم بالزينة متأللئ بالعطور فوَّاح

واأللباب. والعقول واألنفس والسمع
االجتماع، حيث الفندق إىل إحداهما بسيارة تأخذانني هؤالء من اثنتان جاءتني ملا
أفتح كيف أدِر فلم ثالث، أو ليلتني ابن القمر وكان السيارة، صاحبة جانب إىل جلست
القمر؟ هذا عمر كم جارتي: سألت أن سوى — السيارة تتحرك أن قبل — الحديث
أريد وال الشجر، فروع خالل رأيته إذا إال مكاني من أراه أن أستطيع ال وقالت: فضحكت
أصابها الشجر خالل القمر رأت لو الواحدة إن يُقال ألنه الشجر؛ فروع خالل إليه أنظر أن
شبَّْهتها التي الجميلة الفاتنة السيدة هذه فيها اعتقدت خرافة بالطبع تلك … السيئ الحظ
فلما لفتة، كل ويف نربة كل يف باألنوثة مرتعة فكلتاهما «خ»، املرصية بالفاتنة رأيتها ما أول
فتنة! فوق وفتنة أنوثة عىل أنوثة زادت والشجر القمر خرافة يف معتقدة «ف» السيدة رأيت
إىل تجلس بامرأة فتنتي من مرة ألف أكثر الخرافة يف تعتقد التي باملرأة ملفتتٌن إني اللهم
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الجاف العلم يكون ال حني املرأة أشتهي إنني الفلك! وعلم الهندسة يف لتحدثني جانبي
يكون امرأة أريد ماء، قطرة عندها يُْرَجى ال التي الناشفة كالصخرة وجعلها عقلها د جمَّ

… ذكية لكنها ضعيفة أريدها جسمها، كرخاوة رخاوة عقلها يف
قرائها من إليها تَِرد التي الرسائل عىل تردُّ محرِّرٌة أقرؤها التي اليومية الجريدة يف
نظري لفت وقد إطناب، يف عليه لتجيب واحد بسؤال املحرِّرة تكتفي ما وكثريًا وقارئاتها،
فالسؤال … تستهويني التي املرأة عن اآلن ذكرتها التي بالفكرة متصل ألنه اليوم؛ موضوع
أكثر تكون التي الصفة يف رأيها املحرِّرَة تسأل أرسلت ثانوية، مدرسة يف طالبة من
فقد زميالتي؛ تربية عن االختالف كل مختلفة تربيتي طريقة إن فتقول: للشبان، استهواءً
وكيف أميش كيف فعلماني بالرجال، تتشبَّه ال امرأًة أنشأ بحيث يربياني أن والديَّ عنى
بي، فيَْهَزأن زميالتي أما … أودِّع وكيف أستقبل وكيف أجلس وكيف أتلفت، وكيف أتكلم
عن تختلف أن فيه للمرأة ينبغي ال عٌرص العرصعندهن فهذا والرجعية؛ ر التأخُّ بي ظانات
والكالم الحركة يف ويسرتجلن ن ويدخِّ ويَْصِفرن الحديث يف يصحن فهن يشء؛ يف الرجل
فلن وبذلك للشبان، ًرا منفِّ سيكون عرصه عن املتخلف سلوكي بأن ينذرنني زميالتي إن …

… زواج يل يكون لن وبالتايل منهم، واحد مع صداقة يل تكون
والزوج، الصديق اجتذاب يف سلوك خري هو هذا سلوكها إن قائلة املحرِّرة فأجابتها
للرجال زادت بالرجال التشبُّه عن بُعدت كلما املرأة أن الطويلة خربتها من لها وأكدت
قائلة بالعجرفة، عها ترفُّ فتمزج تخطئ أال شديًدا تحذيًرا تحذِّرها لكنها واستمالًة؛ استثارًة

… عجرفتها من املرأة إزاء الرجل لغريزة أَْقتَل ليس أنه اعلمي لها:
أصدِّق ال كدُت عميقة، دهشة لها دهشت مقالة األسبوع لهذا كولريز مجلة يف وقرأت
يوتا والية يف الناس من طائفة عن املقالة أن ذلك املجلة؛ صفحات عىل تريان فيما عينيَّ
من الرجل يتزوج أن منها للرجال تبيح «املورمون» اسم عليها يُْطَلق الغرب واليات من
من املسيحية املذاهب سائر عن تختلف لكنها مسيحية طائفة و«املورمون» عدة، زوجات
حديث وهي زوجات» خمس أعارش «ملاذا اليوم قرأتها التي املقالة وعنوان الوجوه؛ بعض
من ويتزوج املورمون، بعقيدة يدين جيسوب» «إدسن اسمه رجل من مأخوذ صحفي
أرزونا؛ والية من خفي مكان يف الضخمة وأرسته هو استرت وقد واحدة، دفعة نساء خمس
الزوج، عقيدة تكن مهما أرضها عىل الزوجات تعدد تجيز ال املتحدة الواليات حكومة ألن
لكن بالسجن، عليه وُحِكَم وُحوكم عليه وُقِبَض الرجل هذا مكمن الحكومة رجال فاكتشف
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الصحفي: سأله بعقيدته، مؤمنًا إجابته يف قويٍّا كان سؤاله الصحفي إليه ه وجَّ عندما الرجل
ال لغز كأنه مراًرا السؤال هذا سمعت «لقد فقال: الخمس؟ زوجاتك تحب أن يمكنك هل
خمسة يحب أن لرجل يمكن هل اآلتي: هو السؤال هذا عىل دائًما وجوابي حلَّه، تستطيعون
يمكنه هل واحدة؟ دفعة أصدقائه من خمسة يحب أن يمكن هل واحدة؟ دفعة أبنائه من
يلتزمون أنهم يدَّعون ممن واحًدا رجًال أروني واحدة؟ دفعة إخوته من خمسة يحب أن
املورمون ونحن وتبادله! الغرام يبادلها أخرى امرأة له تكون ال الواحدة، الزوجة بنظام
بالرشف، يزدان حبٍّا وعالنية جهًرا نحب بل العار، يلفه حبٍّا نحب ال إننا ا، رسٍّ نحب ال
فنساؤنا إجهاًضا، حملها تضع ثم القانون من خفاء يف جنينها تحمل التي املرأة بيننا ليس

كامل.» نمو ذوي أطفاًال ويلدنهم أزواج، من األجنة يحملن جميًعا
للمسألة التاريخي التطور ألرشح التاريخية الجمعية إىل الثامنة الساعة يف وذهبُت
الحياة يف ظاهرة هذه إن أقول أن ألوشك إنني واحدة؛ سيدة الحارضين بني وكان املرصية،
أنني أعلم أنني فلوال محدود، ضيق نطاق عىل إال بالنساء الرجال امتزاج عدم أعني هنا؛
عىل تدل الشخصية مشاهداتي إن لقلُت تام، الجنسني بني االختالط حيث أمريكا يف اآلن
قدومي أول عند داره يف «ش» الدكتور يل عقدها التي األربعة فاالجتماعات … ذلك غري
العميد منزل يف حرضته الذي واالجتماع زوجته؛ تحرضها ولم واحدة، امرأة فيها يكن لم
مرة إال امرأة األساتذة نادي يف أَر ولم زوجته؛ تحرضه ولم واحدة امرأة فيه يكن لم «ن»
إذا إال واحدة منضدة عىل سيدة مع يجلس رجًال أبًدا أجد لم أرتاده مطعم كل ويف واحدة،
فال سيدة، إليها تجلس منضدة عىل خاٍل مقعد هنالك يكون ما فكثريًا مًعا، املطعم إىل جاءا
منضدة، تخلو حتى االنتظار منك ويطلب الخايل، املقعد ذلك عىل املطعم صاحب يجلسك
إما اآلن حتى إليها ُدعيت التي النوادي كل رجل؛ إليها يجلس منضدة عىل مقعد يخلو أو
هذه تكون حدٍّ أي إىل أدري لست … الرجال دون للنساء أو النساء دون للرجال تكون أن

حال. كل عىل مشاهدتي هي تلك لكن األمريكية، الحياة يف قاعدة

نوفمرب ٢٢ األحد

بالشعور؛ أمسُّ ألنه أو لغرابته، النظر يلفت بعضها لكن يوم، كل تحدث البرشية املآيس
االنتباه؛ تسرتعي والثانية بغرابتها؛ النظر تستوقف األوىل نيويورك: يف مأساتان حدثت وقد

صميمه. يف اإلنساني الشعور تمس ألنها
حتى رأسه عىل — نائم وهو — بالقادوم زوجها رضبت زوجة أن فهي: األوىل أما
لتختنق الغاز صنابري وفتحت املطبخ، إىل برسعة ابنها وجذبت ُقِتَل، أنه ظنت حتى أو قتلته،
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مرسعة إليه فعادت ينئ، زوجها سمعت أْن ابنها مع املطبخ يف وهي حدث ولكن وابنها، هي
ابنها أن لتجد بل تركته، حيث ابنها لتجد ال وعادت مات، حتى رأسه بالكريسعىل ورضبته
عىل وقبضوا الرشطة رجال ونادوا الجريان وجاء النجدة، يطلب الجريان إىل صارًخا فر قد
شهر؛ عىل شهًرا واحد مكان يف تستقر األرسة يدِع لم زوجها أن وهي قصتها: ت فقصَّ املرأة،
أخرى، مرة االنتقال من فحذَّرته أخرى، إىل مدينة ومن والية، إىل والية من بهم ينتقل فهو
ألنه واألصدقاء؛ املعارف ن فيكوِّ األرض، يف بجذوره فيها يرضب فرصة ابنهما يجد حتى
(يف أورجون والية إىل راحلون نحن لها: يقول أمس عاد زوجها لكن صديق، بغري اآلن حتى
فعًال اتفقُت وقد سنرحل، بل فقال: براحلني؛ لسنا له: فقالت املتحدة)؛ الواليات أقىصغرب
مسرتيحة اآلن وأنا وقتلته، نام حتى فانتظرُت للرشطة: املرأة قالت … الجديد عميل عىل

اليوم! بعد لألرسة انتقال ال إذ الفؤاد؛
نيويورك، يف أرسته مع يسكن طفلة، وله متزوًجا رجًال أن فهي: الثانية الحادثة وأما
خجله واشتد ق، يوفَّ لم ولكنه أشهر ستة منذ أخرى عن البحث ويحاول وظيفته فقَد وقد
إال داره إىل يعود ال حيث الصباح يف يخرج وظل عمًال، وجد قد أنه فأفهمها زوجته، من
كل وكان يجد، فال عمل عن يبحث األثناء هذه ويف أعمالهم، عن الناس انرصاف موعد يف
بل زوجته، إىل فيعطيه راتبه، يكون أن يمكن ما يساوي مبلًغا توفريه من يسحب شهر
إىل خطابًا فكتب نفد، قد املدَّخر لكن زاد، قد راتبه أن اعتبار عىل زيادة يعطيها أحيانًا كان
انتحر ألنه عودة؛ غري إىل وخرج البيت، يف الخطاب وترك قصته، فيه عليها يقص زوجته
لكن والنجاح؟! بالعمل املليئة أمريكا يف اإلخفاق هذا كل إنسان يخفق أن عجيبًا أليس …

لبعض. وُعْرسٌ لبعض يُْرسٌ الناس: وهكذا الدنيا هكذا
عميقة، داللة من فيه ملا دهشتي أثار الذي النبأ هذا أنباء من اليوم قرأُت ما أغرب ومن
الربيطاني املتحف يف معروًضا كان الذي داون» البْلت «إنسان بأن القائل النبأ وأعني
بني املفقودة الحلقة عىل دليًال واتُِّخذَت إنجلرتا جنوبي يف عظامه ُكِشَفت والذي بلندن،
الذي العاِلم اقرتف فقد كربى! علمية خدعة أنه تبني قد التطور، نظرية يف واإلنسان القردة
يوحي نحٍو عىل أجزاءها ر وزوَّ وطالها حديثة عظاًما تناول بأن وتزويًرا ا غشٍّ كشفها أعلن
هذا كل العلمي التزوير يبلغ أن شديد عجب لفي إنني املنشودة! القديمة العظام هي بأنها
الشهرة يف الرغبة يف وإرساًفا إمعانًا هذا أليس بالتمجيد؛ خليق إنه عنه ليُقال وملاذا؟ الحد،
يف عندنا الزيف هذا وأمثال العجب فيَم لكن … وغش؟ زيف عىل الشهرة قامت وإن حتى
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ليشتهر النقل خرب ويكتم غريه ينقل أن املرصي عىل أيرس فما املقنطرة؛ بالقناطري مرص
مرص، يف غريبًا أمًرا العلمي املحيط يف الزائفة الشهرة ليست … غريه حساب عىل بالعلم
معروضة والعظام تقريبًا عاًما أربعون مرَّ وقد كإنجلرتا؛ بلد يف غريبة جد الحق يف لكنها
الذي املتني العلمي األساس أنها عىل إليها ينظر كله والعالم بلندن، الربيطاني املتحف يف
ِعلَم ال أنه عىل دليل أقوى هذا … ملكتشفه العلمي املجد ويكتب التطورية، النظرية يدعم

أخالق. بغري

نوفمرب ٢٤ الثالثاء

دعايًة أجٍر بغري هنا منها سلسلة وسأذيع اإلسالم، مرصوعن عن إذاعاتي أوىل اليوم أذعُت
تعجبني؛ لم اإلذاعة طريقة لكن … ببال لنا يطوف ال جهًال الناس يجهله الذي لوطني
من أجرِّبها اليوم ذا أنا وها مستمًعا أطيقها ال كنت عاقل؛ يطيقها ال درجة إىل تجارية فهي
تجارية! إعالنات من طائفة عليه تتعلق مسمار إذاعتي ألن ذلك مذيًعا؛ أطيقها فال الداخل
تستدرجك بها وإذا فتجيب، هللا لوجه بريئًا السؤال فتحسب بلدك، عن سؤاًال املذيعة تسألك
ذلك مثال يدها؛ يف إعالنًا عنه لتقول تريده شيئًا إجابتك يف لها تذكر حتى عجيبة مهارة يف
تقرأ أن األمر بها لينتهي خاص، بوجه والتفاح مرص يف الفاكهة نزرع كنا إن تسألك أن
أنواع سائر عىل ميزاته وما يُباع، ثمن وبأي يُباع أين بريو» «تفاح عن يدها يف كاملة صفحة
من دقيقة عرشة اثنتي من أكثر مرص عن تحدثُت قد أظنني ال وبذلك وهكذا، … التفاح
خلقتها مناسبات يف املذيعة قرأتْها إعالناٌت الزمن وبقية به، يل ُسِمَح الذي الساعة نصف

مرص. عن معي حديثها أثناء خلًقا

نوفمرب ٢٥ األربعاء

بني شبه من رأيت ما لشدة الضحك إال يسعني ولم زوجته، عن لزوج أدبيٍّا تحليًال قرأت
اإلنسان هو اإلنسان كأنما مرص، يف عندنا والزوجات — أمريكية وهي — املوصوفة الزوجة
تشرتي أنها األوىل نقطتني: يذكره فيما زوجته عن يذكر الزوج أن ذلك ومكان؛ زمان كل يف
عىل اشرتت قد دامت ما أنها العقيدة أرسخ معتقدة البيوت، يطوفون الذين البائعني من
أحيانًا مخطئة أنها إقناعها الزوج يحاول وعبثًا رابحة! الصفقة تكون أن بد فال الباب،
هذا من أرخص بثمن تُباع للطبق سنتًا وستني بخمسة اشرتتها التي فاألطباق األقل؛ عىل
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رشاء يف تبالغ ما كثريًا أنها الثانية والنقطة … اعتقادها يتغري أن هيهات لكن الدكاكني، يف
األحمق، ف الترصُّ بهذا ذرًعا الزوج ضاق ما فإذا األرسة، عنها تستغني قد التي األشياء
بل صدًرا، يضيق أن له حقَّ فال املصاريف، حساب من الثمن تدفع لم أنها له زعمت
يف املتجمع واملال قائًال: الكاتب الزوج يرشح ثم … «الحصالة» يف املتجمع املال من دفعته
من مثقوب صندوق يف يوم كل زوجتي تسقطها النقود من ِقطٌع إال هو إْن «الحصالة»
تعد لم النقود أن — وهمها بصدق تقنعني أن وتريد — تتوهم بذلك وهي جوانبه، أحد
يسعني ولم … «الحصالة»! يف تجمعت قد دامت ما املصاريف، حساب من هي وال نقودي
مع ليصفها، الكاتب كتب كأنما التي «ح» السيدة تذكرت ألنني مرح؛ يف أضحك أن سوى

سواء. كلهن فالزوجات مرصية! وهي أمريكي أنه
إال يل يلذ يعد فلم العجيب ل التحوُّ هذا القراءة يف مزاجي حوَّل الذي ما أدري لست
يكتبها التي القصص الحال بطبيعة أعني وإنما شديد، بشغف أقرؤها القصص، قراءة
فنية متعة به أستمتع ما البرشية الطبائع تحليل من فيها أجد والتي املجيدة، األقالم ذوو
املقالة مثًال خذ التعميم، بلغة تتكلم التي «الحاف» املقالة أطيق وال أستسيغ أعد لم كربى؛
قراءة من أستمدها التي املتعة تُقاس أن يمكن فكيف سريفانتيز، عن توٍّا اآلن قرأتها التي

سريفانتيز؟ من يسريًا جزءًا ولو قرأت لو أستمدها كنت التي باملتعة املقالة هذه
بكتابة أهمَّ أن وهي ومساءً، صباًحا رأيس يف تلعب قوية فكرة إن حال؛ كل عىل
ال ملاذا التحليل؛ يف كاتبها أجاد قصرية قصة أقرأ حني شديدة بغرية أشعر إنني القصة؛
باملوضوعات؛ مليئة والحياة األدب؛ هو وحده هذا الكتابة، هي وحدها هذه هذا؟ مثل أكتب
الطبائع تضع تحليلية مواقف حياته من أستخرج أن يمكن أعرفهم ممن شخص فكل
تُذَْكَر، أن يصح مواقف فيه استثناء بغري حياتي من يوم وكل الشمس؛ ضوء يف البرشية
إلخ؟! إلخ … و«س» و«ه» و«ع» «ح» حياة من — مثًال — استخراجه يمكن موقف كم
يشتبك أن أراد طباعه يف ريفيٍّا فتًى تحلِّل األوىل بارعتني: قصريتني قصتني اليوم قرأت لقد
حياتي أليست … هازئة وهي جاد وهو املدن، فتيات من مصقولة فتاة مع غرامية عالقة يف
عىل هنا الكاتب يقع فلماذا الناس؟ من أعرف فيمن الخربات هذه بمثل مليئة الشخصية
األخرى والقصة … حياتنا؟ صميم يف كان أنه مع نحن نقع وال تحليله، فيجيد كهذا موقف
والثاني دجال محتال أحدهما شابان: حبها عىل تسابََق فتاة قصة هي امرأة، كاتبتها
إزاء يترصفان كيف للشابني: صورتني عرضت أن سوى الكاتبة تفعل ولم مخلصصادق،

نكتبها؟! ال فلماذا ونعيشها نراها الحياة هي هذه … الفتاة
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نوفمرب الخميس٢٩

الغداء، محور الرومي الديك يكون أن فيه يغلب أمريكي عيد وهو الشكر» «عيد اليوم
األستاذية لدرجة تحرضِّ التي «ش» السيدة وزوجته «ش» الكابتن عند اليوم مدعو وأنا
داخل يف «َسْمَرت» يف يسكنان وهما اإلسالمية، الفلسفة محارضات يل وتَحُرض الفلسفة، يف

ميًال. خمسني نحو كوملبيا عن تبعد مدينة وهي هناك، حربي مطار
دائًما كعادتها السيدة كانت وقد بسيارتهما، ليأخذاني وزوجها «ش» السيدة جاءت
مرصعة فضة من وكالهما القرط، نوع من عقًدا تلبس اليوم وهي وبقرطها، بلبسها َمْعِنيَّة
جامعة يف تخرَّج فكالهما حياتهما، عن الطريق يف حدثاني … املاس فصوص يشبه بما
لهما أقدِّر وكنُت بعام، التخريج يف زوجها سبقت قد السيدة أن غري زميلني، كانا تكساس،
يكونا أن رجحت عامني، منذ تخرجت أنها اليوم علمت ملا لكني عاًما، ثالثني العمر من

األعمار. تقدير عند تخدع ما كثريًا والوجوه بكثري، ذلك من أصغر
لرجال املنازل من مجموعات فهناك يسكنان؛ حيث الحربي املطار قلب يف دخلنا
والبساطة األناقة يف غاية هما غرفتني ذا منزًال يسكنان وزوجته «ش» والكابتن املطار،
يف كابتن اآلخر هو الشاب وطفلتهما، وزوجته شاب بجوارهما ويسكن الذوق، وحسن
هذان جاء حتى نصل نكد ولم الجوية، التنبؤات هو هناك اختصاصه أن غري الطريان،

«س». منزل يف الغداء عىل معي مدعوان كذلك فهما الزوجان؛
زرناه مكان أول وكان باملطار، للطواف ثالثتنا وذهب الطعام، ان تُِعدَّ الزوجتني تركنا
شبيهة اآلالت من صفوف الجوية: التنبؤات يف «ك» الكابتن فيه يعمل الذي املكان هو هناك
يف وتنظر آلية، بطريقة وحدها تدق الكاتبة، اآلالت تدق كما تدق الكاتبة، باآلالت كلها
اللحظة؛ تلك يف كلها املتحدة الواليات أنحاء يف الجو حالة ترصد اآلالت أن فتجد املكتوب
ترصده: بيشء مختصة آلة وكل إلخ، … كذا ميشجان ويف كذا، نيويورك يف اآلن فالحرارة
تخرجها التي الورقات هذه ومن الريح، التجاه وثالثة الجوي للضغط وتلك للحرارة هذه
يف الجو عن تنبئ أن دقيقة نصف يف يمكنك نحٍو لتعرضعىل فوًرا، الخرائط ترسم اآلالت

كلها. املتحدة الواليات من مكان أي
عىل وأطلعني رابضة، الطائرات صفوف حيث إىل ذلك بعد «ك» للكابتن وأخذنا
تفرقة يل يفرِّق أن منه وطلبت العادية، املحركات ذوات والطائرات النفاثة الطائرات
الطائرة أن وضوح يف منه وعرفت ففعل، الطائرات من النوعني بني واضحة مخترصة

أمام. إىل الطائرة تدفع نفسها تلقاء من الخلخلة وهذه وراءها، الهواء تخلخل النفاثة
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وطأطأنا أيدينا شبَّكنا الطعام نبدأ أن وقبل الغداء، مائدة إىل وجلسنا املنزل إىل عدنا
وحفظها أعدها أنه إيلَّ ُخيِّل عبارة فقال الديني، دعاءه «ش» الكابتن يدعو ريثما رءوسنا
َمن تعطي أن رب يا وأدعوك طعام، من أمامنا ما عىل رب يا «أشكرك وجودي: ملناسبة
هذه لنا جعلت أن عىل رب يا أشكرك ومأوى، وثياب طعام من عندنا ما مثل عنده ليس
البالد تهب أن رب يا وأدعوك وديمقراطية، رأي حرية من فيه بما فنتمتع وطنًا، البالد

«… وهبتنا ما مثل الحرية هذه بمثل تتمتع ال التي
كان إن «ش» السيدة سألتني أن البداية وكانت السياسة، يف الغداء بعد حديثنا دار
فقالت: عليه؛ أحزن فإني أعدموه لو لكنهم أدري، ال قلت: إيران؟ يف مصدق يُْعَدَم أن املنتظر
رأيه هو مصدق يف عيب أكرب إن «ك»: الكابتن قال الحزن؛ أشد عليه أحزن فإني أنا، وكذلك
االستقالل؛ هذا لنفسها تستطيع الدنيا يف دولة هناك وليس العالم، عن إيران تستقل أن يف
جذب ما ورسعان األخرى. بالدول اتصالها طريقة دولة كل تختار أن رشط عىل فقلت:
مرص عن أتحدث وأنا االنفعال بي واشتد الحماسة أخذتني وطبًعا السويس، قناة الحديث
االنفعال. هذا مثل فيها يجوز ال ضيقة عائلية جلسة يف ألننا أفعل؛ أن يل كان وما وإنجلرتا،
وقد كوملبيا، إىل بالسيارة إلعادتي وزوجته «ش» كابتن واستعد الشمس، غربت
لوثر مارتن فلم ملشاهدة فدعوتهما سينما، إىل هناك يذهبا أن رغبة يُبِْديَان سمعتهما
بعقيدتهم هنا الناس تعلُّق لشدة أعجب زلت ال … قريب منذ املدينة يف عرضه بدأ الذي
لوثر مارتن عن رأيناه الذي بالفيلم وزوجته «ش» كابتن ارتياح أشد كان فما الدينية،
أو جميل فيلم مشاهدة عن ناشئًا ارتياحهما فليس الدين، يف مذهبهما والربوتستانتية،
… به يدينان الذي املذهب انتصار يف رغبة الديني شعورهما عن ناشئ بل جيدة، قصة
تذاكر توزيع يف تنشط الربوتستانتية الكنيسة أن املناسبة هذه يف بالذكر جدير هو ومما
التي هي منها تذاكر ثالث جاءتني وقد ممكن، عدد أكرب الفيلم هذا ليشهد القيمة؛ مخفضة

الليلة. دخولنا يف استخدمتها
السينما، من خروجنا بعد القهوة معي ليرشبا مطعم إىل وزوجته «ش» الكابتن أخذُت
قطرات سقطت القهوة، أقداح املناِوَلة لنا قدَّمْت فلما ارتياده، اعتدت الذي املطعم وهو
أن أرصت املناِولة لكن لضيفي، إكراًما طبقي هذا يكون أن وعرضت األطباق، أحد يف منها
مقصوًرا األمر فليس ضيوفنا، وضيوفك جميًعا، ضيفنا أنت قائلة: آخر، بفنجان تجيئني
شكرتُها، … يشء كل قبل إنسانية عالقات هو ذلك، من أكثر هو بل وزبائنه، مطعم أنه عىل
أمريكا، عن أكتبها التي مذكراتي بعض وهو حديث، من فيه كنا ما استأنفنا انرصفت وملا
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من عندك رأيته ما كل له: فقلت ألكتبه؟ كهذا يوم يف أجد ماذا «ش» الكابتن فسألني
بالتسجيل جدير إنه اآلن؟ املناِولة هذه قالته ما تسمع ألم ثم بالتسجيل، جدير ضيافة

الصحف! يف الناس يقرؤها ال التي الحقيقية أمريكا هي هذه ألن العريض؛ بالخط

نوفمرب ٢٧ الجمعة

ذاك إذ سنُّه وكانت عاًما، وعرشين اثنني منذ رجل اختفى عجيبة: قصة اليوم صحيفة يف
التي سكرتريته اختفت بقليل اختفائه وبعد أوالد، ثالثة وله متزوًجا وكان وعرشين، ثمانية
حتى املدة، هذه طوال أثر عىل لهما أحد يعثر ولم عاًما، وعرشين اثنني ذاك إذ عمرها كان
آخر، رجل من املختفي الرجل زوجة فتزوجت القانون» بحكم «ميتنَْي القانون اعتربهما لقد
وهو أقربائها أقرب إىل ل فتحوَّ الدوالرات من مليونًا مقداره يبلغ إرٌث املختفية للفتاة وكان
وأوالده زوجته فأخذته الدوالرات من ألًفا خمسون التأمني رشكة يف للرجل وكان عمها، ابن
«وزوجته» املختفي الرجل أعلن أمس، كان حتى … القانون» بحكم «مات قد أنه اعتبار عىل
تحابَّا أنهما وهي أمرهما، حقيقة أعلنا — عاًما وعرشين اثنني وتخفيا اختفيا أن بعد —
يف مًعا ليعيشا واالختفاء؛ الفرار عىل فاتفقا اآلخر؛ عن يستغني أن أحدهما يستطع ولم
جسديهما، تغطي التي الثياب إال ذاك إذ معهما يكن ولم والقانون، املجتمع من مأمن
وأنسال منتحَلنْي، باسمني وتزوجا الحال بهما استقر حتى الصعاب، أصعب ولقيا فغامرا
اآلن أوالدهما وثاني حفيًدا، لهما وأنسلت بناتهما كربى وتزوَّجت والبنات، األبناء من ستة

… العسكرية الخدمة يف
ألم لكن املسيحي، والرشع القانون يخالف سلوكهما أن شك ال عليهما؟ نحكم بماذا
تعدُّد وإباحة جهة من الطالق إباحة تكون أال عاًما؟ وعرشين اثنني سعيَديْن مًعا يعيشا
كان فلو كهذه؟ استثنائية ظروف يف رضورته له تكون قد أمًرا أخرى جهة من الزوجات
زوجته جانب إىل حبيبته من ولتزوج الصعاب لهانت اثنتني من يتزوج أن للرجل مباًحا
أمقت ألنني عليهما؛ أحكم بماذا أدري ال أني الحق … معه البقاء هذه أرادت إذا األوىل
كل من ا جدٍّ أوسع ومشاعرها والقلوب وظروفها الحياة لكن الزوجات، د تعدُّ وألعن الطالق

وترشيع. قانون
وأربعون أربعة اآلن وعمرها — الثانية الزوجة إىل األسئلة يوجهوا أن الصحفيون أراد
سعيدة أزال وال عاًما، وعرشين اثنني حبيبي مع سعدت إني واحًدا: جوابًا فأجابتهم — عاًما

شاء. ما يقول أن ذلك بعد شاء وملن أموت، حتى معه سعيدة وسأظل معه،
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نوفمرب ٢٨ السبت

من جنود فيه حربي معسكر فهنا اللونية؛ التفرقة بسبب حادث كوملبيا مدينة يف هنا حدث
يحرِّم ال أخرى واليات من السود الجنود بعض جاء وقد السواء، عىل السود ومن الِبيض
سيارة فركب املدينة، إىل معسكره من هؤالء أحد اليوم فخرج اللونني، اختالط قانونها
بهذه يعرتف ال بأنه ا محتجٍّ وحدهم، للِبيض ص املخصَّ األمامي النصف يف وجلس عامة،
القانون بحكم فيها تفرقة ال التي الشمال واليات من كذا والية من فهو اللونية؛ التفرقة
يغادر أن منه طلبت السيارة يف جانبها إىل جلس التي السيدة لكن وأسود؛ أبيض بني
وطلب السائق ل فتدخَّ ذلك، الجندي فرفض للسود، ص املخصَّ الخلفي النصف إىل مكانه
زمالءه الرشطي نادى ما ورسعان ، رشطيٌّ فنُودي القبول، رفض لكنه نفسه الطلب منه
إىل انضم األثناء هذه يف … كبرية فرقة فجاءت البوليسية، سيارته يف الالسلكي بواسطة
ظن زنجي، ضابط إليهم وانضم السود، الجنود زمالئه من كبري عدد الثائر األسود الجندي
رجال لكن فيطيعوا، باالنرصاف البوليس يأمر أن يستطيع — العالية رتبته بحكم — أنه
فوًرا، الجميع وُحوكم الضابط، رأسهم وعىل الزنوج الثائرين عىل بالقوة قبضوا البوليس
عليه ُحِكَم إذ الضابط؛ عىل بها ُحِكَم التي الغرامة أعالها مختلفة، بغرامات عليهم فُحِكَم

دوالر. مائتا قدرها بغرامة
داخل يف ليس أنه من الرغم عىل إنه فيه تقول بيانًا رجالها يف املعسكر قيادة وأذاعت
هم التي الوالية قانون يحرتموا أن رجالها من تنتظر القيادة أن إال لونية، تفرقة املعسكر
ينطبق ما عليهم ينطبق أن ينبغي فعندئٍذ معسكرهم، حدود عن خرجوا ما إذا أرضها عىل

آخر. مواطن أي عىل

نوفمرب ٢٩ األحد

الجميل الجو هذا يضيع أن فاستخرسُت بأرسها، الدنيا يف جوٌّ منه أروع يكون ال رائع، الجو
والجو أمريكا يف أنت فيها: لصورتي وقلت الكبرية، املرأة أمام وقفت … غرفتي سجني وأنا
اللوم، تكيل أن قبل صورتي: يل فقالت غرفتك؟ سجني تظل فكيف كلها، الروعة هذه رائع
الشوارع لكن صورتي: فقالت اتفق! كما مشيًا الشوارع يف أخبط فقلُت: أذهب؟ أين يل قل
… بضائعها عىل مغلقة والدكاكني أصحابها، عىل مقفلة البيوت األحد؛ يوم اليوم خالية،
الغداء بعد فامِش الغداء، إىل وستخرج ساعة، ونصف ساعة اصرب قليًال، فاصرب ذلك ومع

دقائق. من أكثر يدوم ال ميش بعد ستعود أنك وأراهنك مشيًا، قدميك تُشِبع حتى
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أَُحرضِّ الغداء؟ موعد إىل بقيت التي الساعة ونصف الساعة هذه يف أصنع وماذا
متوالية، ساعات عرش أمس قرأت لقد أقرأ؟ … أهون الزعاف السم الغد؟ محارضات
ما يشء، أي أكتب … تكتب؟ ماذا أصنع؛ ما خري هذا وهللا إي أكتب؟ … بعينيك فرحمة

خواطر! ال … هو … هو خاطر أول يأتيك؟ خاطر أول
وماذا قلمك، به يجري نحو أي عىل ذهنك إىل يَِرد خاطر أول يف واكتب قليًال، فكِّر ال،
إذ أبنائهم؛ عىل اآلباء جناية هو مرة، ألف يعاودني الذي هذا سوى خاطر أول يكون
بدوره ليصري النفس محطم االبن فيخرج يحطموهم، أن بعد العالم هذا إىل يُْخِرجونهم
ومن الكالم؟ أريد حني لساني يمسك الذي من … بدوره البنني فيحطم البنني، ينُسل أبًا
ذلك فعل َمْن السري؟ أريد حني قدميَّ يُغلُّ الذي ومن الحركة؟ أريد حني ذراعي يقيِّد الذي
لتقطر نفيس إن والقدم؟ والذراع اللسان مغلوَل العالم إىل فأخرجني ربَّاني الذي غري كله

مرارة!
أَْمِسك قالت: ثم وفكَّرت، إيلَّ فاستمعت املرآة، يف صورتي إىل الحديث هذا ه أوجِّ كنت

أُْمِليه: ما واكتب القلم

عمرها، من عرشة الخامسة يف الفتاة وكانت عرشة، الثامنة سن يف الفتى كان
رفيع بحبل ثم وعيها، أفقدتها رضبة رأسها عىل ورضبها بالفتاة الفتى وأمسك
أمسكوه وهنالك … نشوة يف وهو ثيابها عنها يقص بمقص وأمسك خنقها،
القايض ى تلقَّ أن يلبث فلم خطريًا، سفاًكا باملوت عليه وُقِيضَ وُحوكم مجرًما،
طالبة هي والعرشين، الخامسة يف فتاة من خطابًا الحكم هذا أصدر الذي
القانون عىل الدهر أكل لقد فيه: تقول الجامعات، بإحدى العليا الدراسات يف
… قساة جهلة والقضاة الزمن! ليساير القانون م يتقدَّ ولم العلم تقدَّم ورشب،
عىل ألقته الذي العبء هو ثقيل، عبء تحت تنوء فريسة املجرم يكون ما أكثر ما
عليك وسأقص أعدمتموه، الذي الفتى هذا أخت أنا … والظروف! األيام كتفيه
إن تظلمون! أنتم حد أي إىل لتدرك أخي مع فيها نشأت التي الظروف عن شيئًا
مقدمات من له بد ال بل وضحاها، عشية بني ورشده صوابه يفقد ال اإلنسان
يعاني صغري طفل بعُد وهو أخي ألذكر فإني طوال؛ سنوات عىل تمتد طويلة
لذلك الوالدان يفهم وال فجأة، يبكي أو فجأة يضحك كان يعاني، ما أبويه من
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ليهدأ، الساخن باملاء ُمِلئَ حوض يف يغمسانه أو مؤمًلا، رضبًا فيرضبانه سببًا،
من جزءًا أن فيجد طبيب يفحصه أن الظروف تشاء أن قبل طويل ومىضوقت
إن … الحيوانية نوازعه ضبط يف اإلنسان يستخدمه الذي الجزء هو تالف، مخه
لو حتى أرسته، وبني نفسه بني املالءمة عليه يتعذَّر أن بد ال كان كهذا طفًال
وسأسوق وجحيم؟ جهنم فيها نشأ التي واألرسة بالك فما سعيدة، أرسته كانت

مثًال. نفيس
املتوسط فوق إني بل العقل، ُولِدتسليمة معتوهة، وال مريضة كأخي فلست
الزائف، التواضع أوان هذا فليس أتواضع، أن اآلن أريد ال إنني ذكائي؛ يف املألوف
مرارة، مألني ما الطفولة بطبائع وجهل قسوة من لقيته ما أبويَّ من لقيت لكنني
وهو األصدقاء، وبصحبة بالقراءة املسموم الجو هذا من أفرَّ أن أحاول وكنت
من الضاحكني أضحوكة مدرسته يف كان إليه، سبيًال املريض أخي يجد لم مالذٌ
دائًما املعرتكني دائًما، الغاضبني الوالدين سخط موضع البيت يف وكان زمالئه،
عىل يجلب خائب ولد ألنه رأسه؛ عىل بكتبه ترضبه أمي كانت أو أبي كان …

العار. أبويه
ازددت الزمن، من عاًما كربت كلما وكنت عرشة، السادسة عمري من بلغُت
قدميَّ أجرَّ أن ا تامٍّ عجًزا عجزت حتى وسخًطا، مرارة وازددت نفسية ثورة
ورضبتني الثياب جسدي عن أمي خلعت أن مساء ذات وأذكر املدرسة، إىل
خالًصا باالنتحار هممت حتى ترتكني كادت وما الجلد، من بحزام ظهري عىل
منذ تحوَّلُت بعدئٍذ؟ صنعُت ماذا أفتدري … أستطع فلم الوبيء، العالم هذا من
زمالئي، من به يستمتع أن أراد َمن كل عىل تعرضجسدها عاهرة التايل الصباح
الجسدية، املتعة أنشد ذلك يف كنت إني أقول وال متعته، عىل ماًال أحد من آخذ لم
جسدي عارضة أزل لم ولكني شقيت! ما أكثر وما حينئٍذ! وجدتها ما أقل فما
كل ألجد حاًرضا: الجواب وأجد ملاذا؟ اآلن: نفيس وأسأل … شاء َمن عىل يوم كل
رضبًا مني ذلك كان زائًفا، كان ولو حتى الحب عالمات يل يظهر شخًصا يوم

. والديَّ من االنتقام من
يدفع ما وأقوى أشد القايض— سيدي يا — هي عطف إىل اإلنسان حاجة

يسلك. الذي سلوكه إىل الدنيا هذه يف اإلنسان
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عرفني، شابٍّا قابلت فيمن قابلت ثم أعواًما، العاهر انتقامي يف وقضيت
مني الزواج فطلب والدوافع، املشاعر أخالط من يكنُّه وما قلبي ملس ولعله
املرأة حبَّ عندئٍذ أحبه كنت أظنني ال … زوجني اآلن نعيش حيث زوًجا، وَقِبْلتُُه
دراستي يف مضيت الحني ذلك ومنذ فيه، كنت مما ألفرَّ زوًجا قبلته لكني للرجل،

السم. رواسب من أبواي تركه ما قليًال قليًال نفيس عن أزيح الجامعية،
قصصت ذا أنا وها — القايض سيدي يا — باملوت أخي عىل حكمَت لقد
فحكمَت جسدها، يف فتاة قتل قد أخي إن نشأنا؛ بيئة أي يف لتعلم تاريخي عليك
نفسني: قتل عىل تآمرا بوالَديْن صانٌع أنت ماذا اآلن: أسألك وأنا باملوت، عليه

… مباح؟ حالل القانون يف عندكم النفوس قتل أن أم أخي؟ ونفس نفيس

أن جدواك وما فقالت: هذا؟ لِك أنَّى فسألتُها: كله، هذا املرآة يف صورتي عيلَّ أَْمَلْت
فهو خياًال تكن وإن واقع، فهي الواقعة الحياة من تكن إن القصة هذه إن أين؟ من تعرف

الواقع. يشبه خيال
خالصة هو اآلن، قرأته شيئًا فيها سأكتب الغداء، عىل نصفساعة وبقيت ساعة مضت
فقد — كثري بيشء له أدين الذي — ديورانت» «ول املعروف الكاتب زوجة به أدلت حديث
قالته حديث وهو الزواج؛ أنتج لقاءً زوجها مع لقاؤها كان كيف حديثها يف الزوجة ذكرت
يف ديورانت» «ول يخرجها التي املجلدات سلسلة من جديد جزء صدور بمناسبة الزوجة

الحضارة». «قصة
كنت التي املدرسة وكرهت نيويورك يف نشأُت ديورانت: زوجة — «آريل» قالت
أقيض حيث إىل وأذهب املدرسة، إىل الطريق نصف من أنحرف كنت لقد حتى أرتادها،
مجموعة ومعها امرأة فجاءت العامة، الحديقة يف يوم ذات ألعب وكنت اللعب، يف الوقت
كانت وبينهم بينها العالقة ألن أصدِّق؛ فلم تالميذها، وهؤالء مدرِّسة إنها وقيل أطفال، من
كانت إذا قلت: أنا؟ َمْن ُسئلت وملا معهم، فجلست أرافقهم أن وأحببت بأبنائها، أم عالقة
املدرسة هذه تلميذات بني أجلس أياًما ظللت وهكذا … تلميذاتها من فأنا مدرِّسة هذه
هذا هو رجل مكانها وجاء املدرِّسة فيه غابت يوًما ذهبت حتى أحببتها التي التجريبية
أَر لم أرسة معه وكوَّنت زوجي، أصبح الذي وهو ديورانت) ول زوجها إىل (وأشارت
الفرق كان عرشة، الخامسة يف وكنت عاًما، وعرشين ثمانية عندئٍذ سنُّه كانت منها، أسعد
عاًما عرش خمسة عمرها فتاة تحب أن مستحيًال فليس اآلخر، أحب كالنا لكن كبريًا، بيننا
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الرجل تسبق املرأة أن رأيه من أرسطو إن يقول زوجي كان وعرشين؛ ثمانية عمره رجًال
درجة يف لزوجي زميلة كنت فقد كذلك، ذلك كان فإن سنة، عرشة بخمس النضوج يف
… هو يحبه ما كل أحببت حتى بالرتبية فتعهدني نوازعي، بعض يف طفلة كنت النضوج،
تشارك أن امرأة أي عىل يسريًا يكن ولم العرشين، القرن نوابغ من زوجي أن أعتقد إنني

بالعيش! جديرة معه الحياة لكن حياته؛ الرجل هذا مثل
مرشقة، شمس رائًعا: جميًال الجو وكان نحوها، أو ساعة نصف الغداء بعد مشيت
محزون القلب ثقيَل غرفتي إىل ُعدت لكني امليش، من يمكِّن خفيف وبرد صافية وسماء
أشعر إني والنفسغائمة؟ الشمسمرشقة تكون فلماذا سببًا، الغم لهذا أدري ولست الفؤاد،
يوم اإلذاعة وبرامج كاملتني، ساعتني الراديو فتحُت وعزلة؛ بوحشة أشعر شديد، بضيق
«األصوات يسمونه برنامٍج يف املغنِّني ألشهر فسمعت االختيار، جيدة عادًة تكون هنا األحد
املمثلني أشهر بها ينطق ممتازة، أدبية قراءات سمعُت كذلك أحد؛ كل ويذيعونه الذهبية»
يقرؤها املشكلة» هي تلك فناء؟ أم «أبقاء املشهور: هاملت نجوى فسمعت القراء؛ وأشهر
تشارلس يقرؤها عدن جنة عن اإلنجيل من قراءة ثم الجودة، يف غاية قراءة باريمور جون
من قراءات سمعت وكذلك حياته، يف إنسان يسمعه أن يمكن ما وأروع أبدع من لوتن،

مجيدون. قراء يقرؤها اإلنجليزي الشعر
لنفيس أعددت يزول، ال قائم الغم لكن النفس، عن ي ترسِّ أن طبيعتها من أشياء كلها
بي تستقر ال قلق لكني اليشء، بعض حايل وتحسنت منه، أقداح ثالثة ورشبت الشاي
لوتن تشارلس يقرؤها دقائق منذ املحرمة الشجرة قصة سمعت لقد … رقدة وال جلسة
من باستحياء يشعران يكونا ولم عاريني كانا وحواء آدم أن فيها فسمعت اإلنجيل، من
والرش، الخري معرفة املعرفة، شجرة املحرَّمة، الشجرة من أكلهما قبل ذلك كان العري، ذلك
لكن الشجر، بورق نفسيهما فغطيا عريهما، من خجًال اه أحسَّ ما أول كان منها أكال فلما
بُْعد من آدم فأجاب آدم؛ يا ربه: ناداه وهنا قائًما، يزال ال والخجل باديًا، يزال ال العري
بد فال عريك، من الخجل أخذك قد كان إذا ربه: له فقال عاريًا؛ ربه يقابل أن واستحيا
املحرَّمة، الشجرة من أكلت قد تكون أن بد فال وإذَن الرش، من الخري ميَّزت قد تكون أن

…؟ به أمرتك فيما عصيتني فلماذا
فأقول: ني، وغمَّ بي ألمَّ الذي القلق وعىل نفيس، عىل القصة هذه ألطبق اآلن وإني
نفٌس أنها أدركت وكلما ُعَقد، من يملؤها بما يقينًا ازددت بنفيس معرفًة ازددت كلما إنني
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مىض، فيما كله العجز بهذا تكن لم إنك لنفيس قلت خجًال، ازددت بل قلًقا ازددت مريضٌة
ملاذا عرفت قد واآلن … املجتمع عىل جرأًة إال أتذكر فلم وشبابي، طفولتي أيام أتذكر وأخذت
حني نفيس عرفت أني هو فالسبب يقع؛ أن أحق العكس وكان كربت، كلما ارتباكي يزداد
مصدًرا وتحليلها لنفسه اإلنسان معرفة أتكون … مختلفة أوساٍط يف الظروف بها ألقت

لعنائه؟! بداية والرش للخري آدم معرفة كانت كما لشقائه،

ديسمرب أول الثالثاء

تعيش كيف البحرية الحيوانات عن الجميلة بالصور شائًقا موضوًعا «اليف» مجلة يف قرأُت
يفتك كيف ضوء؟ من شعاع إليه ينفذ ال الذي القاع ظالم يف تعيش كيف املحيط: جوف يف
كل … والدفاع؟ الهجوم وأساليب التخفي بطرائق منها نوع كل أُعدَّ كيف ببعض؟ بعضها
الصادق. الطبيعي الوصف إىل منه املمتع القصص إىل أقرب يجعله عرًضا معروض ذلك
أسأل ثم مادته، لتجمع املجلة صنعت ماذا كهذا، واحد موضوع يف أفكِّر أن ويكفي
إنه أقول شيئًا؟ عنه تنرش أن أرادت إذا نفسه املوضوع يف مرصية مجلة تفعل ماذا نفيس:
شعب بني الَفْرق لُبَّ ألدرك ومجالتنا مجالتهم يف كهذا واحد موضوع يف أفكر أن يكفي
بدراسة املختصني جمعت التي وهي املصورين، أرسلت التي هي «اليف» فمجلة وشعب؛
املحيط قاع يف يغوصون بحرية، رحالت يف أعوام ثالثة عمالؤها ولبث البحرية، الحيوانات
املجلة، تدبري من آخرها إىل أولها من كلها فاملسألة … ويصفون ويصورون ويالحظون
تصنع؟ فماذا املرصية املجلة أما … وتنسيق وتأليف وكتابة وعلم ومغامرات وابتكار تفكري
خلط أديب! إنه ذلك بعد الناقل لك يقول ثم رته، وصوَّ كتبته ما «اليف» مجلة عن تنقل
وفقرنا، ثراءهم هو املهم الفرق فليس وبينهم؛ بيننا الفْرق كل هنا ها … وادعاء وجهل
إال ابتكار، لنا كان إذا إال حقيقيٍّا ًما تقدُّ نتقدم أن يستحيل … وعجزنا ابتكارهم هو بل
إن ونقول ننقلها ونحن الطيارة هم يبتكروا أن أما أحيانًا، عندنا من األفكار بدأت إذا
ذلك، إىل وما والنفس والفيزيقا الطب يف علماؤهم يبحث وأن كمهندسيهم، مهندسني لدينا
عن ألعيننا فإغماض والنفس؛ والفيزيقا الطب يف العلماء منَّا إن نقول ثم كتبوا ما فنحفظ
يف الحقيقة هذه إدراك يعوزنا االبتكار؛ وهو اإلنسان رسِّ بل كلها، املدنية ورسِّ التقدُّم رسِّ
وبني املبتكر الخالق املبدع بني والسماء، األرض بني ما بُْعَد بعيٌد الفْرق أن وهي وضوح،
الفْرق املفكرين، وتفكري املغامرين بمغامرات وُعبَِّد ُشقَّ وقد الطريق، يف ذلك بعد يسري َمن
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مخاطًرا ارتحل كوملبسحني وبني أمريكا إىل رحلتي يف بيني الفْرق نفسه هو وذاك هذا بني
مدبًرا. مفكًرا مغامًرا

ديسمرب ٢ األربعاء

جماعة وأعضاؤه الخالد»، الكتاب «نادي فيه: عضو هو ناٍد إىل «ف» الدكتور مع ذهبت
يقرؤه العظيمة الخالدة الكتب من كتابًا مرة كل يف تقرِّر وهي أسبوعني، كل مرة تجتمع
موجود الجمعية هذه مثل أن الليلة منهم علمُت وقد فيه؛ للمناقشة يجتمعون ثم األعضاء
كتاب الجلسة هذه يف وناقشوه األعضاء قرأه الذي والكتاب املتحدة؛ الواليات أنحاء كل يف
كتابًا اآلتية للجلسة قرروا انرصافهم وعند … «لوسيان» الروماني الفيلسوف لألديب

األكويني. لتوماس
التي الرحلة عن مقالتني أوىل «بوست» مجلة يف قرأت املساء، يف غرفتي إىل عدُت وملا
وهي باكستان؛ يف قورم قره جبل قمة إىل الصعود بها محاولني الة الرحَّ بعض بها قام
وال والحركة، بالحياة ميلء دقيق الرحلة وصف … ارتفاًعا إفرست قمة تتلو التي القمة
الرحالة بني من كاتبان املقالة يف اشرتك (فقد الكاتبنَْي تشارك أن إال تقرأ وأنت يسعك
كلما به شعروا الذي الفرح ويف الرحالة، القاها التي الصعاب ويف الصعود يف أنفسهم)

رحلتهم. يف شيئًا حققوا
هو وبينه أمريكية مجلٍة يف يُْكتَب املوضوع هذا بني الفْرق ما نفيس: أسأل أخرى ومرة
يف فعًال اشرتكا كاتبان هما هنا يكتب الذي إن هو: والجواب مرصية؟ مجلة يف يُْكتَب نفسه
وأما … قلباهما له نبض ا خاصٍّ جهًدا ويصفان خاصة، خربات يكتبان فهما الرحلة؛ هذه
وأقول — األمريكية املجلة كتبته ما ص تلخِّ أن سوى لها حيلة فال مرصية مجلة كتبته إذا
عىل يَُعدُّون قرائنا بني التفصيالت متابعة عىل يقوى َمن ألن «تنقل»؛ أقول، وال ص» «تلخِّ
عن يقول ما رسعان األمريكية املجلة صعن يلخِّ َمْن أن الكربى واملصيبة — اليدين أصابع
الحال هذه من فائدة أال يائًسا فأقول وأعود … أديب! إنه الناس— عنه يقول وقد — نفسه
تفكريهم، والتفكري جهدهم، والجهد مدنيتهم، املدنية فستظل عام! ألف ألف قضينا ولو
واملخاطرة املغامرة رش املؤمنني هللا وكفى عابرة، ملحات كله هذا من فسننقل نحن وأما

والتفكري! والجهد
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ديسمرب الخميس٣

ألول الصباح هذا قرأت عندما النشوة أخذتني كيف رأيت حني ملرص حبي مدى عرفت
ثروة عيلَّ هبطت كأنما نشوة باهرة؛ مرشفة جاءت التي السودان يف االنتخابات نتيجة مرة
الكنبة، عىل ألجلس قمت ثم أخرى، مرة ألجلس مقعدي عن وقمت قلبي فنبض مفاجئة،
«تايم» مجلة وكتبت … الَفِرح املرسور قلق قلقت … القهوة من فنجانًا فأعددت قمت ثم
الضفة وعىل — االستوائي الجنوب «يف مقالها: أول يف قالت إذ ساخرة؛ متهكمة ذلك يف
مرتديًا املانجو أشجار من شجرة تحت الشلوك ملك جلس — األبيض النيل من اليرسى
قدميه فقبَّلوا األميون جاللته رعايا وجاء الخشنة، لحيته عىل ه بكفِّ وماسًحا أبيض، ثوبًا

األبيض.» الرجل اسألوا امللك: فأجاب أصواتنا؟ نعطي ملن وسألوه: السوداوين،
كوخ يف منهم مقربة عىل واقًفا القصرية، الكاكية رساويله يف بريطاني هناك وكان
الشلوك الناخبون د وتردَّ االنتخاب، مركز هو الكوخ هذا القش؛ من سقف ذي الطني من
جباههم، من برزت التي اللحم خرزات يف بأصابعهم يلعبون وراحوا نحوه، يتقدمون وهم
الفارغة البنزين صفائح من صف إىل ينظرون وجعلوا حمراء؛ بصبغة صبغوها والتي
األبيض: للرجل سؤاله أحدهم ه وجَّ وأخريًا … االنتخاب صناديق هي الصفائح وهذه —
… تختاروا أن لكم األبيض: الرجل فأجابه املسحورة؟ الورقة هذه نضع الصفائح أي يف

«… جزاًفا الصفائح يف انتخابهم بأوراق يُْلُقون الشلوك فانطلق
املرارة، هذه هو — لإلنجليز املتعصبني واألمريكيني — اإلنجليز نصيب كان لو

الخرسان. وعليهم الكسب فلنا السودانيني، قلوب ونصيبنا
الدكتور الغداء بعد فيهم وخطب الغداء، يف الجامعة أساتذة من كبري عدد اجتمع
هنا زائًرا أستاذًا دعوه والذي ييل، جامعة يف السياسية النظريات أستاذ كوكر فرانسز
لجنة وهي … التحقيقات لجنة إزاء الجامعي األستاذ واجب هو خطبته وموضوع …
يجوز األمريكي الدستور عىل وبناءً بالشيوعية، املتهمني مع للتحقيق الكونجرس يؤلِّفها
فكثريون إدانته؛ يف سببًا إجابته تكون ال حتى يجيب أال للتحقيق لجنة أي أمام للمسئول
اليوم كلمته يف كوكر والدكتور اإلجابة، عن يسكت املذكورة التحقيق لجنة تناديهم ممن
عن يجيب بأن عملها أداء عىل التحقيق لجنة يعني أن الجامعي األستاذ واجب إن يقول:

… أسئلتها
من هنا الناس يمأل رأيته الذي الذعر هذا من تنقيض ال دهشة لفي الحق يف إنني
إذا إال فزعهم مدى ر يتصوَّ أن املتحدة الواليات خارج أحد عىل يستحيل إنه الشيوعية!
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فعندئٍذ الناس، إىل ويتحدث الراديو ويسمع الجرائد فيقرأ حينًا، بينهم ليعيش هنا جاء
أستطيع ال اآلن إنني … الشيوعية من وفزع هلع يف الناس يعيش كم قوة يف يلمس
املذهب من شيئًا يعتنق أن يستطيع — جرأته بلغت مهما — واحًدا أمريكيٍّا ر أتصوَّ أن
وبني الفكري الجو هذا بني الفرق ما نفيس: أسأل ال إذَن فكيف رصاحة؛ يف الشيوعي
عن األفواه تَُكمُّ ثم واحد، مبدأ قبول عىل الناس إرغامها من الروسيا عن يقولونه ما
وهو العقيل، الضالل هذا يف اآلبدين أبد إىل الدنيا ستظل عليه؟ والخروج املبدأ ذلك نقد
أرشف وأصلها مذهب، خري السيايس ومذهبها دين، خري دينها أن جماعة كل تظن أن

األصول!
الخارجي بالعالم األمريكيني جهل واضًحا بروًزا الرائي لعني تربز التي املالحظات من
الصحافة معهد أجرى إذ هذا؛ يؤيد ما عىل «تايم» مجلة يف اليوم عثرت وقد عجيبًا، جهًال
تلقي بكيفية خاص بحث وهو صفحة، ٢٦٦ يف األسبوع هذا نرشه علميٍّا بحثًا هنا الدويل
يومية، صحيفة ١٧٧ البحث تناول وقد بها، اهتمامهم ومدى الخارجية لألنباء األمريكيني
ونتيجة إلخ؛ … واملحررين املراسلني من ومئات األنباء، رشكات من رشكة وأربعني وخمًسا
اليوم، يف دقيقة عرشة ثماني اليومية صحيفته قراءة يف ينفق الذي القارئ أن هي البحث
جهًال الخارج شئون القراء يجهل ولذلك الخارجية؛ لألنباء دقيقة املدة هذه من يخصص
خلف الذي َمن يعرفوا لم و٤٠٪ ري»، «سنجمان هو َمْن يعرف لم ٪٥٦ من فأكثر شديًدا؛
ومن … بريطانيا يف اآلن يحكم حزب أي عرفوا الذين هم فقط و٢٧٪ روسيا، يف ستالني
نُِرشَ الذي اآلتي العنوان للبحث عرضت التي الصحفية العنوانات بني من أن املصادفات
لم أنه فوجد مرص»، قدمتها التي االقرتاحات تدرس «إرسائيل العريض: بالخط نُِرشَ حني

واحد! قارئ الجريدة يف النبأ هذا يقرأ
حد إىل مقصور أمريكا يف القراء اهتمام أن عىل دلَّت قد الدراسة إن التقرير ويقول
يعيش التي الوالية بشئون يعنى ما أكثر القارئ فيعنى القريبة؛ املحلية البيئة عىل ا جدٍّ كبري

األحيان. معظم يف ذلك وحْسبه فيها،
النزعة مدى من دهشتي عن ت عربَّ إذ هنا؛ إليهم أتحدث للذين مراًرا قلتُه ما وهذا
الصحيفة غري صحيفة أي واحد قارئ يقرأ يكاد ال مثًال كوملبيا ففي الناس؛ بني اإلقليمية
والية عن أعشارها تسعة وجدت الصحيفة هذه حلَّلت فإذا كوملبيا؛ يف تصدر التي املحلية

ووفيات. وزواج وتعليم وسياسة ومرشوعات تجارة من نفسها الجنوبية كاروالينا
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ديسمرب ٤ الجمعة

موته بمناسبة أونيل» «يوجني املرسحي كاتبهم عىل استفاضة يف تعلِّق كلها األدبية املجالت
١٩٣٦م، عام نوبل بجائزة ظفر الذي وهو عندهم، مرسحي كاتب أكرب كان أيام؛ منذ
املرسحي ثالوثه له فقرأُت رحيله عند أحييه أن أردُت وقد … مرسحية وأربعون ثماٍن وله

«إلكرتا».
يهبط ثم عالية، ومكانة وجالل هيبة ذا املأساة بطل يكون أن رأى قد أرسطو كان
تتألف الحضيض إىل القمة من االنتقال وبهذا األوىل، الرفعة مع سحقها يتناسب هوة إىل
ألنه أونيل؛ يوجني فن مع ليتفق يكن لم املأساة يف الرأي هذا لكن … صميمها يف املأساة
ينظر َمن األمريكيني بني فليس والحياة، الناس أفراد إىل األمريكية النظر ووجهة يتفق ال
رفعة يف يجعله علوٍّا الشعب بقية عىل يعلو َمن فيهم ليس إذ مرشئبة؛ وأعناقهم الناس إليه
وباملساواة األفراد بقيم اعرتاًفا األرض شعوب أشد من فاألمريكيون حضيض؛ يف ويجعلهم
يُبقوا ال حتى اسمه من األول بالجزء الناس يخاطبه قد فيهم عظيم فأعظم الرءوس؛ بني
بحيث يلعب أو يأكل الخاصة، حياته يف صوًرا الصحف له تنرش وقد خاص، وقار عىل له
مأساته يجعل أن أمريكا يف مرسحيٍّ عىل فيستحيل وإذَن بًرشا، حقيقته عىل للناس يبدو
فيما املرسحية رجال عند نة السُّ كانت وكما أرسطو أراد كما العظيم سقوط عىل قائمة
من مجموعة تبدأ الشخصيات إن «أونيل» مرسحيات إحدى يف قيل وقد … زمن من مىض

هبوط. وال ارتفاع ال إنه أي سكارى؛ من مجموعة بدأت كما وتنتهي سكارى
فيهم يتحكم الناس، بمصاير «القدر» استبداد عىل قائمة اليونانية املأساة كانت فلنئ
ومصارعة وتكوينها الشخصية عىل قائمة شيكسبري مأساة كانت ولنئ وسعًدا؛ نحًسا
هو للبطل الحقيقي فالرصاع وإذَن مصريه، يف اإلنسان إرادة تتحكم إذ لنفسه؛ اإلنسان
النفيسوالتكوين التحليل عىل قائمة أونيل» «يوجني عند املأساة كانت فقد إرادته؛ وبني بينه
من نفسه يف وما وإفراز، غدد من جسمه يف بما مرهون اإلنسان مصري ألن الفسيولوجي؛
الظروف ضحية كله العرشين القرن أدب يف املأساة بطل ترى وهكذا … ودوافع ُعَقد
لآللهة ر ليكفِّ اآلالم يعاني البطل تجعل شيكسبري عند واملأساة اليونانية املأساة كانت …
«يوجني أيدي عىل وخصوًصا — العرشين القرن أدب يف املأساة أما فعل، عما للقدر أو
يعذِّب الذي هو فهو والجثماني؛ النفساني تكوينه من يعاني البطل فتجعل — أونيل»

ويتعذَّب. نفسه
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«يوجني كان وهكذا أوضاعه، عىل ساخًطا لعرصه ناقًدا إال األديب يكون أن يستحيل
هذا عرصنا أن عنده … خاصة بصفة ولألمريكيني عامة، بصفة لعرصنا بالنسبة أونيل»
نظر وجهة من — األمريكية الحياة يف وظواهره «مرضالعرص»، عليه بمرضأطلق مصاب
اإلنسان وحنني التملُّك، يف الرغبة محله لتحل القلوب يف غاض قد الحب أن هي — أونيل
عرص يف واندثر زال قد — ة أُمَّ أو أصدقاء أو كانت أرسة — إليها ينتمي التي الفئة إىل
إن «أونيل» يقول كما فقل شئت إن أو … القلوب يف اإليمان وذبل فيه، نعيش الذي اآلالت
األمريكيون كان فإن فراغه؛ ويمأل مقامه يقوم إله السماء يف يَُعد ولم مات، قد القديم اإلله
جمع ويف الصناعة ويف التجارة يف النجاح «النجاح»؛ اسمه وثٌن فذاك شيئًا، يعبدون اليوم

املال.
كل مطابًقا أراه وال أيام، منذ مات الذي أونيل» «يوجني العظيم أديبهم رأي هذا
إليه أشار الذي بالنجاح إيمانهم جانب إىل وتديُّن حب من الناس عند أصادفه ملا املطابقة
يتعلق فيما خصوًصا رأيًا، وأصوب نظًرا مني أصدق بالبداهة هو «أونيل» لكن «أونيل»،

بقومه.

ديسمرب ٥ يف السبت

أهم من وهي — هارفارد جامعة مدير ألقاها كلمة هي الشهر لهذا هاربرز مجلة افتتاحية
يلقي أن فأراد العام، هذا لهارفارد مديًرا ُعنيِّ بوزي» «ناثان وهو — األمريكية الجامعات

قال؟ فماذا الكربى، الجامعة لهذه إدارته بها يستهل كلمة
١٩٠٩م سنة ألقى قد كان — «إِْليَْت» هو — الجامعة لهذه سابًقا مديًرا أن ُوِجَد
فيها: قال املستقبل»، «ديانة ذاك إذ كلمته عنوان فجعل املنصب، هذا توليه بمناسبة كلمة
الناس عند الدينية العقيدة يجعل أن هو أساسه عىل الجامعة إدارَة يعتزم الذي املبدأ إن
أراده الذي فالدين نواحيه؛ شتى يف العلمي البحث إىل واالنرصاف االجتماعية، الخدمة هي
تغريِّ وأن مة، معقَّ بشاشة جرحه له يضمد جرَّاٍح إىل جريٌح عامٌل يذهب أن هو «إْليَت»
إلخ؛ … املمزقة ومالبسهم القذرة مساكنهم يف الفقراء يعيشها التي العيش طريقة الدولة

سواه. دين ال الذي الدين هو عنده هذا
فجعل «إليت» كلمة بها يعارض كلمًة وألقى هارفارد، لجامعة الحايل املدير فجاء
أساسه عىل الجامعة يدير أن ينوي الذي املبدأ إن فيها قال الراهن»، الوقت «ديانة عنوانها
إىل منه بد ال جانب هذا أن يعتقد فهو بالكنيسة؛ والعناية النفوس يف الدين توكيد هو

الدين. يف هو ما بمقدار العلم يف هو ليس اآلن ينقصنا ما وأن العلمية، املعرفة جانب
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صوابًا يكون أفال هارفارد، جامعة مدير لسان عىل الحديث نغمة هي هذه كانت فإذا
األمريكيني؟ طابع الديني االتجاه إن نقول أن

ديسمرب ٧ اإلثنني

عام كل الجامعة تخصصه أسبوع وهو بالدين»، االهتمام «أسبوع يسمونه ما بداية اليوم
الشئون يف املتكلمني كبار من فئة دعوة أهمها التي الوسائل، بكافة للدين الدعاية لنرش
كلمتني اليوم حرضت وقد ويناقشون؛ يحارضون الجامعة يف كله األسبوع ليقضوا الدينية
الكلمة، هذه ليلقي هنا َدَعوه الكونجرس يف عضو ألقاها الصباح يف األوىل النوع: هذا من
فارغ؛ كله كالم … اإلنساني اإلخاء مجال يف املسيحية الديانة تؤديه أن يمكن عما فتحدَّث
الفكرية. والخرافة الهمجية دور يف الناحية هذه من يزال ال كله العالم بأن إيمانًا ألزداد وإني
أحد وألقاها الغداء، ساعة أُلقيت وحدهم، باألساتذة خاصة كانت الثانية والكلمة
جمعيات تكوين وجوب يف تكلَّم … الجامعة من بدعوة أيًضا جاء وقد الدين، يف املتخصصني
كلٌّ — األساتذة يوِجد أن وثانيًا بينهم، تؤاخي أن أوًال مهمتها الجامعات، أساتذة بني دينية
هللا شاء ما املسيحية! والديانة العلمية أبحاثهم ميادين بني العالقَة — فيه يتخصص فيما
العالقَة إلخ … النبات وعالم الكيمياء وعالم الطبيعة عالم يجد أن موالنا يريد يعني كان!
متعصبًا ألوم لن اآلن بعد إنني اإلنجيل! يف ورد ما وبني علمية نتائج من يقولونه ما بني
أمريكا يف هذا أرى دمُت ما العلم، عىل الدين سيطرة وجوب يف شاء ما قال مرصإذا يف دينيٍّا

عرصنا! يف العلمي البحث رائدة
الجامعات، مناهج يف الديني التعليم إدخال يف النظر املحارضرضورة يقرتح وكذلك
يكون أن يكفي وال فلسفة، أو هندسة أو كانت طبٍّا دراستها، ونوع الكلية تكن مهما
هذا يف اليوم شديدة حركة وعرضها البالد طول يف أنه ذكر وقد مستقلة، كلية لالهوت

الجامعات». يف املسيحيني األساتذة «جمعية تُسمى وهي االتجاه،

ديسمرب ٨ الثالثاء

الزنوج األمور أولياء من املرفوعة القضية يف النظَر أمس واشنطن يف العليا املحكمة بدأت
بحيث املدارس، يف اللوني الفصل دستورية بعدم الحكم يطلبون الجنوب، واليات بعض يف
ببساطة فيقول الزنوج محامي أما … أخرى وللسود مدارُس للِبيض يكون أن يجوز ال
بأال يقيض تعديل وهو للدستور، عرش الرابع للتعديل مناقض اإلجراء هذا إن واختصار
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عىل مقدًما ويرد تفرقة؛ هناك تكون أن شأنه من يشء الواليات من والية أية يف هناك يكون
يف هنا تسمعها التي املشهورة العبارة إىل املحامي هذا يلجأ أن يتوقع إذ الِبيض؛ محامي
محامي إن أقول املساواة»؛ مع «انفصال وهي اللوني، الفصل مسألة فيها تثار مناسبة كل
املساواة. عدم عىل ينطوي االنفصال مجرد إن قائًال العبارة هذه عىل مقدًما يرد الزنوج

حق ال العليا املحكمة إن يقول أوًال فهو الكالم؛ يف فيطيل الِبيض محامي دور ويأتي
والية لكل إذ الترشيعية؛ الواليات حقوق عىل اعتداءً كان وإال القضية، هذه يف النظر يف لها
عىل طبًعا تحافظ أن عىل أبنائها، تعليم يف تشاء ما ع ترشِّ أن والية فلكل الخاص، ترشيعها
اللونني، انفصال أن وهي الثانية، النقطة إىل ينتقل وهنا البالد؛ لدستور الرئيسية الخطوط
عرشيقيضبأال الرابع التعديل ألن الدستور؛ عىل فيه اعتداء ال الخاصة، مدارسه يف لون كل
الزنوج، وبني بيننا مطلقة مساواة نريد بل تفرقة، نريد ال ونحن لونية، تفرقة هناك تكون
ما طفٍل لكل كان إذا املساواة؟ عدم من يشء فيه مدارسه يف لون كل انفصال هل لكن
التفرقة؟ تكون فأين مالية، حقوق من لزميله ما مدرٍِّس ولكل التعليم، حقوق من لزميله
وأربعون سبعة — مثًال — بها مدرسًة أن تظنون فهل الناس، إسعاد القانون هدف إن
داموا ما األطفال تعليم درجة من تزيد العكس، أو الِبيض، من أطفال وثالثة أسود طفًال
وأولئك هؤالء سيشعر بل كال، سعادتهم؟ من هذا يزيد هل بأبيضهم؟ أسودهم امتزج قد

… يشء ال أجل من النفيس االطمئنان تضحية النتيجة وتكون بالحرج،
بلغ الذي — الكهل املحامي «وختم الدفاع: تفصيالت فيها قرأُت التي الجريدة وتقول
قضوا هم إذا النتائج برش القضاة منذًرا البكاء، وْشك عىل وهو دفاعه — عمره من الثمانني

املدارس.» يف اللوني الفصل بإلغاء
الزوجات د تعدُّ تبارش كانت التي املورمون جماعة يف املحكمة حكم اليوم صدر
بمدد عليهم ُحكم وقد … أرزونا والية من قصيَّة ناحية يف اعتزلت والتي عقيدتهم، حسب
فيهم ذ ينفَّ أن يود ال إنه ذلك يف القايض وقال التنفيذ؛ إيقاف مع السجن من متفاوتة
اإلنجيل تعاليم أن زعموا قد املتهمون كان … أبطاًال منهم يخلق ال حتى السجن حكم
نصوص راجع إنه الحكم صيغة يف القايض فقال الزوجات؛ د تعدُّ يحرِّم ما فيها ليس
رصيًحا رفًضا فيه فوجد — التكوين ِسْفر من السادس اإلصحاح خصوًصا — اإلنجيل
زواج إىل صغرية فتاة يدفع الذي والرجل … هللا لكالم مناٍف هذا «ففعلكم الزوجات، د لتعدُّ
هذا كان اختيارها بمحض تتزوج إنها قائل قال فإن العبودية؛ عليها يفرض إنما مشرتك

معنًى.» بغري أجوف لفًظا القول
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ديسمرب الخميس١٠

كلها؛ األرض شعوب بني نادرة الفكاهة من بروٍح يمتازون األمريكيني أن يف أشك لسُت
مرح فهي الطفل؛ فكاهة تميِّز التي الخصائص نظري يف هي خصائص لها فكاهتهم ألن
تنطوي وال كفولتري؛ رجٍل يف ممثلة الفرنسيني فكاهة يف أظن كما خبث عىل ينطوي ال
أديٍب يف ممثلة اإلنجليز فكاهة يف أظن كما اإلنساني السلوك متناقضات يف نظر عمق عىل
… عامة بصفة املرصيني فكاهة يف أظن كما و«ُغلب» مرارة عىل تنطوي وال «شِوْفت»؛ مثل
بسيطة؛ طبيعة وذو النفس منبسط ألنه للضحك؛ الفرصة يتصيد األمريكي أن إيلَّ يُخيَّل
ظروفه؛ تكن ومهما سنه تكن مهما األطفال، وأنجب ج وتزوَّ واكتىس شبع رجل األمريكي
أظن كنُت عابًسا؛ واحًدا وجًها اآلن حتى أَر فلم والعبوس، االنقباض قليل فهو ولذلك
وجدته لكني املزاح، فيه يُدِخل وال عمله إبان م يتجهَّ أنه بمعنى عمله؛ يف ا جادٍّ األمريكي

ذلك. أمكن كلما بالعمل املزاح يمزج
أيدي يف أسريًا وقع قد كان أمريكي جندي إجابة املناسبة بهذه نظري لفت وقد
كيف تسألهم لجاٌن وهناك عادوا؛ َمن بني أخريًا عاد وقد الكورية؛ الحرب يف الشيوعيني
الشيوعيني هؤالء من له ِضقُت ما أكثر إن الجندي: هذا فقال هم؛ أَْرسِ أثناء يُعاَملُون كانوا
من عامًال أن ألعتقد وإني تون؛ متزمِّ أبًدا عابسون، أبًدا فهم عندهم؛ الفكاهة روح انعدام
املضحك الجانب إىل ننظر أننا هو النرصوالفوز عىل األمريكيني نحن تساعدنا التي العوامل
يضحك؛ ال شخًصا أبًدا أفهم ال إني … أنفسنا عن ي ونرسِّ فنضحك واملواقف، األشياء من

األموات. من نظري يف هم يضحكون ال الذين فهؤالء
أجد ثم عنهم، الناس لرأي مخالًفا يكون مما األمريكيني عن مالحظة أالحظ حني إنني
حكمي صدق عىل باطمئنان أشعر آخر، زائر لسان عىل وردت قد بعينها املالحظة هذه
محدود، هنا االجتماعية الحياة يف بالنساء الرجال اختالط أرى أنني مراًرا أالحظ ألم …
عن يُقال ما يناقض ألنه مرتدد؛ وأنا ذلك قلت ظ؟ التحفُّ من كثري وعىل ضيق نطاق ويف
أن اليوم وجدت لكني … مرشوع حد عند يقف ال الجنسني بني اختالط من األمريكيني
والكتاب بوفوار»، دي «سيمون وهي ألمريكا، زيارتها عن كتابًا أصدرت قد فرنسية كاتبة
يف عسرية والنساء الرجال بني العالقة «أن مالحظاتها ومن يوم»، بعد يوًما «أمريكا عنوانه
نواديهن، يف النساء يفعل وكذلك نواديهم، أبواب أنفسهم دون يوصدون فالرجال أمريكا؛
بردت أن النتيجة فكانت واألمريكية؛ األمريكي يميز مما الجنيس اإلخفاق أن إيلَّ ويُخيَّل
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الرشاب إىل يلجئون ما كثريًا تراهم ولهذا رجالهم؛ يف الخربة وقلَّت نسائهم، يف العاطفة
«… الجنسني بني تَُحول التي النفسية واملوانع الحواجز لتحطيم وسيلًة

ديسمرب ١٤ اإلثنني

«ب» الدكتور ألقى حيث «ف»؛ الدكتور منزل يف الفلسفية الندوة اجتماع املساء يف حرضُت
كاتب وهو ِهس»، «هرمان األوروبي للكاتب قصًة بها ص يلخِّ كلمًة األملاني األدب أستاذ
يف وعنوانها األملاني، أصلها يف جزأين من والقصة الثمانني، عامه اآلن بلغ حيٍّا يزال ال
الخرز» «لعبة هو الحريف معناه األصيل والعنوان — لودي» «ماجسرت اإلنجليزية الرتجمة
بحثهم موضوع جعلوا وقد نظريٍّا، تفكريًا يفكرون ديٍر يف جماعة أن القصة ص وملخَّ …
كما كلها، العلوم بني املشرتكة األصول ثم والرياضة، املوسيقى بني املشرتكة األصول هو
أبحاثهم يف عميقٍة أعماٍق من بلغوا ما شدة عىل لكنهم رياضية، رموًزا البحث لغة جعلوا
من رجٌل يوم ذات وجاءهم الواقعي؛ العميل الخارجي بالعالم الصلة مقطوعي كانوا تلك،
أي — أنظارهم وجهات عن نظره وجهة تفصل التي السحيقة الهوة فكانت العالم، هذا
أن الجماعة رئيس إىل َمْدَعاة — النظري التفكري عن العملية الحياة أوضاع بني تفصل
بالرتبية فتوىلَّ حرفة، التعليم مهنة لنفسه واختار الصاخب، العالم إىل ديره من يخرج
وتلميذه األستاذ خرج أن يوًما وحدث … الدير زار قد كان الذي الرجل ابن هو طفًال
األستاذ أما فينجو؛ يعود أن الناشئ الطفل واستطاع مثلوجة، بحرية إىل جاء حتى الصغري

ومات. غرق فقد أغوارها إىل النظرية األبحاث ق تعمَّ الذي
عليها أدار التي الرئيسية الفكرة حول الحارضين بني عميقة طويلة مناقشات ودارت
يفرتقان؟ وأين يلتقيان أين العملية، والحياة النظري البحث بني املوازنة وهي قصته، الكاتب
تُرَّهات من يخلو أن ينبغي كان الذي الثقايف العلمي االجتماع هذا يتم أال هللا ويشاء
ضبطي من الرغم عىل ثائرتي أثارت الحارضين أحد من هفوة بغري وتفاهاته، اإلنسان
سألني وهنا اإلسالم، إىل الحديث أدى كيف أرى فلست نفيس؛ لزمام وإمساكي ألعصابي
قصيدة جنسية شهوات من فيها بما وليلة ليلة ألف قصة أتَُعدُّون سائل: الحارضين من
وأستجمع نفيس، زمام عىل وأقبض إليه أنظر صامتًا لحظة فجلست … الكربى؟ اإلسالم
الثقافة علو فيه املفروض جامعي أستاذ من السؤال هذا مثل أذهله الذي تفكريي أطراف

قلت: ثم الذوق؛ ورقة املعرفة واتساع
يف املراهق الشباب أحالم —هي األستاذ سيدي يا — وليلة ليلة ألف يف الجنسية الشهوة
اإلنسانية للنفس تصويٌر فيها القصص من مجموعة وليلة ليلة ألف العالم؛ بالد من بلد أي

88



الجنوب ويف الطريق، يف

لكن يخفضها؛ أو يرفعها أدبي نقٍد من شئَت ما ذلك بعد فيها وُقل وجوهها، من وجٍه يف
ذلك؟ يف اإلسالم دخل ما

تعلم أن يجب له: أقول وجعلني انفعايل، أثار مما األستاذ هذا قال ماذا أدري ولست
فيه ظهرت الذي املكان نفس يف ظهر وقد قرون، بسبعة املسيحية بعد ظهر قد اإلسالم أن
بالنكسة هو وليس ٌم وتقدُّ ٌر وتطوُّ تحسنٌي فهو وإذَن — األوسط الرشق أعني — املسيحية

ر. والتأخُّ
«إن بقوله: بدأه كالًما فقال زميله، ليعني — البحث قرأ الذي — األستاذ ل تدخَّ وهنا
آالف تكررونها عبارة هي نعم خطأ؛ هذا قائًال: فقاطعته «… مسيحية األوروبية الثقافة
يف باملسيحية هي وليست صميمها يف وثنية األوروبية فالثقافة واضح؛ وخطؤها املرات،
من أُقيمت قد األخرية وهذه النهضة، ثقافة عىل قائمة الحارضة األوروبية الثقافة يشء؛
يشء كل قبل هو الذي العلم عىل ذلك جانب إىل أُقيمت ثم اليونان، عىل والفن األدب حيث

الديني. باإليمان ال بالطبيعة اهتماٌم
ألن أيًضا؛ خطأ له: قلت الغربي؟ التفكري طابع املسيحية إن القول يمكن أال فقال:
الفروض أحسن وعىل إليكم، انتقل األوسط الرشق إنتاج هي بل إنتاجكم، ليست املسيحية
يدل إنما فالكتاب الفرض، هذا عىل وحتى وقبلتموه، وترجمتموه اإلنتاج أخذتم ذلك، بعد
ثم كتابًا أنتج َمن بمثابة األوسط الرشق أهل فنحن قارئه؛ أو مرتجمه عىل ال كاتبه عىل
بل الواقع، يف املسيحية تقبلوا لم ألنكم صحيًحا؛ الفرض فليس ذلك ومع … إليكم أرسله
بني من وأوروبا وسالم، حب فاملسيحية بقبولها؛ تتظاهرون زلتم وما بقبولها، تظاهرتم
… السواء عىل حدودها وخارج حدودها داخل قتاًال األرض أجزاء أكثر كله العالم بقاع

واملسيحية اإلسالم أن وهو به، عامًلا تكن لم ما إىل أنبهك أن أحب كله ذلك بعد أنني عىل
… توحيًدا اإلسالم جعله الذي املسيحي التثليث هي واحدة، جوهرية نقطة يف إال يختلفان ال
منه أقوى كنت لكني مني، أهدأ محدِّثي كان طويلة، فرتة الكالم استطرد وهكذا
حتى صامتًا وجلسُت لهم فرتكتُه واملسيحية، فرويد إىل الحديث وانتقل فكًرا، وأرسع حجًة

النهاية.
مالحظات من سمعته ما وبعد ألمريكا، الزيارة هذه بعد لكني الدين، يف متعصبًا لست
أو وثنية عندهم فهو الظنون، رش باإلسالم يظنون الناس هؤالء أن عىل تدل اإلسالم عن
كلها الوسائل اتخاذ وجوب أرى اآلن أصبحت ر، وتأخُّ همجية عندهم وهو الوثنية، من رش
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التخريف من الدين يف لسنا أننا الناس هؤالء ليفهم مبسطة؛ اإلسالمية التعاليم لنرشجوهر
يظنون. بحيث

ديسمرب ١٥ الثالثاء

فتاة القوة: يف غاية اإلنسانية اللمسة فيه ا، حقٍّ جيًدا فيلًما وشاهدت السينما إىل ذهبت
أبعد وكان الريف، يف بالتدريس فتشتغل أحد، يعولها وال طالبة بعُد وهي أبوها يموت
وعاشت وأحبته، فالح أحبها أن حدث لكن فقري، فالح من تتزوج أن خيالها يتصوره ما
فيه تمثلت جهاًدا األم وجاهدت الوالد، ومات طفًال وأنجبا الشديد، الفقر يشبه فيما معه
مغرمة شبابها يف األم وكانت للعمارة، مهندًسا ولدها تخرَّج حتى العليا، اإلنسانية امُلثُل
يكون أن أفرحها ولذلك منها؛ بفنٍّ اإلنسان يعيش أن وتقدِّر الفنون، ر تقدِّ فهي باملوسيقى؛

… عيشه كسب يف الفنون رجال من ابنها
أن إال يهمها وال والسما، العمى بني تفرِّق ال فتاة من فتزوج الزواج، أراد الفتى لكن
يرتك أن دفًعا فدفعته الكسب، بطيء يكون قد العمارة هندسة وفن ماًال، الزوج يكسب
هذا عن وكسب البناء، يريدون َمن وبني العمارة مهنديس بني ما يصل سمساًرا ليكون فنَّه
أجل من قلبها تحطَّم ذلك؛ أمه عرفت فلما فنِّه، طريق عن يكسبها لم لكنه ألوًفا، الطريق
الرياالت من ألًفا كذا أكسب أنني تعلمني حني تفرحني أماه يا أظنك كنت لها: فقال ولدها؛
ألثبت القصة خالصة أثبت جعلتني التي هي رائعة، إجابة أمه فأجابته الواحد؛ األسبوع يف
َمن وبني األوبرا شباك يف التذاكر يقطع َمن بني بعيٌد بني يا الفْرق له: قالت اإلجابة، تلك
يف وهم البناء خارج يف فهو اآلخرون وخرس األول كسب مهما األوبرا، ليشاهدوا يدخلون
التذاكر، قاطع بمثابة عندي هو األلوف، أكسبك مهما السمرسة يف وعملك يشاهدون، داخله

… ضئيًال ورائه من كسبك كان مهما فنَّك تمارس أن أحب وكنت
للتذاكر قاطًعا عمري من طويًال شطًرا قضيُت قد أني غامًضا إحساًسا فأحسست
لكنها وبينه، بيني الشبه وجه ما تماًما أدرك ولم … ويشاهدون فيدخلون لغريي أعطيها
— القليل منه كسب ولو — بعلمه أو بفنه اإلنسان يعيش فألْن بالغة، حكمة حال كل عىل
هذه جاءته مهما والعلوم، الفنون ألصحاب وسيًطا نفسه من يجعل أن من مرة ألف خري

وجاه. مال من الوساطة
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ديسمرب ١٦ األربعاء

أبناء يكونوا أن األطفال عن فيها ورد ما وذكرت أفالطون، جمهورية يف أحارض كنت
مستحيلة؛ لألطفال الرتبية هذه إن قائلة: ذكية، طالبة وهي «ج» اآلنسة فاعرتضت الدولة،
األمر لها: فقلت عاطفة، بغري لطفل حياة وال األمومة، عاطفة من الطفل محيط تخيل ألنها
لها: فقلت داللتها، لها التي التجارب بعض ذلك يف أجريت قد فقالت: … تجربة إىل يحتاج

عنه. لك سأبحث مقال يف فأجابت: التجارب؟ هذه عن قرأِت أين
جمع أنه وهي اللغات، يف عالٌم بها قام تجربة عن تقرير فيها بمجلة اليوم وجاءتني
يطعمنهم بل أبًدا، يكلمنهم أال إليهن طلب مربيات إىل بهم وعهد اللقطاء، من أطفال بضعة
أن من الرغم وعىل … تجربته للعالم تتم ولم األيام، مر عىل األطفال فمات صامتات، وهن
— «ج» اآلنسة قالت كما — لكنها بالذات، األمومة عطف موضوع عىل قائمة ليست التجربة

تُذَْكر. أن وتستحق داللتها لها تجربة
لم حوادثها لكن فكرتها، أعجبتني «بوست» مجلة يف طويلة قصة اليوم وقرأت
تدور حوادثها أن وذلك بها، يل علم ال التي األغنام تربية عن تفصيالت ألنها تمتعني؛
التي باملقاومة للشعور تحليل وهي العروس» ى «ُحمَّ عنوانها: القصة … للغنم مرًعى يف
مرًعى أبيها عن فتاٌة ورثت … الخاطب إليها م يتقدَّ حني خفيٍّا شعوًرا العروس بها تشعر
ودرَّبه ربَّاه شاب من ابنته لزواج خطة وضع قد موته قبل أبوها وكان الغنم، من كبريًا
الشاب فكان املرعى، حيث إىل جامعتها من الفتاة وجاءت الوالد ومات الغنم؛ رعاية عىل
أرادت الفتاة لكن لقدومها، انتظاًرا الخطبة خاتم أعدَّ لقد حتى خطيبته، حكم يف أنها يعلم
بعُد تقرِّر لم وإنها الزمن، من مدة بنفسها املرعى ستتوىل إنها له فقالت شخصيتها، إثبات
كربياء: يف الفتاة له فقالت عليها، سلطانه يقرِّر بما عليها يردَّ أن الشاب وأراد منه؛ الزواج

الغنم؟ من غنمة أحسبتني هذا! يا ِرْسِلك عىل
وكان رعايته، ويعلِّمها الغنم لها يرعى براٍع الفتاة واستعانت مرعاه، الشاب ترك
عىل والغنم اإلنسان بطبائع كذلك ويعلم عناد، من والفتاة الشاب بني ما يعلم الراعي
وراء لتجري صغارها ترتك غنمة إىل لها يشري وهو خبث يف يوم ذات لها قال السواء؛
وال الرجل حضن إىل تَنْسلَّ أن طبيعتها فاملرأة الناس! وطبيعة الغنم، طبيعة هذه كبشها:
غضبت الحق هذا لها قيل إذا لكنها ذلك تفعل إنها جناحه، تحت وهي إال باًال تسرتيح

… بطبيعتها أحد يذكرها أن تكره كأنما لكرامتها، وثارت
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مفرتس، فهد الجبل من وجاء املرعى، غنم من كثري وضاع هوجاء، عاصفة وثارت
عىل آتية والكوارث تصنع ماذا تدري ال بَيَْص َحيَْص يف الفتاة ووقعت األزمة واشتدت
النخوة ودفعته مصادفًة طريقه يف مارٍّا الخاطب الشاب جاء وهنا … ناحية كل من مرعاها
لك تقول: وهي ذراعيه بني فذابت وطمأنينة، أمنًا وجوده يف الفتاة وأحست األمور، ينقذ أن
سطوتك تحت وتضعني رحابك، يف تدخلني وأن ترشف، كنت كما املرعى عىل ترشف أن

الغنم! من غنمة اليوم منذ واعتربني وسلطانك،
وإذَن أمريكية، يحللها التي والفتاة أمريكي، القصة هذه كاتب إن لنفيس: قلت
واألمريكية املرأة، لطاعة ينتيش أن طبيعته من الدنيا، يف إنسان كأي كاملرصي، فاألمريكي
حدود كله ولذلك وتخضع، للرجل تذل أن طبيعتها من الدنيا، يف امرأة كأية كاملرصية،

وحمق. غباء منها واالنتقاص طغيان فمجاوزتها السليم؛ باإلدراك معرفتها يمكن

ديسمرب ١٨ الجمعة

هو فاليوم الدرس؛ يف أحارضهم أن بدل مرص عن أحدِّثهم أن يف اليوم الطلبة رغب
فكرتهم يف يخطئونه الذي الخطأ مدى عن فحدثتهم امليالد؛ عيد إجازة قبل األيام آخر
أن يهمهم جميًعا فهؤالء السينمائية؛ األفالم ومخرجي كتَّابهم خيانة الخطأ ومصدر عنا،
عند العامة فالفكرة والواقع؛ الحق يصفوا أن يهمهم مما أكثر غريبة صورة يف يصورونا
أمامكم، ذا أنا ها لهم: قلُت والشهوة؛ الجهل نغوصيف العرب من حفنة أننا هي األمريكيني
متوسط من أقل إنسان أنني عىل تدل صورة عىل أسلك أو أفكر أو أتكلم رأيتموني فهل
الثقافة عالم يف أنا الناس، أوساط من واحًدا إال بلدي يف لست مرص، هو فأنا عندكم؟ الناس
يختارهم مرصي آالف عرشة منكم سائل يسأل فقد األوساط؛ غمار من بلدي يف والتفكري

… هذا؟ فالن َمْن إجابتهم: وسيجد فالنًا؟ تعرفون هل مرص: يف املثقفني من عفًوا
وهو أحدهم، يل قال أذهانهم؛ من يُْمَحى لن أنه أعتقد أثًرا فيهم تركُت قد أني الحق
وهو للدكتوراه، رسالته ويحرضِّ األستاذية درجة وعىل الجامعة درجة عىل حاصل طالب
إال «العربي» ر أتصوَّ أكن لم أراك أن قبل إنني مخلًصا لك أقول العقيل: النضوج يف غاية
مجرد أن وأظن امُلْطِبق، وجهله الكثة ولحيته الواسعة ثيابه يف الهمجية إىل أقرب إنسانًا
يف بل وحدي عندي أقول ال الخرافة، هذه بدَّد قد إلينا وتتحدث تحارضنا بيننا وجودك
وسيلة يف تفكروا أن بد ال آخر: طالب وقال … ذلك عنك يقولون كلهم كلها، الجامعة
وقتًا أمريكا يف ِصَالته من ع يوسِّ أن يستطيع مثلك رجًال إن شعبكم، حقيقة بها تنرشون

… ذاته يف قويٌّ عامل وحده وذلك ما،

92



الجنوب ويف الطريق، يف

جلس أْن وهو نادًرا، إال يحدث لم ما وحدث املألوف، املطعم يف الليلة أتعىش كنت
وعليهما العرشين، عىل يزيدان أحسبهما فال صغريان، هما واحدة، مائدة عىل معي زوجان
فرفع طعامه، يبدأ أن الشاب أوشك الريف؛ من كوملبيا إىل جاءا كأنما السذاجة، عالمات
سكينه الشاب فرتك عسل؟ يا الصالة تنوي أال قائلة: الزوجة له فابتسمْت والسكني، الشوكة
يف لهما يبارك أن هللا إىل بالدعاء ها وتوجَّ رأسها، الزوجة وطأطأت الرأس، وطأطأ وشوكته

موصوًال. الرزق لهما يجعل وأن طعامهما،
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واشنطن يف

ديسمرب ١٩ السبت

الحادية الساعة منتصف يف امليالد عيد عطلة لقضاء واشنطن إىل تقلُّني التي الطائرة قامت
يزيد ال فالزوج السن؛ يف صغريان زوجان الطائرة يف أمامي يجلس وكان صباًحا؛ عرشة
يستطيعان يكونا ولم عرشة، الثامنة عن الزوجة تزيد أن يمكن وال العرشين، عن أبًدا
مكاٍن إىل طريقهما يف عروسان أنهما ح ألرجِّ وإني طويلة؛ فرتة التقبيل عدم عىل الصرب
يتساند أو الخدان فيتالصق اآلخر، عىل أحدهما يميالن كانا … العسل شهر فيه يقضيان
وشفتها؛ وخدها وذراعها عنقها يف تقبيًال الطفلة زوجته عىل الشاب يهوي ثم الرأسان،
واشنطن، إىل الطريق َقَطَعا هكذا … مثله تقبيًال التقبيل له ترد ثم قليًال هي وتنتظر
ما عىل التدليل يف بها أستهني ال عالمات فهذه مرص؛ عىل شديدة حرسة وهللا فأخذتني
يكون أن أريد ال أنا مرص؟ يف هذا يجوز ال ربي يا ملاذا نفسية؛ صحة من املجتمع يف
الظاهرية الرصامة بهذه ابتالنا الذي ذا َمْن … الزوجني بني أريده بل العاشقني، بني هذا
من سلسلة كله عيشنا وجعلت تفكرينا، وأتلفت عقولنا وخرَّبت أعصابنا حطَّمت التي

تحريم؟ إثر تحريم تحريمات؛
يف وغاية الصفاء، يف غاية الجو وكان واللمعان، اإلرشاق يف غاية الشمس كانت

… تدفئة فيه هنا مكان كل ألن طبًعا؛ املغلقة األماكن يف إال الربودة
حني لهما آسف وكنت املناظري، ذوي من أنهما فأالحظ الشابني الزوجني إىل وأعود
من كبريًا جزءًا يهدم املنظار لبس إن بمنظار؛ منظار فيصطك للتقبيل بوجهيهما يدنوان
فال عيونكم سلمت َمن يا ألحسدكم وإني التقبيل؛ لذة من ويُنِقص بالعني، الغزل حالوة
حواجز بغري تتالقى أن هللا لها أراد كما تتالقى أعينكم أن عىل أحسدكم املناظري، تلبسون
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بالفندق غرفتي يف بحقيبتي أقذف أكد ولم الواحدة، الساعة يف واشنطن إىل وصلُت
املدينة خريطة إىل نظرت … واحدة! لحظة يف يشء كل يرى أن يريد كالنَِّهم خرجت حتى
قدمي عىل أسري بل أركب ال أزورها التي املدن يف فأنا فيه؛ أسري طريًقا لنفيس وصممُت

رؤيته. أستطيع يشء كل ألرى وساعات ساعات
يف عة فالسَّ … الواسع امليدان وعربُت للفندق، مجاور ألنه األبيض بالبيت مررُت
البيت أمام الواقع الواسع امليدان عربُت … املشاة! يتحدى ا حدٍّ بلغت قد وامليادين الشوارع
تصعد عالية، كبرية مسلة شكل عىل وهو لواشنطن، التَّذكاري النُّْصب إىل قاصًدا األبيض
املصعد ويف املسلة، قمة إىل باملصعد وصعدت بُسلَّم؛ أو بمصعد داخلها من قمتها إىل
ويحكي القمة، إىل املسافة فيه نقطع الذي الزمن يستغرق مسجًال رشيًطا يدير مذياع
واشنطن عىل أرشفت املسلة قمة ومن تفصيالت؛ بعض التَّذكاري النُّْصب هذا عن للزائرين

… املرشق الرائق الجو هذا يف
ولست ومحتوى، بناءً العني يبهر الذي الطبيعي التاريخ متحف إىل ذلك بعد وقصدت
الفنية معروضاتها عند وقفت قاعًة أذكر أن وحسبي هناك، رأيته ما تفصيالت كتابة أنوي
(١٨٦٣–١٩١٩م)، نحات وهو وورد» «هربرت اسم عليها ُكِتب قاعة مفتونًا؛ مسحوًرا
الحياة جوانب بعض بها ليمثل الفنان نََحتََها التي التماثيل بعض ُعرضت القاعة هذه ويف
تمثال العجيب! الفنان هذا إزميل تحت الحجر أنطق َمْن فسبحان البدائية؛ القبائل يف
تحمل المرأة الحطب» «حاملة وتمثال يده، يف وحربته القرفصاء جالًسا القبيلة» «شيخ
َفِزًعا، يعدو وراح طفليه حمل رجل وهو «الهاربون» وتمثال حطب، من حزمة كتفها عىل
عىل إياه مسنًدا الرأس مطأطئ وقف رجل وهو «الحزين» وتمثال «الساحر»، وتمثال
الخطة»: «واضع وتمثال اسرتخاء، يف مستلقية زنجية النائمة»: «أفريقيا وتمثال زنديه،

… بإصبعه األرض يخطِّط وراح القرفصاء، جلس رجل

ديسمرب ٢٠ األحد

والتقسيم النظام نفس عىل وجدتها بوست»، «واشنطن جريدة الصباح يف ح أتصفَّ أخذت
عرشة ذات فالجريدة الجنوبية؛ كاروالينا بوالية كوملبيا يف املحلية الجرائد عليه وجدت الذي
عام قسم حاالتها: أكرب يف تكون حني عندنا «األهرام» حجم يساوي منها جزء كل أجزاء،
لألطفال، وآخر واآلداب، للفنون وآخر لأللعاب، وآخر للسيدات، وقسم السياسية، للحوادث
إلخ. إلخ … ومرسح وسينما إذاعة من التسلية لوسائل وآخر التجارية، لألسواق وآخر
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تتوىلَّ كيف هنا الصحفية املقالة عن حقيقة أذكر أن عنده يحُسن موضوع وهذا
فهًما أفهمها لم لكني مرص يف عنها قرأت قد وكنت خاصة؛ صحفية رشكات توزيعها
العالقة تكون فال مقالتَه، الصحفي الكاتب من تشرتي رشكات فهنالك … هنا إال جيًدا
الكتَّاب مقاالت تجمع الرشكة هذه بينهما يكون بل مبارشة، عالقة والصحيفة الكاتب بني
وقت يف تُنَْرش أن الواحدة للمقالة يُتاح وبهذا البالد، أنحاء شتى يف الصحف عىل وتوزعها
شأنه من للتوزيع تنظيم وهنالك الجهات؛ شتى يف صحيفة أربعني أو ثالثني يف واحد
املحلية للجرائد يمكن وبهذا واحد؛ بلد يف تصدران جريدتني يف الواحدة املقالة تُنَْرش أال
واشنطن صحف يف املقالة فيه تصدر الذي اليوم نفس يف الُكتَّاب أكرب مقاالت تنرش أن
لو تدفعه كانت مما ا جدٍّ أقل عندئٍذ يكون للجريدة بالنسبة املقالة ثمن ألن ونيويورك؛
مبلًغا الواحدة املقالة عن الكاتب أجر يكون نفسه الوقت ويف وحدها، الكاتب لها كتب
واحدة. مرة الصحف عرشات يف ليُنَْرشَ يبيعه فإنما النرش لرشكة يبيعه حني ألنه جسيًما؛
جرائد كل يف لتُنَْرشَ مقالة الكاتب فيكتب مرص؟ يف كهذا نظام قيام يمكن هل
… أخرى؟ جهة من الكاتب إيراد ويزداد جهة، من األقاليم جرائد ترتفع وبهذا األقاليم،
لسبب اآلن، عندنا مستحيل ذلك أن وهو الجوانب، يأتيك ما فرسعان السؤال هذا تسأل إنك
جرائد وبضع تُذَْكر، صحف األقاليم يف هناك ليس وبالتايل قراء؛ وال قراءة أال وهو بسيط
لو املرشوع نجح ربما … كله! القطر حاجات تغطي أن كافية القاهرة يف تصدر قليلة

صحفية. وحدة كلها العربية البالد اتخاذ أساس عىل فيه فكَّرنا
أشكاًال امليالد عيد زينة فيه وجدت إال بيتًا أو مطعًما أو دكانًا تدخل اآلن تكاد ال
منعزل هادئ جميل مكان يف بعيد مطعٍم إىل «خ» األستاذ مع عًرصا ذهبُت وقد وألوانًا؛
مزدان ملونة؛ بكراٍت النوافذ مزدان املطعم فكان األريض! الفردوس ذلك يف الشاي لنرشب
وجوٍه يف األمريكي الذوق عن كبريًا سؤاًال يثري وذلك … الفاقعة باأللوان واملوائد الجدران
البدائي، الذوق عالمات من هي التي الصارخة األلوان إىل األمريكيني ميل يف شك فال كثرية،
الزاعقة الزخارف هذه ترى إنك أذواقهم؟ تشكيل يف أثر بينهم الزنوج لوجود إذَن أفيكون
الرقص وتشهد زنجية، موسيقى صميمها يف هي التي الجاز موسيقى وتسمع ألوانها، يف
تجد ثم الزنجي، الرقص من ا جدٍّ قريب وهو األمريكيني الشبان من كثريون يرقصه الذي
تميل والجوارب والرسوم، التلوين غريبة فاقعة الرقبة فأربطة ثيابهم؛ يف الصارخة األلوان
فيها النساء وأقراط إلخ، … األزرق اللون أو األحمر اللون شديدة فهي العالية؛ األلوان إىل
نتيجة كله هذا يكون أن — قلت كما — يجوز أفال … البدائي الفن نحو ملحوظ نزوع
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األمريكيني أن وهو أعم مبدأ عن تفرعت نتيجة ذلك يكون وقد يكون، قد الزنوج؟ وجود
وال موجب بغري بالحواجز نفسه يقيِّد وال النفسية، الضواغط نفسه عىل يضع ال شعب
عىل تُِرَكت إذا النفس طبيعة من كان فإن التعبري، يف انطالق نفسه يف شعب هو داٍع؛
الطبائع وردع والتكلُّف ظ التحفُّ ففيَم فيها، َت تزمُّ ال التي األلوان هذه تحب أن سجيتها

والشكائم؟! باللُُّجم

ديسمرب ٢١ اإلثنني

وقفت وهناك األوسط؛ بهوه فيه لقيت ما أول فكان الفن، متحف إىل الصباح هذا قصدت
يبلغ بهًوا لنفسه ر يصوِّ أن لخيايل تركت كنت لو الجالل، وهذا العظمة هذه أمام مشدوًها
الذي الواقع هذا إىل بالقياس يُذَْكر شيئًا يتصوَّر أن الخيال استطاع ملا أقصاه، الجالل من
وهذه السوداء، الرخامية األرض وهذه السوداء، الرخامية الُعُمد هذه وأملسه: اآلن أراه
عليه ملقاٍة بأضواءٍ يتألأل منبثق واملاء أسود، صغري تمثال أعالها ويف الوسط يف النافورة

… تراها ال مصادر من
ما ورسعان أرى؟ وكيف املتحف؟ أجزاء من أرى ماذا لنفيس أفكِّر لحظة وقفت
أعَي أن دون كثريٍة أشياءَ إىل بالعني أنظر أن يقتيض قد ذلك ألن جشًعا؛ أكون أال صممت
القرن فنَّ لنفيس وأخذُت ه، أتخريَّ ما إىل النظر أُتِقن ثم القليل، أتخريَّ أن واألفضل شيئًا،
إذا … ثالثًا فرنسا ويف ثانيًا، إنجلرتا ويف أوًال، أمريكا يف العرشين؛ والقرن عرش التاسع

التقسيم. هذا يل يتيح ونظامه املتحف كان
تصوير إىل أْميَل عرش التاسع القرن من األول النصف يف األمريكي الفن كان
رأيت مما والحظت … «ستيوارت» رسمها صوٌر بينها من نظري اسرتعى أشخاص،
الطبيعة رسم نحو تدريًجا يميل القرن نهاية يف أخذ قد األمريكي الفن أن صور من
رسمها التي الكثرية وكالصور «إنِّس»، للفنان أمريكي» «منظر كصورة األشخاص، بدل
صورة «هومر» ل رأيته ما أجمل ومن به؛ يتصل وما البحر عن «هومر» العظيم فنانهم
يف إحداهما طائرتنَْي: بطتنَْي صورة وهي بها، إعجابي شدة من طويلة مدة أمامها وقفت

مقلوب. وضع يف واألخرى معتدل، وضع
به تتعقَّ أن فعليك املتحف؛ من واحد مكان يف كله مجموًعا ليس األمريكي الفن نتاج
الفن نتاج هو به ممتزًجا تراه ما وأكثر األصول، مختلف كثري نتاج من مزيج بني
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«رينولدز» الفنانون رسمها هناك، معروضة الفن هذا من آيات ترى إذ اإلنجليزي؛
وغريهم. و«ترينر» و«ريربن» و«رومني» بره» و«جينز

عرش التاسع القرن يف — األمريكي الفن يف الحال هي كما — اإلنجليزي الفن وطابع
القرن أن هو بالطبع ذلك وتعليل حينئٍذ؛ القوم علية من ألشخاٍص الكبرية الصور هو
الطبيعة يف ال «الصالونات» يف اجتماعاتها ترتكَّز أرستقراطية عرص كان عرش التاسع
عالية الغرف فسيحة كانت — الكرباء منازل أعني — الفرتة تلك إبان واملنازل املكشوفة،
يف املمتازة للطبقة خادًما — الحايل عرصنا قبل أعني — دائًما الفن كان وملا الجدران؛
لتُوَضع الطبقة تلك أفراد روا يصوِّ العرصأن ذلك لفناني الشاغل الشغل كان فقد املجتمع،
مع متناسبة كبرية الصور تكون أن حتًما كان فقد وإذَن منازلهم؛ جدران عىل صورهم
الفني، التقدير يف ممتاز ذوق ذو أنني أدَّعي لست … العالية والجدران الفسيحة الغرف
أشخاًصا ر يصوِّ الذي بالفن اإلعجاب قليل أني وهي خربتي، أثبت حال كل عىل لكنني

واإلتقان. الجودة من يبلغ مهما
وما الحديث الفن من أخرى مجموعة إىل عرش التاسع القرن مجموعة من وانتقلت
الوقوف، أطلت وهنا بعيًدا، املجموعتني بني واالختالف مفاجئًا االنتقال فكان بقليل، سبقه

الجديد. الفن بخصائص أتشبَّع أن بُغيَة الفنانني بعض عند النظر وأمعنت
— معروف هو كما — وكالهما و«ماتيس» «بيكاسو» صور عند ا جدٍّ الوقوف أطلت
يف واملفتاح … أراه ما أقدِّر وأن أفهم أن وحاولت التصوير، يف الجديدة الحركة رواد من
الصورة خذ ماذا؟» «صورة إليها: تنظر التي الصورة عن تسأل أال هو الحديث الفن تقدير
قمر؛ والقمر نهر، والنهر شجرة، الشجرة أن كما صورة هي ذاتها، يف نهاية أنها عىل
أنها بمعنى صورة هي بل الفن، يف الحديثة النظر وجهة من شيئًا تصوِّر الصورة فليست
االتساَق هذا الصورِة يف عينُك وجدْت فإن ألوان، من متناغًما متسًقا مزيًجا للعني تقدِّم
أن يرسني «هل هو: حديثة صورة أي عن الرئييس فالسؤال وإذَن جميلة، فهي اللونيَّ
«ماتيس» قاله ما الصدد هذا يف يُْرَوى ما لطيف من وإنه … الصورة؟» هذه إىل أنظر
مرسومة امرأة لكنها ظاهر، هو كما المرأة والصورة رسمها، صورة تشهد وقفت لسيدة
فسألته الحديث؛ الفن يستسيغ ال َمن يستسيغه ال بُعًدا الحياة واقع عن بعيٍد نحٍو عىل
ليست سيدتي يا «ماتيس»: فأجابها امرأة؟ هذه إن تقول أن يمكن كيف متعجبة: السيدة

صورة. إنها امرأة، هذه
أوًال، والتقدير الفهم وحاولُت و«ماتيس»، «بيكاسو» عند الوقوف أطلت إني أقول
ف تصفِّ الظهر عارية المرأة صورة ذهني يف منطبًعا يزال فال نتاجهما؛ من كثري فأعجبني
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صوًرا هناك لكنَّ … «بيكاسو» رسم من «مأساة» وصورة «ماتيس» رسم من شعرها،
«بيكاسو» صورة مثًال ممتاًزا؟ فنٍّا يجعلها مما فيها ماذا ينقطع: ال عجبًا أَعَجُب كنت
«لبيكاسو» وصورة بالطباشري، رسمها قد مبتدئًا أن إليك يُخيَّل صورة وهي لزوجته،

«عاشقان». اسمها أيًضا
أخذت بعدئٍذ أني لدرجة «االنطباعيني» جماعة عند والدراسة الوقوف أَطْلُت وكذلك
ما وكثريًا فنانها، اسم أقرأ أن قبل هي فنان ألي الصورة عىل فأحكم نفيس، أخترب
هؤالء من كلٌّ بها يتميَّز التي الخصائص يف انتباهي ركزُت ألني الحكم؛ أصيب كنت

و«سيزان». و«رنوار» «ديجا» «االنطباعيني»:
واحدة دقيقة الجلوس أستخرس كنت فقد والوقوف؛ امليش كثرة من التعب هدَّني
وعضالتي عظامي يف األلم وأحسست التعب، هدَّني لكن … يضيع فال وقتي أستغل حتى
النََّضد أمام فجلست للغداء، مطعًما ودخلُت … الحركة عىل القدرة أفقد أن أوشكت حتى
بهندامها النظر تستلفت الجاذبية شديدة سيدة يل املجاور املقعد عىل وجلسْت الكبري،
مناِوٌل أرسع حتى تريد ماذا لتسألها النََّضد خلف من املناِولة تأتي كادت وما وعطرها،
تبتسم وهي له فرتكتْها هو؛ يخدمها الزبونة هذه له ترتك أن للمناِولة يهمس وسمعته
والورقة الزبونة، تطلبه ملا ينصت هو كأنما قليًال وانحنى املناِول وجاء الفاهمة؛ ابتسامَة
همًسا، للمناِول حديثها بدأت املرأة لكن عليه، يُْمَىل ما يكتب َمن هيئة عىل يده يف والقلم
أنه ويدَّعي شديد انتباه يف يسمع املناِول وكان بينهما؛ ا خاصٍّ أمًرا اهتماٍم يف له تقص
وهكذا. آخر، جزءًا فيسمع ليعود يذهب ثم بيده، التي الورقة يف الزبونة» «طلبات يكتب

ديسمرب ٢٢ الثالثاء

واألمريكي الفرنيس للفن معرض وهي التذكارية» ِفلب «قاعة زيارة اليوم غايتي جعلت
هيئة عىل بنائه يف ليس أنه أعني — التأثيث جيد كبري منزل هذه ِفلب وقاعة … الحديث
كبري لعدد صور األول والطابق األريض الطابق غرف يف جدرانه عىل ُعلِّقت — املعارض
ضوءان: صورة كل عىل مسلًَّطا وكان التقريب، وجه عىل غرفة فنان لكل الفنانني، من
خافت فالضوء ولذلك إضاءة؛ من البيت يف ما كل هي األضواء وهذه أسفل، ومن أعىل من
يجعل أن عىل هناك يشء كل وتعاون وسجاجيد، أثاث من املنزل به ُفِرَش ما مع يتناسب

كله. والسحر كلها الفتنة هي داًرا «القاعة» من
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بني رسمها صور كلها وهي غرفتني، يمأل معرض أوترلو» «موريس الفرنيس للفنان
األبيض اللون ألن البيضاء؛ بالفرتة حياته يف تُسمى فرتة وهي و١٩١٤م، ١٩٠٣م عامي
من وهو باريس، يف وكاتدرائيات لشوارع رسوم تقريبًا وكلها كلها، الصور عىل غالب
مجموعة من صورة بكل إعجاب أشد أُْعِجبُْت ولقد الفن؛ يف االنطباعية املدرسة رجال
منزيل من ذاك أو الجدار هذا عىل ُعلَِّقت قد وأتخيَّلها صورة كل أمام أقف كنت … صوره
غاية الصور يف اللوني فاملزيج وروعة؛ جماًال كله البيت تُْكِسب أنها ر فأتصوَّ بالقاهرة،
فن يف الجديدة النظر وجهة يؤكد مما قويٍّا، شعوًرا اللوني بالنغم وتشعر االتساق، يف

للعني». «موسيقى تكون أن وهي التصوير،
القاتم: اللون صوره عىل يغلب «براك» هو حديث لفناٍن مجموعة بها غرفٍة إىل انتقلُت
بالجري مطليٍّا حائًطا يكون أن يشبه وتلوينه الغامق، البني أو القاتم الرمادي أو األسود
متموجة القوائم معوجة منضدة صورة فيها صوره، إحدى أمام مقعد عىل جلست …
تتبني مختلفة، لونية بقع فعليها املنضدة؛ عىل ماذا تدري وال انتظام، غري يف األجزاء
وهذا أسفلها، الصورة اسم ألقرأ أقوم أن يدفعني بدافع أشعر إنني … سكينتني خاللها
أبًدا اهتممُت ملا الفن هذا بت ترشَّ لو ألنني الحديث؛ الفن بروح بعُد ب أترشَّ لم أني معناه
أنه مع ره، تُصوِّ ما عىل دالٌّ اسمها أن فأظن أنخدع أن خشية الصورة، اسم يكون ماذا
من مزيج الحديثة الصورة نفسه؛ خارج شيئًا بصورته يصوِّر الحديث الفنان يَُعد لم
معوجة املنضدة يرسم أن الفنان يمنع ما هناك فليس ثَمَّ ومن منظوًرا، نغًما يُحِدث ألواٍن
تُكأًة عليها وما املنضدة من يتخذ إنما منضدة، ر يصوِّ ال ألنه السطح؛ متموجة القوائم

الخاص. وذوقه ومزاجه نفسه بذلك توحي كما األلوان مزج يف عليها يعتمد
، خشبيٌّ مقعده الخريزان كرايس من كريس فيها «براك» ل صورة أعجبتني وكذلك
ما املقعد عىل ويتدىلَّ وكوب، دورق األحمر قرصه وعىل أعىل، من إليه منظوٌر والكريسُّ
… األخرض الشجر ورق من فرع جانبها عىل ويمتد بيضاء، بُعَقد املعقدة الحبال يشبه
الرائي وعىل ، لونيٌّ مزيٌج فهي وإذَن ظاهر، بديهي هذا الواقع، من شيئًا تمثل ال الصورة
جمال من الغاية بلغ لونيٍّا مزيًجا وسيجدها … وحدها الوجهة هذه من إليها ينظر أن

والتناغم. التناسق
منها أستسغ فلم كيل» «بول اسمه حديث لفنان مجموعة فيها رابعة غرفة ودخلُت
أسماء نظري لفت قد أنه عىل استساغتها، عىل لنفيس رياضتي من الرغم عىل صورة،

الرشقي». املرسح «ممثل اسمها وأخرى العربية»، «األغنية اسمها فصورة صوره؛
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فيها صورة أول إىل أنظر وجدتني حني نفيس عن فرضيُت دخلتها خامسة وغرفة
الصورة وإىل أَصبُت، قد أجدني ثم «هومر»، األمريكي للفنان هذه تكون أن بد ال وأقول:

أخرى. مرة الحكم فأصيب «إنِّس» فن تشبه وهذه وأقول: الثانية
أيًضا هنا وها و«ديجا»، و«رنوار» جوخ» «فان ل صورة فيها سادسة غرفة ودخلت
اسم أقرأ أن قبل صورة كل عىل أحكم كنت فقد واحدة؛ صورة يف الحكم أخطئ لم

بخصائصها. الفنية األعمال تمييز يف ودراستي خربتي أستغل أن محاوًال صاحبها،
صورة رأيت وهناك غرفه، ببعض ُطفُت حيث األريض الطابق إىل فنزلُت وعدُت
مختلفة، أوضاع يف نساء ثالث ففيها الشعر؛ تمشيط ر تصوِّ التي املشهورة «ديجا»
وصورة شعرها؛ ط تمشِّ َمن وقفَة فوقفْت بجسدها ومالت بشعرها منهن كلٌّ أمسكْت
وهي الحجر»، «كارس واسمها «سيورا» اسمه لفنان وإعجابًا فتنًة مألتني أخرى صغرية
فهي تفصيالت؛ الصورة يف ليس الحجر، بها يكرس وانحنى بفأسه أمسك عامًال ر تصوِّ
حتى يراهما فيها والحركة فالحياة ذلك ومع أجزاء؛ بغري اللون من بقعة عن تزيد ال تكاد

الفني. بالنقد خربة له ليست َمن
من تخرج أن نفيس عىل يصعب كأنما الساحر، الفاتن الجو هذا يف أسرتيح وجلست

وجدرانًا. وأثاثًا بناءً بالفن أُتِْرَعت التي الدار هذه
والثقافة الحكم مراكز فيها رأيت كبرية جولة بدأُت حتى الغداء من أفَرُغ أكد لم
فيه تقوم فخٍم مدخٍل من تدخلها املحفوظات؛ دار هي زرتُها دار وأول … واشنطن يف
يدور البهو دوران ومع عالية، قبٌة تعلوه مستديٍر بهٍو يف أنت فإذا الضخمة، الُعُمد
الواليات حياة يف التاريخية الوثائق أهم فيها ُعِرَض املضاءة، الزجاج صناديق من صفٌّ
تبدأ: والتي الدستور، أساس هي التي االستقالل وثيقة الكربى بالوثيقة ُصدِّرت املتحدة،
الثمانية الواليات أعالم هي أعالم، من ان صفَّ البهو داخل املدخل وعند «… الشعب «نحن
من عليه بما فرأيته أهلها، من كأني الجنوبية كاروالينا َعَلم عن فيها بحثُت واألربعني
البهو بانحناء ينحني طويل ممر إىل الدائري البهو من وخرجنا لها؛ شعاًرا تتخذها نخلة
الزجاج بألواح مغطاة الجانبني، عىل الحائط يف فجوات املمر هذا ويف القبة، تعلوه الذي

اإلقليمية. وثائقها أهم فيها تضع فجوة منها والية لكل ومضاءة،
يف بالحكم القائمني أن أالحظ وهنا — العليا املحكمة مبنى إىل ذلك بعد وقصدت
للشيوخ بمجلسيه والكونجرس ورجاله، الجمهورية رئيس ثالث: هيئات املتحدة الواليات
من وهو ١٩٣٥م، سنة أُقيم حديث العليا املحكمة وبناء — العليا املحكمة ثم والنواب،
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بُنِيَت وقد ونقائه، القضاء لصفاء رمًزا ليكون املرمر من ُصِنَع إنه وقيل األبيض، املرمر
سحًقا، نفسك يسحق الذي النمط هذا العمارة، فن يف الروماني اليوناني النمط عىل الدار
البناء أجزاء يف وبما ُعُمده بفخامة سموٍّا بنفسك يسمو الذي النمط هو فقل شئت إن أو
إذا حتى رائعني، تمثالني املدخل عند وتجد عريض، بُسلَّم إليه تصعد واتساق؛ تناغم من

العبارة: هذه أعاله عند وجدت الباب من دنوت ما

… القانون ظل يف العدالة يف مساواة

األبيض املرمر من — البناء كسائر — وكلها الفسيحة الصالة هذه إىل معي وادُخْل
الُعُمد صفوف إىل انظر رأسك؛ وفوق جانبيك وعىل أمامك يشء كل إىل وانظْر الناصع؛
بارًزا نقًشا منقوش مربع كل حمراء، بمربعات ُزْخِرَف وقد السقف وإىل الجميلة، املرمرية
اإلنسان أجلَّ ما وُقل: كله هذا إىل انظر … مضاءة ثريات من صفني وإىل اللوتس، بزهرة

أعظمه! وما
من مؤلَّفة العليا واملحكمة … أرجائها يف بنا فطاف املحكمة رجال أحد توالنا وهنا
ولذلك الدستور؛ لقواعد احتكام فيها يكون التي القضايا يف إال تنظر ال وهي قضاة، تسعة
ومحامون. قضاة تسعة فيها ما كل محلفون؛ فيها وليس شهوٌد وال جناٌة إليها يأتي ال

صدرك يف أنفاسك حبس إىل تضطرك التي القاعة هذه املحكمة، قاعة ودخلنا
من ستائر كلها جوانبها عىل تتدىل مستطيلة قاعة هي باأللباب! تأخذ التي لروعتها
تغوص التي السميكة الحمراء بالقطيفة القاعة أرض وُفِرَشت السميكة؛ الحمراء القطيفة
أمامي ونظرُت هناك جلسُت الحمراء؛ بالقطيفة مكسوة املقاعد فيها ت وُصفَّ القدم، فيها
مقاعُد ت ُرصَّ املنضدة وخلف كربى، منضدة عليها ُوِضَع املرسح، مصطبة يشبه ما إىل
… وحجًما شكًال املقاعد تلك اختالف هو فيها تالحظه ما وأول التسعة؛ للقضاة تسعة
كبريًا مقعًدا ترى لهذا يريحه؛ الذي بالكريس يجيء أن تعيينه عند قاٍض لكل ألن ملاذا؟
يابانيٍّا إن متفكًها هناك محدثنا لنا وقال … وطيئًا وآخر عاليًا مقعًدا ترى صغريًا، وآخر
املقاعد هذه عن فقال مقاالت، من سلسلة يف مالحظاته يكتب بالده إىل وعاد واشنطن زار
عندهم الكرايس وليست كراسيهم، يختاروا أن لألكفاء يتيحون املتحدة الواليات يف إنهم
«وظائف» تعني التي «كرايس» كلمة عىل يلعب بالطبع والكاتب الرجاَل؛ تختار التي هي

«مقاعد». تعني كما
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من جميًعا ُصِنَعت املنصة، عن املقاعد يفصل الذي والحاجز كلها، القاعة ومقاعد
وردية نقوش فيها برزت حمراء بمربعات مزخرف والسقف الجميل، املاهوجني الخشب

اللوتس. زهور تمثِّل اللون
الداخلية جدرانها ُصِنَعت قائمة وهي املداوالت، قاعة إىل املحكمة قاعة من وانتقلنا
أُحيطت خرضاءَ مناضَد من مربع وسطها يف وُوِضَع منظره، جمال من تشبع ال خشب من
وقد ا، جدٍّ كبريتان بلوريتان نجفتان القاعة سقف من وتدىلَّ فخمٍة، ضخمٍة جلديٍة بمقاعَد
مندوبو اجتمع ففيها الدولية»؛ املداوالت «غرفة تُسمى أصبحت الغرفة هذه إن لنا قيل

املاضية. الحرب عقب املتحدة األمم دستور وضع أرادوا حني مرة ألول املتحدة األمم
الشيوخ مجلسا فيه يجتمع الذي الكابتول إىل العليا للمحكمة زيارتي بعد وذهبُت
عند طرقها تتالقى أن عىل َمت ُصمِّ املدينة أن أي واشنطن؛ ة ُرسَّ هو والكابتول والنواب:

للنواب. واآلخر للشيوخ، أحدهما جانبان: وللكابتول الكابتول؛ مبنى
تمثال أمامه عظيًما، رخاميٍّا ُسلًما إليه تصعد أن عليك الشيوخ، جناح بزيارة بدأت
رسًما أعني الحائط؛ عىل صورة فرتى لم السُّ من جزء أول تصعد ثم «فرانكلن»، ل كبري
الجمال … اإلنجليز مع موقعة ر تصوِّ وهي جميل، فخم بإطار محاط أنه إال حائطيٍّا،

… البرص تجيل أين تدري فال ناحية، كل من حولك والضخامة والفخامة والروعة
األحمر بالحرير كلها مغطاة وهي الزائرين، مقاعد يف وجلسنا الشيوخ، قاعة دخلنا
أسفل إىل أنت حيث من وتطل األربعة، الجدران مع تدور رشفة يف واملقاعد املزخرف،
وليست منفصلة مكاتب عىل يجلسون واألعضاء األعضاء؛ يجلس حيث القاعة أرض إىل
والية لكل شيًخا، وتسعون ستة الشيوخ وعدُد املقاعد؛ املتالصقة بالصفوف مقاعدهم
القاعة وتنقسم سكانها، عدد يف الواليات اختلفت مهما عنها ينوبان شيخان الواليات من
ويف للديمقراطيني، اليسار والجزء للجمهوريني، اليمني فالجزء ممىش؛ بينهما قسمني
برتتيب األعضاء ويجلس األقلية؛ لزعيم واآلخر األغلبية لزعيم أحدهما مقعدان: املقدمة
الصفوف يف األقدم ويجلس الخلفية الصفوف يف األحدث فيجلس العضوية، يف أقدميتهم
من مقربة وعىل … إليه تقدَّم أماميٌّ مكان له وخال بعضو العهد قُدم وكلما األمامية،
تولَّوا ممن عرشين ألول نصفيٍّا تمثاًال عرشون ُوِضَع األربعة الجدران وبامتداد السقف
السقف وسط ويف الجمهورية، رئيس نائب دائًما هو الشيوخ ورئيس املجلس؛ هذا رئاسة
النقش نفسه هو نقٌش وعليه نفسه، السقف مع واحد مسطح يف الشكل مربع مصباح
الشيوخ وبني … خطوطه ظهرت املصباح أُيضء فإذا للدولة، الرسمي الخاتم يمثل الذي

الزنوج. من أحد فيهم وليس واحدة، امرأة
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طريقنا ويف الكابتول، مبنى من اآلخر الجناح يف النواب مجلس إىل ذلك بعد قصدنا
وانظر، القبة تحت هنا قف … العالية الكابتول قبة البناء، قبة تحت مررنا املجلسني بني
يضارع بناء بأرسها الدنيا يف يكون أن يمكن كيف أعرف ال لكني كلها الدنيا أَر لم إنني
تحتها؛ يقف لم َمن بباِل يطوف ال علوٍّا عالية القبة املعجزة؟! فخامته يف البناء هذا
تاريخ مناظر من سلسلة تمثل ا جدٍّ كبرية زيتية بلوحات ُزْخِرَفت الداخل من جدرانها
مرة ألول املهاجرين الحجاج وصول الجديدة، األرض إىل كوملبس وصول املتحدة: الواليات
حول تُرى وكذلك إلخ؛ … اإلنجليز واستسالم اإلنجليز مع الحرب أمريكا، إىل أوروبا من
من مشاهد أيًضا تمثل بارزة نقوٌش — بالقاعدة اتصالها بدء عند — السفىل القبة حافة
القديس كنيسة قبة يتذكَّر أن سوى بالطبع الرائي يسع ال … املتحدة الواليات تاريخ
قبة تفوق هاتني إحدى أن أذكر وال لندن، يف بولس القديس كنيسة وقبة روما، يف بطرس

وجماًال. فخامًة الكابتول
تمثاالن جانبه عىل باب من ودخلنا الكربى، القبة تغطيه الذي البهو هذا اجتزنا
قبة تعلوه آخر بهٍو يف ودخلنا لجفرسن، واآلخر لواشنطن أحدهما الربنز: من ضخمان
ستة دائرته حول ُرصَّ قد الدائري البهو هذا … األوىل من أصغر طبًعا لكنها أخرى،
اختارتهما تمثاالن واألربعني الثمانية من والية لكل الطبيعي، بالحجم كلها تمثاًال وتسعون

التماثيل. ببهو البهو َي ُسمِّ ولذلك أبنائها؛ عظماء من الوالية
لم السُّ يف الحال هي وكما النواب، مجلس حيث إىل رخاميٍّا ُسلًما صعدنا وبعدئٍذ
الصورة أن إال كبريًة، حائطيًة صورًة صاعد وأنت أمامك ترى الشيوخ مجلس إىل املؤدي
البالد، سكان من األصليون الهنود أمامه ينهزم زحًفا غربًا األمريكيني زحف تمثِّل هنا
وقف منها قمة أعىل عىل وهنالك روكي، جبال قمم عىل دائرة معركة الصورة يف فرتى

… الغرب نحو جديد بزحف قومه يبرشِّ كأنما كالفورنيا وادي إىل ينظر رائد
رشفة جدرانها مدار وعىل أعالها يف مستطيلة قاعة النواب: مجلس قاعة يف اآلن نحن
وتنشق دوائر، أنصاف يف ت ُرصَّ املقاعد، متالصقة صفوف النواب ومقاعد للزائرين؛
ومقعدان للديمقراطيني؛ واليسار للجمهوريني اليمني الجزء ممًىش، يفصلهما نصفني
لهم ليس نائبًا ٤٣٥ — أذكر فيما — يبلغون والنواب واألقلية؛ األغلبية لرئيَيس أماميان
لحزبه؛ املخصص النصف يف يجلس العضو دام ما وخلًفا، أماًما الجلوس طريقة يف ترتيب
زنجيان؛ النواب وبني امرأة؛ عرشة إحدى وفيهم واحد، محايد إال األعضاء بني وليس
شكل عىل تماثيُل الحوائط يف ُحِفَرت األربعة الجدران طول وعىل السقف من مقربة وعىل
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القانون باب من شيئًا أنتجوا ممن عامة بصفة البرش تاريخ يف املفكرين لكبار األنواط
رئيس يخطب وفيها مًعا، يجتمعان حني املجلسان يجتمع القاعة هذه ويف … والترشيع

الكونجرس. يف خطابه يلقي حني الجمهورية
من ونظرت كلها، العظمة هذه من الذهول تشبه حالة يف وأنا الكابتول من خرجُت
امرأة تمثال الكربى القبة رأس وعىل قمته عىل هناك فرأيُت مجموعه، يف البناء إىل الخارج
يف جهًدا اإلنسان يدخر أال اآللهة مع لتتعاقد السماء يف هكذا ارتفعت كأنما الحرية، تمثِّل

حريته. سبيل
يف بُنِيَت للكابتول، مقاِبَلة وهي الكونجرس، مكتبة حيث إىل ذلك بعد الطريق وُعدنا
ولم — دليلنا قال هكذا العالم، يف مكتبة أكرب هي … (١٨٠٣م) عرش التاسع القرن أول
ملحق ولها الكتب، من ماليني عرشة ففيها — بلندن الربيطاني املتحف مكتبة حتى يستثِن

العربي. القسم ومنها الرشقية، لألقسام خصصوه جديد
ُعُمد مع صفوف عليها تقوم فسيحٍة مصطبٍة حيث إىل عريًضا ُسلًَّما إليها تصعد
… الضخمة الثالثة أبوابها من باب خالل تدخل ثم جليلة، البناء واجهة يف نهضت رفيعة
والروعة والجالل والجمال والتضخيم التفخيم ألفاظ من جعبتي يف ما كل ادخرُت ليتني
فلن قلت مهما أقول؟ ماذا العجيبة! املكتبة هذه يف تقفها وقفة وصف يف كلها ألقولها
ترى فلن العني، رأت إن وحتى العني، رؤية من بد فال الواقع؛ ر يتصوَّ أن عىل خياًال أعني

فنية. روعة من املكتبة هذه يف مما جزء ألف من جزءًا إال
بصالة فيذكرك جدرانه وإىل سقفه إىل وتنظر فسيح، بهو يف تدخل ما أول تدخل
ميالد عيد شجرة الصالة هذه وسط ُوِضَعت وقد الزخرف، حيث من القاهرة يف مرص بنك
امليالد عيد شجرة ألفيت األيام هذه واشنطن يف دخلت فأينما الكهرباء، بثريات مضاءة

مضيئة. مزدانة
بالزجاج، مغطاة صناديق يف معروضات فيه بهٍو إىل الجميل الرخامي السلم أصعد
(سنة لإلنجيل طبعة أول هي مطبوع، إنجيل من نسخٌة منها تراه ما وأول فيها ما أهم
لكن نفسه، الزمن نحو يف مكتوبة خطية نسخة آخر صندوق يف ويقابلها ١٤٥٥م)،
وُعُمد بهذا؛ ينبئوك لم إذا مخطوطة أنها ليفوتك حتى الطباعة صورة عىل الخطية الكتابة
دائرية رشفة إىل تدخل البهو هذا ومن منه، جانب يف فرساي بقرص تذكِّرك البهو هذا
يكفيها ال التي الوقفة هنا وها كبرية قبة تعلوها قاعة وهي املطالعة، حجرة عىل منها تطلُّ

… والجالل الجمال تصف ألفاظ من األرض لغات يف ما كل
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فيها ليس جديدة بالد أمريكا إن فنونها؛ عظمة يف األمم عظمة بأن آمنت إني اللهم
قد وشيدوه أقاموه الذي بجديدهم األمريكيني لكن وكاتدرائيات، قصور من أوروبا يف ما
فن حيث من الطليعة طليعة يف — العلمي تفوقهم جانب إىل — أنهم عىل الدليل أقاموا

أشكاله. مختلف يف العمارة

ديسمرب ٢٣ األربعاء

للفنانني معرض وهو للفن»، كوران كور «متحف أزور أن اليوم صباح غايتي كانت
ليس … أوروبا يف الفن رجال من كثريين آثار إىل باإلضافة خاصة، بصفة األمريكيني
َص ُخصِّ طابقان، به األبيض، البيت خلف يقع وهو جمال، أو بفخامة للنظر ملفتًا البناء
عام كل يف يعرض ِرصف، محيل معرض فهو نفسها؛ واشنطن يف الفن لرجال أولهما

عام. معرض فهو الثاني الطابق وأما واشنطن؛ منطقة يف الفن حصيلة
الفنانني أن عىل تدلك رسيعة نظرة ألن اليشء؛ بعض مرسًعا األول بالطابق طفُت
اللوني البناء تراعي التي الحديثة، املدرسة جو يف لوحاتهم يرسمون استثناء بغري جميًعا

آَخر. يشء أي من أكثر الصورة يف
مستعارة لوحات فيها عرض قاعة من أفَرغ أكد ولم األعىل، الطابق صعدُت ثم
َع أُْرسِ أن بد فال عرشة، الحادية جاوزت قد الساعة أن تبينت حتى األوروبي، الفن من
محتواه ألدرس املقابلة بعد املعرض إىل أعود ثم املوعد، حسب «ز» الدكتورة إىل بالذهاب

مهل. عىل
إن عجوًزا! الشابة واملرأة شابة العجوز املرأة تصبح ما أرسع ما … «ز» قابلت
أشهر ثالثة منذ «ز» رأيُت كنت لقد … الواحد العام يف مرة ألف يتغريَّ هيئته يف اإلنسان
رأيتها لكني النساء؛ عداد من تخرج أن لتكاد حتى السن يف متقدمة امرأة ذاك إذ فرأيتها
املرة هذه إليها نظري يف مصيبًا كنُت إن أعلم وال فيها، دبَّ الذي للشباب فدهشت اليوم
عن يزيل املرح حالة يف الوجه أن وأعتقد ملحوظة؛ بدرجة َمِرحة اليوم كانت … تلك أو

أخرى. سنٍّا السن إىل يضيف العبوس حالة ويف السنني، آثار من ا جدٍّ كثريًا مالمحه
بأرسها غرفة رأيت مهل؛ عىل دراستي ألستأنف كوران كور معرض إىل وعدُت
إيلَّ ليُخيَّل حتى واحد، طابع ذات كلها وصوره «كورو»، الفرنيس الفنان صور تعرض
تميز ال شجر من األجزاء متداخلة كتلة عنده فالصورة رأيتها؛ لو صوره أميِّز أني اآلن
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ثم االصفرار، من خفيٍف ظٍل نحو يميل دائًما فيها األخرض واللون أوراًقا، وال فروًعا فيه
الشخوص هذه ومن الصورة، وسط يف الحجم صغرية إنسانية شخوًصا يضع أن يغلب
«رقص وصورة بالرس» «التهامس وصورة القارب» «ركوب كصورة صورته، اسم يتخذ
روًحا، عنها تختلف لم وإن تصميًما البقية عن تختلف صورة الصور بني وله … الحور»

املاندولني». عىل تعزف «الغجرية صورة هي
إىل األوروبي الفن فيها ُعِرَض التي الغرف سائر من ذلك بعد مرسًعا أنتقل أكد لم
أول يف — هنا فها جو؛ إىل جو من املفاجئة بالنقلة أحسست حتى األمريكية اللوحات
باللون ميضء معظمها الصور من مجموعة — األمريكي الفن غرف من دخلتها غرفة

القتام. إىل أْميَل األوروبية اللوحات يف السائد اللون كان وقد الالمع، الفيض
وكل مدرسة كل فنانيهم من أرى ألنني متشابًها؛ كله ليس األمريكي الفن أن عىل
األمريكي فالفن خطوة؛ إثر يف خطوة األوروبي الفن األمريكي الفن يساير كأنما مذهب،
النصف يف ألشخاص فرسم ذاك: إذ األوروبي الفن اتجاهات يتجه عرش التاسع القرن يف
مثًال خذ … الثاني النصف يف الطبيعية املناظر رسم إىل ذلك بعد وتدرُّج القرن، من األول
عند «الشاطئ وصورة (١٨١٦–١٨٦٨م)، «لويتزة» للفنان وطفالها» «أمازون صورة
«كاسات»، للفنانة والكلب» «السيدة وصورة (١٨٣٤–١٩٠٣م)، «وسلر» للفنان باتريس»

أوروبي؟ لفنان تلك أو هذه تكون ال ملاذا … وغريها وغريها
املؤثرات بنفس يتأثر سواه، من وتميزه األمريكي الفن تفصل قومية حدوًدا أرى لست
فريق عرش التاسع القرن يف األمريكي الفن رجال من فتجد األوروبي، الفن يف تؤثر التي
دامت ما هذا غري شيئًا نتوقع وملاذا … العاطفيني وفريق االنطباعيني وفريق الواقعيني
بعُد أحست قد األمريكية األمة أرى ال إنني أوروبيني؟ من خليًطا نفسها األمريكية األمة
اليوم حتى إنني عرش؟ التاسع القرن يف بإحساسهم بالك فما قويٍّا، إحساًسا «بأمريكيتها»
باألمس كنت معك؛ لهم حديث أول يف األوروبية أصولهم إىل أنفسهم ينسبون الناس أسمع

أيرلندية. إنها نفسها عند يل قالته ما أول فكان «د» السيدة مع
واسمها «إنِّس» ل صورة الشديد، اإلعجاب وقفة عندها وقفت التي الصور أكثر ومن
هذه ففي البحر»؛ عىل «ضياء واسمها هومر» «ونزلو ل وصورة مونتكلري» يف «الخريف
كبريًا حيًزا املرأة جسم ويمأل البحر شاطئ عىل إجالل يف وحدها وقفت امرأة ترى الصورة
يريد كأنما شخصها، إلبراز فقط «أرضية» وكأنه وراءها البحر لرتى حتى الصورة، من
بموجها الطبيعة جانب إىل شخصه وجالل إرادته وقوة بجماله اإلنسان يضع أن الفنان
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أقوى البحر إن ويقول الصورة هذه إىل ينظر ذا فَمْن لإلنسان! الغلبة لتكون وصخرها؛
والجمال. والسطوة القوة صاحب اإلنسان إنه … أصلب؟ الشاطئ صخور إن أو

ال واضحة نقلة فتنتقل العرشين، القرن يف األمريكي الفن إىل ذلك بعد وتنظر
عىل يغلب فهنا … ريب وال الفني النقد عميان من نفيس أَُعدُّ وأنا األعمى، عني تخطئها
الطبيعة لتُقلِّد تُْستَْخَدم ال هنا األلوان إن إذ «تصويًرا»؛ ال «صورة» تكون أن الصورة
من اللوني التناغم إلحداث تُْستَْخَدم بل ورشوقها، الشمس وغروب وحقولها أزهارها يف
فنان عن نقول أن يمكن كان كيف … أخرى ناحية من الفنان مزاج عن والتعبري ناحية،
مزاجه عن يعربِّ كان إنه رسمه أجر ليتقاىض والنبالء األغنياء من لرجل صورة يرسم
عىل قدرته إال اللهم الخاصة نفسه من كثري يشء عن يعربِّ يكن لم الفنان إن فنه؟ يف
األلوان يمزج الذي الحارض، عرصنا يف الفنان هكذا ما لكن … كامريا آلة كأنه التصوير،
األلوان يمزج إنه مال: إىل محتاًجا يكن مهما آخر، يشء أي دون هو مزاجه عن ليعربِّ

الشاطئ. برمال الطفل بها يلعب التي الروح بنفس
التي الطريق» من املشمس «الجانب صورته يف (١٩٠١م–…) ُجد» «إَفْر مثًال فهذا
دارها، ُسلَّم عىل وقفت واحدة بيضاء امرأة وترى زنوج، بضعة وفيه شارًعا فيها ترى
«الجانب عن الصورة يف وتبحث األرض، عىل األبيض بالطباشري كثريًا تخطيًطا ترى ثم
ووجود األبيض، الطباشري هذا أثر لكن ظل، وال هناك شمس ال إذ تراه؛ فال املشمس»
مجاوًرا الضوء معنى املعنى؛ بهذا الرائي إىل يوحي الصورة، ركن يف البيضاء الفتاة
اللون يمزج أن أراد إنما أحد، ال هذه؟ بصورته يرضيه أن الفنان أراد ذا فَمْن للظالم؛

سواه. أحًدا ويمتع يرسَّ أن قبل ويمتعه هو ه يرسُّ نحٍو عىل الصورة أجزاء ويبني
«األرسة»، اسمها (١٩١٢م–…) «جيميُسن» ل صورة رأيتها التي الصور أعجب ومن
حتى أبًدا، بذاته شيئًا فيها تتبني ال الثعابني، جلود من متداخل خليط هيئة عىل رسمها
ذراعه عىل متكئًا جنبه عىل ناَم رجٍل صورُة واختالط خفوت يف لك تبني عنها بعدت ما إذا
يكون بحيث املضادة، الناحية من تقريبًا الوضع نفس يف نامت وامرأة الجسد، عاري وهو
الجزء يف جسديهما تالقي وعند وشماًال، يمينًا الصورة طريف من طرف يف منهما كلٍّ رأس

طفل. صورة األوسط
أخرى صورًة ورأيت أخرى غرفة إىل انتقلت حتى الصورة، هذه ذهني يف وحملُت
وعىل شابة سيدة فيها «أرسة» أيًضا واسمها (١٨٩٦م–…) «مانجرافيت» هو آَخر لفنان
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… الخلفي جانبه من الزوج كتف الصورة جانب يف وظهر طفلتها، وأمامها قطة حجرها
اتصاًال رآها الذي «جيميسن» أهو األرسة؟ حقيقة يف نظًرا أعمق ترى يا الفنانني فأي
صغريًا «مجتمًعا» رآها الذي «مانجرافيت» هو أم طفًال؟ ينتج وامرأة رجل بني عاريًا
(القطة) الحيوان جمعت بل باإلنسان، اإلنسان جمعت التي والِعْرشة والحب اإللف أساسه
من مكانة أعظم األرسة يف املرأة يرى أنه «مانجرافيت» صورة يف ظاهر وطبًعا باإلنسان؟

خلفها. من ظهرت كتفه إال الصورة يف للرجل فليس الرجل؛
ثالث عابًرا ذكًرا أذكر أن أحب أني غري كوران، كور ملعرض زيارتي من هذا حسبي
(١٨٨٠م–…) «جاربر» ل صورة نفيس: يف أثرها لعمق أذكرها أال عيلَّ يستحيل صور
وشاب الشمس، أشعة منها دخلت ونافذة غرفة، من ركن فيها الجنوبية» «الغرفة اسمها
الصورة هذه إن أقول أن ألوشك إني وهللا … خطابًا تقرأ وقفت وفتاة كريس، عىل يجلس
«بريشتاد» ل وصورة وفن؛ طبيعة من فيه ما بكافة الوجود يف رأيت ما أجمل هي
ثالثة صورة ثم وثور؛ فارس بني قتال فيها ثور» «نهاية عنوانها (١٨٣٠–١٩٠٢م)
اسرتخاء يف بكتفه اتكأ ثريٌّ سيد فيها والعمل» «الفراغ واسمها (١٨٢٧–١٨٩٩م) «ماير» ل
لجواده. حدوة ليضع يجثو وعامل كلبه، جانبه وإىل اإلسطبل، باب جانب عىل وكربياء

جنبًا يسري األمريكي الفن أن هي املتواضع، رأيي بها أوجز أن أحب التي الخالصة
من أكثر الفرنيس الفن يساير إنه أقول وأكاد أوروبا، يف الفن مدارس مع جنب إىل
هذا أنفسنا سألنا إذا نجيب بماذا الدقة وجه عىل أدري ولست اإلنجليزي؛ للفن مسايرته
بصفة نقول أن سوى الحارض؟ الوقت يف االجتماعية الحياة عن الفن يعربِّ كيف السؤال:
الفقري تبعية وعدم الجديدة، الحياة يف الفردي استقاللهم وزيادة األفراد تحرُّر إن عامة
عىل الحديث الفن يف أثره يظهر ذلك كل مىض، فيما له تابًعا كان ما نحو عىل للغني
بعضها األلوان يمزج حني الشخيص مزاجه إال يرعى ال الفنان أصبح فأوًال صورتني:
الحياة صميم أصبح وثانيًا أمري؛ أو لغنيٍّ عنده عربة فال موضوعه، يختار وحني ببعض،
«بعد صورة ذلك: عىل األمثلة أوضح ومن الفن، موضوعات من ا جدٍّ لكثري مصدًرا الشعبية
وصورة «بلوز»، بريشة طفًال» وأربعون «اثنان وصورة سترين»، «موريس بريشة الغداء»
مخترصة واحدة وبعبارة … «سوبَر» للفنان الحديدية» السكة محطة يف االنتظار «غرفة
عن والبعد الذاتي التعبري نحو يسري — األوروبي الفن مع — األمريكي الفن إن أقول:

الخارجية. الطبيعة عن والنقل املوضوعية،
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ديسمرب الخميس٢٤

عليك تسدُّ الثلج من ألواح والربد الضياء، ناصعة والشمس البلور، من أصفى السماء
… الشفاف الفضاء

عنوانه لألطفال كتاب عىل تعليًقا فقرأت أقرأ، الفندق بهو يف الضحى ساعة جلست
التعليق هذا ويف إنجلرتا، بنك سكرتري جراهام» «ِكِنث ومؤلفه الصفصاف» يف «الريح
تدعو ولفتات عجيبة، ملحات عىل تحتوي مقدمة وهي لكتابه، املؤلف مقدمة من نقف
الكبار؛ من أمرهم وأُويل آبائهم إىل األطفال نظر لوجهة تحليلها حيث من اإلعجاب إىل
املنطق قواعد أبسط تعوزهم والَعتَه، بالجنون مصابون األطفال نظر يف هم الكبار فهؤالء
املرىض الكبار هؤالء أيدي يف أُْلِقيَت قد األمور مقاليد يرون إذ يتعجبون واألطفال السليم،
بيوتهم، يف السجناء مقاعدهم، إىل املغلولني ونشاطهم، حركتهم يف الِبطاء الدم، بفقر
يعجب ولطاملا مموًال، مطرًدا تكراًرا غفلة يف يكررونها التي عاداتهم بهم استبدَّت الذين
الحياة متع أمامهم أن مع منازلهم يف جلوسهم الكبار يفضل الدنيا يف عقل بأي األطفال
فيما صوابهم فقدوا قد كانوا وإذا املاء؟ ِبَرك يف والخوض األشجار كتسلُّق ومالذها،

واملالذ. املتع هذه يف يغوصون وشأنهم األطفال فليرتكوا بأنفسهم، يختص
يرى فالطفل الكبار؛ هؤالء من الطفل فهم إىل أقرب الحيوان دنيا إن الكاتب يقول
ولذلك وأمه؛ أبيه ف ترصُّ من السليم العقل عند قبوًال أكثر سلوًكا مثًال الفأر ف ترصُّ يف
الكبار. من وأصدقاءهما والديه يرقب أن يمتعه وال يحاكيه، وأن الحيوان يرقب أن يمتعه
هما: واألحاديث الحوادث حولهما تدور شخصيتني الكتاب هذا يف الكاتب ويجعل
هللا مخلوقات أحكم من الحيوانني هذين أن يعتقد وهو الضفدع»، و«السيد الفأر» «السيد
للتمتُّع فرصة منهما تفلت ال الجنة، من سقوطه قبل كاإلنسان فهما حياتهما؛ يف ترصًفا

انتهزاها. إال بالحياة
اآلمن، واملأوى املغامرة بني يجمع أن — الفأر وكذلك — الطفل شخصية ومدار
إىل العودة عىل قادًرا يظل أن رشط عىل الثنايا، املجهولة الغابة يف يجول أن يحب كالذي
إىل فيخرج جحره، يف اآلمن املأوى لنفسه يحب الفأر وكذلك منزله، إىل املؤدية الطريق

يعود. ثم مغامراته
بزمام يُلقى ملاذا بدوري وعجبت التحليل، صدق فيه وأعجبني كله، ذلك قرأت
تسحق أن العدل من وليس الكبار؛ طبائع غري طبائع لألطفال الكبار؟ أيدي يف األطفال

أخرى. طبيعًة
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ديسمرب ٢٥ الجمعة

… امليالد عيد اليوم
وال الشوارع، خالية فاملدينة مهل؛ عىل الصباح جرائد أقرأ الفندق بهو يف جلسُت
الناس أفكار وأقرأ الوجوه أتفرَّس جلست الصحف قراءة وبعد النهار؛ أثناء خروج

ظواهرهم. من وعواطفهم
تقرب درجة إىل أتأثر ما بمقدار أقرؤه ليشء أتأثر ال فإني بالطبع؛ أٌب أني الظاهر
غريبة؛ ظروف يف اإلصابة وقعت إذا خصوًصا أُصيب، طفل عن قرأُت ما إذا البكاء من
ترتيب يف جدته يساعد أمس كان عمره، من عرشة الثانية يف صبي عن اليوم قرأت فقد
… رشائية جولة يف أمه وكانت هدايا، من فروعها ثنايا يف يوضع بما امليالد عيد شجرة
الصنوبر، أشجار حيث النهر شاطئ إىل له زميل مع ذهب ذلك، من الصبي فرغ أن وبعد
ميالد شجرة منه ليجعل املنزل إىل يأخذه فرًعا الشجرات إحدى من يقطع أن فأراد
مغطٍّى الحاجز وكان النهر، حافة عىل حجري حاجز عىل يصعد أن ذلك واقتضاه أخرى،
البيت إىل وأمه جدته عادت … عودة غري إىل املثلوج املاء إىل الصبي فانزلق الزلق، بالنبات
امليالد، عيد شجرة تحت املوضوعة هداياه إىل ونظرتا العيد، وقفة يف الفقيد جثة تحمالن
دمعْت ألخذها، اآلن بعد يٌد له تمتد لم َمن األبد إىل تنتظر هناك الهدايا هذه تصورُت فلما

عيناي.
عن معظمه تشابل» «دكي اسمها لكاتبة العاطفة وسمو الجودة يف غاية مقاًال وقرأت
أقرؤه ملا ا جدٍّ حساس أني ورغم فظيع، فقر من فيه هم وما والهند األوسط الرشق أهل
أسطرها شحنت ألنها واإلعجاب؛ بالتقدير إال للكاتبة أشعر لم أنني إال األوسط، الرشق عن
النسوي الجمال فكرة إن قالتْه ما بني من فكان والفهم، والدراية والعاطفة بالعطف
األمريكيات ألن املرض؛ لدرجة نحيفات هوليوود فِحَسان الطعام؛ وفرة باختالف تختلف
أوروبا يف السينما نجوم وأما تمتنع؛ أن يف هو املرأة وجمال املوفور، الطعام بهن يحيط
وذلك األمريكي؛ الذوق يمجها بدرجة األجسام مليئات فرتاهن — قالت هكذا — الجائعة
عن يمتنع أن القلة هذه يف إلنسان يمكن كيف الناس يتصور فال هناك، قليل الطعام ألن
يكادون ال هناك والناس البدينة، هي فالجميلة وأهله، الرشق يف أيًضا ذلك وُقْل … طعام
عند األمل كل بالد يف مفهوم غري كالم فهذا َمن؛ السِّ من أقلل إني لهم قلت إذا يفهمونك

الطعام. يجدوا أن هو أهلها
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الكاتبة أن هو — آخره إىل أوله من املقال صلب هو بل — املقال هذا يف ما وأحسن
وأن أجمع، العالم بالد يف الغالبة القاعدة هو الفقر أن قومها بني إقناع يف جهدها تبذل
إذا التقزز عىل يبعث ما األمر يف فليس التاريخ، معجزة وهو الشذوذ هو األمريكيني ثراء
يبعث ما األمر يف وليس بأرسها، الدنيا فهكذا طني، من بيوتًا يسكنون الناس أن علمت
أال هو العالم بالد معظم يف السائدة القاعدة ألن مرىض؛ الناس أن علمت إذا التقزُّز عىل
ألن جياع؛ معظمهم الناس أن علمت إذا التقزُّز إىل يدعو ما األمر يف وليس دواء، وال طبيب
بأيديهم، ينتجونه الذي الطعام الناس يأكل أن هي كله العالم أرجاء يف الغالبة القاعدة
ليس حتمية؛ نتيجة الجوع كان وقلَّ الطعام َشحَّ أن الجوية الظروف بسبب حدث فإذا
هناك وليس الدكاكني، من طعامهم يشرتون كاألمريكيني األرض أنحاء سائر يف الناس
نأكل ماذا صباح: كل األمريكي تصادف التي اليومية املشكلة هذه العالم أنحاء سائر يف

لالختيار. مجاًال الناس أمام يجعل ما الكثرة من أمريكا ففي اليوم؟
يف يأكل ماذا يفكِّر ال إنه وطعامه؛ املرصي فالحنا أتذكَّر أن سوى هنا يسعني لم

معروف. الغداء يف طعامه ألن الغداء؛

113





الثالث الفصل
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ديسمرب ٢٦ السبت

االنتقال … ساعة وربع ساعات أربع بعد فبلغتُها نيويورك إىل بالقطار واشنطن غادرت
كاالنتقال نيويورك، إىل واشنطن من ثم واشنطن، إىل الجنوبية كاروالينا بوالية كوملبيا من
زاخر كبري دكان بمثابة نيويورك … دكان إىل مكتب من ثم مكتب، إىل منزل من
لكنك أجزاءه، تستعرض أن تحب ورشاء، بيع حركة من فيه بما نشيط باملعروضات،
ناطحات من فيها بما نوعها يف فريدة مدينة نيويورك … فيه الليل تقيض أن تحب ال
قالئل أعوام منذ ُشيَِّدت كأنها قديم، يشء عىل فيها تقع عينك تكاد ال مدينة إنها السحاب،
تتحرك … التاريخ بجالل فيها تحس ال لهذا قصري؛ زمن إال الحياة يف عليها يمِض ولم
إىل زمن من تنتقل ال لكنك مكان، إىل مكان من انتقالك فيكون شارع إىل شارع من فيها
أو الجديدة مرص إىل القديمة مرص من — مثًال — القاهرة يف انتقلت لو تفعل كما زمن،

الزمالك. إىل الحسيني الحي من
تَُضيِّق ملاذا أدري لست أو ضيقة، تبدو الناطحات هذه بني نيويورك يف الشوارع
— املعمارية العمالقة هذه بني سائر وهو — اإلنسان يشعر أن فاألرجح ترشحه؛ وال الصدر
عجب ال … العالية العمائر هذه أقام جبار عظيم أنه يحس أن بدل ضئيل تافه بأنه
بفرديته اعتزازه عىل فهو الفرد؛ األمريكي نفس يف الدفني الشعور هو هذا يكون أن
األعمال جربوت أمام ويُْكَرسَ ويُْطَحَن ويُْعَرصَ يُْهَرصَ أن نفسه عىل يخىش وشخصيته
األفالم برؤية تنقطع ال التي الناس فرحة من ظاهر ذلك … الكبرية واملباني الكبرية
الكبري القط من خطر يف الضئيل الفأر تجعل التي الرمزية الكاريكاتورية السينمائية
آالف يف مكرر وهو — املعنى بهذا الناس فرحة دائًما! بنفسه ينجو الفأر لكن املفرتس،
يكن مهما بالتافه، الجبار يفتك أن الخوف من نفوسهم يف دفني هو ما تعكس — األفالم
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هو والتافه الناطحات، جربوت هو نيويورك يف والجربوت … التفاهة ونوع الجربوت نوع
الشوامخ. هذه بني الشوارع يف يميش الفرد

تالقيا قد والجمال املنفعة أن ولو الجمال، ال املنفعة رائدها نيويورك يف العمارة
مستقيمة خطوط هي إنما انحناء، وال بروز وال نقش وال زخرف البناء ظاهر يف فليس
يف السحاب ناطحة قارن … غرفة يف منها نافذة كل النوافذ، هي ثقوبًا بينها تضم عالية
من املقصود الغرض إن بقويل أعنيه ما تدرك الوسطى القرون يف بالكاتدرائية عرصنا
مىض فيما العمارة فن من املقصود الغرض كان حني عىل املنفعة، هو الناطحات عمارة

الجمال. هو

ديسمرب ٢٧ األحد

عىل نفسه هو أقيم بناء وهو … الحديث الفن متحف زيارة عىل مقصوًرا اليوم جعلت
بيضاء كلها والسقوف الجدران البساطة: غاية بسيًطا فرتاه الحديث! البناء فن من أساس
أبواب غري من بعض عىل بعضها يفتح والغرف نقش، وال زخرفة فال البياض، ساذجة

الغرف. أواسط يف بسيطة كنبات واملقاعد غطاء، بغري منقوط بالط واألرض خشبية،
الطابق من كبريًا جزءًا فوجدت فنازًال، أعىل من ألبدأ الثالث الدور إىل باملصعد طلعت
الثلث يف تقع صوره تواريخ حديث، فنان وهو «ليجيه»، هو واحد لفنان مخصًصا األعىل
كل يف متكررة متميزة واحدة الرسم يف طريقة وله التقريب، نحو عىل القرن هذا من األول
وأقواس خطوط يف الصورة يرسم أن وهي سواه، فنان عند تراها وال كثرتها، عىل صوره
النهاية يف الصورة يجعل نحو عىل ببعض بعضها األجزاء ويصل اللون، من ببقع يملؤها
تكون ذلك مع الصورة لكن آيلٌّ، إنسان كأنها تبدو — مثًال إنسان صورة كانت إن —
بهذا سجادة لك تكون أن — مثًال — فتتمنى إليها تنظر النظر، تستوقف لونية تركيبة

التكوين. وهذا التلوين
ملاذا وهي: «ليجيه» رسوم عىل أتفرج وأنا بذهني طافت الفكرة هذه ألن هذا أقول
مختارين؟ أو مرغمني أذواقهم يف أدخلوه أنهم مع الحديث الفن هذا من الناس يضحك
نسميه الذي السجاد إىل انظر … يظنون مما ا جدٍّ أوسع نطاق عىل أذواقهم يف أدخلوه
أن سوى منها غاية ال وأشكاًال تكعيبات أليست رسومه؟ ما اإلفرنجي، بالسجاد مرص يف
امللفتة الرسم الجيدة اإلعالنات أعني اإلعالنات؛ من ا جدٍّ كثري إىل انظر ثم ألوانها؟ تتناغم
يهمل املصور أن من الحديث الفن أسس عىل الحاالت معظم يف قائمة أليست للنظر،
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ا جدٍّ كثري إىل انظر ثم ونفسه؟ وفكره الرائي عني عىل الرسم بوقع ويعنى التفصيالت
الفن اتجاه بذاته هو نحو عىل والخطوط الدوائر أشكال أحيانًا يتخذ كيف األثاث، من
أساس عىل كثرية حاالت يف زخرفتها تكون وكيف السيدات مالبس إىل وانظر الحديث،
حياتنا، صميم يف تغلغلت قد الحديث الفن روح … وهكذا وهكذا الحديث الفنان ذوق من
االتجاهات من السخرية إال أسمع فال املتحف، هذا يف حويل من الناس أسمع ذلك ومع

اختالفها. عىل زخارفهم ويف بنائهم ويف أثاثهم ويف ثيابهم يف ليست كأنها الحديثة،
فكلها صوره، سائر من أحسن ليست أنها ولو ثالثًا، «ليجيه» صور من وسأذكر
«الزفاف»، اسمها وأخرى الورق»، «العبو اسمها كبرية صورة له … واحدة روح قلت كما
الصورة أجزاء «ليجيه» يركِّب ملاذا سألنا: ولو … اإلفطار» ساعة سيدات «ثالث وثالثة
فيها. نعيش التي اآللية املدنية ر يصوِّ ألنه قلنا: إن الجواب أخطأنا ملا اآليل؛ النحو هذا عىل
زخرفة بغري جميل أسود رخامي ُسلم عىل األوسط الطابق إىل األعىل الطابق من نزلُت
أمام «فتاة هي هناك، ُعلَِّقت لبيكاسو صورة إىل ألنظر لم السُّ وسط ووقفت زركشة، وال
الشكل واضحة مرآة أمام واملعالم األجزاء واضحة فتاة ترى أن تنتظر ال بالطبع … املرآة»
كان ملا وإال بالفتاة، الشبه كل شبيهة املرآة يف الصورة ترى أن تنتظر ال بل والحدود،
مكررة لفتاة تقريبي شكل عىل قائم لوني بناء هي إنما الحديث، الفن رواد من بيكاسو
أساس هو وهذا لوني، نغم النهاية يف يكون بحيث اللون، من مختلفني بمزيجني مرتني

كله. الحديث الفن
مدارسه؛ اختالف عىل الحديث الفن بصور زاخًرا فوجدته األوسط الطابق دخلت
الدراسة؛ عىل قدرة من هللا وهبني ما بقْدر صورة كل أدرس فكدُت جشًعا، نَِهًما اليوم كنت
ألحسَّ الفنية القطعة إىل أنظر أن هو الفنية اآليات استعراض يف فاملهم حال كل وعىل
… املستمع أو الرائي يتفلسف أن بالفنون التمتُّع يف املهم فليس ضعيفة، أو قوية نشوة
دخلت … كاملة ساعات أربع البناء من الطابق هذا يف فقضيت جشًعا، نَِهًما كنت إني أقول
الفرنيس؛ الفنان «سيورا» ل الصيد» «مراكب هي صورة أول فكانت يميني، عىل غرفة أول
أو تتزاحم نقط هي بل بالِفْرَجون، ملونة ليست إنها نغمها، يف هادئة لونها يف فاتحة هي
فإذا املنقوط، الفن بمدرسة املدرسة هذه ى تُسمَّ ثم ومن املطلوب، اللون لتعطي تتباعد
الصورة هذه يف الصناعة وأن الفنية، القطعة تقدير يف أسايس جزء «الصناعة» أن الحظنا
االنطباعيني من و«سيورا» الصورة، هذه قْدر ارتفاع عرفنا اإلتقان؛ يف الغاية بلغت قد
يكون أن يستحيل الذهن يف املرئي أثر ألن مبهمة؛ رسومهم يف األشياء حدود يرتكون الذين

هكذا. مبهًما إال
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اآلن بلغت فقد صاحبها، اسم لقراءة داعَي وال بعدها؛ التي الصورة إىل وانتقلُت
له أخطئ ال اآلن أصبحُت الذي الهوالندي جوخ» «فان أنه عىل يدلني ما املعرفة من
… موضوعه يكن مهما دائًما، االصفرار إىل تميل التي بألوانه األقل عىل أعرفه فأنا صورة؛
له رأيت قد أكن لم «إنسور» اسمه بلجيكي لفنان وهي بعدها، التي الصورة إىل وانتقلت
أقرب بشعة فالوجوه األمساخ؛ هيئة عىل أشخاص بضعة تمثِّل الصورة ذلك، قبل صوًرا
الكلب ووجه مثًال الحصان وجه جمالها: لها الحيوان فوجوه ال، لكن الحيوان، وجوه إىل
واللون مرذولة، فأمساخ الصورة يف التي الوجوه أما جميلة، وجوه هذه القط، ووجه
تراهم الذين كالناس ال ناس هؤالء هذا؟ ما … الناري األحمر هو الصورة عىل الغالب
البشاعة، بهذه هي رأيه يف فاإلنسانية الفنان؛ هذا يراهم كما الناس هم بل الطريق، يف
هؤالء التي الحياة هذه إال الجحيم وما بالجحيم، إليك يوحي جوٍّ يف يرتكك الناري واللون
يف اإلنسانية ر يصوِّ أن سوِفت» «جوناثان مثل لكاتب نبيح كنا إذا … أحياؤها هم الناس
للمصور يكون ال فلماذا للبرش، كراهيته له شاءتها جلفر) رحالت كتابه (يف بشعة صورة

األثر. ويعطيك يتأثر فنان لكنه تصوير، آلة الفنان ليس نفسه؟ الحق هذا
ثالثة الصورة يف «جوجان»، هو بيكاسو مدرسة أتباع من لرجل صورة وتتلوها
أمامها، وعاءٍ من اللبن ترشب قطة كل قطط، ثالث األعىل الجزء ففي أشياء؛ من صفوف
وقد … الفاكهة من مجموعات ثالث األسفل الجزء ويف كئوس، ثالث األوسط الجزء ويف
يف وفاكهة وكئوس قطط العجيب؟ الكشكول هذا ما الحديث: الفن يألف لم َمن يسأل
يعود وقد جميل، زخرف األجزاء هذه من فيها الصورة أن هو والجواب واحدة؟! صورة
الفاكهة! وال الكئوس وال الواقع يف القطط تكون هكذا ما لكن قائًال: فيعرتض السائل
ليس هو: دائًما والجواب الواقعة؟ حقائقها غري عىل األشياء هذه املصور يرسم فلماذا
يقدم كما لونيٍّا نغًما للعني يقدِّم أن مهمته بل أمانة، يف الواقع تحاكي تصوير آلة الفنان

صوتيٍّا. نغًما لألذن املوسيقيُّ
مجموعة «سيزان»: هذا فوري من ألقول كافية كانت بعدها التي للصورة نظرة وأول
بل الطبيعة، تفاحة برسمه يقلِّد لكي — مثًال — التفاحة يرسم ال سيزان الفاكهة، من
إبراز — حديث فنان كأي — عنده املهم اللوني، لبنائه مداًرا ليجعلها التفاحة يرسم

اللون. خصائص
عن تحدَّثُت الذي «إنسور» رسم من صورة أول فكانت أخرى، غرفة إىل وانتقلت
يف غاية هي أنطوان» «القديس اسمها الثانية الصورة هذه قليل؛ منذ البرشية» «أمساخه
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وجدتها البقع هذه يف النظر أمعنت ما فإذا اللونية، بالبقع مليئة سماءها وترى الجمال،
األحمر، اللون أيًضا الصورة هذه يف يستعمل الفنان أن هو والعجيب مختلفات، شخوًصا
بأن القول إىل يقصد هل تُرى البرشية، لألمساخ رسمه يف استعمله الذي اللون نفس وهو
اختالف هو ليس ا رشٍّ والرش خريًا الخري يجعل والذي الخري، مادة نفسها هي الرش مادة
واملرأة ا، رشٍّ يكون قد كذلك لكنه خري فالطعام النسبة؟ اختالف هو ما بقْدر العنرص
إن أدري ال … بالضالل القارئ رأس مألت إذا ا رشٍّ تنقلب قد القراءة حتى … والرشاب
الفنية التأويالت ميدان يف إن ممن؟ مقبول فأسأل: أسارع لكني مقبوًال، هذا تفسريي كان

للجميع. ملتسًعا
رسم من إحداهما الخارج، عىل تطلُّ نافذة صورة منهما كلٌّ صورتان، وهاتان

… الحديث الفن رجال من وكالهما «ِدران» رسم من واألخرى «ماتيس»
الحائط، عىل برتتيبها الصور إىل أنظر أن فبدل تليها، التي الغرفة إىل وانتقلت
بجرَّات ُرسموا شخوص، ثالثة فيها فوًرا: نحوها فذهبت الوسط، يف هناك صورة جذبتني
إن أقول أخرى ومرة الثالثة، القضاة واسمها «روولت» للفنان وهي الِفْرَجون، من غليظة
يف أمامه ظهرت التي الشخوص هذه من سيسخر الحديث الفن عىل بعُد يعطف لم َمن
عىل «ماتيس» به أجاب ما هو والجواب لرجال؟ صور هذه هل قائًال: وسيسأل الصورة،
صورة هذه سيدتي، يا فقال: امرأة؟ هذه هل صوره: إحدى عن مرة سألته التي املرأة
نفسك؟ يف يدور شعور أي نفسك وسل الثالثة القضاة هؤالء إىل انظر … بامرأة وليست
شعوًرا نفسك دخيلة يف بصداها تحس الوجوه هذه بشاعة إىل تنظر إذ أنك يف شك من هل
الدنيا، هذه يف العدالة استبشع قد ما ألمٍر الفنان يكون أن بد فال وإذَن والنفور؟ بالتقزُّز
عىل يسمونه مما النفور وهذا املقت هذا مشاركته إىل زه وحفَّ الصورة إىل الناظر فاستفز
نفس يف الصورة ترتكه الذي األثر كآبة من الفنان يزيد ولكي وقضاة، عدالة األرض هذه

الحالك. األسود اللون من بخط القضاة شخوص أحاط رائيها؛
رسم من الصور بمختلف مليئة ثالثة أو غرفتان جديد: من «بيكاسو» إىل وُعدت
بيكاسو؟! رسمها صورة ألف كم بل مائة، كم بيكاسو؟ رسمها صورة كم … «بيكاسو»
يستطيع هل وهو: الخاطر هذا بذهني طاف ولهذا الفنان؛ لهذا صور متحف كل يف
ثالثني أو عرشين من أكثر أخلق أن مثًال أنا أستطع هل — الناس من العادي الشخص
الخصوبة هذه هو الناس هؤالء نبوغ من هام فجانب إذَن نفيس؟ أكرر أن دون شكًال
أثبت أنا وإذا جميل! منها خليط وكل بيكاسو، خلقه لونيٍّا خليًطا كم انظر … الخيال يف
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الحديث، الستطرد بيكاسو؛ صور استعرضت حني خواطر من نفيس يف دار ما كل هنا
صور من الشديد اإلعجاب موقع مني وقع بما لتذكِّرني ثالثة أو اسمني أسجل أن فيكفي
أفنيون». و«آنسات القمر»، ضوء يف السمك و«صيد الثالثة»، «املوسيقيون الفنان: هذا

جميًعا؛ الصور عن املميز طابعها لها «تشاجال» هو رويس لفنان صور بضع وهنالك
امرأة وفيها امليالد» «عيد يسميها التي الصورة هذه إىل انظر لوحته! عىل يحلم رسام هو
املساء، لحفلة العدة إعداد سبيل يف غرفتها يف تجري وراحت الزهر، من بطاقة ممسكة
الزوج شفتي أن أعني الشفاه، التقاء من بادئة خلفها، من الهواء يف معلقة زوجها وصورة
بها تلفعْت «تلفيعة» كأنه وراءها الهواء يف طائًرا جسمه امتد ثم زوجته، شفتي عىل
تحمل الزوجة أن الصورة معنى أيكون السري! يف مرسعة وهي وراءها الهواء يف فطارت
عىل عالًقا القبلة طعم ويظل امرأة يقبِّل أحيانًا الرجل إن سارت؟ أينما زوجها قبلة معها
وتستطيع … املعنى هذا عن تعبريًا الصورة تكون أن فيجوز وإذَن طويلة، مدة شفتيه
بالنسبة فهو اكتساًحا؛ زوجها اكتسحت امرأة إنها فتقول آَخر، تفسريًا الصورة تفرسِّ أن
الشخصية وحدها فهي — يقولون كما — الخرج» ابة «كُرشَّ أو كالزائدة شخصيتها إىل
هي التي األرسة لتنشأ ويحب يُقبل فهو تكملة؛ إال زوجها وما دارها، داخل تسيطر التي
الفن يف يسمونه الذي األسلوب من صورة هذه أن ا جدٍّ واضح … الفعال النشيط عمادها
يف هنالك ليس كهذا؛ يشء األشياء واقع يف ليس ألنه ريالست»؛ «السري الواقع فوق بما
إذا لكننا الهواء، يف وراءها عالًقا به وتسري النحو هذا عىل زوجها تحمل امرأة الواقع دنيا
األول التفسري كان سواء الشعور، هذا شعرنا فقد بحذافريه، الشكل هذا رأينا قد نكن لم

يشء. كل وقبل أوًال اإلنسان ملشاعر تصوير إال الفن وما الثاني؛ التفسري أو صحيًحا
وليس متجاورتان صورتان له ١٩٤٤م) (مات «كاندنسكي» اسمه آخر ورويسٌّ
التي األشياء بني يختاره شيئًا ألوانه مدار يجعل أن حتى يحاول لم لوني، مزيج إال فيهما
داللة أقوى يدل مما ُسِكبَت، ألوان وكأنها عنده الصورة ترى بل منضدة، أو كمقعد يراها
ترى أن وضوًحا ذلك ويزيد تصوير، ال لوني نغم هي الحديث الفن يف الصورة أن عىل
«٢ رقم لوني و«إنشاء «١ رقم لوني «إنشاء هكذا: اسميهما صورتيه عىل كتب قد الفنان
تسأل وقد … صوتية تأليفات سوى ليست التي املوسيقية املقطوعات ى تُسمَّ ما نحِو عىل
أن ر املصوِّ هذا يريد التي العاطفة ما لكن «كاندنسكي»: صورتَي إىل تنظر وأنت نفسك
شبيه هو والجواب للعواطف؟ تصويًرا الفن أليس الرائي؟ نفس يف يثريها أن أو رها يصوِّ
عاطفة السامع يف أحدثت لو املوسيقية القطعة إن يُقال فإنه املوسيقى، يف به نجيب بما
ال أنه مع الغرض، واضحة تكون ألنها الساذج؛ النوع من موسيقى كانت معلومة محدَّدة
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أما فنٍّا؛ ال درًسا كانت وإال الغرض، واضحة تكون أن نوعها كان أيٍّا الفنية للقطعة يجوز
العاطفة د تحدِّ أن دون معينًا، عاطفيٍّا» «جوٍّا تخلق التي فهي الرفيعة الراقية املوسيقى
وهكذا … القلق» «جو تثري بل محدد، بشكل «الكراهية» تثري ال مثًال إنها قاطًعا، تحديًدا
ما أو نفوًرا أو ارتياًحا يثري الفني اللوني فاملزيج وأمثالهما؛ «كاندنسكي» صورتَي يف ُقل

لألشياء. تصوير ال للعني موسيقى الحديث الفن … ذلك شاكل
عنوانًا لها وضعوا غرفة يف رأيته بما الحديث الفن متحف عن حديثي أختم أن وأريد
صورة فله «باال»، اسمه إيطايل لفنان هي هنا املعروضة والصور املستقبل»، «فن هو
لنهضة واضحة رموز وفيها تنهض»، «املدينة عنوانها وأخرى املرسعة»، «السيارة عنوانها
يزوره الذي الجمال بلد إيطاليا تكون أن سئم قد اإليطايل الفنان هذا كأنما صناعية
بلده يف املستقبل يكون أن يريد وهو متحف؛ يف تحفة ها بأَْرسِ إيطاليا كأن السائحون،
الِقَدم! غبار عنا ينفض «املستقبيل» الفن هذا إىل مرص يف أحوجنا ما … صناعيٍّا انقالبًا

الفن يف القليل هذا ومعظم ا، جدٍّ قليل إنه كله؟! هذا يف األمريكي الفن فأين بعد، أما
«نحو بصورته «تانجاي» الفنان فهنالك ريالست)؛ (السري الواقع» فوق «ما نوع من هو
وصورة هادئ، بحر يف مركبًا فيها ر صوَّ الواقع فوق مما صورة وهي بطء»، يف الشمال
أن أحاول طويلة مدة أمامها وقفُت جريح» أبي «أماه! عنوانها الجمال يف غاية أخرى
وهنالك جميلة، أنها وحسبي شيئًا، ذلك من أجد فلم الجريح؟ األب أو األم تكون أين أرى
و«امرأة التيه» يف «نابليون بصورتيه: إرنست» «ماكس هو آخر أمريكيٍّا فنانًا ترى أيًضا

وزهرة». كهل ورجل

ديسمرب ٢٨ اإلثنني

نوع من بناء ليس فهو ضخم؛ فخم بناء وهو بنيويورك، املرتوبولتان متحف اليوم زرُت
قبة تعلوه عظيم بهو املتحف داخل يصادفك ما أول … بساطته يف الحديث الفن متحف
غرف عرش يشغل وهو املرصي، بالقسم زيارتي ألبدأ اليمني إىل فانحرفت الرئيسية، البناء

متتابعة.
— التاريخ قبل بما خاصة األوىل والغرفة — بعدها ما إىل األوىل الغرفة أجاوز أكد لم
مدرِّسة ومعهن مقعًدا، لنفسها تحمل منهن كلٌّ الطالبات، من كبرية مجموعة مرْت حتى
آثار من املتحف يف بما يتصل موضوع يف لتحارضهن — األرجح عىل — معهن جاءت
نظرت غادرنها ما إذا حتى بها، كنت التي بالغرفة مررن حني ضجة الفتيات فأحدث …
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ويف الثقافة، عالمات مالمحها وعىل الجمال إىل أْميَل عمرها، من الثالثني نحو يف سيدة إيلَّ
أن فيه الفرض متحف يف تمر الناس من جماعة يف رأيك ما وقالت: جذاب، بريق عينيها
ملعة عينها يف ملحُت وقد لها فقلت الضجيج؟ هذا مثل فيحدثن ساكنًا، صامتًا هادئًا يكون
نساء من مجموعة من تتوقعني ماذا لِك لقلت امرأة أنِك لوال الحديث: يف التفكُّه عىل ع تشجِّ
خاللها نظرت لحظة وبعد … معك أقولها فإني تباِل، وال ُقلها فقالت: وضجة؟ صخبًا إال
التمثال! نحت يف االنسياب هذا إىل انظر املرصي، بالفن مفتونة أنا قالت: معروض إىل
لها: فقلت الجالس»، «الكاتب تمثال جانب إىل واقف الخشب من تمثال إىل تشري وكانت

مرصي! اآلن تحدثينه َمن أن تعلمني حني املرصي بالفن رفًقا ازددت وربما
فقد بالفنون؛ لدرايتها بها واهتممُت ملرصيتي، بي اهتمت باآلخر؛ منا كلٌّ اهتم
درجة عىل وحصلت جامعتها، يف تخرَّجت نيويورك، أهل من أنها عنها فعرفت تعارفنا
أقىص (يف جورجيا والية يف تدرس وهي إطالًقا، الفنون ويف أساًسا املوسيقى يف جامعية
أعرف أكن لم ألني ذلك هناك؛ للزنوج كلية يف تدرس أنها منها علمته ما وأغرب الجنوب)،
ليس ما تدَّعي ال السيدة هذه كانت وإذا السود، مدارس يف العمل يَْقبَلون قد الِبيض أن
تعطف ألنها للزنوج؛ مدرسة يف عامني تدرس أن عامدة اختارت إنها تقول فهي حقها،
الذي املرسح يف نفسها تضع أن وأرادت الِبيض، مع مشكلتهم يف جانبهم إىل وتقف عليهم
كثب عن الحقائق بعينها لرتى الجنوب، واليات به وأعني صميمها؛ يف املشكلة عليه تدور
الِبيض؛ ناحية من منه الزنوج ناحية من ا جدٍّ أصعب املوقف أن كيف يل ترشح راحت …
األسود أما إليه؛ بالنسبة املشكلة فتنتهي األسود عن رأيه يغريِّ أن إال عليه ما األبيض ألن
يرىض ال ذاته الوقت يف أنه مع تكربًا، عنه الِبيض النعزال والكراهية الغل من يغيل فهو
يف يظلوا أن السود يريد وملاذا سألتُها: العزلة! لنفسه ويريد السود، يف الِبيض يندمج أن
كليات من كلية أن مثًال فافرض الِبيض؛ منافسة يخشون ألنهم فقالت: اللونية؟ عزلتهم
الِبيض أن وافرض السواء، عىل وأسودهم أبيضهم جميًعا للمدرسني أبوابها فتحت الزنوج
يف وأعىل أكفأ هم َمن الِبيض بني أن هو دائًما املوقف فسيكون فيها، التدريس عىل أقبلوا
إن قالت: ثم … الزنوج أمام الطريق ويسدُّون الوظائف يملئون وبذلك العلمية، الدرجات

… عليه الِبيض نحن إقبالنا العمل عىل يُْقِبلون ال الزنوج
الكلية داخل عنها يعرفون تالميذها أن أعلمه، أكن ولم منها سمعته ما أغرب ومن
من تخرج ما فبمجرد كله ذلك ومع وتشجعهم، وتحبهم الزنوج عىل العطف شديدة أنها
رأته طالبًا عت شجَّ إن وحتى الطريق، يف إليها التحدُّث عن تالميذها يمتنع الكلية، أبواب
إليها؛ يتحدث أن قبل حوله يتلفت وراح الطالب خاف بالحديث، هي تبدأ بأن الطريق يف
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بحكم الزنجي عىل يقبض الرشطي ألن منه؛ مقربة عىل رشطيٌّ هناك يكون أن خشية
بيضاء! مع الطريق يف يتحدث رآه إذا القانون

وهي امليالد، عيد عطلة أهلها مع لتقيض نيويورك إىل جاءت و» «أ. السيدة هذه اسم
املرصي، القسم حجرات يف مًعا َمَشيْنَا النظر، تستلفت درجة إىل بالفنون الدراية واسعة
التي الغرفة يف مًعا رأيناه ما أول كان عظيمة، فائدة الفهم يف أفادتني تعليقات لها فكانت
يُْستَْعَمل بما ا جدٍّ الشبه شديد الحديد، من حامل عىل «زير» بينها فخارية أواٍن بها كنا
والذي املكسيك، يف الفخارية اآلثار ببعض شبيه هذا فقالت: املرصي، الريف يف اليوم حتى
فوق عليه ترتكز مسطوح قاع بغري الفخارية اآلنية هذه يصنعون ملاذا هو: أمره يف ِحْرت
حامل إىل األرض عن رفعه يف يحتاج بحيث املكور القاع هذا لها يجعلون ملاذا األرض؟
املاء، لتربيد املرصي ريفنا يف مستعملة تزال ال الفخارية اآلنية هذه لها: فقلت حديد؟ من
عىل ويسيل املاء منها يَْرَشح مسام ذو هو بل مصمتًا، ليس اآلنية جدار أن هي والفكرة
األسفل الطرف يف السائل املاء ليتجمع األرض عن اآلنية تُرفع أن بد فال وإذَن الجوانب،

الزير. تحت موضوع إناء يف تسقط ماء نقطة يف ويتبلور
حمراء رسوم عليها حجرية لوحات هناك فكانت املجاورة، الغرفة إىل وانتقلنا
التصوير فن يف ممتع مفيد حديث وبيني بينها دار وهنا مختلفة؛ أوضاع يف ألشخاص
خشية — املجازفة من يشء يف وقلت الصورة إىل نظرت أني وذلك القدماء؛ املرصيني عند
أصول بعض القديم املرصي الرسم هذا يف أرى إنني معيب: جهل عىل داالٍّ قوًال يكون أن
«ماتيس» فن يَُعدُّ بينما بدائيٍّا الفن هذا يَُعدُّ فلماذا قائًال: سألُت ثم «ماتيس». عند الفن
األفريقي الفن عىل كبري حد إىل بالطبع قائم «ماتيس» فن فقالت: الحداثة؟ يف طراز آخر
أفادني، ما يل ترشح وراحت بدائي؟ األفريقي الفن هذا إن قال الذي ذا َمن ولكن (هكذا)،
صورته عىل ال الواقع، يف هو كما املرئي حقيقة أساس عىل قائم املرصي الرسم أن وهو
أحد إىل الرأس ويلفتون كله، بصدره — مثًال — الرجل يرسمون فهم الرائي؛ عني يف
رسموها لو أنهم مع الظاهر، الصدغ عىل كاملة العني يرسمون نفسه الوقت ويف الجانبني،
إىل ملتفتًا الوجه دام ما اآلخر نصفها الختفاء نصفها يرسموا أن تحتَّم الرائي يراها كما
ما يرسم بل املرسوم، اليشء من عينه تراه ملا يأبه ال القديم املرصي املصور … جانب
ذلك ألن جانبه؛ من الشخصية يرسموا أن ا جدٍّ يندر الواقع، يف اليشء حقيقة أنه يعلم
الصدر؛ مع أمام إىل ناظًرا الوجه يرسموا أن ا جدٍّ يندر وكذلك الصورة، يف الصدر يضيق
كاملتني دائًما الرسام يرسمهما القدمان وكذلك هيئته، كامل لألنف يعطي ال ذلك ألن
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رسمه يف املرصي أن كيف يل ترشح السيدة أخذت … املرسوم الشخص وضع كان مهما
كبرية دقة يبدي فهو الرسم؛ يف املنظور بقواعد جاهًال يكن لم األساس هذا عىل لألشياء
نقول: أن ذلك بعد يستحيل بحيث وبراعته، قدرته عىل يدل مما التفصيالت رسم يف
العني يُْظِهر وال جانب إىل ملتفت الوجه أن مع — مثًال — كاملة العني رسم إذا إنه
عنه؛ يصدرون فني «مبدأ» أمر األمر لكن وقواعده! بالرسم منه جهًال ذلك كان كاملة
املنظور، بقواعد الفنان يتقيد أال — الحارض عرصنا يف «ماتيس» أراد كما — أرادوا فقد
ولحسن … يُرى كما اليشء تنقل فوتوغرافية صورة ليست الفنية الصورة أن اعتبار عىل
يف الحديث، موضوع كانت التي الصورة جانب إىل معلقة أخرى صورة أمامنا كان الحظ
فتتدىل أرجلها من يمسكها الطري، من بعدد يده يف ممسك شخص الثانية الصورة هذه
متمنطق الصورة يف والرجل الزهرة، هيئة عىل أو مروحة هيئة عىل ا صفٍّ أسفل إىل رءوسها
مع فخذيه، خطوط الصورة يف أظهر الرسام لكن التقليدي، املرصي بالثوب وسطه يف
الصورة هذه إىل انظر يل: السيدة فقالت للرائي، يظهران فال الثوب يغطيهما فخذيه أن
الفخذين الستتار الفخذين خطوط ألخفى املنظور؛ بقواعد متقيًدا الفنان كان فلو مثًال،
مجموعة إىل نظرنا إذا ألننا التصوير؛ يف منه جهل ذلك إن نقول أن يمكن وال الثوب، وراء
فجعل يجهلها، حسبناه التي املنظور قواعد فيها راعى قد الفنان وجدنا الصورة، يف الطري
إظهار هو املرصي الفن هدف ألن ملاذا؟ … وهكذا خلفه الذي الطائر يخفي األعىل الطائر
الثوب؛ عن النظر بغضِّ الرجل فخذَي يُظهر فهو «الفورمة»؛ أو «التكوين» أو «القالب»
املنظور؛ قواعد إهمال إىل حاجة يَر فلم الطري حالة يف أما «تكوينهما»، إظهار يريد ألنه
الزهرة هيئة عىل تدلَّت التي الطري رءوس يف له تحققت قد «الفورمة» أو «التكوين» ألن
الفنان يستبيح بحيث «التكوين»، إظهار هو املرصي التصوير أساس أن والخالصة …
يكن لم إذا أما «التكوين»، إبراز مع تعارضت ما إذا املنظور رسم قواعد مجاوزة لنفسه

املنظور. قواعد راعى و«التكوين» املنظور بني تعارض ثَمَّ
تغيري إىل يلجئون ال تماثيلهم يف املرصيني إن فقالت: رشحها يف السيدة واستطردت
مع املرئي قواعد تتالقى إذ تغيريه؛ إىل بحاجة ليسوا النحت يف ألنهم املرئي؛ من يشء
التاريخ عصور يف املشكلة هذه أحدث الذي هو التصوير لكن الواقع، يف اليشء حقيقة
ثالثة ذو املرسوم اليشء أن حني عىل بُْعَدين، ذات عليها املرسوم املادة ألن كلها؛ الفني
الفنان ومعهم مًعا، واليونان املرصيون أما الثالث؟ البُعد إزاء نترصف فكيف أبعاد،
أمناء ليكونوا الثالث البعد فيهملون وغريهما، و«ماتيس» «بيكاسو» أيدي عىل الحديث
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فيها محاولَة ال مسطحة رسومهم ظهرت وبذلك عليها، يرسمون التي املادة استخدام يف
وحده فهو العرشين، القرن إىل النهضة عرص منذ األوروبي الفن وأما الثالث؛ البعد إلبراز
عىل خرج الذي وحده هو زمان، كل ويف مكان كل يف كلها التصوير عصور سائر دون
ذلك وكان الثالث، البعد ليُظهر الصورة يف «التظليل» إىل يلجأ أن وحاول الفني، التقليد
الطريق إىل وتعود الخطأ هذا تزيل أن الفن يف الحديثة املدرسة ومجهود عظيًما، فنيٍّا ً خطأ
لوحة تكون أن أما بالنحت، فعلينا الثالثة بأبعاده اليشء إظهار نريد كنا فإذا الصواب؛
عىل فخروج ثالثًا، بُعًدا سطحها عىل نربز أن نحاول ثم بُعدين، ذات مسطحة التصوير

الفنان. يعالجها التي املادة ممكنات
فهم يف السيدة هذه من استفدتها التي القوية اللمحات هذه عن النظر ِبغِض إنه
جديد ال إنه املرصية؛ املعروضات أمام مبهوتًا وقفُت لقد فوهللا وتقديره، املرصي الفن
يشء أمام وِقْف العابرة؛ النظرة تنظر ال لكن األشياء، هذه أعيننا أَِلَفت فقد أرى؛ فيما
الحديث، الفن متحف يف أمس كنت لقد … وتعجب لتدهش تفصيالته وادرْس واحد،
وما اآلن أراه ما بني أقارن إذ ألقول وإني عرصنا، يف الفن هذا قادة نََحتََها تماثيل ورأيت
لزميلتي أُقْله لم لكني بخاطري، ذلك طاف … والثريا! الثرى بني ما شتان أمس: رأيته
تمثال أمام نفسها تلقاء من السيدة هذه وقفت حتى يباهي، الذي كالطفل أكون أن خشية
من فيه بما كله الحديث الفن متحف وبني وحده التمثال هذا بني ُْت ُخريِّ لو وقالت: جميل

الفن! يف إعجاز من له يا التمثال، هذا الخرتت سمائه، إىل أرضه
الكبرية األقراط هذه بني الفرق أين يل وقل مدقق، نظرة املعروضة الحيل إىل وانظر
نيويورك؟! يف الخامس الطريق معروضات أرقى يف أراه ما وبني اآلن، أراها التي املستديرة
آنية كل إن … الرائع الرشيق البديع «التكوين» ذات الرقيقة الدقيقة األواني إىل وانظر

ودالل. رشاقة يف تتلفت وكيف تقف كيف تعلمت باريس من فتاة كأنها منها
األصل من نسخة بالطبع (وهي نفرتيتي رأس أمام الفنانة زميلتي مع وقفت
علَّمها الذي أستاذها إن قائلة الشديد، إعجابها تُبِْدي الزميلة وراحت برلني)، يف املحفوظ
نفرتيتي برأس إعجابه شديد من إنه لهم يقول وكان برلني، يف درس قد كان الفنون
عىل ألومه ال وأنا قالت: ثم … يشتهيها املرأة الرجل يحب كما جنسيٍّا حبٍّا نفرتيتي أحب
البرش يف الشفاه أبدع من كلها تماثيلكم يف الشفاه إن الشفتني! هاتني إىل انظر ذاك، حبه
هذا نعم، فقالت: شهوة، من قليًال تُبِْديان نفرتيتي شفتي أن لوال لها: فقلت … جميًعا

جمالها. رس هذا ويف الحياء، ظ تحفُّ يف شهوة لكنها صحيح،
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بقية وحدي أستعرض ورحُت … عشاء عىل بعدئٍذ لنلتقي الفنانة الزميلة وَدَعتِْني
آثار فهذه يوم؟ من جزء يف الزاخر العالم هذا كل أستعرض أن يمكن هل لكن املتحف،
وهكذا، وهكذا أمريكا يف األول العرص آثار وأخرى الوسطى، العصور آثار وتلك اليونان،

وجالل. هيبة ذات التنسيق جميلة البناء قوية فسيحة أبهاء يف معروض كلها
ص ُخصِّ بأرسه جناح عىل فجأة وقعت لكني املتحف، من أفرغ كدت قد وحسبتني
يئست إني أقول والدراسة، والتعقب التتبُّع من فيئست … التصوير يف األمريكي للفن
هناك كنبة عىل فجلست األمريكي، بالفن العلم من اليسري النزر من بأكثر أحيط أن من

ا. هدٍّ هدَّني التعب كان فقد ألسرتيح؛
جميلة سينمائية ملهاة مًعا وحرضنا الفنانة، بالزميلة فالتقيُت املساء يف وعدُت
بيننا دار العشاء مائدة عىل وهناك صيني، مطعم يف تعشينا ثم القبطان»، «جنة عنوانها
هو املوضوع وكان ارتفاع، من يبلغه أن ملثلنا يمكن ما أعىل به بلغنا طويل ثقايف حديث

وأوضاعه؟ املجتمع بقوانني نفسه يقيد أن الفنان يستطيع هل هذا:
ألي يخضع أن أصيل فنان عىل يستحيل بأنه القائلة النظر بوجهة أخذت فقد أنا أما
فالفنان بالجنون؛ أو بالشذوذ عادًة اتهامه ثم ومن نظام، من لنفسه يرشعه ما غري قانون
هو فال واملكان، الزمان قيود يحطم قوي خيال ذو إنسان يشء كل وقبل أوًال هو العظيم
ولم للعيش طريقة الفنان تخيَّل فإذا وقومه، بلده بتقاليد يتقيد هو وال بعرصه، يرتبط

العقيدة. ضعيف أو التكوين ناقص فنانًا كان خياله وفق يِعش
إن القائلة الفكرة عن اطالع وَسعة وبراعة بقوة دافعت فقد الفنانة زميلتي وأما
املوسيقيني من كثرية أمثلة لذلك ورضبت قيود، من الناس كسائر له بد ال العظيم الفنان
ولم اإليمان، عميق متدين رجٌل مثًال فِمْلتُن األدب؛ رجال من أخرى أمثلة ثم خاصة، بصفة
عظيًما شاعًرا كان إنه بل ال عظيًما، شاعًرا يكون أن من الدينية للعقيدة استسالمه يمنع
بالخروج يتظاهرون الذين هم الفنانني صغار إنهم قالت: ثم … الدينية عقيدته بسبب
أخذت وهنا شخصياتهم؛ يف نقًصا الشذوذ بهذا ليكملوا والقواعد األوضاع من كثري عىل
قصة ألنها البندقية»؛ يف «موت قصته خصوًصا مان» «توماس أدب من كثرية أمثلة تسوق
أحب حتى شذوذ إىل به فمالت غريزته به طفحت وأخريًا يتزوج، أن أبى أعزب فنان عن

باريس. يف غالًما
فوافقتني األوروبي، الفن من تميِّزه خصائص له وهل األمريكي الفن عن تحدثنا ثم
قد معها حديثي لكن … خطوة خطوة األوروبية املدارس يساير األمريكي الفن أن عىل
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املعلومات يكفيها وال بتفصيالته، اليشء تعرف ألنها عجيبة؛ اطالع سعة عىل أظهرني
يتميز الفرنيس الفن إن مثًال: قالت فلو مرص؛ يف مثقفينا معظم مع الحال هي كما العامة

وهكذا. معينة لوحات من الجزئية األمثلة تسوق راحت وكذا، بكذا
بأنوارها، تتألأل عندئٍذ نيويورك شوارع وكانت نيويورك، يف رأيي عن وسألتني
املباني واجهات عىل وجمالها وفنها بروعتها قائمة تزال ال امليالد عيد زينة وأن خصوًصا
Homeو House اإلنجليزيتني: الكلمتني بني الفرق يدرك َمن إن لها: فقلت الكربى،
األول أن اعتبار عىل التوايل، عىل و«مسكن» «منزل» بكلمتَي: العربية إىل ترجمتها (وأقرتح
تتوافر دار الثاني وأن سكينتها، عدم أو النفس سكينة عن النظر بغض للنزول دار
رأيتها؛ التي البالد وسائر نيويورك بني الفرق يدرك وطمأنينتها) النفس سكينة فيها
فيه يشء كل لكن ا، جدٍّ مصقول ا، جدٍّ نظيف ا، جدٍّ رائع ا جدٍّ جميل «منزل» فنيويورك
ترضب التي الدائمة باإلقامة هي وليست بظروف، مرهونة موقوتة هنا اإلقامة بأن يوحي

متعاقبة. أجياًال بجذورها األرسة فيها
ركزت قد — كلها املتحدة الواليات إن بل — نيويورك إن أقول أن أستطيع إنني
و«الطريق واملسارح، للسينمات «برودواي» شوارع هي شوارع، ثالثة يف حياتها روائع
شئت إن البستان» «طريق (أو آفينو» و«بارك التجارية، املحالت لكربيات الخامس»
الثالثة هذه من شارع ولكل … العليا الطبقة ومساكن لفنادق االسم) لهذا عربية ترجمًة
من ا مهمٍّ جانبًا درس فقد الثالثة الشوارع هذه بدقة يدرس َمن أن وأعتقد خصائصه،
عن شيئًا يقول أن ملثيل وليس … مداه أقىص يبلغ حني األمريكي والذوق األمريكية الحياة
الشارع وليس فنادقه، من فندًقا أو فيه منزًال أدخل أن يل يُتاح لن ألنه البستان»؛ «طريق
ال إنه «برودواي» شارع عن أقول لكني … املباني تلك تحتويه ما هو بل مبانيه، ظاهر هو
كبرية السينما فالفتات النوع؛ يف ال الدرجة يف إال األخرى املدن يف املسارح شوارع عىل يزيد
الربيق هذا تساير برودواي يف واملطاعم املتاجر وحتى الوهاجة، بأضوائها البرص تعيش
وأما … األرصفة تمأل التذاكر وأعقاب ينقطع، ال زحام يف الشارع هذا يف والناس املتوهج،
بالخيال تكرب أن مثًال تستطيع فال النوع، يف أمثاله عن مختلف فهو الخامس» «الطريق
باملختلف هو فليس بنيويورك؛ الخامس» «الطريق هو هذا إن تقول ثم مرص يف شارًعا
بل ال، … أكرب التجارية ومحالته أعىل عماراته وأن أوسع أنه يف القاهرة يف رضيبه عن
معروضات يف البادي البديع الذوق يف الروح، يف فرق هنالك أيًضا، النوع يف فرق هنالك
الذين الناس حتى … أسعارها وغالء املعروضة األصناف جودة ويف التجارية، النوافذ
مختلف؛ صنف من — إيلَّ يُخيَّل كما — هم الضحى ساعة الشارع هذا يف سائرين تراهم
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ترى عمن مختلفات هن … بالعطور يُفْحَن الفراء بمعاطف سيدات من كثريات ترى إذ
الناس. من أخالًطا برودواي يف ترى ألنك برودواي؛ يف

ليس … الزمن يف ال املكان يف انتقال هو نيويورك يف شارع إىل شارع من االنتقال
الثالثة الشوارع بني االنتقال والقرون، األيام رواسب فيها ليس زمنية، غزارة نيويورك يف
قلت كما تمثل التي — و«برودواي» الخامس» و«الطريق «البستان» طريق ذكرتها: التي
يوم عىل الزمن امتدادات يف يدل انتقال هو — األمريكية الحياة نواحي من ا هامٍّ جانبًا
ولطريق املساء، من األوىل الساعات ولربودواي الضحى، ساعات الخامس فللطريق واحد؛

الجدران. من سرت وراء الليل من بقي ما تقيض التي الساهرة الحفالت البستان

ديسمرب ٢٩ الثالثاء

األمريكيني، من املحدثني للفنانني متحف وهو للفنون، «وتني» متحف إىل عرصاليوم ذهبُت
وزوجته، هو «ه» اسمه لها وصديق «إ» الفنانة زميلتي مع موعد عىل الزيارة هذه يف وكنت
ما رسعان لكني وحده، يتفرج منا كلٌّ أخذ وتدريًسا، إنتاًجا بالفن املشتغلني من وكلهم
من يشء أي فيها يكون أن يمكن كيف وهللا عجبُت صورة عند الفنانة بزميلتي التقيُت
كما ورق عىل طفل يخطها «شخبطة» عن أبًدا تزيد ال فهي معرضكهذا! لتُعرضيف الفن
بيضاء؛ عليها الخطوط وخليط سوداء فاألرضية فيه؛ جمال ال اللوني املزيج وحتى اتفق!
املتحف! معروضات أبدع من هي فقالت: الصورة؟ هذه يف رأيك ما «إ»: لزميلتي فقلت
تقسيم حسن وال لون فال فيها؛ الجمال بمواضع يني تبرصِّ أن إليِك أتوسل لها: قلت
الفنية الصورة يف تبحث إذَن أنت جمال! آه! استخفاف: يف فقالت جمالها؟! فما شكل، وال
ينبغي ما فأقل ومراحل؛ مراحل الحديث الفن تفهم أن وبني فبينك إذَن جمال؟! عن
وذهب ذهبت فكرة هذه جماًال يعرض الفن كون بالجمال! للفن شأن أال هو تعرفه أن
وموسيقى! ونحت تصوير من كله له وتتنكَّر الحديث الفن تنبذ أن أردت إذا إال زمانها،
جماًال؟ يعرض لم إذا يعرضه أن الفن من تريدين إذَن ماذا عجيب! يشء هذا لها: قلت
تسألني التي الصورة فهذه أقل؛ وال أكثر ال التعبري، حرية هو واحًدا، شيئًا أريد فقالت:
لكن لها: قلت … والدوائر الخطوط يف التامة البساطة إىل انظر التعبري، حرية فيها عنها
يكون عندئٍذ فقالت: وحرية! ببساطة ذلك يفعل اتفق كما الورق عىل يخطِّط حني الطفل

جمال! ذا يكن لم وإن فنٍّا الطفل عمل
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مبدأ إىل مسرتيًحا اآلن حتى كنت فقد عقب؛ عىل رأًسا لألمر تصوري انقلب هنا
ويف للصورة، اللوني البناء يف جماًال أرى أن وهو أساسه، عىل وأقدرها الصور عىل به أتفرج
الصالح باألساس هذا ليس ال، تقول: «إ» الفنانة زميلتي ذي هي وها التخطيطي، البناء
أفسحت قد األقل عىل لكنها قالت، فيما الصواب كل حتًما أصابت قد «إ» إن أقول ال أنا …
أو فنية لصورة موضوًعا يكون قد املخلوقات فأقبح والتفكري؛ للشك جديًدا مجاًال عندي
أبًدا. يلتقيان ال قد والفن فالجمال وإذَن قبحه؛ بسبب فنٍّا ليس إنه يُقال أن دون لتمثال،
جامعة من الجديد املبنى إىل «ه» الشاب الفنان وصحبنا املتحف، من خرجنا
الشبه شديد هو الذي الجامعة حي يف اآلن فنحن منه؛ مقربة عىل عندئٍذ وكنا نيويورك،
حائطي رسم عىل للجامعة الجديد املبنى يف «ه» أطلعنا … باريس يف الالتيني بالحي
سنه حداثة عىل — أنه عرفت فعندئٍذ الحائط، امتد ما ويمتد املدخل حائط أعىل عىل رسمه
الجديد بناءها يزخرف أن إليه وكلت قد الجامعة دامت ما به معرتَف فنان — البادية

الحديث. الفن روح فيه تشيع بزخرف
واسع بصدر قولها يتقبل وكان مالحظاتها، بعض الفنان لصديقها تبدي «إ» أخذت
ممن محمود الدكتور يزال ال لصديقها: قالت إذ عني؛ تعليق حديثهما يف ورد وقد رحب،
عىل العطف ضحكة الشاب الفنان فضحك الجمال؟ أين ويسألون: الصورة إىل ينظرون
كربى: فضيحة عن أعتذر كأنما له فقلت الحديث! الفن دنيا بعُد يدخل لم الذي هذا
املنتقل يجتازها التي املرحلة تلك دانتي؛ جحيم يف وردت التي التطهري مرحلة يف اعتربني

الجنة. إىل الجحيم من

ديسمرب ٣٠ األربعاء

حتى الداخل لتصادف الروعة إن الخامس»؛ «الطريق يف باتِْرك القديس كنيسة دخلُت
القوطية والُعُمد الجمال، يف غاية امللونة النوافذ … القلب ويهتز األنفاس منه لتنحبس
الصنوبر من إكليل ُعلِّق الرئييس املمىش يف عمود كل عىل البديعة! املرمية واألرضحة
وسط املسوَّر املربع ويف امليالد، عيد شجرة إىل لريمز أحمر حريري برشيط مزخرًفا
مرسح الكنيسة محراب يف وهنالك الجميل، األحمر الزهر من وطاقات طاقات الكنيسة
مولده، ساعة تمثِّل شخوص فيه املسيح؛ ُولَِد حيث املتواضع البيت هيئة عىل طني من أُقيم
مئات … الصيني من كوب يف شمعة كل املوَقد، الشمع من صفوف املمايش طول وعىل
… امليالد عيد بسبب كله العام يف أيامها أزحم يف فنيويورك ويخرجون؛ يدخلون الناس
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يف طفالها معها وركع هي ركعْت وطفالها، امرأة هذه أنظر: مقعد عىل هناك جلست
أتصوَّر لكنني املرأة، رأس يف يدور ماذا أعرف ال إنني املرمية؛ األرضحة أحد أمام خشوع
هو والذي الطفلني، هذين نفس يف يدور الذي الغامض امللغز الشعور نوع وضوح يف
أو يقبال أن الطفلني هذين ملثل هذا بعد يمكن كيف … التقديس إىل منه الخوف إىل أقرب
الحجر! من رضيح أمام اآلن منذ يركعان بدءا قد كان إذا أخرى؟ عقيدة أية يف يتسامحا
تلوين إىل للجفون تظليل من وزينتها زخرفها كامل يف وهي راكعة فتاة وهذه
عجوز امرأة وهذه زالت؛ أو َزلَّة تستغفر جاءت أنها وجهها عىل ليبدو وإنه لألظافر،
يف غاية رجل هذا … هللا تعبد بذلك وهي انطفأت، التي الشموع تيضء خشوع يف وقفت
لنفسه يقرأ وراح صغريًا إنجيًال جيبه من وأخرج مقعده أمام ركع الهندام، وحسن الوقار
ونوافذ عمارة من الفني الجو هذا يف هنا، ها يجلس أن آلدمي يستحيل حال، كل عىل …
منه، أكرب هو ملن يخشع أن دون أصداؤها، ترتدد خافتة لألرغن وأنغام وأرضحة وتماثيل
القباب وهذه الرفيعة الُعُمد لهذه بالنسبة األقل عىل صغري صغري؛ بأنه يشعر أن دون
يف األكذوبة تُساق أن فيحُسن رضورية، أكذوبة الدينية العقيدة كانت إذا إنه … العالية

جميل. فن
إىل أنظر الهوينا، فيه ومشيُت البستان» «طريق إىل وقصدُت الكنيسة من خرجُت
تمتد الذي نيويورك يف الوحيد الشارع أظن فيما وهو — وسطه يف امتدت التي الحديقة
وسطه يف ُغرست التي املزخرفة العالية امليالد عيد أشجار إىل وأنظر — حديقة وسطه يف
فدخلت املشهور، آستوريا» «والدورف فندق إىل سريي يف وصلت … بامتداده يمتد ا صفٍّ
وفخامة وزينة سجاٌد … ويخرجون يدخلون الناس وألرى أوًال، ألسرتيح بهوه يف وجلست
حساب عىل ينزلون دائًما مرص مندوبو كان كلها األبهة هذه أيف نفيس: يف قلت وضخامة!
يكفيه؟ ما منهما وجد لو سعيد وهو املش، يف مغموًسا الخشن الخبز يأكل الذي الفالح
ٍة أمَّ ألبناء يُرتك أن ينبغي كان الذي العز هذا يف خبٍّا يخبُّون هنا ينزلون كانوا وهللا، إي

بيت! إىل ويسكن ويكتيس يأكل فالحها
عىل قائمة «قسمت» اسمها «زيجفلد» مرسح يف غنائية تمثيلية رواية الليلة حرضُت
مناظر؛ سبعة ذو منها فصل كل فصلني: من رواية وهي وليلة، ليلة ألف يف الساحر الجو
يف مناظر إىل الضحى يف سوق إىل الفجر ساعة من تتدرج فمناظره األول الفصل أما
أغلبه الفجر، إىل الغروب من مناظره فتتدرج الثاني الفصل وأما الوزير؛ قرص حديقة
الفتنة من كلها املناظر … اإلسالم يف والخلفاء الوزراء حياة أنه يُظن وما ورقص «حريم»
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املبالغة عىل ألفاظي تُحمل أن أخىش ذلك أقول إذ إنني األحالم؛ من جو إىل تنقلك بحيث
أخرج الذي الفن هذا ألصف أقول ماذا أدري وال واقع، من شيئًا تعني ال التي اللفظية

… حلم يف سابًحا ويرتكك ووعيك عقلك يسلبك إخراًجا آخر إثر يف واحًدا املناظر
أصحو ال ُحلم يف تغرقني أن كلها الفتنة وهذه كله الجمال لهذا يمكن كان هل لكن
القرآن ذُِكَر مرة فكم الصدر؟! ضيق النفس، مغموم الفؤاد، محزون حني بعد حينًا منه
وتحقري؟ استخفاف يف محمد ذُِكَر مرة وكم ازدراء، يف اإلسالم ذُِكَر مرة وكم سخرية، يف
وكيف املجنون؟ كاألبله ترصفه يف يكون أن إال يترصف ال املسلم الوزير جعلوا كيف …
الجمال هذا وسط يف كنت … عقل؟ بغري املجاذيب يتكلم كما إال يتكلم ال الخليفة جعلوا
وتتغري تتعاقب وظالل أضواء من كله السحر هذا ووسط وموسيقى، وغناء مناظر من كله
كنت املرسحي؛ اإلخراج يف أتصورها أكن لم درجة إىل فن ورفعة ذوق وحسن لطف يف
وسط وقفت وقد نفيس فأتصور أسمع، وما أرى مما امُلِمض األلم يعاودني كله هذا وسط
النظر هذا محمد وإىل القرآن وإىل اإلسالم إىل تنظروا أن عليكم حرام صائًحا: املرسح
البرش؟! من ماليني بأنفس تفتكون البديع الفني اإلخراج أجل أَِمْن قراءة؛ وال دراسة بغري
أن العربية الدول المتناع بناؤه يكمل لم مسجد واشنطن: يف رأيته ما عندئٍذ وتذكرُت …
فيه اإلسالمية، للثقافة مركز الطابق هذا ويف األرض، سطح تحت طابق وله بالعون، ه تمدَّ

أمريكا! يف لإلسالم للدعوة رجالن أو واحد رجل
من ليزيل نحتاجه رجل ألف ألف وكم مقالة، ألف ألف وكم خطبة، ألف ألف كم
مأسورين املرسح من الناس خرج لقد الواحدة؟! الرواية هذه أثر األمريكيني أذهان
إعجابًا إال أسمع فلم تعليقاتهم، ألسمع جموعهم بني السري يف وتلكَّأُْت مفتونني، مبهورين
لباب كله الفن هذا قلب يف وبالطبع … املدى هذا كل بلغ كيف الفن هذا من وعجبًا
الذي هذا هو اإلسالم أن وهو أنفاسهم، آخر مع إال عنها يزول لن بأذهانهم عالًقا سيظل
تنقطع وال تنقيض ال للمرأة وشهوة عقل، حماقة هو سمعوه: وما رأوه مما استخلصوه
محمد وهو القرآن هو ذلك بل الشاغل، الخليفة وشغل الشاغل الوزير شغل هو فذلك …
بما إليها يُشار كلها والعبادة الضحك، تثري هستريية حركات يف يصلون واملسلمون …

االستخفاف. عىل يبعث
رجًال، يعزِّي رجل رجلني: نفيس من جعلت حتى مهموًما، األمر يف أفكِّر زلُت وما
يتخذون فلماذا تعجبهم، ال منها يسخرون التي الحياة هذه كانت إذا للثاني: األول فقال
النفائس وليلة ليلة ألف حياة من يستمدون ينفكون ما فهم ولفنهم؟ ينفد ال َمِعينًا منها
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من فيها ما ولوال أنوفهم، رغم سحرها لها حياة إنها وللمرسح؛ للسينما النفائس تلو
حياتنا حقيقة ليت يغضبك؟ ماذا … البديع النحو هذا عىل وعرضوها أحبوها ملا سحرها

والخيال. الشعر هذا وكل والحور البدور هذه وكل الحرير هذا كل كانت

ديسمرب الخميس٣١

فيه بناء وهو نيويورك، من الشمايل الطرف يف «باملناسك» يُسمى ما إىل الصباح يف ذهبُت
أماكنها من أحجارها نُِقَلت الوسطى، العصور أديرة من قديمة أديرة من أجزاء مجموعة
املناسك هذه وأغلب إبانها، يف عليه كانت ما عىل هنا بناؤها وأُعيد أوروبا، يف األصلية
العالم يسمع أن قبل أي عرش؛ والخامس عرش الثاني القرنني بني الواقعة الفرتة إىل يرجع

أمريكا. اسمه بيشء
مكان يف نفيس أجد — املتحدة الواليات يف مرة ألول بل — نيويورك يف مرة ألول
هذه دخولك بمجرد قفًزا تقفزها املدى، بعيدة هنا الزمنية فالنقلة الوراء؛ إىل قرونًا ينقلني
عىل تطل مرتفعة صخرية قمة فوق بالحصن، شبيه نحٍو عىل بناؤها قام التي املناسك
أصداء فيها ترن سميكة، حجرية جدران ذوات غرف يف نفسك فرتى تدخل َهْدُسن؛ نهر
مكشوفة صغرية مربعة حديقة إىل محراب إىل معبد إىل غرفة إىل غرفة من وتنتقل الصوت؛
لكنها قليلة بآثار واألبهاء الغرف َقت نُسِّ … قوطية أقواس فوقها ُعُمد ذو ممر بها يحيط
الوسطى، العصور يف الدينية العهود بقايا من بأرسها فهي والزمن؛ التاريخ بجالل تفوح
كان املسيح وليدها مع العذراء ملريم تمثال وذلك بإيطاليا، كذا كنيسة يف كان مذبح هذا
وهكذا البابا، يدي عىل الفالني امللك تدشني تمثِّل الشخوص وهذه بفرنسا، كذا كنيسة يف
القدرة عىل دليل وألنه موقعه، اختيار لحسن بابه، يف فريد نوع من متحف كله املكان …
األمريكيون قارة؟ إىل قارة من بأرسها أبنية تنقل التي هذه إرادة وأي والذوق، واإلرادة
ِقدم بأموالهم «يشرتون» فراحوا ناشئ، جديد بلد ألنهم الزمن؛ عراقة يف نقصهم يحسون
ما أفضل هي املناسك هذه إن قلُت إذا أبالغ ال إنني … الفن وروعة التاريخ وجالل الزمن
واقف وهو الزائر هذا يكتسبه الذي الشعور غزارة حيث من نيويورك، يف الزائر يزوره

أجزائه. بني سائر أو هناك جالس أو هنا
شمالها من — مانهاتن أعني — نيويورك أقطع أن عىل مصمًما املناسك من خرجُت
ما قطار فركبت الجنوب، أقىص يف وهو الحرية تمثال أزور أن قررت إذ جنوبها؛ إىل
نيويورك ميناء حيث البحر عند األرض وجه عىل خرجت فلما الرسعة، ابتغاء األرض تحت
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األرض؛ عىل يرتاكم ال بحيث خفيًفا الثلج يتساقط والربد، الريح شديد عاصًفا الجو وجدت
وصوله. فور يذوب ألنه

جزيرة وهي التمثال، عليها ينهض التي «ِبْدلو» جزيرة إىل البخارية ية» «املعدِّ ركبت
يستحيل ا حدٍّ الضخامة من بلغ تمثال إنه … ولواحقه التمثال إال عليها ليس صغرية
بمصعد تصعد إنك أقول أن فيكفي صعوده؛ القدمان ومارست العني رأته إذا إال تصوره
عدد نفسه، التمثال داخل حلزونيٍّا ُسلًَّما ذلك بعد تصعد ثم القاعدة، هي طوابق عدة
َعددُت داخله، من التمثال رأس تجويف هي التي القمة بلغنا فلما … درجة ١٨٦ درجاته
من نوافذ الرأس تجويف ويف وعرشين! سبعة فوجدتهم وحده التجويف ذلك يف الواقفني
سيل ألن هناك؛ الوقوف نطيل أن ينبغي ال مانهاتن؛ ناطحات عىل منها لتطلَّ زجاج
الصعود بعدنا؛ جاءوا َمْن ليقف بالنزول فنبدأ املكان نخيل أن بد وال يتزايد، الصاعدين
مخارج ثالثة أعدوا قد تراهم ولذلك الُعرس؛ من كثري فيه الحلزوني لم السُّ هذا عىل والنزول
التعب يأخذهم كثريون وكان الصعود، يف امليض يستطيعون ال ملن الطريق وسط يف
عجبت ما وأعجب … استطاعوا َمن مع القمة إىل مضيت لكني املنافذ، هذه من فيهربون
به، الصعود استطاعت كيف أدري فال ذراعيها، عىل رضيًعا تحمل ا أمٍّ هناك رأيت أني له
إىل ألطمنئ يدي كلتا أستخدم أن الرضوري من وجدت ألنني النزول؛ ستستطيع وكيف
نوافذ إحدى وعند الرأس تجويف يف … الزلقة الضيقة لم السُّ درجات عىل قدميَّ ثبات
كانت منهما لفتة وكل نظرة وكل لفظة وكل حركة كل ولهانان، حبيبان وقف الزجاج
إىل برأسه ومال بذراعيه، حبيبته محوًِّطا الولهان العاشق وقف الشديد؛ بالحب صارخة
أال عليه يعز بعينيه، ال بعينيها ينظر أن يريد كأنه رأسها، مستوى يف يجعله كي أسفل
واحد، إهاب يف معها يدخل أن استطاع لو ود وأظنه والدقة، بالضبط هي تراه ما يرى
ينزالن وبدءا قبَّلها عيونهما، ملء يجاورهما وما نيويورك وإىل البحر إىل نظروا أن وبعد
الشعورية حياته يف يخلِّدها أن دون النادرة الوقفة هذه منه تفلت أن يُِرد لم إنه لم؛ السُّ

بقبلة.
الشعب إىل الفرنيس الشعب أهداها هدية — معروف هو كما — الحرية تمثال
القارة مدخل عند الحرية تمثِّل امرأة وقوامه ١٨٨٦م، عام مكانه يف أُقيم وقد األمريكي،
الحرية، شعلة بيمناها ورفعت قدميها، عند ُملًقى تراه قيًدا يدها عن حطمْت الجديدة،
يوليو ٤» عليه ُكِتَب كبريًا قرًصا يرساها يف وحملت أمام، إىل خطوة قدميها بإحدى وخطت

استقاللها). املتحدة الواليات فيه أعلنت الذي اليوم (وهو ١٧٧٦م»
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ومعناها — «فالدرماوس» رواية شاهدت حيث األوبرا دار إىل ذهبت املساء ويف
األرض ُكِسيَت فقد والفخامة؛ الروعة من الكمال حد الدار قاعة بلغت ولقد — الوطواط
راقصة األوبرا فصول من األوسط الفصل يف وظهرت … الجميلة الحمراء بالقطيفة كلها
رقصها براعة وإن … العالم راقصات أبرع إنها عنها يل قيل التي «ماركوفا» هي عجيبة
الراقصة هذه خفة ترى أن عني كل فتستطيع الفنون، يف فهم شدة إىل مني تحتاج تكن لم
كثافة، وال ثقل بغري جسم حقيقة إنها النسيم؛ مهب يف ريشة كأنها رقصها، يف العجيبة
جسم يف يتحكم للجاذبية قانون هناك أليس هذا؟ ما ربي! سبحانك … طائر هواء إنها

األجسام؟! سائر يف يتحكم كما الراقصة هذه
مصمًما الفندق، إىل طريقي يف وعدت الليل، منتصف قبيل األوبرا دار من وخرجت
الجديد العام قدوم أول يحدث ماذا ألرى «برودواي» يف وأنا الليل ينتصف حتى أتلكأ أن
التي هي إنما بإرادتي، فيها أتحرك ال مصمتة برشية كتلة يف نفيس رأيت أن ألبث ولم …
أنه إيلَّ ُخيِّل الذي الزحام من ألخرج مرٍّا كفاًحا كافحت أن وبعد … هناك أو هنا تدفعني
هذه يف مائة كل من وتسعون تسعة … الزحام حاشية إىل وصلُت نهاية، ال ما إىل يمتد
منها ليظفروا عليها تزاحموا امرأة الحاشدة الجموع يف رأوا كلما وكانوا رجال، الزحمة
هي سواها، ظاهرة ال التي الظاهرة بل رأيتها، ظاهرة أهم أن عىل الجديد، العام بقبلة
عاليًا صوتيٍّا خليًطا األمر ذلك أنتج حتى بها، يزمر زمارة فمه يف رجل فكل ارات؛ الزمَّ
… ينقطع ال سيل يف للناس يبيعون الشوارع أرصفة عىل ارات الزمَّ بائعو وكان مزعًجا،
امرأة َقبَّل َمن املتزاحمة األلوان هذه يف أَر لم إني أقول دقيقة، رقمية صورة أعطي لكي
النطاق عىل التقبيل يحدث ولم توقعت، كما األنوار تُْطَفأ فلم الليل وانتصف ثالثة؛ إال
الثانية الكنيسة ساعة دقت ما إذا بولس القديس كنيسة عند لندن يف يحدث الذي الواسع

جديدة. سنة يف الناس ليدخل عرشة
الناس أشد من األمريكيني أن غري رأيًا معه حامًال يعود ثم أمريكا إىل يأتي َمن إن
ما يقول أن عىل يرص كذاب فهو واملرأة، الرجل بني العالقة يف وتزمتًا أخالقهم يف تحفًظا
الشخصية ملالحظته يأذن أن دون وعاد إشاعة، رأسه وملء أمريكا إىل جاء عيناه، تَر لم

خاطئة. إشاعة تصحح أن
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يناير ٣ األحد

تها ُعدَّ تُِعدُّ التي ر» «أ. اآلنسة فأخذتني صافية؛ والسماء رائع والجو غاربة الشمس
وهي الطبيعة لنرى كوملبيا حول بسيارتها طفنا حيث دراسيٍّا؛ عاًما مرص إىل للذهاب
كوملبيا يف والغروب الغروب، ساعة بحرية لنبلغ بالسيارة ها نشقُّ غابة حاالتها: أروع يف
اآلن هو — للزهور بستان عىل مررنا ثم نادر؛ نحٍو عىل اللون قرمزي فهو دائًما؛ جميل
فخرج منادية، اآلنسة وصاحت البستان ودخلنا ونزلنا — الشتاء لربد زهوره من خاٍل
وهو موفور، ونشاطه جيدة وصحته الوجه، متورِّد لكنه كهل رجل هناك صغري بيت من
كتب ورقة شجرة كل عىل وضع الكاميليا، زهور إنبات عىل فيه يرشف البستان مالك
بها أَبَْدت التي الطريقة … ذلك إىل وما وتاريخها الشجرة تلك حقيقة عىل يدله ما عليها
ا؛ حقٍّ العجب تثري بها اهتمامهم الناس بها يبدي والتي بالزهور، اهتمامها ر» «أ. اآلنسة
وهذه — عامة بصفة «زهور» أمر عندهم ليس األمر أن أي عام؛ ال خاص فاهتمامهم
معينة بزهرة اهتمامهم بل — للطبيعة محب أنه يدَّعي مرصي يبلغها درجة أعىل هي
الربد ل يحوِّ وكيف الشتاء، يف تكون كيف باألزاليا، أو مثًال بالكاميليا معينة ظروف يف
بمفردها، اسًما زهرة كل يعطون ليكادوا حتى وهكذا، وهكذا قرمزي لون إىل أحمرها
ال أنه والحق والتفرُّد؛ التخصيص يف إمعانًا ا خاصٍّ اسًما طفل كل عىل نطلق ما نحو عىل
ما أو به يهتم َمن وبني الشخص بني تربط التي العاطفة يف التخصيص هذا بغري اهتمام
يتخصص ناٍد كل للزهور، ناٍد مائة نحو وحدها كوملبيا يف هنا ترى أن عجب ال به، يهتم
عىل يكون أن يغلب مثًال، كالكاميليا معينة بزهرة يهتم والذي … أعضاؤه يحبه يشء يف
الفروق يعرف وتراه منه، أميال بُْعد عىل كانوا لو حتى اهتمامه مثل يهتمون بَمن اتصال
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قلُت فلقد … الفالني البلد يف فالن حديقة يف وبينها حديقته يف الزهرة هذه بني الدقيقة
رائعة زهوًرا رأيت إنني أشجاره: بني بنا وطاف بستانه يف استقبلنا الذي الرجل لهذا
أوجستا، مدينة يف «ه» القايض اسمه رجل بستان يف الكاميليا زهور من الحجم كبرية
عند وبينها عنده الكاميليا بني الفروق أدق يذكر وراح بستانه، ويعرف يعرفه فوجدته

«ه». القايض

يناير ٤ اإلثنني

كنت لكني مدعوين، كثريين من واحًدا وكنت الطبيب، «ب» الدكتور دعوة املساء يف لبَّيُت
الثاني املرصي إنني متفكهة الطبيب زوجة يل قالت … ملرصيتي خاص اهتمام موضع
مرص عن أسئلة الجمع هذا يف ُسئلت … فكليوباتره! األوىل أما حياتها، يف صادفته الذي
التي األفريقية املنطقة يف تقع مرص فهل مألوف: غري جهًال بها السائلني جهل عىل دالة

… تيس؟ تيس ذباب بها
وتعمل عمرها، من األربعني نحو يف وهي الطبيب، ابنة «م» اآلنسة معي جلست
الثياب أجزاء اتساق لرضورة واضًحا قويٍّا مثًال كانت بولتيمور، يف حكومية وظيفة يف
تتدىل أجزاء وبه صدغها، نصف يمأل كبريًا قرًطا تلبس كانت فقد الشخصية؛ مع والزينة
مسرتجلة «م» اآلنسة لكن البسته؛ بأنوثة توحي شنشنة الوجه حركة مع لتشنشن منه
أذنها يف القرط هذا كان فقد وإذَن اللفتات؛ حادة الصوت عريضة النظرات، ناشفة الوجه
يُْصنَع لم للسهرة فستانًا تلبس كانت وكذلك مكاني. هذا ليس صوت: بأعىل يقول صارًخا
خريًا وكان الرجل، تشبه َمن أو رجل عىل نشاز فهو ورقتها؛ األنوثة رخاوة فيها لسيدة إال
كذلك. بسيط األجزاء صغري بحيل وتتحىل بسيًطا ثوبًا تلبس أن املسرتجلة اآلنسة لهذه

شغفها عن تحدثني راحت «ن»، اآلنسة هي تحدثني، أخرى آنسة بعدها جاءت ثم
محبة — تقول كما — وهي املاشية رعاية تحب طفولتها منذ كانت وقد املاشية برتبية
والقطط، والكالب والخيل البقر تحب فهي الناس؛ أوساط يف مألوف غري حبٍّا للحيوان
أزور أن يف بشدة رغبت وقد قطتان، وعندها بكالبها، وفخورة الخيل ركوب تجيد وهي

أخيها. مرعى معها
الخارج إىل سافرتا ألنهما الخارجي؛ بالعالم املعرفة واسعة و«ن» «م» اآلنستني كلتا
وكذلك اليابان؛ إىل ذهبت كما األوروبية البالد معظم إىل «ن» اآلنسة ذهبت مرات؛ عدة
مشيًا إجازتها تقيض مرة كل يف كانت كثرية، مرات أوروبا إىل الطبيب ابنة «م» سافرت

ظهرها. عىل ومتاعها قدميها عىل
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فيها، غريب يشء بأي النظر تستلفت ال فوجدتها بها، كنا التي الغرفة إىل نظرت
هذا الجواب: وكان مرصي؟ بيت يف كهذه غرفة تجد أن يمكن هل نفيس: سألت لكني
املنزل غرف بني األثاث تصنيف يكون فعندنا عندنا؛ مختلف التأثيث ذوق ألن محال؛
كل يف للجلوس غرفة هي الجلوس غرفة األمر؛ يف اختالط فال الفواصل حادَّ تصنيًفا
مثًال، الغرفة هذه إىل انظر لكن … املكتب وغرفة النوم وغرفة األكل غرفة وكذلك أثاثها،
تصنيف قواعد حسب عندنا (الراديو الراديو بها وتجد جدرانها، عىل املكتب رفوف تجد
وكذلك اختالف أشد مختلفة الكرايس وتجد الضيوف)، استقبال غرفة يف يكون ال األثاث
أن هو الواضح معناه ذلك؟ معنى فما … طاقًما طاقًما يُْشَرتَى فاألثاث عندنا أما املناضد؛
يشرتي أن املعقول من ليس إذ قطعة؛ قطعة الزمن مع ينمو األثاث يجعلون الناس هؤالء
نحن أما واحد! يوم يف كلها املتباينة املناضد وهذه املختلفة الكرايس هذه البيت صاحب

الزمن. مع األثاث يتدهور ثم كامًال، تجهيًزا الزواج عند املنزل «فنجهز»
وما املكان ويراعون يشرتون، فيما أذواقهم إىل يحتكمون هنا الناس أن كذلك ومعناه
أن يحدث وقد آَخر؛ واٍد يف فيه يُوضع الذي واملكان واٍد يف «فالجهاز» نحن وأما يناسبه؛
صور من الفنية التَُّحف عن شيئًا أذكر ولم … يُوضع أين يُْعَرَف أن قبل «الجهاز» يُْشَرتَى
هو وليس البيت، أثاث من يتجزأ ال جزء والذوق الفن الغرفة؛ أرجاء تمأل صغرية وقطع
من طاقًما كذا الجهاز يف يكتمل أن بعد فيه يُفكَّر ثانويٍّا شيئًا — عندنا الحال هي كما —
مفرشني املفارش ننقص ال ملاذا ووسادة! حشية وكذا للرسير مفرًشا وكذا الشاي أدوات
بها نشرتي التي الرضورة بنفس أنها عىل بل «مظهر» التحفة أن عىل ال تحفة؟ لنشرتي
عدا ما — الدنيا يف رأيت هل … دكان ال بيٌت نُِعدُّه الذي املكان ألن واألطباق؛ الكرايس
ندفع ملاذا الزائرون؟ يأتي حني إىل تُْفتَح وال تُْقَفل الضيوف؟ غرفة اسمه شيئًا — مرص

يوم؟ كل فيها نجلس ال لغرفة شهريٍّا أجًرا
حياتني بني الفْرق تظهر أن كفيلٌة مرص يف ونظريها هنا واحدة غرفة بني املقارنة إن
الحياة، عن ينمُّ عاطفيٍّا دفئًا بها كنا التي الغرفة هذه يف إن … للنظر ووجهتني وعقلني
معرض يف تجد لن أنك بمعنى أهلها، شخصيات عن يعربِّ مما فيها ما كثرة مصدره
يف عندنا الجلوس» «غرفة أما املحتويات؛ وهذه التنظيم بهذا غرفًة — مثًال — لألثاث
الدكان من نشرتيها األثاث، دكان يف أو املنزل يف طاقمها يكون أن بني فرق فال مرص
من خالية أنها أعني الدار؛ ألهل أثر فيها ليس منها؛ نُنِقص وال إليها نضيف ال ثم هكذا،
تاريخ، بغري غرفة إنها يكون؛ ال أو سكان البيت يف يكون أن بني فرق فال الحياة، عالمات
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غرفة إنها بالية؛ أو جديدة أنها وهو واحد، بمعنًى إال الزمن آثار محتوياتها عىل ترتاكم لم
أنها سوى تتغري، ولم تتطور ولم بدايتها يف عنها تِزْد لم إنها األرسة، حياة مع تَنُْم لم
«منزل» من جزء عندنا الغرفة إن الِقَدم؛ مع ملعتها انطفأت تها لِجدَّ تلمع كانت أن بعد
اإلنجليزيتني: الكلمتني عن اللفظتان هاتان تعربِّ أن أريد (وأنا «مسكن» من جزءًا وليست
النفس إليه تسكن «مسكنًا» ليس لكنه فيه، ينزل للجسم «منزل» فهو وhome)؛ house

وتسرتيح. وتطمنئ وتهدأ
كامًال بدأ قد العالم أن يفرتض نوع نوعان: العاَلم إزاء اإلنساني التفكري إن قلنا إذا
أن يفرتض تطوريٌّ آَخر ونوع مكان؛ إىل مكان من أجزاؤه تتحرك أن إال فيه جديد وال
الغرفة فإن والذكريات؛ والخربة الزمن آثار ثناياه يف ويحمل ويكرب ويزداد ينمو العاَلم
عقلية عىل دالة اليوم مساء بها كنا التي والغرفة األول، النوع من عقلية عىل دالة املرصية
كعقلهم وغرفتهم البارد، الحديد كقطعة جامد راكد كعقلنا غرفتنا الثاني؛ النوع من
عىل تدل ال فهي صناعة عىل دلت فإن النجار أدوات صنعتها غرفتنا حي؛ متطور متغري
املضيف يروي أن عجب فال تنتقي، وأذواق تختار أمزجة صنعتها فقد غرفتهم وأما فن،
يف أو الذوق يف أو اللون يف العالقة وما بها، ظفر أين قطعة، قطعة أثاثه عن ضيفه إىل
تاريًخا، بيتنا أثاث عن نقول أن نستطيع فال نحن وأما األخرى؛ القطع وبني بينها الشكل
أشبه عندنا املنازل تأثيث الفالني؛ الدكان من اشرتيناه إننا نقول أن هو نستطيعه ما كل
مقعًدا كذا هناك يكون أن فيه املهم الحكومة، مكاتب أو الفنادق أو العيادات بتأثيث
أننا العروس «تجهيز» عند ونباهي وفوط، مفارش من وكذا رسيًرا وكذا منضدة وكذا
َمن يراه أن دون األثاث يُشرتى أن عندنا يحدث وكم … شيئًا البيت لوازم من ننَْس لم
وهللا، إي … «األخشاب» ليشرتي دمياط إىل مثًال العروس والد يسافر قد إذ سيستعملونه؛
املباِركون، الزائرون ويأتي العروس وتدخل بعض، إىل بعضها يَُرصُّ «أخشاب» جهازنا

… افتتحوه الذي الجديد الدكان عىل يُفرِّجونهم «املعرض»، عىل فيُفرِّجونهم
فيه؛ حبَّ ال عندنا نفسه فالزواج ببعض؛ بعضه مرتبط كله واألمر نعجب ملاذا ولكن
وامرأة، رجل البيت يف يكون أن الزواج يف املهم الزوجة، تخرت لم كما يخرت لم الزوج إن
اإلشكال ينتهي كذلك كله، اإلشكال انتهى معينة، وظيفة أو معني دخل ذا الرجل كان فإذا
تزوجْت ممن يقولون: … وكيت كيت وشكلها فالن ابنة كانت إذا الزوجة إىل بالنسبة
تزوج ممن يقولون: وكذلك الكفاية؛ فيه دكتور أي أن يعني دكتور! من والجواب: فالنة؟
إال ذلك عن ينتج فهل وظروفه؛ أبوها هو املهم أن يعني فالن! بنت من والجواب: فالن؟
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العريس ألن االستغالل؛ أقول حياة؟ وال ذوق وبغري االستغالل أساس عىل يُؤثث منزل
ذاتها لزوجته اختياره أساس هو نفسه فذلك السلع، من ممكنة كمية أكرب لنفسه يريد
بني مزاوجة بل وعقل، عقل بني اتحاًدا أو وقلب قلب بني ازدواًجا عندنا الزواج ليس …

الظروف. من مجموعتني
الكبري الفرق هو بينهما الفْرق إن فأقول جلوسهم، وغرفة جلوسنا غرفة إىل وأعود
تحمل هنا غرفة كل يقلِّدان؛ وذوق وعقل يبتكران وذوق عقل العريضبني الواسع العميق
عندنا وأما تراه، أن قبل البيت تأثيث بطريقة تتنبأ أن تستطيع فال أصحابها، طابع
ونرتك شخصية، بأذواق نختار ال ألننا أُثَِّث؛ كيف غرفة غرفة البيت عىل تحكم أن فيمكنك
يف مرسوم هو ما ينسخ ناقل بدوره والنجار «الطاقم»، صنع الذي للنجار االختيار معظم

النموذج.

يناير ٧ الخميس

قضيت أين ُمذاًعا: حواًرا معي حوارها يف املذيعة سألتني اليوم، اإلذاعة دار يف كنت
أن مني طلبت ونيويورك، واشنطن يف قضيتها إني لها قلت فلما امليالد؟ عيد إجازة
البلدين هذين يف خصائص من نظري اسرتعى عما — معها املستمعني وأُحدِّث — أحدِّثها

الكبريين.
واحدة كلمة يف شاهدتها كما األمريكية الخصائص ص ألخِّ أن أستطيع إني فقلت:
يف االنطالق الحدود، كل يتحدى الذي بل الحدود يعرف ال الذي االنطالق «االنطالق»، هي
فالشوارع معني، باتساٍع الُعرف حددها قد العالم بالد يف الشوارع كانت فإذا يشء؛ كل
قد العالم بالد يف املباني كانت وإذا أربعة؛ أو أمثال ثالثة يف االتساع هذا ترضب هنا
عرشين أو أمثال عرشة يف االرتفاع هذا ترضب هنا فاملباني معني، بارتفاع الُعرف حددها
األلوان؛ بريق يف كذلك سبيله وجد قد املألوف الُعرف قيود من النفيس االنطالق وهذا …
يف األقراط بريق البرص: تخطف كانت بل النظر، تستوقف كانت رسُت أينما فاأللوان
بألوانها سيقانهم يف والجوارب الرجال، صدور عىل األعناق أربطة وبريق السيدات، آذان
سيدة كل وكادت امليالد، عيد بمناسبة مكان كل يف ُعلَِّقت التي الزينات وبريق الزاعقة،
صارخة، بألوان ملونة كراٌت فيه مزخرف صناعي ورد من طاقة صدرها عىل تضع أن
أرى أن األرجح كان األمريكي الفن من لوحات بها غرفة دخلت ما إذا الفن، متاحف ثم
عن التعبري يف حرية االنطالق هذا وا فسمُّ شئتم إذا … واللمعان السطوع يف غاية ألوانًا
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كل من األمريكي يضحك داٍع؛ غري من املصطنعة بالضوابط نفسها تكتم ال حرية النفس،
نفسه عن األمريكي ويعربِّ مكبوتًا؛ ضحًكا رأسه من يضحك كاإلنجليزي هو فليس قلبه،

دوران. أو لف غري من واضحة لغة يف واضًحا تعبريًا
عىل يجري الحياة يف نسق من حياته يف لإلنسان بد ال سألت: فيما املذيعة سألتني

ذلك؟ معنى فما يقولون، هكذا وسننه، مبادئه
معني نظام إنسان ألي يكون أن ينبغي فال صحته؛ يف مشكوك الكالم هذا لها: قلت
العلمية اإلنسان حياة بني التفرقة تجب وهنا صماء؛ آلة نفسه من يجعل أن أراد إذا إال
أن يجب العلمية الحياة يف إنه نعم، … الفنية الحياة يف مداها تبلغ التي العادية وحياته
العادية الحياة أما الخطوات؛ مسلسل نظاًما يبني وبذلك املنطق، صارم منطقيٍّا يكون
به تأتي فيما حرة أنها ذلك ومعنى تلقائية، لدنيَّة الحياة ألن حرة؛ تكون أن بد فال
يف إال نفسها تحدِّد ال الورد فشجرة الصارم؛ النظام تعرف ال الحياة القادمة؛ اللحظة
ارتفاعها، يكون وكم فرًعا وكم تنتج وردة كم أما ورًدا، تنتج أن وهي عريضة، حدود
ماءه ِقْسنَا إذا املتدفق، كالنهر هذه حريتها يف الحياة املفاجأة؛ من كثري فيه كله فذلك
… األقل أو األكثر نحو لالختالف مجال دائًما وهناك التقريب، سبيل عىل فذلك ورسعته
ذلك وبعد صاحبها، تهدم أال الرغبات وتنظيم نظام من يُْطَلب ما وكل رغبات، اإلنسان
حينًا، ويضعف حينًا يقوى تعبريًا الرغبات هذه عن التعبري حرية لإلنسان يُْرتََك أن بد ال
الديمقراطية؛ والدول الدكتاتورية الدول بني الفرَق هذا يف إن حينًا؛ ويستوي حينًا ويشذ
املجال فترتك الديمقراطية وأما «نظام»؛ يف الحياة د تجمِّ أن تريد الدكتاتورية فالدول
األطفال كلعبة لكانت منظم لنسق خاضعة الحياة كانت لو والتغري، لالختالف واسًعا
واحدة مرة املكعبات ت ُرصَّ ما فإذا منزل، منها ن ليكوَّ الخشب مكعبات فيها تُرصُّ التي

وابتكار. َخْلق أو لتجديد مجال يَُعد ولم األبد، إىل يشء كل تم

يناير ٩ السبت

أمريكيٍّا أن ومؤداه األمريكي، الخلق عىل كثرية دالئل فيه خربٌ األسبوع هذا الفن أخبار من
قرية يف ١١٤١م عام السابع ألفونسو امللك بناه إسبانيا، يف قديًما ديًرا اشرتى ثريٍّا
وُشِحنَت األحجار)، من ألًفا وثالثون خمسة (به حجًرا حجًرا الدير بناء وُفكَّ ساكرامنيا،
تلك فلوردا، شاطئ عىل ميامي مدينة عند جديد من أُقيَم حيث املتحدة الواليات إىل األحجار
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األسبوع، هذا الدير افتتاح وسيتم الشتاء، فصل إبان ألوف ها يؤمُّ التي املشهورة املدينة
الواحد. للشخص دوالران قيمتُه بأجٍر دخوله وسيكون

التفكري جرأة ففيه األمريكي: الخلق من كثرية أشياء عىل دليٌل النبأ هذا إن أقول
وفيه املوضوع، من املادي الجانب إىل تنظر عنٍي مع الفنية اآلثار إىل انتباه وفيه وغرابته،
التاريخ؛ ومر الزمن تقادم عىل الدالة اآلثار من تحمل أمريكا جعل يف الشديدة رغبتهم
«إمباير عمارة سطح عىل وأنا إنني … البالد! كسائر تاريخية آثار ذات أمريكا لتكون
خاطري عىل وَرَد — طابق ١٠٢ بها العالم يف عمارة أعىل وهي — نيويورك يف ستيت»
أن — مثًال — فرنسا أرادت فحني الهندسية؛ األعمال يف واألوروبيني األمريكيني بني الفرق
وأما يفيد، ال لكنه القدرة عىل يدل الذي إيفل برج أقامت الهندسية، املهارة عىل دليًال تقيم
لتفيد الجبارة العمارة هذه أقاموا فقد الهندسية القدرة إظهار أرادوا حني األمريكيون

املال. وتدر

يناير ١٠ األحد

اإلسالم؛ مبادئ عن «التوحيديني» جماعة يف سألقيها التي الكلمة موعد الليلة
أمريكا يف نسبيٍّا قليلون وهم هلل، املسيح بنوة تنكر مسيحية جماعة و«التوحيديون»

عامة. بصفة ثقافتهم يف مرتقون لكنهم األخرى، املسيحية املذاهب أتباع إىل بالقياس
بالزهو؛ ميلء إنني التنفس! ويف الدم دورة يف اآلن أحسه فخًرا بنفيس فخور إنني
يتمناه ما أكمل — أعتقد فيما — بلغت قد اإلسالم مبادئ عن اليوم محارضة يف ألنني
إنني قائًال التحدي، من بيشء كلمتي بدأت وقد نظره، وجهة بسط يف لنفسه متكلم
عميُت قد أكون فربما لذلك مبادئه؛ وعىل أحضانه يف ونشأت اإلسالم ظل يف ُربِّيت سادة يا
تفضلتم لو حييُت ما بالفضل لكم ألعرتف وإني مبادئه، الليلة لكم وسأرشح نقائصه، عن
لزاًما كان تجدوا لم فإن عنها، عميُت ربما التي النقائص عىل عيني ففتحتم كلمتي بعد
بديانٍة االستخفاف عن تكفوا أن بل — دينكم غري بدين تدينوا أن أقول ال — عليكم

والتجريح. النقد إليها هوا توجِّ أن عليكم يصعب
اإلسالم جاء الذي التوحيد وهو لإلسالم، األول املبدأ يف الحديث لت فصَّ ذلك وبعد
ح صحَّ لكنه واملسيحية، اليهودية وهما الكربيني، السابقتني الديانتني الستمرار محقًقا به
هللا يكون أن يريد مثلها فاإلسالم اليهودية أما تأويلهما؛ يف الناس أخطاء أعني أخطاءهما؛
جعله كما — هللا يجعل لم اإلسالم لكن رشط، بأي مرشوطة غري مطلقة وحدانية واحًدا
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أن اإلسالم يريد إذ الناس؛ سائر دون ُمختار معني بشعب ا خاصٍّ محليٍّا إقليميٍّا — اليهود
تفريق. بغري كافة للبرش هللا يكون

عددت أخرى جهة من لكنها للدين، اإلنساني التعميم هذا قت حقَّ قد املسيحية وكانت
ولم هللا د وحَّ لكنه تمييز، بغري تعميم من به أخذت بما يأخذ اإلسالم فجاء تثليث، يف هللا

يُثَلِّْث.
مبادئ سائر اختصار يف رشحت اإلسالم، يميز الذي التوحيد يف القول إفاضة وبعد
من مبدأ كل عليه ينطوي ما استطاعتي قْدر مبينًا وحج، وزكاة وصيام صالة من اإلسالم

وراءه. فلسفة
أرجاء كل من بأسئلة ُهوجمت فقد بنفيس؛ زهًوا مألتني التي وهي املناقشة، وبدأت
أحد يل قال لقد حتى مفحًما، ا ردٍّ سؤال لكل الرسيع الرد عىل قدرًة هللا فوهبني القاعة،
قال هكذا — ألنه الدوالرات؛ ماليني ألكسب باملحاماة أشتغل لم ملاذا يعجب إنه املوجودين

دفًعا. الخصم تدفع التي بالُحجة اإلدالء يف الرسعة بهذه رجًال حياته يف يَر لم — يل
واملرأة اإلسالم والحرب، اإلسالم والحب، اإلسالم شتى: أسئلة اإلسالم عن ُسئلت
السيدة وجاءتني وتقديًرا، إعجابًا الحارضون يل وكال ًقا، موفَّ دائًما وكنت إلخ، إلخ …
ما اإلعجاب من يل تُبِْدي ولبثْت — ًعا وترفُّ أرستقراطية الناس أكثر من وهي — «ب»
رد يف طريقتي إن قائلة األخرى، هي إعجابها تبدي «س» السيدة جاءت كما زهًوا، مألني
إنما إعجاز، األمر يف ليس سيدتي يا لها: فقلت معجزة؛ كانت َهت ُوجِّ التي االعرتاضات
اإلسالم عىل يحكمون الناس أعرفه؛ وأنا اإلسالم يعرفون ال الناس أن هي كلها املسألة

… واحًدا حرًفا عنه يقرءوا أن دون
تبشريًا أقصد وال املسيحية، البالد يف دعاية لدينهم أرادوا لو املسلمني أن هو رأيي
إشباع من للقلب تؤديه فيما سواء كلها عندي العقائد ألن عقائدهم؛ عن الناس يثني
ديٌن اإلسالم أن إدراك مجرد تدرك املسيحية األمم تجعل التي الدعاية أقصد بل عاطفي،
من يدركاه لم ما فأدرك بعدهما جاء أنه عليهما ويزيد واليهودية، املسيحية مستوى يف
متكلمونا يُِربز أن هي خطٍة فأكمُل أجمعني؛ البرش بني ليسوي أفق اتساع مع توحيد سالمة
ثالث ديانات أنها والحقيقة … االختالف أوجه ال العقيدتني تينك وبني بينه الشبه أوجه
الثالثة العقائد يف نفسه هو هو بإله يدين وكلها ساميٌّ كلها واحدة، شجرة من كاألفرع

يتآخوا؟ أن هللا لهم أراد كما بقلوبهم البرش فيه يتآخى يوم يأتي فهل …
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يناير ١١ اإلثنني

يل يحرضون ممن وهو بالجامعة، مكتبي يف طالب جاءني دافئ؛ جو مع متصل مطر
أن مني وطلب … الرياضة قسم يف بالجامعة معيد وهو اليونانية، الفلسفة محارضات
ظهر الرصاصعىل والقلم جلس دينية؛ شكوك من باله يشغل فيما ا خاصٍّ حديثًا يحدثني

فمه. يف والسيجارة دائًما، حاله هي كما أذنه
أن إما قال: هذا؟ يف لك أصنع أن تريدني وماذا له: فقلت باملسيحية؛ أُومن ال أنا قال:
وأومن أقتنع أن بها يمكن التي الطريقة إىل فلسفيٍّا تهديني أن أو هذا، شكي يف تؤيدني
ورسمُت الورق، من قطعة له فأخرجُت … الكنائس يف يقولونه الذي الفارغ الكالم بهذا
اآلخر القسم ويف «وجدان»، كلمة منهما قسم يف له وكتبت قسمني، الورقة يقسم خطٍّا
يخضع قسم قسمان: الناس يقوله الذي الكالم اسمع، له: وقلت «منطق»، كلمة كتبُت
تجوز ال وهذا والذوق واملشاعر للوجدان يخضع وقسم املناقشة؛ فيه تجوز وهذا للمنطق
فاعتقد مشاعرك واهتزت قلبك فتأثَّر عنها وسمعَت املسيحية عن قرأَت فإذا املناقشة، فيه
سمعَت قد ألنك سلطان؛ من عليك ملخلوق وليس تعتقد، فال تتأثر ولم فعلت إذا وأما فيها،

اإلشكال. انتهى فقد إذَن تتأثر، فلم يقولونه ما
هنا والناس خاطب، إني فقال: ماذا؟ قلت: كثرية؛ نتائج هذا ملوقفي لكن قال:
عىل معي أهلها واجتمع الريف، يف خطيبتي ألرسة زرتها زيارة فأول الدين، يف تون متزمِّ
الربوتستانتية أرستهم من واحدة ألن العميقة؛ حرستهم عىل تقريبًا كله الحديث دار عشاء،
إىل خلوُت فلما … ماتت َمن حكم يف هذه فتاتهم واعتربوا كاثوليكي، شاب من ستتزوج
يف فانظري آخرها، إىل أولها من كلها باملسيحية أومن ال إني اسمعي، لها: قلت خطيبتي
حني ألطفالنا نريده ما خصوًصا يوم، كل جدل يف ونحن اليوم ذلك ومنذ وقرري؛ أمرك
عىل أطفايل ينشأ أال اآلن منذ رصيًحا االتفاق يكون أن عىل مصمم فأنا أطفال؛ لنا يكون
ما ذلك بعد ألنفسهم يختاروا أن ولهم يشبوا، حتى يُْرتَُكون بل فارغة، دينية خرافات

يشء. كل قبل مسيحيني نكون أن عىل فمصممة هي وأما شاءوا؛
الخطبة؟ فسخ إىل يؤدي فهل النحو، هذا عىل بينكما الخالف استمر إذا له: قلت
منذ األمور هذه يف التساهل أريد ال لكني اآلخر، أحدنا نحب ألننا ذلك؛ أظن ال ال، فقال:
ال فاملرأة ذلك؛ أحب ال وأنا الكنيسة إىل أصحبها أن تريدني النساء ككل امرأة إنها اآلن؛
يوم الكنيسة إىل ترافقني أن واجبك يل: تقول وهي وحدها، الكنيسة إىل تذهب أن تحب
معتقد، غري إنني عندي؟ ليس بما أمدك كيف بقويل: فأجيبها القوة، منك ألستمد األحد
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الكنيسة، إىل معها فذهبُت مرة، كربها عن التفريج أردت وقد … العقيدة؟ فيِك أبثُّ فكيف
مناقشته فرصة يل تكون أن دون يتكلم رجًال ألسمع أذهب ملاذا نفوًرا؛ إال ازددت فما
أول هذه خروجنا: بعد لخطيبتي فقلت أسمع؟! وأنا هو يتكلم أن معنى ما يقول؟ فيما

بصحبتك. فيها الكنيسة أدخل حياتي يف مرة وآخر مرة

يناير ١٦ السبت

واحًدا يغرتبوا أن للمرصيني ألتمنى وإني حزٍّا، قلبي يحز مرص عن هنا أقرؤه ما كل إن
شيئًا يصنعون لعلهم يعودون ثم نفوسهم، فتَُحزَّ غربتهم يف مرص عن ليقرءوا واحًدا،
كتابًا قرأت فقد … تذر وال شيئًا القديم من تُبِْقي ال ثورة أنفسهم عىل الثورة سبيل يف
كتاب وهو كارتر»؛ «هوِدنْج اسمه لكاتب الرئييس» بالشارع النهر يلتقي «حيث عنوانه
ذكرياته كتب الحرب؛ إبان مرص يف كان أن أيام ذكرياته وفيها مذكرات، إىل ا جدٍّ أقرب
فيها دعاهم ليلًة تفصيليٍّا وصًفا ووصف ،«٥٦٦٤ الهرم «تلفون عنوان تحت مرص عن
ويؤجرها الِجمال يبيع أنه املدعوين إىل أرسلها التي بطاقته عىل كتب وقد … اسمه أعرابيٌّ
أمريكيون ضباط معظمهم عرش، خمسة املدعوون كان … السينمائي لإلخراج أو للركوب
يف أميال خمسة نحو وركبوا الهرم عند الجياد انتظرتهم … ونيوزيلندي بولنديان وفيهم
كثرة يف الوسكي ينتظرهم حيث األوىل الخيمة دخلوا … الشيخ خيام حيث إىل الصحراء
انتقلوا ثم الخيمة، به ُفِرَشت الذي الفاخر السجاد يصف الكاتب وراح األمريكي! أذهلت
كانت املائدة إن قائًال األصناف يصف أخذ وهنا العشاء؛ مائدة حيث مجاورة خيمة إىل
صفوف به تحفُّ بأكمله، ر محمَّ خروف املائدة وسط ففي األقل؛ عىل صنًفا ثالثني تحمل
وكذا كذا من لها عدد ال وأطباق الفاكهة، من وأكوام املشوي، واللحم والسمك الدجاج من
رئيسها اإلنجليزي البوليس من فرقة مرَّت العشاء بعد للرحيل يستعدون هم وبينما …
منه وطلب … الشيخ اإلنجليزي الجاويش أهان كيف األمريكي يصف وهنا جاويش،
وطنًا ليست األرض «كأنما — الكاتب يقول وكما — الحفل يقيم أن له تبيح التي رخصته
… مرص!» اسمه شيئًا وأجداده وآباؤه الجاويش يسمع أن قبل وأجداده وآبائه … للشيخ
املهينة، املعاملة هذه حضورنا يف مضيفنا يعامل أن الجاويش من كرهنا الكاتب: يقول
الكاتب ويميض … فانرصف شيئًا، الجاويش أذن يف معنا كان الذي النيوزيلندي فأرسَّ
وأشكاًال أنواًعا الضيوف إليه ُدِعَي للعشاء حفًال ذلك بعد أقامت األمريكية القوات إن قائًال:
إىل الدعوة إليه سنرسل أننا … الشيخ فوعدنا الحفل، بهذا سابق ِعلٍم عىل وكنا وألوانًا،
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األمريكية السلطات رفضت — أعلمه ال لسبب — لكن مرسوًرا، الرجل وَقِبَل َليَلتئذ، العشاء
دعوته يف كريًما الرجل كان كم األمر أويل أبلغنا أننا مع … الشيخ إىل الدعوة توجيه
«ملا قائًال: مرص يف ذكرياته من الجزء هذا الكاتب يختم ثم … منَّا ضابًطا عرش لخمسة
والتي ارتدناها، طاملا التي األماكن َحْرق القاهرة، حرق عن أعوام بثمانية ذلك بعد قرأت
وجروبي باركليز وبنك تريف ونادي ِشربد فندق َحْرق املقدَّس، ملكهم أنها الغربيون ظن
األجنبي يمتلكها التي األماكن وسائر — مثلجات من يقدِّمه فيما العظيم املكان ذلك —
قرأت ملا وينقذه؛ الحزين البلد ليفيد ال بأنفه، يشمخ ثم لينتفع مرص إىل ذهب الذي
يف رصعى التيفوس بهم ألقى الذين الشحاذين تذكرُت حدث، الذي األهوج التخريب عن
ال جرداء صحراء وتذكرُت جواده، ظهر عىل إنجليزيٍّا جاويًشا وتذكرُت القاهرة، مواخري
وتذكرُت السجاد، بفاخر مفروشة خيمة يف الطعام من صنًفا ثالثني وتذكرُت قمًحا، تُنِتج
سيايسٍّ إىل بحاجة كله هذا بعد أكن فلم األمر، أولو إرسالها رفض (… (للشيخ دعوة

القاهرة.» أحرق الذي الجنون أسباب يل يحلل
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الغرب اجلنوبإىل من

يناير ٢٥ اإلثنني نيوأورلينز:

سائر عن به تختلف خاص طابع ذات مدينة وهي نيوأورلينز، إىل اليوم صباح وصلت
الفرنيس الحي وجود من معظمه يستمد إنما ذاك وطابعها جميًعا، املتحدة الواليات مدن
أول يف فرنسا من املتحدة الواليات تشرتيها أن قبل للفرنسيني تابعة كانت فقد بها؛
متميزة، مختلفة جعلها مما الفرنسية املدن روح اليوم إىل بها فبقيْت عرش، التاسع القرن
الواليات يف للزائرين الثاني املقصد إنها ليقال حتى الزائرين، أللوف مقصًدا جعلها بل

نيويورك. إال الزائرين عدد يف يفوقها ال كلها، املتحدة
ممكن وقت أكرب ربوعه يف ألنفق الفرنيس الحي إىل أرسعت حتى املدينة أصل أكد لم
… ليلته بغري واحًدا يوًما به فسأقيض البلد، هذا يف سأقضيها التي القصرية مدتي من
خشبية، أعمدة طولها عىل ويصطف الرشفات، منها تربز الحي هذا يف املباني واجهات
ألن بأرسها؛ أمريكا يف لها وجود ال أشياء وهي خشب، من إطارات حوافيها وتزخرف
ضواحي يف بالفالت نسميه ما هيئة عىل خشب من مصنوع الشائع املألوف األمريكي البيت
يف فهي شوارعها؛ بضيق األمريكية املدن سائر عن نيوأورلينز تختلف وكذلك … القاهرة

قديمة. أوروبية مدينة كله ذلك
عىل فرأيت — رويال شارع وهو — الفرنيس الحي هذا يف الرئييس الشارع يف رسُت
وقطع والصور والتماثيل التَُّحف سوى هنا يُباع ما فليس السياحية؛ الدكاكني جانبيه

القديمة. بالكتب مهتمة الشارع هذا يف املكتبات حتى وهكذا، القديم األثاث
نظيفة، ليست فهي الكربى؛ املواني برائحة تفوح عامة بصفة نيوأورلينز ومدينة
املكسيك، خليج يف مصبه عند مسسبي نهر يخرتقها املنعشة، البحر رائحة فيها وتشم
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بالسيارة؛ ساعة ونصف ساعة يساوي بما نفسه الخليج عن بعيدة فهي ذلك ومع
مليئة وامليناء البحر؛ من جزءًا يكون أن ويشبه مصبه، عند ا جدٍّ عريض املسسبي ونهر
نيويورك ميناء تفوقها كلها، أمريكا يف الثانية امليناء أنها علمت وقد الكبرية، بالبواخر
طريق املسسبي ألن أهميتها؛ عليها أضفى الذي هو املسسبي مصب عند ووقوعها وحدها،

بعيدة. مسافة إىل القارة بداخل البحر يصل رئييس
الصباح ساعات استنفدت نيوأورلينز أنحاء يف واسعة جولة وحدي ُجْلُت أن بعد
أعطاني الذي «ف» بالسيد بالتلفون فوًرا اتصلُت ثم تغديُت الغداء، وقت حتى كلها
يطلعني َمن خري ألنه به؛ أتصل أن وأوصياني كوملبيا، يف وزوجته «ب» الدكتور عنوانه
ينبئانه هذا صديقهما إىل خطابًا أرسال أنهما كما املتميز، وروحها نيوأورلينز خفايا عىل

قدومي. بموعد
الباب جرس عىل ضغطت … فذهبت الفرنيس، الحي يف ومنزله منزله، إىل دعاني
من ساكن اسم منها كلٍّ أمام ُكِتَب األجراس من طويل صف الباب وعىل — الخارجي
هذه تكون أن حت فرجَّ التلفون، صوت يشبه صوتًا الجرس رد فجاءني — السكان
الضيقة حديقته إىل ودخلت الباب فدفعت انفتح، قد الخارجي الباب أن عىل تدلني عالمة
ما ورسعان يستقبلني، «ف» السيد خرج ما ورسعان القديم، الكبري بالبالط املرصوفة
األريض الطابق يف هو وسكن لإليجار، شقات مه قسَّ قد وأنه البيت، مالك هو أنه عرفت

البناء. من
حكومة من أمر فصدر الخراب؛ يشبه ما إىل آلت قد الفرنيس الحي يف املنازل كانت
احتفاًظا الطراز؛ الفرنسية املنازل هدم يحرِّم عاًما عرشين منذ — لويزيانا والية — الوالية
فتجعلها املدن، سائر عن تختلف مدينة منها يجعل الذي للمدينة، التاريخي الطابع بهذا
من االنتقال يف الفرنيس الحي أخذ القانون، ذلك صدر ومنذ … للزائرين مقصًدا بالتايل
من املمتاز املكان يكون ما رسعان أنه النافذة البصرية ذوو له تنبأ إذ طور؛ إىل طور
لها يحتفظون بحيث ويجددونها بيوته يشرتون األموال أصحاب وأقبل كلها، املدينة أحياء

بثقافتها. أو بمالها املمتازة الطبقة حي اآلن وهو يشء، كل يف الفرنيس بطرازها
الحي منازل تجديد يف أموالهم استغلوا الذين هؤالء من «ف» السيد ومضيفي
فليس أخرض، كله نباتها صغرية، بحديقة أحاطه الطابع، فرنيس فالبناء وإذَن الفرنيس؛
سور وبنى القديم، بالبالط الحديقة أرض عىل واحتفظ آخر، لون ذات واحدة زهرة فيها
والحواجز األبواب يف وأبقى تجديده، قبل البناء يف كان الذي األحمر الطوب من البيت
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نيوأورلينز (كانت الفرنيس العهد منذ البناء يف كانت التي الحديدية األجزاء نفس الحديدية
طريق عن املتحدة الواليات إىل فرنسا من انتقلت ثم فرنسية، تكون أن قبل إسبانية مدينة
الشمس ألن أخرضكله؛ حديقته نبات جعل أنه «ف» السيد وأنبأني ١٨٠٣م)، سنة الرشاء
هناك وضع وقد الزهور؛ إنبات يمكن ال بحيث قصرية فرتة إال املزروع الفناء عىل تطل ال
البياض هذا فجاء األبيض، باللون جميًعا وطالها منضدتني، حول مقاعد من مجموعتني

الروعة. يف غاية املنظر وأصبح املطلوب، باألثر النبات اخرضار جانب إىل
أحد يف ألحق واحدة غرفة هي فإذا األريض، الطابق يف شقته أدخلني ذلك وبعد
عىل واقف واحد شخص من أكثر يسع ال مطبًخا آخر ركن ويف للمياه، دورة أركانها
وصوان ومنضدة ومكتب رسير من اإلنسان يتطلبه ما كل ذلك بعد الغرفة ويف قدميه؛

ومكتبة.
تاريخ يعرف هذا «ف» السيد إن … الفرنيس بالحي لنطوف مًعا خرجنا قليل وبعد
مجددة منازل عدة عند بي وقف فقد الفرنيس؛ الحي يف باب وكل نافذة وكل عمود كل
خارج من ترى أال املباني هذه يف العامة والقاعدة أصبحت، وكيف كانت كيف يل ليرشح
واللون جميلة؛ حديقة به فناء الداخل يف وجدَت دخلَت فإذا رشفة، ذات واجهة إال البيت

املنزلية. الحدائق جميع عىل الغالب هو الغامق األخرض
جورجيا واليتَي بني تقع التي — أالباما والية من أصله الجنوب، أهل من «ف» السيد
موضوع يف يل قال … جميًعا الجنوب كأهل للجنوب يتحمس تراه ولذلك — ولويزيانا
يف انترص حني الشمال أن هو سببها إن الشمال: وأهل الجنوب أهل بني الدفينة الكراهية
إليه الجنوب وضم املنترص، الظافر موقف الجنوب إزاء اتخذ الجنوب مع األهلية الحرب
األجزاء، سائر إىل البالد من جزء يَُضم كما ال الخارج، من غزاة غزاه الذي البلد يُضم كما
أنه كبري أمل وله رسيعة، نهضة ناهض اآلن وهو الشمال، من أغنى كان الجنوب أن مع

الشمال. عىل تفوُّقه سيستعيد
قصة البناء هذا عن «ف» السيد عيلَّ فقصَّ — مدرسة اآلن هو — كبري ببناء مررنا
أكثر هنا مستعمرتهم ينشئون وهم الفرنسيون كان أن وحدث ديًرا، كان فقد لطيفة؛
رجال منهم ليتزوج النساء يطلبون فرنسا يف حكومتهم إىل فأرسلوا نسائهم؛ من رجاًال
البنات من عدًدا الفرنسية الحكومة فأرسلت هنا، الفرنسيون يندثر ال حتى املستعمرة؛
وأرسلتهن العرس، بثياب منهن واحدة كل وأمدت بالسفر، وإغراءهن جمعهن استطاعت
لقاؤهن يتم حتى الراهبات حراسة تحت الدير هذا يف نزلن هنا جنئ فلما نيوأورلينز، إىل
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ما له: فقلت «ف» السيد من ذلك سمعت … للزوجات األزواج اختيار ويتم الرجال، مع
جيدة! قصة أساسه عىل لينشئ يتناوله بأديب هذا أجدر

املنزل عىل مررنا فقد األمريكي؛ األدب يف الهامة األدبية بالشخصيات مليئة نيوأورلينز
أديب عاش املدينة هذه ويف أمريكا، يف القصة أدباء طليعة من وهي كيز للسيدة الشتوي
يعيش وفيها قريب، حنٍي منذ األدب يف نوبل جائزة نال الذي «فوْكنَر» األكرب األمريكيني
منذ السينما أخرجته الذي دزاير» اسمها للرتام «مركبة كتاب صاحب ِوْليَمز» «تنِّيس اآلن
القصة وحوادث والتمثيل؛ اإلخراج يف ابتكار من أحدثه ملا كربى ضجة له وكانت قريب،

نيوأورلينز. مدينة املدينة: هذه يف تدور
مربعة؛ حديقة فضاءه تمأل جاكسن، ميدان اسمه رئييس ميدان إىل مًعا رسنا
األحمر، بالطوب بُنَِي ضخم واحد بناء منهما كلٍّ عىل ينهض متقابالن، ضلعان وللميدان
يف البناءان أُقيم فقد اإلسبانية؛ بونتالبا البارونة هي إنشائهما أول عند البنائني وصاحبة
اإليجارية، «الشقق» ذوات املباني من ها بأَْرسِ أمريكا يف بناءين أقدم وهما اإلسبان، عهد
يمني عن يجاورها بسيطة، البناء جميلة كاتدرائية به امليدان أضالع من ثالث وضلع
هذه كانت أْن أيام اإلسبانية للحكومة مقرٍّا البناءين كال وكان قديم، ضخم بناء ويسار
نهر عىل مكشوف فجانب امليدان من الرابع الضلع وأما … إسبانية مستعمرة األرض
السكة خطوط تخرتق أن وعليك امليدان، من يظهر ال نفسه النهر أن غري املسسبي،
النهر هذا عىل الكبري امليناء يف واقًفا نفسك لتجد املحطة مخازن حول وتدور الحديدية

الفسيح. العريض
عرضوا فنانني رسامني — الوسطى الحديقة رصيف عىل — جاكسن ميدان يف رأيت
عىل بزمالئهم يذكِّرك مما األرض، عىل ومسطوحة الحديقة جانب عىل مسندة رسومهم
أحدهم أمام سيدة جلسْت «الزبائن»، يرسمون منهم ثالثة رأيت … بباريس السني ضفة
فما الشوارع، إىل يهوي حني ُمذلٌّ الفن … ثالث أمام ورجل آَخر، أمام أخرى وسيدة
ربوع بعض يف األرصفة بحالقي — الطوار عىل الزبون أمامه جلس وقد — الفنان أشبه
املقاهي أمام املوسيقيُّ يعزف حني للسؤال: وسيلة يُتََّخذَ أن يوشك حني ُمِذلٌّ الفن القاهرة!
أن يف الفن كرامة … املصور يرسم أو الظروف هذه مثل يف املغني يغني أو للعيش، طلبًا

عارًضا. التقاءً العيش بكسب التقاؤه يكون
ِقَدم قديم — أحيانًا املرصي أو — الفرنيس النظام عىل مقًهى امليدان عىل ويطل
ال وليًال نهاًرا مفتوح وهو طابًعا، املدينة ليزيد اآلن حتى به واحتُِفَظ الفرنيس، العهد
مرة. بعد مرة القهوة ورشبنا «ف» والسيد أنا هناك جلسنا … واحدة ساعة أبوابه يغلق
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سأثبت «ف»، السيد وبني بيني ممتع حديث بدأ املقهى ذلك عىل جالسان ونحن هنا
وجهة يف ممثًال يكون قد ألمريكي صورة شك بغري ألنه تذكُّره؛ استطعت ما تفصيالته من

األمريكيني. من لكثري مزاجه ويف روحه ويف نظره
من أصغر يبدو أنه (ولو الحربني يف اشرتك فقد حياته؛ تاريخ من طرًفا عيلَّ قصَّ
وبدأ العمارة، فن يف تخصص حيث الشمال جامعات إحدى يف متخرِّج وهو بكثري)، ذلك
له أصبح حتى ماله، عىل وحرص وادخر، ادخر لكنه واحًدا، مليًما يملك ال معدًما حياته
العيش له يضمن دخل منه وله الدوالرات، من ألف مائة وقيمته رأيته الذي البيت هذا اآلن

ذلك. بعد مربًحا شيئًا يعمل لم لو حتى املريح
انفعال يف قائًال ألموالهم بعثرتهم يف عامة بصفة لألمريكيني الشديد النقد ه يوجِّ أخذ
يعوِّد أن اإلنسان مستطاع ففي و«اإلنفاق»؛ «االستثمار» بني التفرقة من بد ال إنه شديد:
ينبغي فال هباءً؛ املال يضيع فال بدورها، املال تغلُّ مقتنيات يف ماله إنفاق عىل نفسه

بمال. يعود فيما إال ماٌل يُنَْفَق أن — رأيه يف —
لنفسه وينظِّف طعامه، لنفسه يطبخ الذي وهو سيارة، «ف» السيد لهذا ليس
واألفران بالثالجات بيوتهم يزودون الذين لهؤالء ويدهش هذا، ثرائه من بالرغم مسكنه
األشياء هذه يشرتون أنهم مع األطباق، غسل بآلة يزودونها بل الكهربائية، والغساالت
يحتملها ال قد جسيمة شهرية بأقساط مطاَلٌب املتوسط فاألمريكي وإذَن بالتقسيط، كلها
أيُّ — الحديث «ف» السيد إيلَّ ه وجَّ هكذا — عليك فباهلل األدوات؛ هذه له تكون أن أجل من
كهربائية غسالة لديها تكون أن أطفال بغري زوجني من مكونة ألرسة يجيز الدنيا يف عقل

لألطباق؟
ألنه أمريكا؛ عىل الخراب أنزل أنه وكيف روزفلت، الرئيس إىل بحديثه انتقل وهنا
ويتورَّط يَِعُدهم أخذ له، بالتصويت الناس يغري فلكي االشرتاكية؛ إىل يميل رجًال كان
إنما العبء أن عىل تدريًجا الناس عوَّد حتى وكذا، كذا ستعمل الحكومة بأن وعوده يف
كل يكوِّن أن هو — رأيه يف — الصحيحة الحياة أن مع األفراد، عىل ال الحكومة عىل يقع

هو. فعل كما نفسه إنسان
من الزواج عليه ُعِرَض فلو اآلن أما متزوًجا، كان إنه قال الزواج، إىل الحديث وانتقل
الثانية الساعة إىل أقرأ كالهواء، حرٌّ اآلن إنني قال: … لرفض الدنيا يف امرأة وأجمل أغنى
من لجامعة مديًرا إن … أريد حيث وأقيم أريد حني أسافر أردت، إذا الليل منتصف بعد
رصاحة يف لهم فقال الخريجني، الطلبة يف قريب منذ خطبة ألقى قد جامعاتنا وأهم أكرب
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ولذلك للزواج؛ بطبيعته يصلح ال — ونساءً رجاًال شخص— مائة كل من ستني إن غريبة
فيقول: «ف» السيد ويميض … الزوجي النظام يف أنفسهم يورطوا أن لهؤالء ينبغي ال
جامعة مدير من الخطري الحديث هذا عىل ا ردٍّ كربى بضجة الجرائد تقوم أن توقعت إنني
مدى تدرك لم ألنها ذلك كان وربما بالصمت، كلها الصحف قابلته إذ عجبت لكني مهمة،
يف بالطبع كانت نتيجة وهي — نتائج من عليه يرتتب فمما هذا، قوله عىل املرتتبة النتائج
يصلحون ال الذين مائة، كل يف الستني هؤالء أن — خطابه يلقي وهو الجامعي املدير ذهن
من مندوحة فال وإذَن الجنسية، غرائزهم يهملوا أال الحال بطبيعة بد ال الزوجية، للحياة

… ستار وراء من مرشوعة غري جنسية عالقات قيام
تُستخدم التي األماكن من نموذج عىل أطلعك معي تعاَل حني: بعد «ف» السيد يل قال
موجودة إنها عنها يل قلَت التي املشارب مقام عندنا تقوم والتي الصيف، يف للجلوس
جميلة، الحديقة فنائه؛ حديقة إىل فيه تدخل بناءٍ إىل وأخذني … القاهرة ويف باريس يف
كبرية زهور من واحًدا ا صفٍّ إال اللون مختلف زهٌر بها ليس أن أعني أخرض؛ نبات وكلها
ومرح عاٍل صوت يف ويضحكون يضحكون الشباب من جماعة جانبنا إىل وكان … حمراء
البلد؛ هذا أهل من يكونوا أن ويستحيل الغرباء من جماعة هذه «ف»: للسيد فقلت ظاهر؛
الذي والصخب يضحكونه الذي الضحك من ذلك عرفت إني قلُت: … هذا يف ريب ال فقال:
ال ما يرشبون فهم يرشبونه، الذي الرشاب نوع من عرفته فقد أنا أما فقال: يصخبونه؛

نيوأورلينز. أهل يرشبه
معظم يف «ف» السيد كان األمريكي، الُخلُق عن طليٍّا طويًال حديثًا ذلك بعد وتحدثنا
فقد مشاهداتي؛ مع بحرف حرًفا تتفق أشياء يقول فوجدته أسمع، وأنا يتكلَّم األحيان
إنجليزي إنه مثًال فيقول األوروبي، أصله إىل نفسه نسبة إىل األمريكي مسارعة عن حدثني
الحظت أني مع وحدهم، الشمال أهل بذلك يتهم «ف» والسيد إلخ، … إسباني أو أملاني أو
تأمرًكا وأعمق حسبًا أعرق الجنوب أهل أن يعتقد وهو كذلك؛ الجنوب يف نفسها املشاهدة
جيل من أكثر أمريكا يف عليها يمِض لم ا جدٍّ كثرية أرساٌت الشمال ففي الشمال؛ أهل من

أذهانهم. يف عالًقا األوروبي أصلهم يظل أن عجب فال جيلني، أو واحد
من باإلنجليز األمريكيني لعالقة التفصييل تحليله «ف» السيد من سماعه يل لذَّ ومما
اإلنجليز أن كما شديًدا، مقتًا اإلنجليز يمقتون أنهم يل زعم فقد الحقيقية؛ املشاعر حيث
ألنهم نمقتهم فنحن عجب؛ ال ويقول: والنفاق، الرياء هذا كل من الرغم عىل يكرهونهم،
َمن أول ألننا يكرهوننا وهم والحداثة؛ والتفاهة السذاجة بنا ويظنون بنا، ون يستخفُّ
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اإلمرباطورية انحالل من األول الفصل هي األمريكية فالثورة التدهور؛ طريق لهم بدأ
جاءت والكسل؛ بالبالدة يتصفون — «ف» السيد رأي يف — الربيطانيني إن الربيطانية؛
عىل فأشفقْت البصل، من أكداًسا عندنا ورأت إنجليزية، سيدة الحرب أثناء أمريكا إىل
والرتاب، الحىص من أكوام كأنه مكدَّس هنا البصل إن قائلة وبكت، تها أمَّ وعىل نفسها
عليها يعطف لم الحارضين من أحًدا لكنَّ … واحدة بصلة نجد نكاد ال إنجلرتا يف ونحن
يرتكونها التي أرضهم يف البصل وغري البصل من شاءوا ما يزرعون ال فلماذا بكائها، رغم
بعد األرض فدادين ورأيت الحرب إبان إنجلرتا من األوسط الجزء يف كنت لقد زرع؟ بغري
تمدَّهم أن األخرى الشعوب من يريدون اإلنجليز ألن ذلك زراعة؛ بغري مرتوكة فدادينها
من ينتظرون هم بل يعملوا، أن يريدون ال إنهم الحرب؛ بأدوات تمدهم كما بالطعام
فهم جوهريٍّا؛ أساسيٍّا اختالًفا اإلنجليز عن مختلفون نحن أجلهم؛ من يعمل أن غريهم
العمل لصاحب األهمية نجعل ونحن واألصل؛ الحسب لصاحب االجتماعية األهمية يجعلون
الرجال، من وأرضابهما وروتشيلد روكفلر هم مجتمعنا ويف تاريخنا يف املهمون واإلنتاج؛
ملكة زارتْنا لو إنه عندهم؛ عنه عندنا مختلف فاألساس عالن؛ اإليرل وال فالن اللورد ال
ظهورنا نحني ال ألننا لها؛ ينحني واحًدا أمريكيٍّا تجد أن فيستحيل — مثًال — اإلنجليز
أهًال قائًال: مبتسًما بها ب يرحِّ البسيط األصيل األمريكي نجد قد بل كان، َمن كائنًا ألحد

الحال؟ كيف ملُّوكة! يا
أقرب فنحن صحيح؛ لكنه اآلن لك سأقوله ملا تدهش قد يقول: «ف» السيد واستطرد
وبني بيننا الحرب من الرغم وعىل الحرب، أيام ففي اإلنجليز؛ إىل منَّا روحنا يف األملان إىل
ألن إنجلرتا؛ يف بالغربة يشعر ما بقْدر غريب أنه أملانيا يف يشعر ال األمريكي كان األملان،
األمريكي تعوَّدها التي الحياة نفسها هي فيها العادية والحياة أملانيا يف العادي البيت
فلما إلخ، … وغسالة كهربائية ثالجة بيت كل ويف ونظيفة، عريضة فالشوارع بالده؛ يف
أِلفوها التي الصورة فوجدوا األملاني، البيت يف األشياء هذه وجدوا أملانيا إىل جنودنا ذهب
فْهم هو وهذا يعمل، أن األملاني عند استعداًدا وجدوا ذلك، من وأهم وكذلك بيوتهم؛ يف
من شيئًا بيوتهم يف وجدنا وال طعاًما عندهم نجد فلم إنجلرتا يف أما للحياة؛ األمريكي
أهم هو ما ثم الحديث، الطراز عىل املدن وتخطيط الطرق رأينا وال الحديثة، املعدات
من غرينا وعمل نحن عملنا حساب عىل يسرتيح أن يريد شعبًا وجدناهم كله، ذلك من
James Truslo اسمه لكاتب املوضوع هذا يف قيًما كتابًا تقرأ أن لك أحب إني … الشعوب
نفسية قرابة من األملان وبني بيننا ما الكاتب هذا يحلل ففيه «األمريكي»؛ وعنوانه Adams
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الجيش يف بكبايش صديق يل كان … عنهم ونختلف اإلنجليز عن نبعد وكيف وروحية،
يف حتى يرتدد فلم أملانيا، يف محاربًا يزل لم وهو خطابًا إيلَّ أرسل الحرب، أيام األمريكي
األرض إىل فوًرا انرصفوا هزيمتهم بمجرد فهم قلبه؛ بكل األملان يل د يمجِّ أن الظروف تلك
يزرعوا ولم طعام بغري اإلنجليز كان ملاذا بربك: يل قل ينشئونها، الحياة وإىل يزرعونها
ويملئون يزرعون الناس فرتى فرنسا، إىل إنجلرتا من آتيًا املانش بحر تعُرب كنت أرضهم؟
يف وكثرة الخريات يف قلة إال ترى فال إنجلرتا إىل البحر فتعرب تعود ثم بالطعام، أسواقهم

والكربياء! الصلف
وفلسفة، أدب من بهم الخاص األمريكي الفكر عن الحديث إىل «ف» السيد وانتقل
أو بو» ألن «إدجر ب شبيه العالم آداب يف فأين مقلدين؛ أتباع مجرد ليسوا إنهم فقال:
من صفوة أننا هو التاريخ، شهده شعب أعظم هو شعبًا منا خلق الذي إن … «إِمْرُسن» ب
إىل هذا كلها؛ األجزاء يف ما أحسن فيها عجينة املزيج هذا من خرجت فكأنما شعوب، عدة
سرينا، وتعطِّل تعوقنا بالية تقاليد وراءنا يكن فلم البداية، نقطة من تاريخنا بدأنا أننا
الجميع. أمام الفرص مساواة يعرقل أن شأنه من يكون مما باألرس تفاخر بيننا وليس

إليه، فدعاني ل تفضَّ الذي للعشاء استعداًدا ثيابه ليغري «ف» السيد منزل إىل ُعدنا
للكاتب الجماهري» «ثورة كتاب هو قرأته، أني يعلم يكن لم كتاب عىل أطلعني وهناك
طبقات وعي نما كيف يبنيِّ أن هي الكتاب هذا غاية إن قال: … جاِست» إي «أورتيجا
ماركس قاله ما كل وهل فقال: ماركسية؛ رائحة ذلك يف إن له: فقلت بنفسها؛ الشعب
يف عندئٍذ نزال ال وكنا — خطبه إحدى يف قال أنه مرة روزفلت من أعجبني لقد خطأ؟
مجرى من معني حد إىل لكن عظيم وإيطايل حقيقي بطل موسوليني إن إيطاليا: مع قتال
إنك فقال: كالمه يف «ف» السيد ومىض … الخطأ فبدأ الحد ذلك جاوز أنه غري حياته،
الحدود. تجاوز من خطؤهم يأتي ممن وأرضابه ماركس عن كهذا شيئًا تقول أن تستطيع
األمريكيني األدباء بعض حول يدور العشاء مائدة عىل «ف» السيد مع حديثي كان
ذكرهم ممن فكان «نيوأورلينز»؛ من إلهامهم استمدوا َمن خصوًصا واملعارصين، املحدثني
— القصة نعرف كنا هنا جميًعا إننا قال: الريح»، مع «ذهب كاتبة متشل» «مرغريت
مدينة يف ومعظمها املناظر، ونعرف — القصة عليها بُنِيَت التي الحقيقية الحوادث يقصد
بهما يتكلم الذي واالنفعال الحماسة رأيت حني ا حقٍّ دهشت … جورجيا) (بوالية أتالنتا
لم حني وجهه عىل قوية صفعة الجنوب صفعوا قد السينما رجال أن كيف «ف» السيد
الريح»، مع «ذهب يف الرئيس بالدور لتقوم الجنوب أهل من ممثلة عىل اختيارهم يقع
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بالدور تقوم ال فلماذا الجنوب، إىل ينتمي يشء وكل والكاتبة كلها القصة دامت فما
يُخِرج ألم املمثالت؟ أبرع من ممثالت يُخِرج لم الجنوب أَِألَنَّ الجنوب؟ من ممثلة الرئييس
وقدرًة؟ براعًة العالم ممثالت بني األول الصف من جميًعا وهن وفالنة وفالنة فالنة الجنوب
بممثلة جاءوا الكربى اإلهانة هذه يسرتوا ولكي السينما، بصناعة القائمون أهاننا لكن
فضًال هذا … اإلنجليزية) يل فيفيان (هي الشمال من هي وال الجنوب من هي فال أجنبية،
وملا الدوالرات، من ألًفا وسبعني خمسة أعطوها حني متشل مرغريت للكاتبة خديعتهم عن
أعطوها ما وأخذت الحساب، تناقشهم لم فيه تفكِّر وال أبًدا املال يهمها ال املسكينة كانت
هنا … دوالر مليون عن كاتبه أجر يقل أال ينبغي كان السينمائي الفيلم هذا أن مع إياه،
مليون نعم ال؟ ِلَم معلوم! فقال: دوالر؟! مليون قائًال: املبلغ ضخامة من دهشتي أبديت
أال … دزاير» املسماة الرتام «مركبة كتابه يف مليون ربع أخذ قد وليمز» «تنيسِّ إن دوالر،

جميًعا؟ الفنية حياتها يف هوليوود أخرجته فيلم أعظم هو الريح» مع «ذهب أن تعلم
إن فقال: الخارجي، بالعالم جهلهم يف األمريكيني نقد إىل بحديثه «ف» السيد وانتقل
يتوهم أمريكي وكل شيئًا، الخارجي العالم عن يعرف أال يوشك فاألمريكي ناقص؛ تعليمنا
وسذاجة جهل يف تراهم العالم، يف النظري منقطعة هي إنما أشياء من أمريكا يف ما أن
وجدت باريس إىل ذهبت ملا أنني مع نيويورك، مدينة يف التلفون دليل بضخامة يفخرون
الحجم، بضخامة األطفال فخر يفخر األمريكي … الحجم هذا ِضْعف هناك التلفون دليل
من وننتج مرتًا، كذا الشوارع واتساع طابًقا، كذا هو عندنا العمارة ارتفاع إن يقول فرتاه

وهكذا. … ألًفا كذا السيارات
فكان — أرضيه أن الدافع من وجزء — األمريكي العقل عن مدافًعا عليه رددُت هنا
عينيه ويف الفرح ابتسامة فمه وعىل وقدرتهم، نبوغهم يف األمريكيني عىل ثنائي إىل ينصت

الزهو. ملعة
أمريكا يف تجاري شارع أوسع هو الذي كانال شارع يف العشاء بعد قليًال مشينا
يتقد يكاد الليل إضاءة يف فوجدته نيوأورلينز، يف شارع أكرب يكون وبالطبع بأرسها،
ال إنني … نيويورك يف برودواي بشارع شبيه الوهج هذا يف وهو الوهج، من اتقاًدا
والية من كوملبيا يف الرئييس» «الشارع يعجبني وكان اإلضاءة، يف الشديد الوهج هذا أحب
وأبيض أحمر من فيه الضوء ألوان تمتزج كانت كيف أدري فلست الجنوبية؛ كاروالينا

جميًال؟! امتزاًجا وأزرق
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ديسمرب ٢٦ الثالثاء

الساحل عىل ضواحيها) إحدى هي (وهوليوود إنجلس» «لوس إىل الذاهب القطار بنا قام
متعبًا كنت ألني قيامه؛ فور بالقطار ُغَريَْفتي يف فنمت منتصفها، عند أمس ليلة الغربي
نهر القطار عليه يعرب الذي الطويل الكوبري أرى أن أود كنت أني مع النهار، عناء من
يف صحوت فلما … ميل ونصف أميال أربعة طوله يبلغ إذ الغربية؛ ضفته إىل مسسبي
الصبح ساعات املنظر كان تكساس؛ والية إىل لويزيانا والية من خرجنا قد كنا الصباح
بقاع أشهر هما تكساس والية من وجزء لويزيانا فوالية ومراٍع، زراعية حقوًال والضحى
ملعب عىل السكر» «وعاء اسم أُْطِلَق ثَم ومن السكر، وصناعة القصب زراعة يف أمريكا
شتى من األلوف ألوف الشتاء مباريات يف إليه يقصد الذي الجنوب، يف املشهور الكرة
تدريًجا دخلنا النهار انتصف ما إذا حتى واألرز، القطن حقول ترى وكذلك … البالد أنحاء
الصالبة، من يشء عىل أرض هي بل الصفراء، بالرمال هي ليست صحراوية منطقة يف
لبثنا الصحراوي املنظر هذا يف … جافة اللون رمادية متناثرة صغرية شجريات تغطيها
تتموج األرض بدأت الشمس غربت ما إذا حتى تكساس، والية يف كلها ساعات بعد ساعات

روكي. جبال بدايات فهي وإذَن قليًال،

ديسمرب ٢٧ األربعاء

وعندما أصبحت إذ ألنني الليل؛ أثناء الجديدة» «املكسيك والية قطعنا قد نكون أن بد ال
والية يف وهي فينكس مدينة العظيمة، املدينة هذه عند وقفنا القطار مطعم يف أفطر كنت
اآلن نكون أن بد فال وإذَن تل، شبه وال فيها تلَّ فال سهًال، منبسطة األرض … أرزونا
حني بني حظائرها ترى التي للماشية مراٍع أو مزروعة، حقول وهو الهضبة، سطح عىل
مورًدا تكون أن بد ال هنا املاشية رعاية أن فتعلم والتنسيق، النظام حسن يف غاية وحني

الثروة. موارد من ضخًما
واليتَي حدود عند تقع التي «يوما» مدينة عند القطار وصل بقليل الظهر وُقبيل
يف وتدخل أرزونا من فتخرج النهر تعرب كلورادو، نهر عىل تقع وكالفورنيا، أرزونا
عرش القطار يقف فعندها التفكري، وتثري الخواطر تثري «يوما» مدينة لكن … كالفورنيا

… شئت إذا الرصيف إىل فتنزل ذلك، إىل العربة خادم وينبهك دقائق،
عىل جالسات نساء متقاربة مسافات عىل فوجدت «يوما» محطة رصيف إىل نزلُت
ت َرصَّ قد منهن وكلٌّ األصليني، السكان الحمر، الهنود من الباقية البقية من هن األرض،
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ينظرن ال الوداعة، عليهن تبدو ا، جدٍّ نظيفات هن شابهها، وما العقود من قليًال أمامها
بضاعتها من يشرتي ملن حتى تنظر ال األرض، نحو رأسها أَْحنَْت قد منهن فكلٌّ أحد، إىل
العقد أخذت بل الثمن عن تسألها لم عقًدا، إحداهن من تشرتي سيدة رأيت فقد شيئًا؛
األرض! إىل تنظران تزاالن ال وعيناها النقود وأخذت يدها الهندية فمدت نقوًدا، وناولتها

بالقبول. رأسها هزَّت أنها هنالك ما كل
عىل منترشة محابس يف اآلن يقيمون — للبالد األصليون السكان — الحمر الهنود
مجموعة لكل وُسِمَح مجموعات، مجموعات وا ُحِرصُ فقد وعرضها، املتحدة الواليات طول
بقْدر الثروة موارد من فيها ما وتستغل هناك أرضها تزرع أن محبسها يف محصورة
يَُعدُّون ال وحدها) «الهنود» بكلمة يسمون أمريكا يف (وهم الهنود هؤالء لكن مستطاعها،

واالنتخاب. التصويت حق مثًال لهم فليس املواطنني؛ من
هذه من محبس حينًا، القطار عندها وقف التي هذه «يوما» مدينة من وبالقرب
أو عام مائتي منذ إنه هذا: هو عندئٍذ رأيس مأل الذي املقلق والخاطر … الهندية املحابس
يف اآلن! نعرفها التي أمريكا هناك تكن لم البالد، أصحاب هم الهنود هؤالء كان نحوها
ا جدٍّ الوجيزة الفرتة هذه يف العدم؛ من خلًقا العظيمة األمة هذه ُخِلَقت نحوها أو عام مائتي
وسياسة، وفنٍّا علًما ُمِلئَت وحضارة، ومدنية واستثماًرا تعمريًا الواسعة القارة هذه ُمِلئَت
البالد يغتصبوا أن الدخالء لهؤالء العدل من يكن لم إنه أتقول … غزًوا العالم غزت إنها
أم بنتائجها التاريخية الحركات عىل نحكم هل االغتصاب؟! نتيجة هي وهذه أهلها، من
ماضيها إال اللهم ماٍض، إىل تستند أنها تدَّعي وال ُخِلَقت، عظيمة أمة هذه بمبادئها؟
ذلك بعد فهل … مسيحيتها بسبب جاءت بل مسيحيتها، ومعها جاءت فقد نعم الديني؛
يف لإلنشاء يصلح كالم هذا األقدمني؟ تراث إىل باالستناد إال يكون ال النهوض إن نقول:
ببطالنه؛ صارًخا الواقع فسيجد تفكريه، يف ا جادٍّ يكون أن يريد َمن أما التالميذ، كراسات
عىل فحتى حال، كل عىل الثقايف؟ أمريكا مايض نفسها هي األوروبية الثقافة إن نقول: أم

إنساني. ماٍض هو إنما قومي، ماٍض هناك فليس الفرض، هذا
العرب يتذكر أن دون األدنى الرشق من رجل عىل الخواطر هذه تمر أن يستحيل إنه
أعينهم ليفتحوا العرب! ليحذر لكن التاريخ؟! مجرى ينحرف كيف يدري فمن وإرسائيل،
يكون أن التاريخ منطق يف مستحيًال فليس الرمال؛ يف رءوسهم وا يدسُّ وال الحقائق إىل
ليس مرة! أول أمريكا إىل نزح َمن بمثابة األوسط الرشق إىل النازحون اإلرسائيليون
ينتهي ثم يتضاءلون الحمر، الهنود بمثابة العرب يكون أن التاريخ منطق يف مستحيًال
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وفاعلية علًما أكثر هو ملن فالحياة انقراض؛ إىل ثم فيها، ينحرصون محابس إىل مصريهم
أعىل. حقيقة الحقيقة هذه وراء وليس ونشاًطا،

صحراء إال نرى ال ساعات عدة ورسنا كالفورنيا، مدينة دخلنا «يوما» مدينة بعد
علمت وقد النخيل؛ من مجموعة ترى وحني حني وبعد وكثبان؛ رمال مرص: يف كصحرائنا
إىل تحتاج التي األدوار بتمثيل السينمائية الرشكات تقوم الرملية الصحراء هذه يف أن
اللحظة يف — بالذات السطر هذا بل — السطور هذه أكتب وإني … عرب وإىل صحراء
مشتًى وهي النخيل) عيون (أي سربنجز» «بام محطة عند القطار فيها وقف التي
بيضاء، ثلوج بعضها قمم تغطِّي عالية، جبال البعيد الغربي األفق يف بََدْت وقد مشهور؛
… خارجه الساطعة الشمس هذه وأمام القطار، داخل الدافئ الجو هذا يف غريبة تبدو
التخصيص وجه عىل تكون أن لعلها بل روكي، جبال من الغربية الحافة تكون أن فلعلها
صيًفا الثلوج وتغطيها روكي، جبال من املكان هذا يف هي التي دينو برنار سان قمة

وشتاءً.
فأثر اإلسالمي، األندليس الطراز عىل فناء للمحطة أنجلس»؛ «لوس محطة يف نزلت
قبل اإلسبانيني أيدي يف كان إذ املكان؛ هذا يف قويٍّا يزال ال — يبدو ما عىل — اإلسبان
املحطة عند وقوفنا ُقبيل بها وقفنا التي فالضاحية … املتحدة الواليات إىل يئول أن
واملدينة «الحمراء»؛ العربية لكلمتنا اإلفرنجية الكلمة وهي «الهامربا»، اسمها الرئيسية
ردهة … «املالئكة» معناها التي اإلسبانية العبارة وهي أنجلس»، «لوس اسمها: نفسها
التفخيم ألفاظ يجعل ا حدٍّ والفخامة العظمة من بلغتا قد بها االنتظار وغرفة املحطة

معنًى. بغري تافهة
أنجلس، لوس يف الليلة هذه ألقيض فيه نزلت الذي الفندق يف بحقيبتي أقذف أكد لم
الخامسة عندئٍذ الساعة وكانت ببعضها، مرسًعا أطوف الشوارع إىل كالنَِّهم خرجت حتى
الرشقي، الساحل عىل كوملبيا يف مساءً الثامنة اآلن تكون (وهي الغربي الساحل بتوقيت

الليل). منتصف بعد الثالثة مرص ويف
من الضخم العدد هذا الرسيعة، املشية هذه يف العابر نظري استوقف ما وأهم
جدران إىل مسندة وظهورهم وقفوا ونساء، رجال من الشوارع جوانب عىل الواقفني
وأمارات التعطُّل عالمات جميًعا وعليهم املارة، يف متفرِّسني ينظرون التجارية، املحالت
من ركن ويف لبيتهوفن، تمثال فيه صغري متنزَّه إىل الطواف بي وانتهى والضجر، امللل
بارك» «هايد كأنها خطيب جماعة كل يف ووقف جماعات، جماعات الناس ازدحم املتنزه

أخرى.
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صدورهم يف يُِكنُّون امليدان هذا يف املزدحمني من كبريًا عدًدا أن يف أشك ال إنني
جبهته عىل قبعته أمال وقد منهم الواحد ترى مالمحهم: يف باٍد فذلك للجريمة؛ استعداًدا
إىل قليًال املعوج فمه يف مهملة سيجارة ووضع القبعة، إطار تحت من أعىل إىل بعينه ونظر
قد هؤالء من كثريين أن فالظاهر منهم؛ كثريين عىل اليأس بل االستهتار، يبدو جانبيه أحد
هذا أقتحم وأنا خفيف خوف من أخُل فلم … عمل عن يبحثون أنجلس» «لوس إىل جاءوا
وكان أسمع، بينهم فوقفُت أعضائها، بني املناقشة احتدَّت جماعة هناك كان … الزحام
أبيضان، وامرأة ورجل آخر زنجي آخرين: ثالثة إىل يتكلم كان زنجيٍّا، وقفت حني املتكلم
الخبز، من بيشء إليه فليبعث ينتحر أال له أراد إذا هللا إن وانفعال بحرارة الزنجي فقال
اآلخر الزنجي عليه فرد … منه فاستبداد باالنتحار يسمح ال ثم خبًزا يرسل ال أنه أما
إنك له: قائًال امليضء، جانبها من األمور إىل النظر وإىل باهلل، اإليمان صدق إىل إياه داعيًا
عنقه يضع َمن أن جيًدا اعلم ولكن عنقه، فيها يضع ثقوب عن العالم هذا يف يبحث كمن
الزنجي تؤيد بحرارة البيضاء املرأة تكلمت هنا … وقىض اختنق الثقوب هذه من ثقب يف
بذراعي وممسًكا إيلَّ، الكالم موجًها حديثه استئناف إىل األول الزنجي وعاد يأسه، يف األول

انرصفُت. حتى ذراعي يرتك كاد وما نقودي، محفظة عىل بذراعي فضغطت بيده،

يناير الخميس٢٨

لوس ضواحي من قريبة ضاحية هي التي هوليوود إىل رحلة يف الصباح منذ اشرتكُت
حتى الرحلة، يف املشرتكني الزائرين تلتقط الفنادق عىل الكبرية السيارة مرت … أنجلس
الركاب ينبئ السيارة سائق أمام وامليكروفون غايتنا، نحو بنا سارت العدد تكامل ما إذا
السينما مخرجي إن به مررنا منظٍر عن قال ومعامله؛ الطريق عن به ينبئهم أن أراد بما
أخذ وهكذا … بها شبيه ألنه الرفيريا مناظر يريدون حني املكان هذا يستخدمون ما كثريًا

هوليوود. إىل وصلنا حتى الطريق جانبي عىل نراه ما كل عن لنا يعلِّق
يف أنا وإذا الحسان، وبالنجوم باملالهي صاخبًا مكانًا هوليوود سأجد أني ظننُت
وال حسان وال مقاهي وال مالهي وال الطريق يف مارَّة فال املناطق، تكون ما أهدأ منطقة
فسيحة، شوارع جوانب عىل امتدت وطيئة مباني إال شيئًا أرى ال إنني الحسان! شبْه
مصيف أو مشتًى إىل آهلوه رحل هادئ حي بني كأنني كامل، والهدوء شامل والصمت

ديارهم. أبواب وأغلقوا
وهذا دزني، والت ستوديو هذا بها: نمر التي األماكن ي يسمِّ السيارة سائق كان

وهكذا. هوب» «بُْب منزل وهذا كوملبيا، ستوديو
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فهو أرجائه؛ يف لنطوف بالسيارة إليه دخلنا يونيفرسال ستوديو إىل وصلنا وملا
لإلخراج ُمَعدَّة «مناظر» هناك رأيناه ما وكل مهجور، مكان هو كأنما هادئ مكان أيًضا
البعيد: الحد هذا يبلغ السينمائي الخداع أن أتخيَّل أكن لم أني الحق … السينمائي
الحيوان حديقة يف الشاي بجزيرة تحف التي بالبحرية شبيهة ا جدٍّ صغرية بحرية فهذه
مناظر تُؤخذ وهنا نخلتان، أو ونخلة املزروع الغاب من مجموعة جانبها وإىل بالقاهرة،
هي أربعة، أو منازل ثالثة فيه ما كل جبل سفح عىل آَخر ركنًا وترى … أفريقيا! أواسط
فيه ُمثَِّلت الذي املنظر هو هذا لك يُقال ثم للمنازل، نماذج هي قل بل ا، جدٍّ صغرية منازل
من املاء تحت ما مناظر تُمثَّل الفنطاس هذا يف إن لك فيقال فنطاًسا ترى … كذا! رواية
بهذه وإذا كذلك، ا جدٍّ صغرية وقاطرة ا جدٍّ صغرية قطار عربة ترى … وغريها! غواصات
االستوديو أركان من ركن يف قطاًرا؛ أرادوا إذا يستخدمونه الذي القطار هي «اللعبة»
يقيمونها التي الخشبية األلواح هذه مهدم، بيت بقايا كأنها الخشب ألواح من أكداس
التي الكنيسة هو األحمر، الطوب من صغريًا بيتًا هناك ترى … واملدن! الشوارع لتكون
الخبز رقائق الهواء يف أسقطوا متساقًطا ثلًجا أرادوا إذا الزواج؛ حفالت فيها يمثلون
الشتاء ثلج يتطاير كما الهواء يف خفيفة الرقائق فتتطاير أبيض لونًا طالئه بعد املقدد
املناظر تأليف يمكن كيف لها حد ال دهشة ألدهش وإني البساطة، يف غاية يشء كل …
أن فالظاهر الساذجة؛ البسائط هذه من السينمائية األفالم يف يؤلفونها التي العظيمة

مرة. ألف بألف أظن كنت مما أكثر السينمائي الخداع
هيئة عىل منخفٌض وهو هوليوود» «وعاء يسمونه ما وقصدنا االستوديو من خرجنا
لجلوس «الوعاء» جدران تُْستَْخَدم حيث الكربى املوسيقية الحفالت فيه تُْعَقد الوعاء،

الجدران. ج تدرُّ مع تتدرَّج مقاعد عىل املستمعني
وبناؤها العمومية، املكتبة فدخلت أرجائها؛ يف أجول أنجلس» «لوس مدينة إىل ُعدُت
امتألت للمجالت غرفة يساره عىل الداخل يجد القاهرة، يف األطباء بنادي الشبه شديد
تدخل ثم كذلك، مقاعدها امتألت اليومية للصحف غرفة يمينه وعىل بالقارئني، مقاعدها
مجموعة وكل صدوًرا، الكتب أحدث عليها برفوف مغطاة جدرانه فرتى أوسط، بهٍو إىل
الجديدة؛ الكتب هذه عىل الرسيع االطالع من تمكِّن مقاعد جانبها إىل ُوِضَعت رفوف من
غري (أي األجنبية باللغات ُكِتبَت التي للمؤلفات َصت ُخصِّ فسيحة غرفة دخلُت وبعدئٍذ
كتابًا بينها أجد لم لكني األرض، لغات من أذكره ال وما أذكره ما كل فتتبعت اإلنجليزية)
أنتقل جعلُت وهكذا … فيه نعيش الذي العالم هذا من لسنا كأننا العربية باللغة واحًدا
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القراءة؛ يف اليرس كل اليرس وألجد بالقارئني، مليئة ألجدها غرفة إىل غرفة من املكتبة يف
منها يأخذ وأن شاء، كيف يستعرضها أن وللقارئ مكشوفة، رفوف عىل كلها فالكتب
ويرتك شهوته، ملء ويقرأ القاعة، يف شاء حيث كتب من اختار بما يجلس ثم شاء، ما
الكتب لتلتقط صغرية، عربة أمامها تدفع العاملة تمر حتى املنضدة، عىل هي حيث الكتب

أماكنها. إىل وتردها املرتوكة
تدل كثرية أشياء فيها طبيعية، غري مدينة هوليوود ضاحية فيها بما أنجلس» «لوس
االنتماء روح يجمعهم ال سكان من مجموعة أنهم أعني مصطنع؛ مجتمع أهلها أن عىل
تميض ثم لعمل، منِجزة أو عمل عن باحثة املدينة إىل تأتي جماعة هم واحدة، مدينة إىل
بجذور املكان يف يرضبون مثًال الجنوبية) كاروالينا (بوالية كوملبيا كأهل هم وليسوا عنها،
تحسُّ ولذلك طبيعي؛ مجتمع كوملبيا يف وأجدادهم؛ آبائهم بيوت يسكنون حيث عميقة،
الذي السينمائي باالستوديو أشبه فاملدينة أنجلس لوس يف هنا وأما الحياة، حرارة فيه
واألمر معني، غرض أداء بغية رسيًعا قياًما املصطنعة املدن فيه تقوم هوليوود، يف شهدته
من فيها بما عامرة مدينة ذلك مع أنجلس» «لوس لكن … «تمثيل» آخره إىل أوله من كله

العمل. ونشاط الناس ازدحام

يناير ٢٩ الجمعة

إىل القطار دخول ويف فرانسسكو، سان محطة إىل الباكر الصباح يف القطار بي وصل
هذه فكانت كبريًا، مركبًا ورأيت رسيعة، ملحة الهادي املحيط ماء ملحُت املحطة حظرية
وضبابه الصبح بسحاب غبشاء السماء وكانت الهادئ، املحيط عىل ألقيها نظرة أول
وهناك لندن، يف بادنتُن بمحطة شبيهة وهي فيها، جمال ال فرانسسكو سان محطة …
قبيحة انتظار غرفة إىل معهم فانتهيت تيارهم، ذهب حيث إىل املسافرين غمرة يف مشيت
كبرية بخارية معدية ركبنا هناك ومن األزرق، باللون مطلية خشبية مقاعدها املنظر،
طرفيه يصل الذي الخليج وهو … فرانسسكو سان مدينة حيث إىل الخليج بنا عربت
امليل؛ وربع أميال ثمانية طوله العالم، يف كوبري أطول ألنه املشهور؛ أوكالند كوبري
هادئة عندئٍذ الخليج مياه وكانت الكوبري، بحذاء الخليج عْرب بنا تسري املعدية وكانت
بالجبال؟ مستور الخليج ألن ذلك كان فهل أزرق، زجاج من مصقول لوح فكأنها ا، جدٍّ

دائًما؟ بطبعه «هادئ» املحيط ألن أم البحر؟ يهدأ حني الباكر الصبح ساعة ألنها أم
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أْن — فرانسز سان فندق — فيه نزلت الذي الفندق إىل وصويل فور فعلته ما أول
هي دائًما فطريقتي السري؛ طريقة لنفيس ألصمم البلد؛ خريطة أدرس البهو يف جلسُت

أزورها. التي املدينة أجزاء من به أطوف أن استطعت فيما األقدام عىل السري
كبريان: شارعان عندها يتالقى بقعة فرانسسكو سان يف إليه قصدت مكان أول كان
هناك فأوًال العامة، األبنية من مجموعة هنا فها ألسرت»، «ماك وشارع نس» «فان شارع
حديقة تتوسطه مربع ميدان من بأرسه ضلًعا يشغل وهو الحكومة» «بناء يسمونه ما
الحمام من عرشات جدرانها وحول حافاتها عىل حطَّ بديعة نافورة وسطها يف جميلة
الحكومة» «دار واجهة إىل مبهوًرا ونظرت الحديقة وسط وقفت البيضاء؛ املاء طيور ومن
مكوَّن ومدخله واشنطن، يف الكابتول كقبة كبرية عالية قبة وسطه تعلو فخًما بناءً فرأيت
نحو عىل األطراف مذهبة والرشفة واألبواب رشفة، فوقها تمتد حديدية أبواب عدة من
يف قام الذي الرائع املصقول البهو يف الرفيعة قبته تحت ووقفت البناء دخلُت … جميل
مع يتناسب بما مذهبان وحاملها والنجفة حامل، عىل كبرية نجفة األربعة أركانه من كلٍّ

املدخل. أبواب مع يتناسب كما الداخل، من القبة زركشة
العامة؛ املكتبة بناء فهناك الحكومة، لدار املقابل الجانب إىل امليدان فعربُت ُعدُت
تعلوه الدرجات مسطوح عريًضا ُسلًَّما البهو صدر يف أمامك وترى بهو، فيالقيك تدخل
لم السُّ هذا اصعْد … نفسه البناء حجر يف بربوز مزخرف مقوس السلم وسقف أعمدة،
مصقولة نظيفة فسيحة قاعة هي (الفيش): البطاقات غرفة أمامك لتجد مبهوًرا مسحوًرا
غرفة ومن البلور؛ من ا جدٍّ كبرية نجفة سقفها من تتدىل منظمة، هادئة ساطعة المعة
خمسني عن طولها يقل ال طويلة قاعة بدورها وهي املطالعة، غرفة تدخل البطاقات
وهناك، هنا متناثرون قراء مقاعدها عىل وجلس الكتب، برفوف جدرانها ت ُرصَّ مرتًا،
أرشطة ثالثة مصدرها املطالعة غرفة يف واإلضاءة الضحى؛ من مبكرة ساعة يف نزال فما
الذوق أساس عىل م مصمَّ كله البناء … هادئ وذوق هادئ ضوء القاعة: بامتداد تمتد
اصفرار، يف اللون بنِّي والبالط طالء، بغري الجريي الحجر لون لونها فالجدران الهادئ؛

… الحجر من مرآة األرض يف جزء كل مصقول، مصقول مصقول إنه
جلس حيث بالقاهرة؛ الخلق باب مكتبة يف البطاقات غرفة متذكًرا وقفت هناك
قذرة، صواوين بالجدران أحاط وحيث قذرة؛ أوراق عليها تكدست مناضد أمام املوظفون
فال فقري، شعب إننا أخي، يا ِرْسِلك عىل قائل: يقول وقد … قذرة بطاقات األدراج ومأل
القذر األدكن الخشبي بالحاجز الفقر شأن ما قائًال: أجيب وأنا ومرص؛ أمريكا بني تقارن
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بالسيدات، ا خاصٍّ القاعة من جزءًا ليحجز هناك البطاقات غرفة يف أقاموه الذي القبيح
التفكري؟! ر وتأخُّ الطباع وقذارة الثقافة وقلة الذوق قبح من كومة كله املكان أصبح حتى
البلد من أنها أعني كله؛ الشعب إىل بالنسبة االستقبال غرفة هي العامة األماكن هذه إن
هي العنوان هي فيه، ما وأجمل فيه، ما أنظف هي املنزل، يف االستقبال غرفة بمثابة
يزور وإنما البيوت يدخل ال الزائر ألن الغريب؛ الزائر عند كلها األمة هي العام، الذوق

العامة. األماكن
بناءها فاخرتقُت الحكومة، دار إىل راجًعا امليدان فعربُت وُعدُت املكتبة من خرجُت
حديثني توءمني بناءين خروجك عند تجد وهناك األخرى، الناحية من الشارع يف ألخرج
دار تزخرف التي الذهبية الزخرفة مع تتناسب مذهبة واسعة بوابة لها حديقة بينهما
«بناء يُسمى واآلخر األوبرا، دار التوءمني البناءين هذين وأحد … لها املقابلة الحكومة
املجاهدين» «بناء ويف الحرب، شهداء ذكرى لتخليد أُقيما قد البناءين وكال املجاهدين»،
أساسها عىل التي الوثيقة أعدوا حيث الثانية؛ العاملية الحرب عقب الدول مندوبو اجتمع

املتحدة. األمم منظمة أُنِْشئَت
ما رسعان أنني مخدوًعا وظننُت الذهبية»، البوابة «متنزه بلغُت حتى رسُت وبعدئٍذ
البوابة «متنزه أن أدراني ذا فَمن املحيط، حافة ألبلغ قدميَّ عىل سائًرا املتنزه هذا أعرب
ميل؟ ونصف أميال ثالثة طوًال يمتد وأنه فدان، ألف من أكثر مساحته تبلغ الذهبية»

الطبيعي للتاريخ ومتحف لألسماك ومتحف الحارة املناطق لنباتات متحف املتنزه يف
األماكن بهذه أطوف أن أريد كنت وقد للشاي، يابانية وحديقة والفنون لآلثار ومتحف
أدور كنت ربما أني ظننت لقد حتى شيئًا، أبلغ ولم ومشيت ومشيت مشيت لكني … كلها
الطريق يف أحد ال … مارَّة من أالقيه َمن أول أسأل أن وأردت أتقدم، فال املتنزه ممايش يف
وأخريًا … املمايش يف تنساب سيارات من الخرزات متصل ِعْقد تراه ما كل ألسأله، يميش
فكتبُت يسمع، ال أصم فوجدته أسأله، إليه فقصدت يتنزه، الشجر بني هناك رجل هذا
عدم عن اعتذر ثم بالورق، يلصقها كاد التي بعينه يحدِّق فراح الورق، عىل السؤال له
يريد، ما عىل دالة إشارات بيده أشار بل ينطق، لم اعتذاره يف وهو املكتوب، رؤية إمكان
ماشيًا صادفتُُه الذي الوحيد الرجل هو هذا وأبكم، وأعمى أصم … أبكم كذلك فهو وإذَن

يتنزه. الحديقة يف
عىل جنًة أخرتق إنني السري؟ إليه يؤدي وما يل وما السري، واستأنفت هللا استعنُت
األرض من البقعة هذه كانت لقد العالم! يف نوعه وحيد يكون أن بد ال املتنزه فهذا األرض؛
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يف تمثاًال له أقاموا واحد رجل وبفضل جرداء، صحراوية رملية كثبانًا ١٨٧٠م سنة حتى
يستطيع ما مدى إىل انظر األرض؛ عىل الجنة هذه أُنبتت مكالرن» «جون هو املتنزه وسط
النبات، أنواع من نوع آالف أربعة من أكثر الحديقة يف إن ويُقال ينشئه! أن واحد رجل

العالم. أنحاء كل من بها جيء
لآلثار ينج» «دي أولها الفسيح، املتنزه هذا من املتاحف مكان إىل وصلت وأخريًا
فيها ما كل غرفًة تجد فمثًال الطرافة؛ من كثري عىل متحف وهو مرسًعا، ُطْفتُه والفنون،
من منقولة نافذتها أخرى وغرفة بإسبانيا، كنيسة من منقول سقفها أن هو معروض من
ويف الفالني؛ العرص من فرنسية غرفة جدران نفسها هي جدرانها وثالثة بأوروبا، كنيسة
وهي الفيوم، يف ُوِجَدت مومياء وفيها األثرية، األواني بعض فيها مرصية غرفة املتحف

باسمه. املتحف ي ُسمِّ الذي ينج» «دي املتحف إىل وأهداها البطالسة عهد من
واألدب: املوسيقى لرجال وهناك هنا تماثيل األسماك متحف إىل طريقي يف ورأيت
فانتيز» «سري ل جميل وتمثال عايدة)، أوبرا (صاحب «فردي» ل وتمثال لبيتهوفن، تمثال
ران يصوِّ لعلهما فارسان أمامه وركع الحجر، من كومة عىل أُقيم كيشوت) دون (مؤلِّف

… بانزا وسانكو كيشوت دون
بداية منذ خطتي صممت فقد الشاي؛ وأرشب ألسرتيح اليابانية الحديقة دخلُت ثم
يف ويابانية نباتها، يف يابانية الحديقة … جهادين بني راحة الجلسة هذه أجعل أن الصباح
كبري تمثال ويف قنواتها، عىل امُلقامة الكباري ويف أرجائها، يف املنتثرة األعمدة ويف تماثيلها،
صغري، مربع فضاء أمامه كشك وهو الشاي، «كشك» دخلت وأخريًا … فيها أُقيم لبوذا
مقاعد وحولها القوائم، سوداء السطوح حمراء مناضد تحتها ت ُرصَّ يابانية، مظلة تعلوه
بشاي يابانية فتاة الكشك من وتجيئك والتلوين، التقسيم بنفس صغرية مناضد كأنها

اليابانية. الطريقة عىل

يناير ٣٠ السبت

بالكتابة مكتوبة الالفتات ه: بأَْرسِ حيٌّ هو … فرانسسكو بسان الصيني الحي إىل ذهبت
املسيحيني الشبان وجمعية هناك، الكنيسة حتى باإلنجليزية) يساويها ما (وتحتها الصينية
بألوان ُطِيلَ قد معظمها إن ُقل أو الطراز، صينية املباني ومعظم بالصيني، اسمها ُكِتَب
— جرانت شارع — هناك شارع وأهم البناء؛ يف الصيني الطراز هيئة عىل يبديها ورسوم
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إليه أعود أن مصمًما الصيني الحي تركت … الصينية والدكاكني باملطاعم عامًرا تراه
نفيس. يف وقعه لجمال

التي العالم بالد بني معشوقتي اآلن هي عامة بصفة فرانسسكو سان أن الحقيقة
يف إعجازها ليس … طعًما وأحالها دًما األرض بالد أخف أنها إيلَّ ليُخيَّل وإنه رأيتها،
لكنها رقعتها، واتساع حجمها كرب يف وال ضخمة، ليست مبانيها ألن مبانيها؛ ضخامة
شوارعها أهو منها؟ الجاذبية موضع الدقة وجه عىل أين أدري وال جذاب، طابع ذات مدينة
املطاعم هذه أهو املحيط؟ شاطئ عىل موقعها أهو الجبل؟ سفوح مع الهابطة الصاعدة
كثرة يف أهو الذوق؟ حسن باإلجماع وكلها الكثرية، والفنادق الكثرية واملراقص الكثرية
هذه يف هو أم والفنادق؟ والدكاكني الشوارع يف يشيعونها مرحة روح وللزائرين زائريها،

فرانسسكو. سان يف يقيم أن هللا له أراد َمن السعيد السعيد مجتمعة؟ كلها األشياء
يوهم ما فرانسسكو سان عىل خلع الذي الحي ذلك مؤقتًا، الصيني الحي تركت
الواليات بلدان سائر من بذلك فتميزت الزمن، جالل من مسحة عليها خلع وبالتايل بالِقَدم،

… الحداثة هو األول طابعها التي املتحدة
أنني ظانٍّا — أوكالند كوبري — الجبار فرانسسكو سان كوبري إىل وقصدُت
املسافة يساوي ما طوله يبلغ يكاد كوبري وهو بلمسه، ألستمتع عليه أسري أن مستطيع
عىل ذلك بعد واعتماده صخرة، عىل وسطه يف يرتكز الجيزة، وهرم القاهرة وسط بني
التمسُت ساعة، نحو تجاهه رسُت أن وبعد … اآلخر عىل أحدهما نصفيه وارتكاز التوازن
وبينما … للمشاة! به مكان أال وجدت حينًا، وبالسؤال حينًا بالخريطة مهتديًا طريقي
رجل جاء الطريق، استفرسته رجل مع — الكوبري إىل طريقي يف وأنا — أتحدَّث كنت
… مال ال قائًال: األبيض فقاطعه … واحدة بكلمة يل اسمح قائًال: محدثي وخاطب أسود
فانرصف … مال ال قائًال: األبيض فقاطعه … واحدة بكلمة يل اسمح يقول: األسود عاد
هذه مرىض، إنهم الزنوج؛ هؤالء مساكنُي هذا: يل فقال األبيض أحدِّث ومشيُت الزنجي،
يصلحون ال الزنوج بأن قولهم كثريين من تسمع قد لتدهورهم، األساسية العلة هي
ُعولجوا ولو أقل، وال أكثر ال مرىض هم ال، لكن ذلك، إىل وما كفاية، بغري وأنهم للعمل،

أمرهم. لصلح
وركبت املحيط، شاطئ حيث إىل الشمايل، املدينة طرف إىل أذهب أن صممُت
جدٍّا شبيه العامة السيارة من نزويل نقطة عند «الكورنيش» … هناك إىل عامة سيارة
اإلسكندرية شارع ِضْعف الشارع لكن برش، سيدي عند اإلسكندرية يف «بالكورنيش»
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املكان … األطفال ولعب للهدايا ومحالت ومطاعم ودكاكني «لونابارك» هناك اتساًعا؛
ترى آن بعد آنًا املحيط شارع وعىل … فرانسسكو سان بجمال يليق ال عامة بصفة
لرؤية تستخدمه أن شئت إذا النقد من قطعة فيه فتضع قائمة، عىل مثبتًا مقرِّبًا منظاًرا

املجرد. نظرك بها إليك يأتي ال أبعاٍد عند املحيط
أتذكر أن عندئٍذ وتمنيت الهادي، املحيط جانب إىل سائًرا أراني أن نشوة يف كنُت
املحيط شارع من كبري جزء … الهادي» املحيط إىل نظرة أول «عند اإلنجليزية القصيدة
خرضة األعىل جزئه عىل للصعود، يصلح أظنه ال خشنًا صخًرا الجبل حائط به يحف
وصلت قصرية مشية وبعد … هوائية طواحني الجبيل الحائط حضن يف وترى وشجر،
موقعه وحسن طعامه بجودة كله العالم يف معروف إنه يُقال الذي الصخرة» «بيت إىل
العرس، بثياب عروسان نفسها اللحظة يف دخل أْن السعيدة املصادفات ومن دخلته، …

بذلك. فاستبرشت الجميل، الزهر من طاقات تحمل األصدقاء من مجموعة ومعهما
تُعرفان كبريتان صخرتان املحيط ماء وسط ويف الصخرة» «بيت من مقربة عىل
«بيت وأمام … البحر سباع من عليهما بما تموجان ألنهما البحر»؛ سباع «صخرتا باسم
أن إال معنًى لهذا أفهم وال الحرب! بثياب بوذا لكنه لبوذا، كبري تمثال الشارع يف الصخرة»
أو كفاح بوذية البالد، هذه إىل الصينيون بها جاء التي البوذية هي هذه أن املقصود يكون
القديم الهندي الفن يمثِّل ا جدٍّ طويل عمود التمثال جانب عىل يقوم وكذلك … كهذا يشء
فوق أحدها ُركَِّب أمساخ عن عبارة وهو األصليني)، البالد سكان الحمر، الهنود فن (أعني

طويل. عمود سلسلتها من يتكون حتى اآلخر
إىل امليناء من أعود أن وأردت مختلفة، أحجاًما السفن عرشات حيث امليناء وزرُت
َمْعَلًما ليكون به يحتفظون «أثري» ترام فرانسسكو سان ففي بالرتام؛ املدينة وسط
معدني بحبل يَُشدُّ ألنه الحبل»؛ «عربات عليه يُْطَلق الذي الرتام وهو املدينة، معالم من
بقوة األرض تحت يتحرك الحبل القضبان، تحت كركرته تسمع األرض تحت ممتد ضخم
املتحرك، الحبل ذلك العربة لتمس قابًضا مفتاًحا يزيح أن الرتام لسائق ويكفي الكهرباء،

حركته. مع فيسري
«اللونابارك»، عربات من عربة يف كأنني فكنت صاعد شارع يف الرتام هذا ركبُت
يسكن كان القمة هذه عىل أنه التسمية وأصل نُب»، «تل تُسمى قمة إىل صاعد والشارع
القصور يسكنون كانوا وملا أمريكا، يف الحديدية الخطوط أنشئوا الذين األثرياء أثرى
عىل تُْطَلق كانت كلمة هي (التي «نابُب» اسم البقعة هذه عىل الناس أطلق هناك، الفخمة
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بهذا معروًفا التل يزال وال «نُب»، فأصبحت الزمن مع الكلمة ت اختُِرصَ ثم الهند)، أمراء
عنه. األثرياء نزوح من الرغم عىل االسم،

عنه الرجل فبحث ،٥٦١ رقم غرفتي مفتاح وطلبُت ألسرتيح، عًرصا الفندق إىل ُعدُت
وطلعُت احتياطيٍّا، مفتاًحا أعطاني الصباح يف عنده تركته أني له أكدُت فلما يجده، ولم
األثاث فوجدُت ودخلُت ،٥٦١ رقم — غرفتي ظننتها ما األصح عىل أو — غرفتي إىل
شيئًا، أمتعتي من أجد لم ثم تركتها، كما غرفتي أثاث عن وترتيبه وضعه يف مختلًفا
غرفة ٥٦١ إن فقالت: ٥٦١؛ غرفة يف أشيائي عن أسألها الخادمة إىل وأرسعُت ففزعُت
لكني اإلدارة، إىل ونزلُت املصعد، إىل جازًعا فهرولت خالية، وهي اليوم صاحبها سافر
الرقم، أخطأت أني البحث بعد فوجدت غرفتي، رقم هو هذا أن أتأكد أن رأيت فجأة
ساملة وأشيائي غرفتي ألجد وطلعُت الصحيح املفتاح فأخذُت ،١٠٦١ هي غرفتي وأن
باملفتاح ٥٦١ الغرفة دخلت أنني — الوقوع قريب كان فرض وهو — فافرض … كاملة
أخطأت أنني عندئٍذ يصدقني فَمن بأصحابها، مسكونة فوجدتُها أخذته، الذي االحتياطي
مستحيل منا الواحد يظنه قد ما املصادفات من فيها الواقعة الحياة إن غرفتي؟ رقم
الظنون. من ا جدٍّ أبسط الواقع يكون ما وكثريًا والتعليل، التحليل يف نأخذ ترانا ثم الوقوع،
متجاوران جبالن وهما التوءمني، بالقمتني يسمونه ما إىل قاصًدا الغروب ُقبيل خرجُت
شجر من عليهما بما خرضاوين تُِرَكتَا اللتني القمتني عند إال البيوت تغطيهما متشابهان،
وُعدُت الصاعد، السفح حول صاعًدا يدور طريق يف العامة بالسيارة الجبل صعدُت …
العنربي الغروب ضوء يف فرانسسكو سان إىل منها أنظر أن اكتفيت فقد نفسها؛ بالسيارة
يغلب التي باملنازل مغطاة كلها السفوح الصدور؛ يف األنفاس له تنحبس منظٌر اللون:
إىل هنا ها … وانخفاًضا ارتفاًعا الجبال موج مع تموج املنازل إن األبيض؛ اللون عليها
املرتفع، املكان هذا ويف ا، جدٍّ صغرية منازل — العالية القمة من مقربة عىل وأنا — جانبي
من بقرطاس تها لفَّ الزهر من طاقة تحمل سيدة خرجْت املنعزل الصغري املنزل هذا ومن
املنازل هذه من منزًال أسكن أن إال الدنيا يف تمنيت ما عندئٍذ أني باهلل أقسم … الورق
ما أعز إن الخيام: قال لقد الشظف؛ من ذلك بعد عييش يكن مهما الدائمة، اإلقامة سكنى
وأنا وامرأة، خمر َوَدن رغيف إال فيه معه ليس الفالة، يف منعزلة شجرة ظل هو دنياه يف
كهذا، صغري بيت يف أعيش أن هو عندي الحياة يف ما فأعز الخيام: أمنية يف قليًال أعدِّل
الخمر َدنِّ إىل بحاجة ولست رغيف، ذلك بعد ويكفيني كهذه، جميلة مدينة هامش عىل
فما أحبها، امرأة تكون أن إال تمناها، التي املرأة إىل بحاجة لست بل الخيام، اشتهاه الذي

لنفيس. أرجوها التي البسيطة الحياة هذه مثل يف للزمالة تصلح امرأة كل عادت
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… التلغراف» «تل تُسمى قمة عىل ُكويت» «برج إىل التوءمني القمتني بعد وقصدُت
أول عند أعني — املدينة نشأة أول يف أنه هي عليها يقوم الذي والربج القمة هذه وقصة
يف الداخلة السفن ملراقبة مكان الجبل هذا عىل كان — املتحدة الواليات إىل انضمامها
فأرسع جدًدا، نزالء تحمل السفن من قافلة املدينة عىل أقبلت أن يوم ذات وحدث الخليج،
الداهم، الخطر وصدُّوا هؤالء فتنبَّه املدينة، أهل تبليغ إىل الجبل قمة فوق من املراقبون
«كويت» اسمها ثرية سيدة ذلك بعد جاءت ثم التلغراف، بتل املرتفع ي ُسمِّ ثَمَّ ومن
مصعد الربج ويف … باسمها الربج ي فُسمِّ القمة، هذه فوق العايل الربج هذا وأقامت
ها؛ بأَْرسِ فرانسسكو سان عىل يرشف أن للرائي يمكن حيث قمته إىل يصعد كهربائي
قد كان املصعد ألن قمته؛ إىل أصعد فلم أقبل، قد الليل كان الربج مكان إىل وصلت ملا لكني
فرانسسكو، سان عىل أطللت حيث الربج قاعدة عىل بوقفتي واكتفيُت عمله، ساعات انتهت
كوبري العظيمني: الجرسين ذاك مرتفعي من ورأيت بهجة، أي بهجة بأضوائها فكانت
املدينة من األخرى الناحية ويف مصابيح؛ من طويالن عقدان جانبيه عىل يمتد أوكالند
تشهد التي الهندسية األعمال ملن الجرسين هذين إن … الذهبية البوابة كوبري رأيت

الكون. هذا يف اإلنسان بجربوت
وأهمية تاريخية أهمية وله تسموث، بور بميدان طريقي يف مارٍّا الفندق إىل وُعدُت
استيالء عند األمريكي الَعَلم فيه نُِصَب مكان أول أنه فهي التاريخية أهميته فأما أدبية،
مونتجومري؛ يُْدَعى رجل يدي عىل ١٨٤٦م سنة فرانسسكو سان عىل املتحدة الواليات
كثريًا كان — الكنز جزيرة مؤلف — ستيفنسن لويس روبرت أن فهي األدبية أهميته وأما
التي الصخرة أن أذكر املناسبة (وبهذه امليدان يف تمثاًال له أقاموا ولذلك هناك؛ يقيم ما
جزيرة ى تُسمَّ وتساند، توازن يف الكوبري جانبا عليها فريتكز أوكالند كوبري تتوسط
وأعني أدبه، من بكثري عظيم أمريكي أديب إىل فرانسسكو سان أوحت وكذلك … الكنز)

توين». «مارك به
كاملرأة هي ، تَُحبُّ مدينة إنها حرسة؛ القلب ويف الغد صباح فرانسسكو سان سأخلِّف
ل تسفُّ يف تقهقه أن دون مرًحا املكان فتمأل تضحك حيث كاملرأة عهر، غري يف الجذابة
عيد؛ يف أهلها أن البهيجة األضواء ذات طرقاتها يف سائر وأنا دائًما إيلَّ يُخيَّل كان مرذول،
أنحاء سائر يف الناس أِلفها التي الكئيبة الرتيبة الحياة هي هذه تكون أن يمكن ال إذ
من — نيويورك بعد — الثانية املدينة فهي ذلك ومع والكفاح، العمل ساعات خالل الدنيا
سبيل عىل — ى ويُسمَّ مونتجومري شارع مركزه حيٌّ بها كلها، أمريكا يف املالية الوجهة
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عىل املال مركز هذا نيويورك، يف وول شارع نظريه بذلك ليقابل وول، شارع — املجاز
الغربي. الساحل عىل املال مركز وذلك الرشقي، الساحل

يناير ٣١ األحد

الساعة قبل يغادرها القطار ألن الباكر؛ الصباح يف فرانسسكو سان يف الفندق تركُت
جئت الذي القطار كان … للخليج عبوٌر فيها طويلة مسافة املحطة وبني وبيني الثامنة،
إىل راجعة التسمية هذه ولعل «البومة»، يُْدَعى فرانسسكو سان إىل أنجلس لوس من به
سان إىل ويصل الغروب ساعة أنجلس لوس يغادر إذ الليل؛ ظلمة يف الطريق يقطع أنه
قاصًدا فرانسسكو سان من اليوم به سأسافر الذي القطار أما الرشوق، ساعة فرانسسكو
الطريق، يف بحرية اسم و«شاستا» النهار»، ضوء يف «شاستا فاسمه سياتل مدينة إىل
االسم من جزء النهار» و«ضوء روكي، يف الجبال أعىل من جبلية سلسلة اسم وكذلك
رؤيته تُْمِكن ما كل املسافر يرى أن أساس عىل َمت ُصمِّ قد القطار عربات ألن مقصود؛

فيه. سنمر الذي الجبيل الطريق من
والعربة «الصالون»، تُسمى التي األخرية العربة يف وهو القطار، من مكاني إىل وصلُت
ما كل حواجز، وال مقصورات بها وليس نوافذها، التساع زجاج من رشفة عن عبارة كلها
يستطيع جهد فبأقل قواعدها، يف محاور عىل تدور األذرعة، ذوات املقاعد من ان صفَّ فيها
يمني من كله املنظر يرى حتى شاء؛ وجهة أي إىل به ليتجه بكرسيه يدور أن الجالس

ووراء. وأمام وشمال
ما لكن الرؤية؛ دون يُحول الكثيف الصبح ضباب كان حني فرانسسكو سان غادرنا
الصايف، كالبلور مرشق بنهار وتمتعنا الضباب، وانجاب رويًدا الشمس طلعت أن إال هي

رؤيته. إىل أتوق كنت الذي الجبيل الطريق رؤية من مكنتني نادرة فرصة فكانت
نجلس كنا الذي الفخم «الصالون» فعدا واملتعة، للراحة كثرية وسائل القطار هذا يف
املقصف يسمونها ثالثة عربة ثم للرشاب، عربة ثم املطعم، عربة طبًعا هناك كانت فيه،
من «أمريكا» هو القطار هذا … أرادها ملن الخفيفة الوجبات وتُْؤَكل القهوة ب تُْرشَ حيث

والغنى. والفخامة الحياة يف والراحة العلم حيث من كثرية، نواٍح
وحافة يسارنا عن الخليج ومياه فرانسسكو لسان مغادرتنا بعد طويلة مسافة ظللنا
فيها أثر ال البرص، مدى إىل زراعية أرض يف ننساب كنا قليل وبعد يميننا؛ عن الجبل
يف ألسنا املرصية، الدلتا يف املسافر يراه بما شبيه فاملنظر الجبال؛ يشبه ما وال للجبال

روكي؟! جبال هي أين روكي؟ جبال
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إىل الجبال وسط يف نزحف وبدأنا املنظر، تغريَّ خمًسا أو ساعات أربع قضينا فلما
متناثر، جري كأنه الثلج بياض من قليل قممها يغطي األمر أول الجبال … الرحلة نهاية
تطوقها والجبال شاستا، بحرية من اقرتبنا … الصنوبر أشجار تغطيها السفوح وبقية
يغطي شجر من عليها بما أخرض وكلها وشمال، ويمني وخلف أمام من أقطرها، كل من
وخرجنا طويل، معتم نفق يف الجبل خالل نفذنا الوادي؛ إىل القمة من كلها السفوح
عىل ارتفاعه يزيد إذ العالم؛ يف كوبري أعىل إنه قيل كوبري عىل شاستا بحرية لنعرب منه
ناحية كل من الجبال حولها ومن البحرية عْرب الكوبري عىل ونحن املنظر … قدم ستمائة
جبل خالل لننفذ البحرية من وانتهينا ف، ِرصْ سويرسي منظر — القمم مثلوج بعضها —

فثالثًا. ثانيًا نفًقا لندخل إال النفق من نخرج ولم يخرتقه، نفق من آَخر
ويخرتق زحًفا عليها يزحف فالقطار أراها؛ أن أتمنى كنت كما روكي جبال هي هذه
روكي جبال أتخيل كنت أنني هو رأيته وما تخيلتُه ما بني الفْرق كل اخرتاًقا، بعضها

أجزائها. معظم يف بالشجر مغطاة فوجدتها الصخور، صلعاء
ثم ينثني كالثعبان، يتلوى فهو كاملة؛ دقائق خمس الطريق له يستقيم ال القطار
طرفا يتقابل أن الحدة من أحيانًا يبلغ قد االنثناء األخرى؛ الناحية من لينثني يعتدل
فيها، أجلس التي الصالون عربة هي التي األخرية للعربة مقاِبَلة القاطرة فتكون القطار،
ضيًقا نهًرا نقطع متقاربة فرتات عىل كنا … ساكرامنتو نهر منبع عند موضع يف خصوًصا
إىل يساره من ثم يساره إىل يمينه من القطار يعربه ساكرامنتو، نهر هو الجريان رسيع

يمينه.
الصور، ويف السينما يف وأشباهه املنظر هذا رأيت مرة فكم أرى، مما نشوة يف إنني
هو ذلك الحية، الطبيعة تحركها مما جزء ألف ألف من جزءًا النفس يحرِّك لم لكنه
عن قليًال وألنحرف العلب، يف املحفوظة والطبيعة الطازجة الحية الطبيعة بني الفرق
وعقليتهم؛ وعقليتنا وثقافتهم، ثقافتنا بني الفْرق بعينه هو هذا إن ألقول رحلتي وصف
«مجفًفا»، تفكريًا نفكر ونحن — املهندسون يقول كما — الطبيعة» «عىل يفكرون هم
من نت تعفَّ علب يف محفوظة طبيعة ثقافتنا عندنا؛ والتقليد عندهم األصالة كانت ثَمَّ ومن

ربيع. كل يف معها فتتجدد وتواجهها الطبيعة تساير وثقافتهم ُحفظت، ما طول
حبي من لديَّ ما كل عن ألستغني إنني وحده؛ قائم بيت الوادي جوف يف هناك
يف ألعيش وأثاث، ثياب من بل قليل مال من أملك وما وظيفتي عىل واعتمادي لوطني
ببايل يطوف ال كبرية بمدينة مررت فإذا الرغبة، هذه يف صادق أنا املعتزل؛ البيت هذا
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آهل كل عن بعيًدا وحده الخالء يف قائًما بيتًا رأيت كلما تطوف أمنية لكنها كهذه، أمنية
ومأهول.

الغربي الجزء هذا ارتياد إىل الناس من قليًال نفًرا دفعت التي الكشف روح تصور
يف ميرسة ذوي كانوا فقد مال؛ إىل حاجة بهم تكن ولم األمريكية، القارة من الجبيل
اختالًفا أجد أن ع أتوقَّ لهذا … املغامرة وروح الكشف لكنه الرشقي، الساحل من أوطانهم
يزال ال الغرب أهل … وجنوبها الواليات رشق يف عنها الغرب يف هنا الناس أخالق يف كبريًا
عليهم فكان األصقاع، هذه ارتادوا ألنهم الحدود»؛ «رواد اسم اآلن حتى عليهم يُْطَلق
الطبيعة هذه يذللوا أن عليهم كان كما البالد، سكان من األصليني الهنود يقاتلوا أن

القوية. الحديدية اإلرادة ذوي عىل إال املستعصية
فكيف املغامرة، روح األمريكي الروح يطبع ما أقوى من يكون أن يف عجب ال إنه
عىل وحرًصا الديني االضطهاد من فراًرا أوروبا من هجرة بدايتهم تكن ألم حياتهم؟ بدءوا
كانوا جديد بلد يف جديدة حياة ألنفسهم لينشئوا الجديدة األرض هذه إىل جاءوا حريتهم؟
منذ األمريكي الخلق يف املغامرة بدأت … يمهدوه وأن يرتادوه أن عليهم وكان يجهلونه،
غربها، إىل البالد رشق من زحفوا الذين الحدود رواد من النفر هذا أتمها األوىل، البذور

كله. هذا صنعوا عام مائة من أقل ويف
الطريق يف ذلك بعد يميش َمن وبني الكاشف الرائد بني الفْرق أبعد ما فأقول وأعود
لها فأذعن بدوره عاد له أذعنت ما إذا حتى األمر أول الطبيعة ليقاتل اإلنسان إن املمهدة!
الوادي جوف يف هناك املعتزل الصغري البيت فذلك محرابه، يف العابد سكون إليها وسكن

الجالل. هذا بكل متشحة وهي للطبيعة خشع لعابد إال يكون ال
كأنه دائرة شبه يف السفح حول يدور إنه ينثني؛ ثم ويعتدل ينثني يزال ما القطار

الطفل. لعبة
خرضة أكثره بدء ذي بادئ املنظر كان الشمال، نحو رسنا كلما كثافًة يزداد الثلج

خرضة. وأقله بياض أكثره اآلن فأصبح بياض، وأقله
الصخور عاري جبل ألنه جبال؛ من به مررنا ما كل عن يختلف جبل اآلن أمامي
أن يشبه إنه األطراف، مدبب الشكل مربع منها كلٌّ ثالث قمم أعاله يف القمم، مدبب
إن يل فقيل اسم، الجبل لهذا كان إن سألت … الوسطى العصور قالع من قلعة يكون
ينطبق ليكاد حتى الطريق يف له انثناءة أحدَّ ينثني اآلن القطار … القلعة» «جبل اسمه
ساكرامنتو، نهر منبع عند وهي «بالقنطرة»، االنحناءة هذه وتُسمى نصفني، بعضه عىل
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إىل جاءت العربية، اللغة يف مثيلتها من مأخوذة كلمة «القنطرة» تكون أن ببعيد وليس
اإلسبان. ألسنة عىل هنا

غري يسعه ال إذ وانثناءاته؛ انعراجاته يف منبعه عند ساكرامنتو نهر مع القطار يسري
ناحيتيه، من الجبل جدران به تحفُّ عميق، واٍد يف ضيق مجًرى منبعه عند فالنهر هذا؛

… النهر مجرى عند الوادي بطن إال القطار أمام فليس
كرءوس الثلج أكداس من بارزة العليا األشجار أطراف لرتى حتى الثلج كثافة زادت
فيضان يدركها حني مرص يف الذرة ألعواد يحدث كما الثلج، يف غريق وبقيتها الحراب،
رغم ووطيئها عاليها الدنيا يمأل الثلج منظر عجيب … شواشيها إىل املاء فيغرقها النيل،
القطار خارج الدنيا أن أصدِّق أكاد ال إنني والوهج؛ الصفاء هذا بكل الشمس إرشاق
من لوح املرتاكم الثلج وبني بيني إن ثلًجا؛ والجبال األرض يمأل الذي الربد هذا كل باردة
برهان أقوى لربهان إنه أال الدافئ، مكاني يف وأنا النافذة زجاج خالل الثلج أرى زجاج،
والصحة والفقر الغنى فهكذا اليشء، بذلك بإحساسك لها عالقة ال لليشء رؤيتك أن عىل
بإحساسه، حاسٌّ بشعوره شاعر أنه ويعلن موجود، أنه ويعلم الفقري يرى الغني واملرض؛
الناس مشاركة يف لها حدَّ ال عبقرية اإلنسان يُوهب أن إال املحال، من رضب ذلك أن مع
الربد من أرتعش أن الدافئ هذا مكاني يف اآلن يل يمكن فهل وإال وإحساسهم، مشاعرهم
الثلج يف النظر حدَّقت مهما مستحيل، هذا النافذة؟ زجاج خارج الثلج أرى أنني ملجرد

قليلة. بوصات إال عني يبعد ال الذي
عىل الطائر كأنه ويطفو، يغطس ثم يطفو ثم املظلمة األنفاق يف يغطس القطار
عىل … ليطري الظهور إىل يعود ثم لحظة املاء يف لينغمس يهبط ثم يطري البحر سطح
تلمع واحدة بعد واحدة جارية تراها السيارات، طريق امتد الجبل سفح من بارزة شفة
كذلك. أنه الظاهر يف بََدا مهما مهجور مكان كلها أمريكا يف ليس … الشمس ضوء يف

قطارات بلون شبيه ألنه األحمر لونه أحب ال إنني ودورانه؛ انثنائه يف ينفك ما القطار
الكمال حد تبلغ قطار يف برحلة يحلم حني اإلنسان إن لقلُت هذا ولوال مرص، يف البضائع
هذا من أبلغ هو ما إىل األحالم خيال به يطري أن يمكن فال كمال، بعده ليس الذي
الرحلة: هذه من أجمل بالقطار الرحلة تكون أن الدنيا يف يمكن كيف … وأبدع وأروع
وعربة الرشاب وعربة املطعم وعربة الزجاج، وجدران الدوارة املقاعد ذو الصالون هذا
الظهر ساعة منذ خوًضا فيها نخوض التي املناظر ثم للمكتبة، عربة من وجزء املقصف
من كتلة كأنه المًعا شفاًفا الهواء جعلت التي الساطعة الشمس هذه ثم الليل! أظلم حتى
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ذلك من أروع هو ما َر تصوُّ إنَّ … الثلج أكداس يف الغارق الشجر وهذا الثلج وهذا البلور،
من األشياء هذه خلقوا الذين هؤالء خيال يشبه خياًال يكون أن إال الخيال، عىل مستحيٌل
العلم باسم وأَْجروه وأعدوه صمموه والقطار ومهدوها، وشقوها كشفوها فالجبال عدم:

جسم. وراحة نفس وطمأنينة وثقة أمٍن يف منسابًا املفكر والعقل
أول عند املنظر كان الشمال، نحو رسنا كلما وكثافًة انتشاًرا يزداد الثلج يزال ال
أخرض أصبح ثم رصًفا، أخرض — الزراعية «رِدنْج» مدينة عند — روكي جبال دخولنا
الغارق الشجر رءوس هي خرضاء بنقط مبقع أبيض اآلن وهو جري، كأنه بأبيض مبقًعا

الكثيف. الثلج أطباق يف
تخلو الكبري، كالصحن فجوة دخلنا ألننا ارتفاع؛ بعد اآلن هبطنا قد أننا الظاهر
الصحن فجوة الجرداء، الكالحة الصخور وزادت الشجر قلَّ هنا فها تكاد؛ أو الثلج من
كأنها أبيض سحاب من أرشطة فوهتها عىل تكونت وقد بعيدة، عميقة هناك تحتنا الكبري
شبيهة السحاب هذا وعليها املنخفضة األرض من الكبرية الفجوة هذه إن … املاء مجاري
صاعدة لفائف فوقه فتكوَّرت فجأة غطاؤه الوعاء عن انكشف ثم ماء، به يغيل كبري بوعاء
خلَّفناها التي الجبال سلسلة هي الخلفي األفق عند الصورة وبطانة املتكاثف، البخار من

والسفوح. القمم عىل بثلوجها وراءنا
غزيًرا الثلج ألجد بعدها صحوُت ساعة ربع غفوُت وقد العرص، ساعة نزال ال
املتحف هذا يف — دخلنا قد نكون أن بد ال … يشء رؤية معه تتعذَّر كثيًفا والضباب
معدومة الشجر قليلة كانت غرفة من خرجنا أن بعد أخرى غرفة إىل — الكبري الطبيعي
من مسطح وهو الخبئ؛ وظهر الضباب هذا انجاب حتى يَُطْل لم الوقت لكن … الثلج
كله نحوها أو ساعة خالله رسنا مسطح وهو كالماث؛ بحرية سطح هو د، املتجمِّ املاء
من جبال الثلجي املسطح بهذا ويحيط لالنزالق، أُِعدَّت أرض كأنه الثلج من واحد لوح
بني فيها نميز كيف نعرف أال فقًرا العربية اللغة يكفي (أال الثلج غطاها النواحي، كل
حولها من والجبال ،ice من لوح سطحها فالبحرية ،iceو Snow الثلوج من النوعني هذين

«ثلج»). العرب عند كله لكن ،snow يغطيها
الربد بهذا القطار خارج الدنيا تكون أن يمكن كيف ر أتصوَّ ال إنني فأقول وأعود
يجعلها نحو عىل أُِعدَّت بل صناعية، تدفئة أة ُمدفَّ فقط ليست القطار هذا عربات إن كله،
درجة من تزيد القطار يف التدفئة فآلة آخرها؛ إىل الرحلة أول من واحدة بدرجة تحتفظ
بالذكر جدير هو ومما … زادت أو الخارجية الحرارة درجة نقصت كلما تقلِّل أو التدفئة
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لكي ضباب عليها يرتاكم أن يستحيل بحيث ُمَعدَّة القطار هذا يف النوافذ زجاج أن أيًضا
دائًما. واضحة الرؤية تكون

وقد طويلة، الرحلة ألن برسعة نفيس يف يدبُّ امللل وبدأ نراه، ما يَُعد ولم الليل جاء
بسواده، الليل أقبل وقد أما الطريق، طول عن تلهيني النهار أثناء الطبيعية املناظر كانت
… يزداد وهو امللل فأتتبع نفيس، داخل إىل الداخل، إىل بنظري أنرصف أن إال يَُعد فلم
عرشة ست القطار يف قضينا أن بعد مساءً، عرشة الثانية منتصف يف بورتالند وصلنا
ساعة يف إليها يصل بحيث «سياتل»، إىل سيقلُّني الذي اآلخر القطار إىل فانتقلُت ساعة،
حتى إليه أنتقل أكد فلم «ُغَريَْفة»، الثاني القطار بهذا يل وكان الغد، صبح من مبكرة

عميًقا. نوًما ونِْمُت ُغَريَْفتي يف رسيري أنزلُت

فرباير أول اإلثنني

التاسعة يف غادرتها إذ بطوله؛ النهار بها وظللت املبكر، الصبح يف «سياتل» مدينة وصلت
الغد. صبيحة أصلها التي «سبوكان» إىل مساءً

تكون ما أشبه الدنيا كانت باملحطة، االنتظار غرفة ودخلت «سياتل» إىل وصلُت ملا
املبكرة؟ الساعة هذه يف أذهب أين … موقدة ومصابيح معتم فضباب الفجر، بساعات
حتى الفضاء يف تشيع الصبح أضواء كادت وما مذكراتي، أكتب االنتظار غرفة يف جلست
مصابيحها تيضء كبرية الفتة نظري استوقف ما أول وكان طائًفا، املدينة يف أسعى خرجت
املكتوب وكان الحرارة، درجة وعىل الوقت عىل يدل ما بضوئها أبانت أضاءت فإذا وتنطفئ،

مئوية). ٥ تساوي وهي (فهرنهايت، ٤٢ الحرارة ودرجة ٨٫٥٠ الساعة عندئٍذ
مبنى عىل صدفًة نظري ووقع البنزين، محطات إحدى من املدينة خريطة أخذت
طريق لنفيس ألدبر املطالعة قاعة يف منضدة عىل الخريطة ونرشُت فدخلتها العامة، املكتبة

النهار. طول متصل ميش عىل باهلل مستعينًا خرجت ثم النهار، أثناء السري
تعاَل ذلك ومع الجغرافيا؟ يف املختصون إال سياتل مرصعن يف يسمع ذا َمن سياتل!
ال واحد بناء بها ليس نظيفة شاسعة واسعة مدينة ترى! ملا األنفاس تقف كيف فانظر
عرشات سياتل: به لك تنطق ما هو هذا الثروة! الثروة الثروة والثراء، العظمة عىل يدل
يقولون ما أرى أمريكا يف مرة ألول فهنا الطريق؛ يف مرسعة تسري الناس من األلوف
… وخواطرهم رءوسهم العمل ويشغل الحركة يرسعون البالد هذه يف الناس أن من عنه
ما أو الِبىل آثار ثيابها أو ثيابه عىل واحدة أو واحد فيهم ليس الناس من األلوف عرشات
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هذه عىل هنا، دقيقة قف … كذلك تكن لم واشنطن كذلك، تكن لم نيويورك حتى يشبهه،
عىل أحذيتهم َوْقع إال تسمع ال مرسعة، تسري الناس من األلوف عرشات وانظر: الناصية،
األعناق؛ حول الصوف من تلفيعات قبعات، معاطف، قبعات؛ قفازات، معاطف، األرض؛
أن أريد … اآلذان يف جميلة أقراط قبعات، معاطف، األيدي؛ يف مظالت قبعات، معاطف،
أن أريد الِبىل؛ آثار عليها واحدة، تلفيعة واحًدا، قفاًزا واحدة، قبعة واحًدا، معطًفا أرى
هنا الثروة تكون أن بد ال … الثياب ممزَّق مشعثًا واحًدا شخًصا األلوف هذه من أرى

والهيلمان. بالهيل
الفاخرة الفنادق وأتعجب؛ أنظر شارع إىل شارع من نحوها أو ساعات ثالث مشيُت
ليس األول الطراز من العظيمة التجارية املحالت عدد؛ يحرصها يكاد ال األول الطراز من
يكون أن يمكن كيف تعرف ال باملئات تَُعدُّ التي الشوارع هذه من شارع كل حرص؛ لها

الغنى. عىل داللة ذلك من أكثر
طريقي يف فمررُت — واشنطن جامعة — الجامعة إىل قاصًدا عامة سيارة ركبُت
… املنحدرة الشطآن هذه عىل املنازل وتقوم شواطئها، تنحدر بحرية هي االتحاد؛ ببحرية
تمتد كم تعلم هذا ومن البلد، أركان من صغري ركن يف كلها ذهبْت ساعة، السيارة يف لبثُت

سياتل.
البلد هذا يف الغنى إىل الجمال فضمَّ نادرة، درجة إىل مرتفعة هنا الجمال نسبة
البرص أعمى أكون لكني ثراؤها، يكون كم اإلحصائية الناحية من أعرف ال أنا العجيب!
الذهب! يف ذقنه إىل غارق البلد هذا إن ألقول هنا واحدة نظرة تكفني لم إذا والبصرية
عن يختلفون أهلها أن — تفرَّست ما الوجوه يف تفرَّست أن بعد — شك عندي وليس
الشوارع، يف امليش رسعة الواضحة: كالشمس باٍد الِجد هنا األخرى، البالد يف الناس
إىل ناظًرا الحائط إىل ظهره مسنًدا يقف َمن ترى ال إنك والتلكُّؤ؛ والتسكُّع التلكُّع وانعدام
كما والتمتُّع للتنزه جاء قد أنه عليه يبدو َمن تجد وال أنجلس»، «لوس يف ترى كما املارة
ثروة هنا ، ِجدٌّ ِجدٌّ ِجدٌّ هنا عمل، عمل هنا … فرانسسكو» «سان أو «نيوأورلينز» يف تجد

«سياتل». هي هذه النساء؛ يف فاتن جمال وهنا … ثروة ثروة
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الغرب يف

فرباير ٣ األربعاء

أقمت حيث املتحدة؛ للواليات الغربي الشمال أقىص يف واشنطن بوالية بلمان مدينة (من
الربيع.) فرتة بجامعتها زائًرا أستاذًا

الجامعة أساتذة من كثريين دعا كما داره، يف مسائية حفلة إىل و» «د. الدكتور دعاني
كوملبيا مدينة يف بنظريه وقارنته وحده االجتماع هذا حلَّلت ولو بعًضا، بعضنا ليعرف
إنهما الغرب، وأهل الجنوب أهل بني البعيد الفارق لتبني الجنوبية)؛ كاروالينا (والية
يف «ش» الدكتور كان فقد بنظريه؛ النظري أقارن إنني … االختالف كل مختلفان روحان
األساتذة من عدًدا منها اجتماع كل يف ودعا داره، يف اجتماعات أربعة جمع قد كوملبيا

الفروق: لنتبني االجتماعات بتلك الليلة اجتماع فلنقارن وإذَن وأعرفهم، ليعرفوني
كوملبيا يف «ش» الدكتور أما بزوجاتهم، مصحوبني كانوا جميًعا الليلة هنا املدعوون أوًال:
عىل نقرة أول سمعت كانت عندما زوجته أن وهو هذا، من أكثر بل الزوجات، يَدُْع فلم
حريم يف امرأة كأنها الدار داخل إىل أرسعْت املدعوين، من هو القادم أن وعرفْت الباب،
باألساتذة تام علم وعىل نفسها، الجامعة يف قريب عهد إىل موظفة كانت أنها مع رشقي،
النساء اجتماع مسألة يف وتدبري تفكري وطول ٌت تزمُّ الجنوب يف فهناك وإذَن املدعوين،

يكون. ال ومتى يكون متى والحفالت، الدعوات يف بالرجال
كوملبيا، يف وأما منها، شاء ما شاء َمْن ليطلب املختلفة الرشاب أنواع الليلة لنا م ُقدِّ ثانيًا:
كأنما فقط، القهوة إال يُقدَّم فلم منزله، يف «ش» الدكتور أقامها التي الدعوات يف
الفارق هذا … برسعة الكلفة إزالة يريدون ال هناك وهم الكلفة يزيل الرشاب تقديم



أمريكا يف أيام

وبني بيني تزل لم والتصنُّع واملجاملة والتكلُّف الكلفة فإن الفوارق؛ أهم من هو عندي
منهم، أحد مع اندمجت أني أبًدا يحدث لم تركتها؛ حتى كوملبيا يف الجامعة رجال
يف هنا فالناس األوىل؛ الدقيقة منذ الفلسفة قسم أعضاء مع بلمان يف هنا اندمجت كما

فيه. تكلُّف ال الذي ف الترصُّ يترصفون الغرب
كان فقد كوملبيا اجتماعات يف وأما الليلة؛ اجتماع يف حرٍّا تلقائيٍّا الحديث كان ثالثًا:
أن هناك يريدوا لم ألنهم ذلك مرص؛ عن أسئلة حول مدبًَّرا دورانًا يدور الحديث
دمُت ما النكات يتبادلوا أن عليهم يستحيل كان فمثًال وود؛ صداقة جلسة يجعلوها
أحدهم قال ذلك: مثال املرحة، النكات من يَْخُل لم الليلة اجتماع أن مع بينهم، غريبًا
تلك يف وهم يقولون وكانوا املدخل، ُسلم عىل ألسدين تمثالني اها سمَّ جامعٍة يف إن
بني عذراء ال أنه (يعني عذراء فتاة بينهما مرَّت لو يزأران األسدين هذين إن الجامعة
تمثال فهناك جامعتنا؛ يف كذلك نقوله كنا بما شبيه هذا آخر: أستاذ فقال … الفتيات)
نكات هذه … عذراء فتاة به مرَّت لو واقًفا ينهض التمثال إن نقول وكنا جالس، لرجل
التعليق يف يشرتكن الزوجات كان بل الزوجات، وجود مع الليلة اجتماع يف تُقال كانت

والضحك.
تسمع أن فيكفي وجودي، بمناسبة األوسط الرشق عن طويل حديث دار طبًعا رابًعا:
عماء يف ليسوا أنهم عىل تدل والتي يسألونها، كانوا التي املستنرية الدقيقة األسئلة
إقليم بني البعيد الفْرق لتعلم الخارجي، للعالم بالنسبة كوملبيا يف رأيتها كالتي وجهالة
عن مثًال هنا يسألونك … أخرى ناحية من والغرب ناحية من الجنوب بني وإقليم،
ضعفه، أو الشيشكيل قوة وعن سوريا، يف الدروز حركة وعن املسلمني، اإلخوان حركة
تنوي هل مرص وعن ثيوقراطية، دولة أعني دينية، دولة تكون أن الباكستان عزم وعن
اإلسالم، ذكر ورد وإذا آثار؛ له كانت إذا ذلك وآثار الجديد؟ دستورها يف ذلك تفعل أن
واإلسالم املسيحية بني الفْرق إن مثًال: أحدهم فيقول الفاهم تعليق يعلِّق كان َمن فمنهم
يفهمون املسلمني لكن بعينه، واحد إلههما فالديانتان هللا؛ يف ال املسيح يف فْرق هو
املستنري الجو هذا أبعد فما وهكذا، وهكذا … املسيحيني فْهم عن يختلف فهًما املسيح
بأمور اهتمام وقلة سذاجة كلها أسئلة يسألونني الناس كان حني كوملبيا يف مثيله عن

الخارجية. الدنيا
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فرباير الخميس٤

تسجيل مكان إىل — الفلسفة أستاذة — شسرت سنثيا الدكتورة مع الغداء بعد ذهبُت
ففي الضحك؛ عىل يبعث يكاد منظًرا فوجدته الدرايس، العام من الثاني للنصف الطلبة
األقسام ممثلو وجلس الحصان، حدوة شكل عىل مناضد ُمدَّت املسقوف الكبري امللعب
«طبيعة» أو «فلسفة» مثًال القسم، باسم الفتة منهم كلٍّ أمام وُكِتَب الجامعة، يف املختلفة
أن أستطيع ماذا الجالس: القسم ممثل فيسأل الطالب ويأتي إلخ، … إنجليزية» «لغة أو
… عنده التي الدراسات أنواع القسم ممثل له فيوضح دراسية؟ أشواط من عندكم ى أتلقَّ
يريدون بضاعة عىل ينادون الذين الداللني بمنظر أشبه كان املنظر أن هو أضحكني والذي
هم ولذلك بأقسامهم؛ الطلبة يلتحق أن عىل الحرص كل حريصون األقسام فممثلو بيعها؛
فمثًال تُضحك، أسئلة أحيانًا الطلبة ويسأل … للطالب إغراء فيه بشكل عندهم ما يعرضون
ماذا فسألها: جوارها، إىل واقًفا وكنت ُشسرت، الدكتورة الفلسفة قسم ممثلة إىل طالب جاء
دهشة: يف فسأل إسالمية؛ وفلسفة وكذا كذا له: فقالت يل؟ تصلح دراسات من القسم يف
أُضيفت اإلسالمية الفلسفة أن (يُالحظ تكون؟ أن عساها وما هذه ما إسالمية؟! فلسفة
سفري) بعد وستزول فقط وجودي بمناسبة العام من الثاني النصف هذا الدراسات إىل
ثقافات عن نعرف أن لنا املفيد ومن اإلسالم، عن دراسات هي ُشسرت: الدكتورة له فقالت
أيام له: فقالت املحارضات؟ هذه موعد وما الطالب: فسألها إلخ؛ إلخ … املختلفة العالم
وثلث! واحدة وقال: الطالب ر فصفَّ والثلث؛ الواحدة الساعة من والجمعة واألربعاء اإلثنني
وهكذا، وهكذا هذا؟! غري عندكم ماذا ينفعني، ال هذا ال، الجليد، عىل أنزلق عندئٍذ أكون إني
له يروق ماذا لريى أخرى أقساًما فيستعرض الفلسفة قسم يف يشء يعجبه ال والطالب
إليها م يتقدَّ لم مادة هناك كانت إذا فمثًال أضحكني، قلق يف األساتذة وترى … لينتقيه
يف زمالءه ويويص لها، طلبة عن ا جادٍّ يبحث البال، مشغول القسم ممثل وجدَت أحد،

وهكذا. املهجورة املادة هذه إىل بالتقدُّم الطلبة ينصحوا أن األخرى األقسام

فرباير ٥ الجمعة

وهو فندق، من غرفة املرسح … تمثيلية رواية مشاهدة إىل وزوجته و» «د. الدكتور دعانا
املتحدة الواليات يف انترش املسارح من نوع إنه يُقال أنه ولو مثيًال، له أشهد لم يشء
صفوًفا املقاعد تُصفَّ أن وذلك الَحْلبة»، «مرسح ويسمونه الغربية، الواليات وخصوًصا
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يدخل التي األبواب إىل مؤديًا الرابع الجانب ويُرتك الغرفة، جوانب من ثالثٍة جوانَب عىل
كلها األنوار أُْطِفئَت فصٌل انتهى فإذا الغرفة، وسط هو واملرسح ويخرجون، املمثلون منها

الثاني. الفصل عىل أُضيئت ثم قصرية لحظة
كذلك ولكني الجالسني، صفوف بني قائًما التمثيل يكون أن يف بغرابة أحسسُت
النعدام وتمثيل؛ مرسح إزاء أنك تنىس ما رسعان ألنك وصدقه؛ األثر عمق أحسسُت
فندق بهو يف جالًسا كنت لو عما يقل وال يزيد ال حقيقته يف فاألمر املصطنعة؛ الوسائل
ما وترى يقولون ما تسمع لكنك حالك، يف وأنت حالهم يف هم يتكلمون، الناس وأمامك
املرسح يف ما تنقصه التمثييل املرسح من الغريب النوع فهذا وإذَن منك؛ لقربهم يصنعون
األثر عمق يف املألوف املرسح عن يزيد ذلك مقابل يف لكنه خاص، مرسحي جو من املألوف

وصدقه.
فتاة أن وخالصتها باألمس» «ُولَِدْت عنوانها مشهورة، رواية شهدناها التي الرواية
ذلك يف مستعينًا بالغش ثراءه يجمع ثريٌّ فاستغلها ساذجة، جاهلة كانت مغرية لعوبًا
للمجتمع تصلح حتى هذه غانيته يَُعلَِّم أن للثري وَعنَّ الكونجرس، يف عضو برشوة
حدٍّ إىل املطلوب الحد جاوزت حتى يعلمها ظلَّ خاص بُمعلِّم فجاءها فيه؛ يتحرك الذي
يف حقيقيٍّا أساًسا للرواية إن ويُقال … وتفضحه عليه وتثور األمور حقائق تفهم جعلها
النفوذ ألصحاب برشوته ضخًما ثراءً يثرى أن رجل استطاع إذ املاضية؛ الحكومة عهد
نفس عىل قائمة فهي وإذَن فتزوجا، املعلم وأحبها معلِّمها الفتاة أحبت أن وحدث …
قديم فاملوضوع حال كل وعىل لربناردشو؛ «بجماليون» رواية عليه تقوم الذي األساس
الذي تمثاله النحات أحب األصلية بجماليون أسطورة ففي لفنه؛ الفنان حبُّ اليونان: ِقَدم
أشهرها من أخرى، تخريجات األسطورة من يستمدون األدب رجال راح وبعدئٍذ نحته،
وأثره؛ الفنان بني الحب يقع وأن متعلمة، الفني األثر يكون وأن معلًِّما الفنان يكون أن

وتلميذته. املعلم بني أي
األمر يف ما أعجب هذا ولعل الهواة، من كلهم الليلة مرسحية يف واملمثالت واملمثلون
من وممثالت ممثلون إال يبلغه أن يستحيل الجودة من ا حدٍّ بلغ قد تمثيلهم ألن كله؛
يف لها سيكون الغانية دور مثَّلت التي الفتاة أن يف شك يخامرني وليس األول؛ الطراز
اتحاد — االتحاد نادي يف بائعة تعمل أنها فعلمت سألت وقد كبري؛ شأن التمثيل عالم

طالبة. نفسه الوقت يف وهي — الطلبة
الساعة قرب إىل نتحدث وظللنا و»، «د. الدكتور منزل إىل التمثيل مشاهدة بعد ذهبنا
والجنوب الغرب بني البعيد بالفارق إيمانًا أزداد يوم كل إنني الليل؛ منتصف بعد الواحدة

180



الغرب يف

الفصل يستبشعون فوجدتهم الزنوج، مشكلة يف الليلة تحدثنا فقد النظر؛ وجهات يف
الجنوب. واليات يف السائد اللوني

قال: ملن؟ والء له: قلت الوالء؟ يمني مرص يف عون توقِّ هل و» «د. الدكتور وسألني
سائد هو ما عىل متهكًما فقال مرصيٍّا؛ كونه يف ن متضمَّ ملرص املرصي والء قلت: لبالدكم؛
تبدلت ثم أمريكيٍّا، كونه يف نًا متضمَّ ألمريكا األمريكي والء وكان نعم، اليوم: أمريكا يف

لبالده. بالوالء يمينًا ع يوقِّ أن إىل حاجة يف األمريكي وأصبح معنا الحال

فرباير ٦ السبت

يف غاية منهما وكلٌّ االمتياز، يف غاية منهما كلٌّ مقالني األمريكي» «العالم مجلة يف قرأُت
الجنوب واليات يف عنه أسمع أال تعودُت فيما جريئة ففكرة أحدهما أما … التفكري جرأة
الدكتور أمس عنها حدَّثني التي للوطن» «الوالء مسألة هو والجزع، الخوف دالئل إال شيئًا
اإلطالق) عىل حكومي موظف كل يكون (وقد البالد هذه يف جامعي أستاذ فكل و»؛ «د.
وال اآلن هو وال األيام من يوم يف يكن لم أنه الوثيقة يف د يتعهَّ لبالده، والء وثيقة ع يوقِّ
أن يجوز ال «الوالء» هذا وبغري شيوعي، نشاط أي إىل منتميًا املستقبل يف يكون أن ينوي

منصبه. يف يظل
«الوالء وعنوانه املوضوع، هذا يف هو اليوم قرأتهما اللذين الجريئني املقالني أول
حبٌس «الوالء» هذا إن هارفارد: جامعة يف أستاذ وهو — كاتبه فيه يقول والحرية»،
ذي بادئ — بأرسه األمريكي املجتمع بل — األمريكي الدستور قام وقد الفردية، للحرية
ولن الفردية، الحرية تلك من وجوده يستمد إنما ذلك بعد يشء وكل الفرد، حرية عىل بدء
االختالف أوجه فيه تنطمس واحد فكري مجًرى يف جميًعا سيقوا إذا حرية لألفراد تكون

ذلك؟ يف الشيوعية روسيا وبني بيننا الفرق فما وإال األفراد، بني
ورعب وفزع جزع يف األمريكيني أن وهو مىض، فيما الحظته ما هنا أعيد إني نعم،
ليعيش جاء إذا إال هذا إحساسهم يحس أن األجنبي عىل ويستحيل الشيوعية، من وخوف
يمينًا يتلفتون وهم يتكلمون همًسا، املوضوع هذا يف يتكلمون كيف ويرى حينًا، بينهم
يف راغبون أنهم ذلك معنى يكون ال قد … دخيل سامع يسمعهم أن خشية ويساًرا
يف ماكارثي بها يقوم التي العنيفة الحركة هذه عىل ساخطون أنهم معناه لكن شيوعية،
عىل عزيزة حرية وكل األفراد حرية عىل يطغى أن اقتضاه مما للشيوعية، درءًا كلها البالد

بديًال. بغريها يرىض وال األمريكي،
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الكاتب يزعم إذ أمريكا؛ يف الفني الذوق عىل عنيفة هجمة فكانت املقالتني، ثانية وأما
الزائدة. إضافة حياتهم إىل يضيفونه هم بل األمريكيني، عروق يف يجري ال الفن أن

الدكتورة وزوجته «ش» السيد مع بَُرت الدكتور منزل يف عًرصا القهوة إىل ُدِعيت
اآلن وهو مىض، فيما الفلسفة لقسم رئيًسا كان بَُرت والدكتور … ش» «س. الفيلسوفة
هذه من يقرب ما تبلغ زوجته وكذلك والسبعني، الخامسة حول السن من يبلغ متقاعد،

السن.
وحسن الثقافة من يشء له الدنيا يف إنسان أي يتمناها أمنية بَُرت الدكتور منزل
ومؤثث ما نوًعا فسيح البهو … فيها جلسنا التي وهي املكتب وغرفة بهًوا منه رأيت الذوق؛
جدرانها بُطِّنَت فصغرية املكتب غرفة وأما ملستزيد؛ زيادة بعدهما ليس وجمال بساطة يف
ُمِلئَت األربعة، الغرفة جدران مع تدور رفوف ذاتها الخشبية البطانة هذه ويف بالخشب،
التباين اختالف والحجم واللون الشكل مختلفة خمسة أو مقاعد وأربعة بالكتب، كلها
هدوء يف املنقوشة املظالت ذات الخافتة املصابيح وأُضيئت املدفأة نار أُوقدْت وقد الجميل؛

ورقة.
«املسكن» هو الناس من كثريين رأي يف املنزل هذا إن ش» «س. الدكتورة قالت
لتقابل «مسكن» كلمة أستعمل (إنني «فمنازل» البيوت بقية أما بلمان؛ مدينة يف الوحيد
سانحة الفرصة أنا وجدُت وهنا … (house لفظة لتقابل «منزل» ولفظة home لفظة
التي النابضة الدافئة وبالروح حويل، يشء كل يف الذوق بجمال إعجابي شديد عن ألعربِّ
فأجابتني «مسكنًا»؟ «املنزل» يجعل الذي ما سألُت: ثم املكان، أجزاء من جزء كل يف تشيع
بنائه يف قديًما املنزل يكون أن هو عامل أهم أن أظن قائلة: الدار) (صاحبة بَُرت السيدة
الروح، من املرصية منازلنا تخلو ملاذا وعرفت الوحي، يشبه ما عيلَّ هبط وهنا … أثاثه ويف
عىل — ألنها ذلك األجسام؛ لها تقشعر التي الربودة بهذه منازلنا تتصف ملاذا عرفت
«مسكنًا» رأيت كلما إنني الرباق! الالمع بالجديد ُفِرَشت قد — بَُرت السيدة قالت ما عكس
وأحسست بالقاهرة، «منزيل» إىل فجأة خيايل انتقل بروحها، الدافئة «املساكن» هذه من
عىل ال الحقيقة سبيل عىل ترسي بالربودة أحسسُت وعظامي، مفاصيل يف ترسي الربودة

املجاز. سبيل
الكهلني الزوجني لهذين همَّ فال ا، جدٍّ الثقافة غزيرة — زوجها مثل — بَُرت السيدة
تراهما خادمة، وال الكهلني هذين عند خادم فال وهللا، إي الدار! وخدمة القراءة سوى
… ثم ويمسحان ويغسالن وينظفان انه، يُِعدَّ ما للضيوف ان يُِعدَّ دارهما أنحاء يف يسعيان
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الرجال بعض أن الحياة خربة من تعلمت أنها بَُرت السيدة قالته ما لطيف ومن يقرءان!
تستوثق أن أوًال فعليها عمًال يؤدي أن رجل من امرأة أرادت فإذا امرأة، تأمرهم أن يؤذيهم
«ش» السيد علَّق وهنا … أنثى بأمر االئتمار يحبون ال الذين أولئك من ليس الرجل أن من
بال املنزل يف يقيم لرجل حياتي يف شهدته الذي الوحيد املثل أنه مع أولئك، من رجل بأنه
بكسب ش» «س. الدكتورة زوجته تقوم حني عىل الدار، وينظف الطعام يُِعدَّ أن إال عمل

مًعا! لهما الرزق
— وأنا وزوجته «ش» السيد — انتقلنا وزوجته، بَُرت الدكتور زيارة من فرغنا أن وبعد
وقد العجب، إىل يدعو إعزاًزا يعزانه قط لهما … العشاء عىل دعواني حيث هذين دار إىل
القط قصة عيلَّ وتقص بكفها، له تربِّت وراحت حجرها، عىل «س» الدكتورة أجلسته
لنطلق ويرصخ يموء أخذ الليلية الحياة لذائذ وعرف شبَّ وملا صغريًا أخذته … العزيز
أنه والظاهر أين، أدري لست ما إىل وذهب الباب له وفتحنا عليه فأشفقنا بالليل، رساحه
ورقد متعبًا وعاد الصبح، مع إال إلينا يَُعد فلم الليل طيلة املتعة يف غرق قد األوىل الليلة يف
كل حني بعد عليه ظهرت أن إال هو وما النهار، طول نعاسه يف يغط منهوًكا األرض عىل
فقد — لألنثى الذكر حب ألمه حبه عىل الدالة أي — أوديب» «عقدة عىل الدالة الدالئل
إىل هاربة منه تفلت وكانت عليه استعصت أمه لكن بأمه، يتصل أن عدة مرات حاول
يعود كان أبيه، وبني بينه دامية معارك دارت أن يلبث ولم بها، اللحاق يستطيع ال حيث
قطها إىل الفيلسوفة الدكتورة تنظر (وهنا … جراحه من الدم يقطر مهزوًما دائًما بعدها

… أومعركتني) معركة بعد بالخربة تتعلم أن ينبغي كان قائلة: إياه مخاطبة
يف أثرها لها أوديب» «عقدة أن ترى ا حقٍّ كانت إن الفيلسوفة الدكتورة سألُت هنا
مشاهدة تدل فهل املزاح) سبيل عىل إال القط عن حديثها أفهم لم (وبالطبع اآلدميني
ال نظريات هي أم أمه؟ طراز عىل هي التي املرأة يشتهي الرجل أن عىل اليومية الحياة
تتأيد أنها هو النظرية هذه يف العجيب إن «س»: الدكتورة فقالت امللحوظ؟ والواقع تتفق
صادقة، النظرية كانت أمه غرار عىل األنثى يشتهي الرجل كان فإذا مًعا، والنفي باإليجاب
الحالة هذه يف ألنه أيًضا؛ صادقة النظرية كانت مختلف طراز من األنثى اشتهى هو وإذا
يف الرغبة يُفِقده حدٍّ إىل نساء، من يشبهها َمن سائر ونحو أمه نحو شديد بتحريم يشعر
لم رغبة األمر، أول يف الشديدة الرغبة وجود عىل دليل إال الشديد التحريم وما طرازها،
للغرباء شهوتهم تشتد الناس بعض نرى ولذلك … شديد تحريم إال نفسه من يقتلعها
البعد يف منه إمعانًا وطنه، غري وطن من المرأة الرجل رغبة تتقرر أن بمعنى جنسهم، عن
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يُقال ما ذلك ومن لونًا، عنه تختلف امرأة إىل الرجل شهوة تشتد قد وكذلك أمه، طراز عن
فيه يستطع لم الذي الوقت يف أنه عىل يدل ما الخاصة أوراقه يف أن واشنطن جورج عن
يف الجنسية شهوته أشبع — منهن بكثري إعجابه شدة مع — بيضاء امرأة من االقرتاب

سوداوات. نساء

فرباير ١٤ األحد

اآلحاد أيام الكنائس ففي — األحد «مدرسة إىل لتأخذني «ج» السيدة الصباح يف جاءتني
«بمدرسة الكنيسة يف النظام هذا ويُسمون دروًسا، ليتلقوا مختلفة أعمار يف األطفال يجتمع
أطفالها عىل تعرضني أن وأرادت اآلحاد، أيام كنيستها للتدريسيف متطوعة فهي — األحد»
أعمارهم تقع فرقتها يف األطفال … يجاورها ما أو اإلنجيل أرض من جاء لرجل نموذًجا
كلهم — «ج» السيدة عدا — وسيدات رجال من أربعة هناك وكان العارشة، أو التاسعة يف
الكنيسة يف هذا األطفال جمع يف الغاية … الدراسية الفرقة هذه عىل اإلرشاف بهم منوط
وفهمه أداؤه يتعذر قد أمًرا الصالة كانت وملا الصغر؛ منذ الكنيسة ارتياد تعويدهم هي
ملحقة دراسية فصول يف األطفال يجمعون رأيتهم الصغرية، األعمار هذه عىل وتقديره
سن دون هم الذين األطفال للعب أبهاء بها ملحًقا كنائس رأيت بل ذاتها، الكنيسة ببناء
يلعبون الصغار ومجموعة ذلك، إىل وما والعجالت والعرائس الكرات هناك فرتى الدراسة،

ويصيحون.
ويجلسون طفًال، الثالثني حول وكانوا — أطفالها مجموعة أمام «ج» السيدة وقفت
من القريبة مرص من جاءهم اليوم، معهم زائًرا أن وأعلنتهم — مدرسية تخوت عىل

املقدسة. البالد يف بنفسه رآه ما بعض عن سيحدثهم الزائر هذا وأن اإلنجيل،
ويافا أبيب وتل القدس عن السحري بالفانوس الصور يعرض مدرس بدأ وعندئٍذ
مما الصور هذه بإحدى خاص يشء برأيس طاف كلما وكنت فلسطني، بالد من وغريها
أسماها صورة ُعِرَضت التي الصور ومن … عنه تحدثت يعلموه أن لألطفال يلذ قد
وهم املسلمون، أغلقها مغلقة، البوابة هذه إن مدرسهم لهم وقال الذهبية»، «البوابة
الناس وسيميش رفيع، سلٌك فيه مشدوٌد البوابة هذه إىل ينتهي الذي الوادي إن يقولون
هذه فأثارت … الوصول يستطيع ملن البوابة ستنفتح وعندئٍذ القيامة، يوم السلك هذا عىل
َمن أحد؟ السلك عىل مىش هل السلك؟ هو أين يسألونه: وأخذوا األطفال، اهتمام القصة
… الدقة؟ وجه عىل السلك ُسمك وما تُْفتَح؟ حني البوابة ستُْفتَح وكيف البوابة؟ أغلق الذي
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هذه لهم: يقول سؤال عىل به يرد رد كل يف وهو بأسئلتهم املدرس أزهقوا فلما إلخ. إلخ
بأسئلتهم املدرس أزهقوا حني إنهم أقول: الناس؛ عقائد نحرتم أن وعلينا املسلمني عقيدة
وكل بها، لنا شأن ال مسيحيني باعتبارنا فنحن القصة هذه أمر من يكن مهما لهم: قال
ال لكننا الناس، عقائد نحرتم وأننا املسلمني، عقيدة أنها هو إزاءها نقوله أن لنا يجوز ما

بها. نلتزم
فقمت إليكم؛ بالتحدُّث اآلن زائرنا ل تفضَّ ربما لهم: قال عرضصوره من انتهى فلما
عىل السري إن لكم أقول أن فأحب اهتمامكم أثارت قد السلك قصة دامت ما لهم: وقلُت
البوابة وانفتاح الصالح؛ العمل إىل الرمز به يُراد الرفيع، السلك يشبه ما أو رفيع سلك
ما كثريًا الصالح فالعمل الصالح؛ العمل جزاء الجنة لدخول رمٌز الوصول يستطيع ملن
بامليش أداءه شبهوا ولذلك ورغباته؛ شهواته به يقاوم اإلنسان ألن صعبًا؛ عسريًا يكون
وورَد املسيح قاله بما ا جدٍّ شبيه فهذا إذَن وقالت: «ج» السيدة فوقفت … رفيع سلك عىل

عريض. فواسع جهنم إىل الطريق وأما ضيق، الجنة إىل الطريق أن وهو اإلنجيل، يف
والِجمال الهول وأبي الهرم عن مرص: عن بأسئلة يمطرونني ذلك بعد األطفال وأخذ

إلخ. … القدماء ومقابر الربدي وأرواق والجيزة، والصحراء
تالميذه، إىل ألتحدث األعىل الطابق إىل معه أصعد أن يف عيلَّ يلح مدرِّس جاءني ثم
يَُعدُّون األيفاع هؤالء أن علمت وقد عرشة، والخامسة عرشة الثالثة بني ترتاوح أعمار وهم
أمريكي عىل أرها لم درجة إىل الثياب رثُّ أنه املدرس هذا يف نظري لفت … التبشري ملهمة
تدل ال كالمه ولغة وفقر، إهمال عىل يدل ووجهه بالية، وبدلته فعًال، ممزق فحذاؤه آخر،

التثقيف. من بيشء ظفر قد صاحبها أن عىل
يف هادئات جلسن فقد البنات أما بنات؛ وأربع أوالد ستة وقوامها فرقته إىل صعدُت
منهم واحد كل املجرمني! من رشذمة هم العجب من فعجب األوالد وأما الغرفة، من ركن
أبتسم، أمامهم فوقفت والتحدي، الشذوذ من ا جدٍّ كثري فيها جلسة جلس استثناء بغري
للتبشري يعدُّونه الذي الصالح النبات أهو البذور؟ هذه من سيخرج تُرى يا نبات فأي
بدءوا الذين املرشدين األطفال من فريق إنهم وحب؟ سماحة من فيها بما باملسيحية
عندي شك فال شيئًا، علَّمتني قد بالتالميذ الطويلة خربتي كانت وإن بالجريمة، حياتهم
فشتان ذلك ومع … بدأت كما بالجريمة حياتهم ستنتهي جميًعا الستة األوالد هؤالء أن يف

األسفل. الطابق يف الصغار األطفال وأسئلة التافهة أسئلتهم بني
ُكنَّ الالئي األربع الفتيات من فتاتان جاءتني الخروج وأردت هؤالء من فرغُت وملا
كان إذا وهو: — معي واقًفا مدرسهن وكان — عجيبًا سؤاًال وسألنني الفرقة هذه يف
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قابيل أتى أين فمن هابيل، قابيُل قتل ثم وهابيل، قابيل هما ولَديْن أنسال قد وحواء آدم
ُحجة لسُت إني لهم: وقلت فضحكُت … البرش؟ ويتكاثر النسل ليستمر يتزوجها بزوجٍة
يف نقًصا إليه أرشتما الذي هذا يكون فربما قصص، من اإلنجيل يف ورد فيما ُحجة شبه وال
بأرسها لقبائل رموز … و«هابيل» «قابيل» األسماء: هذه أن ح أرجِّ ولكني القصة، تكوين
بقاء هو قابيل فبقاء وإذَن بقبيلة، قبيلة فتك معناه لهابيل قابيل وقتُل ألفراد، أسماء ال
القصة ننقذ التفسري فبهذا … ويتناسلون يتزاوجون والنساء الرجال فيها بأرسها قبيلة

وكتابنا. كتابكم يف وردت التي

فرباير ١٦ الثالثاء

السيد صحبة يف إليهما فذهبُت املساء، معهما أقيض أن وزوجته ه» «ه. السيد دعاني
مرحبًا، منها مقربة عىل واقًفا زوجها وكان بت، ورحَّ الباب ه» «ب. السيدة فتحت «ش»؛
وأروع أجمل فمن «ب» السيدة أما منها؛ يقرب ما أو والثالثني الخامسة سن يف كالهما
شفافة برشة لها الكمال، حد إىل الجسم مليئة الطول، إىل أْميَل هي أجمعني، الدنيا نساء

روح. ونشوة دم خفة يف الضحك كثرية هي ثم سمح، باشٌّ ووجه رائقة،
وكعك وشاي قهوة من صنعته ما «ب» لنا قدَّمت أن إال هي وما نتحدث، جلسنا
وهناك، هنا تحرصهم التي املحابس يف منهم بقي وما األصليني بالهنود حديثنا بدأ …
البلدان من العظمى فالكثرة هندية؛ أسماء تحمل التي البالد لبعض ذكرنا بمناسبة وذلك
الهنود هؤالء آثار أين فسألتهم: القديمة؛ الهندية األسماء تحمل تزال ال والجبال واألنهار
السؤال هذا أن العجب من إنه «ب» السيدة وقالت عليهم، غريبًا السؤال فكان األصليني؟
وكيف قائًال: فسألُت أثر؛ من األصليني للهنود ليس أنه عىل وأجمعوا قبل، من لها يطرأ لم
ال البالد هذه يف والهنود بها، بأس ال مدنية آثار املكسيك يف نظراؤهم يرتك أن عقًال يمكن
املتحدة، الواليات أرض يف الخريات بكثرة الظاهرة هذه «ب» السيدة فعلَّلت شيئًا؟ يرتكون
يف — مثًال — الحال هي كما النشاط، أوجه كل عن األصليني البالد سكان رصف مما

الوسطى. أفريقيا يف البدائية القبائل
بمناسبة اإلنجليزي واالستعمار الفرنيس االستعمار بني املقارنة إىل الحديث وانتقل
إىل هاجروا الذين الفرنسيني أن من زيارتهم ُقبيل لتوِّي أقرؤه كنت مما لهم قلته ما
الحركة هذه وقفت ثم األمر، أول يف منهم وتزوجوا الحمر الهنود خالطوا املتحدة الواليات
اإلنجليزي االستعمار عن استفاضة يف أحدِّثهم وجعلُت … لإلنجليز السيادة ت تمَّ حني
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الحكم، هذا صواب يف متشككني فوجدتهم البرش، تاريخ به نُِكب ما أنكُب أنه وكيف
مما بدائية قبيلة أي خذي لها: فقلت «ب»، السيدة وبني بيني عندئٍذ الحديث وكان
اختاري تشائني، للتقدُّم مقياس أي اختاري ثم مائتني، أو عام مائة لإلنجليز خضع
هؤالء عىل هذا مقياسك وطبِّقي تختاري، أن لِك يحلو ما أو الثقايف أو االقتصادي املستوى
وفقًرا وجهًال عريًا عليهم اإلنجليز استيالء أول عند كانوا كما اليوم أنهم لتعلمي الناس؛
لهم رشحُت حتى تميض الفرصة أدَِع ولم … إذَن؟ اإلنجليز لهم صنع فماذا وهمجية،
دخوَل اإلنسانية الحرية حماة يمنع كيف ليعلموا املغرب؛ بالد يف الفرنسيني فظائع كذلك
أرسلتها التي القمح إعانة فرنسا منعت كيف بل املغرب، بالد يف والكتب العربية الصحف
أن لون يفضِّ الفرنسيني ألن مجاعة؛ اجتاحتها حني سنني بضع منذ مراكش إىل مرص
البالد سائر وبني بينهم القربى بأوارص يشعروا أن عىل وجوًعا جهًال املراكشيون يموت

العربية.
من «ش» السيد وكان أمريكا، يف والتعليم الرتبية نقد إىل ذلك بعد الحديث وانتقل
وفرنسا إنجلرتا يف بكثري منه أدنى أمريكا يف الجامعي املستوى أن زاعًما الناقدين، أقىس
أن جميًعا ذكروا وقد … عمره من ا جدٍّ طويلة سنوات فيها عاش بالد وهي وأملانيا،
علمية سطحية فهنالك الطالب؛ بني العلمي الضعف من قلقة املتحدة الواليات حكومة
باألملان األمريكيني وقارن الحديث، إىل «ش» السيد عاد ثم … فيها شك ال املتعلمني بني
العصور سادت التي النظرية عىل يحافظون يزالون ال األملان إن قائًال: البحث يف وعمقهم
يبحثوا أن العلم رجال واجب أن من — رأيه يف الصحيحة النظرية وهي — الوسطى
التطبيق ألهاهم فقد أمريكا يف هنا أما التطبيقي، جانبه عن النظر بغضِّ ذاته، يف للعلم

لذاته. النظري البحث يف ق التعمُّ عن ورسعته
هذا نوفِّ لم لكننا نظري؟ علم سابق بغري التطبيق يمكن وكيف قائًال: فاعرتضتُه
العلمي؟ ق التعمُّ إىل األملان نزوع نعلل بماذا قائًال: سألت ثم الحديث؛ من حقه االعرتاض
الحكيم يزهد فلماذا التصوف؛ إىل نزعة الحقيقة يف إنها بقوله: «ش» السيد فأجابني
كثريًا كله الرشق لكن بهندي، ولست مرصي أني جيًدا يعلم «ش» (السيد عندكم الهندي
الحكمة جمع إىل الدنيا شواغل عن فينرصف بعض) مع بعضه األذهان يف يختلط ما

لذاتها؟
له وهل األمريكي، األدب إىل انتقلنا حني كانت حديثنا إليها ارتفع قمة أعىل ولعل
الفن إن لهم قويل بمناسبة ه» «ه. السيد السؤال هذا سألني وقد به؛ خاصة مميزات
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الحقيقة يف إني فقلُت: واتجاهاته؛ ملدارسه امتداد فهو األوروبي، الفن عن يتميز ال األمريكي
النقدية التعليقات إىل باإلضافة قصار، قصص من مجموعة إال األمريكي األدب من أقرأ لم
األدب إن الضئيل العلم هذا حدود يف أقول أن وأستطيع الجديدة، الكتب عن تُنَْرش التي
ظروف يف عاديني أشخاص حول التحليل يدور أن أهمها من التي مميزاته، له األمريكي
قرأته مما شيئًا ذكرت ألنني املرسحية؛ إىل الحديث انتقل ما ورسعان الحياة، من عادية
وبيني ناحية، يف «ش» السيد بني الجيدة املناقشة دارت وهنا أونيل، يوجني مرسحيات عن
لها أصبح قد املأساة إن نقول فنحن أخرى؛ ناحية يف «ب» وزوجته ه» «ه. والسيد أنا
أو عاديٍّا رجًال البطل يكون أن وهو شيكسبري، يدي عىل معناها عن يختلف جديد معنًى
نتيجة املجتمع؛ يف عالية مكانة ذا البطل يكون أن إىل رضورة هناك تَُعد ولم عادية، امرأة
يف اختلفوا إن حتى كبري، حدٍّ إىل القيم يف األشخاص بني سوَّت التي السائدة للديمقراطية
النظري منقطعة إجادة نظره وجهة عن الدفاع أجاد «ش» السيد لكن … والثروة املناصب
تغريُّ بسبب ال منَّا عجًزا شيكسبري كتبها ما نحو عىل املأساة نكتب نُعد لم إننا قائًال:
البطل كان إذا إال األدبي معناها يتم أن املأساة عىل يستحيل إنه االجتماعية؛ الظروف
كلمة إن نقول بحيث الكلمة معنى يف اختالف مسألة املسألة فليست هوى: ثم «نبيًال»
أن هو املسألة لب بل أيامنا؛ يف كذا معناها وأصبح شيكسبري، أيام كذا معناها كان «مأساة»
إذا إنني يهوي؛ حني له تأىس ثم به تعجب «النُّبْل» نحو غريزيٍّا نزوًعا اإلنسانية الفطرة يف
بالحزن، الشعور وأشاركه عليه أعطف أن هو يحدث ما فكل مثيل رجل عن مأساة قرأت
ما عىل عطف مجرد ذلك وليس — الرفيع سقطة هو املأساة يف األسايس الوجدان لكن
إذا تأىس وأن ترتفع أن نحو اإلنسانية الطبيعة يف ميل هو بل — حزنه يف ومشاركته أصابه
رغبة وهو فينا، فطريٍّا ميًال بقصته أشبع ألنه املسيح؛ قدسنا املسيحيني نحن إننا … َهَوْت
… عينها الصورة هذه عىل فطريٍّا ميًال فينا يشبع املأساة بطل وكذلك الخطيئة، عن التكفري
مرسحية يف الرابع هنري تصوير أجاد كما — مثًال فولستاف— تصوير شيكسبري أجاد لقد
ينقضفكرة ألنه عليه؛ مستحيًال هذا كان الرواية؟ بطل فولستاف يجعل لم فلماذا واحدة،
هنري مصري يشبعه ما فينا يشبع ال ساء مهما فولستاف فمصري صميمها؛ يف املأساة
يهمني، بما فليسمصريه فولستاف؛ مثل أنا لنفسه: يقول الرواية عىل املتفرج كأنما الرابع،
هوى ما إذا حتى ارتفاعه، يف هو حيث إىل بنظري فألتعقبه الرابع؟ هنري من أنا أين لكن
أصابه. لسوءٍ تأىسَّ إذا أساه فولستافيف مشاركة عن طبيعتها تختلفيف حرسة لهويه كان
جندي الرواية هذه يف فالبطل األبد»، إىل هنا «من رواية مثًال خذ ه»: «ه. السيد فقال
ذلك ألن الحزن؛ أشد ملصابه يحزن املتفرِّج فرتى َعنَت، من أصابه ما وأصابه بسيط،
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أنظارنا، يف تغريَّ قد العظمة فمعنى وإذَن الرياضة؛ د يمجِّ شعب ونحن ريايض الجندي
بقوة؛ أنا فوافقتُه … عرشه عن يهوي مَلِلك نتألم مما أكثر السوء يصيبه للريايض نتألم
يشهدها؛ لم إنه فقال «ش» السيد أما املعنى؛ هذا فيها وأدركت الرواية شاهدت ألنني

آَخر. َمثَل عن نبحث أن بنا يحُسن ولذلك
قد فرويد منذ النفيس التحليل إن فقلت: املوضوع، إىل نظرية نقطة أنا أضفُت ثم
كانوا عمن السرت َهتََك َمْن بمثابة فكنَّا البرشية، النفس من الخبيء كشف عىل ساعدنا
أن عرفنا حني شيكسبري، عند املأساة مقومات من هام جانب يسقط وبهذا رفعة، موضع
هذا عىل يعلق لم أحًدا لكنَّ … الدوافع بأحط حياته يف مدفوًعا يكون قد ظاهره يف الرفيع

الحارضة. ثورتها يف مرص إىل بالحديث وانتقلنا الرأي،

فرباير ٢١ األحد

ظللت … سحاب السحاب وفوق سحاب، فوقه من سحابًا فرأيت النافذة عن الستار أزحُت
حيث سيارته يف داره إىل ليستصحبني ظهًرا و» «ه. الدكتور جاءني حتى غرفتي يف
يل تحُرض التي زوجته طريق عن الدعوة جاءتني كانت وقد أرسته، مع الغداء إىل دعاني

اإلسالمية. الفلسفة يف محارضاتي
طالقته أعجبني عمره، من التاسعة نحو يف الصغري، ابنه و» «ه. الدكتور مع وجاء
منزلك، من بالقرب مدرستي إن السيارة معهما ركبت حني يل قال وجرأته؛ الحديث يف
هذا منك يستغرق الزمن من وكم فسألته مشيًا؛ واملدرسة منزلنا بني الطريق أقطع وأنا
وأكثر جاريًا، كنت لو دقائق وخمس ماشيًا، كنت لو دقيقة عرشة خمس فقال: الطريق؟
… يشء! يف إيلَّ ليتحدَّث واستوقفني أصدقائي أحد الطريق يف قابلني لو عرشة خمس من

الصغري. الطفل هذا بها يجيب العجيبة اإلجابة لهذه أضحك أن إال يسعني فلم
واستقبلتنا داره إىل وصلنا عندما — هذا ولده إىل مشريًا — و» «ه. الدكتور يل قال
أكربهم وأما الفراش؛ يف مريض وأصغرهم أوسطهم؛ هذا أطفال، ثالثة عندنا زوجته:
يراك أن له يتيح موعٍد يف الحضور إىل ق يوفَّ أن وعشمي الجرائد، بيع يف اآلن فمشغول
ابتدائية، مدرسة يف تلميذ هو عاًما، عرش اثنا عمره الجرائد يبيع الذي األكرب الولد هذا …
لقسٍم رئيس بل — أستاذ ابن أنه الحظنا فإذا الجرائد، توزيع يف فراغه يستغل لكنه
الشعب هذا بني وأعمقها الفوارق أهم من فارًقا ملسنا — الجامعة أقسام أكرب من بأرسه

آَخر. شعب أي وبني النشيط العامل
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بعد فيه ثنا تحدَّ ما أهم وكان وزوجته، شاب الجامعة يف مدرِّس معي مدعوٍّا كان
وقد واليابان، الصني كأهل أخرى شعوب إىل بالقياس األمريكيني بني الفنية الروح الغداء
واسعة األقىص بالرشق ومعرفته سنوات لبضع الصني يف يدرس و» «ه. الدكتور كان

دقيقة. عميقة
وأنهم بهم، ا خاصٍّ فنٍّا يُنِْشئوا لم األمريكيني أن مالحظاتي من ذكرت فيما لهم فذكرُت
أن — السامعني من املعذرة طلب بعد — اجرتأت بل األوروبية، الفنية لالتجاهات تابعون
بصفة — فاألمريكيون األمريكي؛ حياة يف عميًقا يتغلغل ال الفن إن فقلت رصيًحا، أكون
والصميم، القلب منهم تمس أن دون خارج من إضافًة حياتهم إىل الفن يضيفون — عامة
الفن، إىل جاد التفات فيها حياًة يعيش أن دون املاليني، وجمع أثرى وقد منهم الرجل فرتى
ذاك، أو املتحف هذا إىل يهديها تماثيل أو صوًرا الدوالرات من مليونًا بكذا يشرتي تراه
مثًال ورضبت اليومية، العادية حياته يف للفن الطويل إهماله خطيئة عن بهذا ر يكفِّ كأنما
جاءوا إذ نيويورك؛ يف مانهاتن شمال يف «املناسك» إقامة وهو االتجاه، هذا يوضح آَخر
أرضهم عىل وأقاموها بأوروبا مختلفٍة مواضَع من أجزائها وسائر وسقوفها بجدرانها
ثريٌّ اشرتاه الذي القديم الدير نبأ ذكرت وكذلك قديم! أثٌر القديمة للبالد كما لهم ليكون
ونُِقَلت حجًرا حجًرا أجزاؤه ُفكَّت أن بعد فلوريدا إىل ا جدٍّ حديثًا ونقله إسبانيا من أمريكيٌّ
ماله الثري ليستعيد معلوم بأجٍر الزائرون إليه يدخل متحًفا ُجِعَلت ثم بناؤها، وأُِعيَد
يدل أمريكية أرٍض عىل البناءين هذين وجود هل قائًال: الحارضين وسألت … وزيادة
الداخلية نفوسهم من تنبع ولم الخارج، من إليها أُضيفا إنهما أمريكا؟! يف فني روح عىل
جزءًا يكون مما أكثر يُْشَرتَى أمريكا يف الفن وهكذا ومشاعرهم، خوالجهم عن تعبريًا
اجتالبًا يُجتلب بل وساعاتها، الحياة أيام مع شفطة شفطة يُستساغ ال إنه الحياة؛ من

الجملة. أسواق يف تُباع التي السلع من سلعة كأنه بالجملة
اسمه ناقد أمريكي لكاتب والفن» «أمريكا عنوانه قرأته مقاًال املناسبة هذه يف ذكرُت
واليابان الصني كأهل فنيٍّا شعبًا ليسوا األمريكيني إن فيه يقول كرونِنِْربَْجر» «لويس
النفيس فانبساطه نفسه؛ عىل باملنطوي هو وليس منبسط األمريكي ألن وذلك وفرنسا؛
مخرتًعا يكون فنانًا، يكون وال أعمال رجل يكون ثَمَّ ومن نفسه، حدود من يُْخِرجه
األمريكي دام ما طبيعي أمر فذلك للتماثيل، ناحتًا وال للصور راسًما يكون ال لكنه لآلالت
مشغول فهو وإذَن مكنونها، ويستغل كنوزها يكشف َمن تنتظر واسعة قارة أمامه يرى
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… نفسه دخيلة عىل االنطواء إىل يدعوه ما هناك وليس نفسه، خارج يف والكشف باملغامرة
الذي القليل يف اإلنسان «يتفنَّن» فعندئٍذ الطبيعية، املوارد تقلُّ حيث إال يوجد ال الفن إن
ألن وذلك والثياب؛ للزينة اختياًرا الدنيا نساء أقدر فهي الفرنسية، املرأة مثًال خذ عنده؛
واألمريكيات، اإلنجليزيات عند مثًال تراه الذي الطبيعي الفتيات جمال سلبتها قد الطبيعة
بحاجة هم فليسوا طبيعية، وفرة األمريكيني عند … عندها الذي القليل يف «تتفنَّن» فراحت
خياًال الحي املوضوع وعن صورة، الحقيقية املادة وعن فنٍّا، الطبيعة عن يستعيضوا أن إىل

ووهًما.
وزوجته الداعي األستاذ وأخذ أمريكا، يف الفنية الحياة ضحولة عىل الحارضون فوافق
هذا عىل يدل ومما الياباني، أو الصيني حياة من جزءًا الفن يكون كيف لنا يرشحان
فإذا الفنان، بِفْرَجون العادية كتاباتهم يكتبون أنهم والفن الحياة بني التام االندماج
وبنوع بِفْرَجون كتبها اشرتيت، بما «فاتورة» البائع لك وكتب شيئًا، الدكان من اشرتيت
دون بالِفْرَجون خطوطه الكاتب يخطَّ أن القاعدة تكون وتكاد إزالته يستحيل امِلداد من
أمام بها ليجلس ته وُعدَّ ألوانه يأخذ فال رسم إذا الصيني إن … واحد خط يف يخطئ أن
ناظًرا هناك يجلس تصويره، يريد الذي املنظر يف وحده يجلس تراه بل تصويره، يريد ما
فرتاه دقائق، بضع يف الصورة رسم بموضوعه، امتأل إذا حتى أسابيع، بل أياًما متأمًال
الطبيعة صورة هناك، الصورة فإذا بالِفْرَجون، ويخطط غرفته، يف األرض عىل يجلس

نفسه. يف امتزجت كما بل امُلَحس، الواقع يف هي كما ال رشبًا، رشبها التي
وَلَفَت إسبانيا زرُت إنني التاريخ: مدرِّس الشاب يل فقال العربي، الفن ذكر وجاء
لم أنني أعني الحياة؛ ر تصوِّ رسوٌم بينها ليس أْن هناك العربية الفنية اآلثار يف نظري
الطبيعة من هناك رأيته ما وكل حيوان، أو لطائر رسًما السقوف أو الجدران عىل أَر
األحياء إخراج يحرِّم الدين كان أوًال فقلت: ذلك؟ تعلِّل فبماذا إليها، وما النجوُم املرسومة
يف إال فني ذوق بأصحاب العرب يكن لم — األهم وهو — وثانيًا تصوير، أو نحت يف
املسجد له ليبنوا الغني أو السلطان يستخدمهم بفنانني، يكونوا ولم ُصنَّاًعا كانوا شعرهم،
التعبري ويريد نفسه يف يضطرب خاص يشء الفنان عند يكن فلم له، ويزخرفوه املنزل أو
كبرية درجة عىل صناعته كانت نعم، … نجار أو صائغ كأي «يصنع» الفنان كان عنه،
النفس بأصداء ترنُّ وال الخارج يف تتم حال، كل عىل صناعة لكنها املهارة، من ا جدٍّ

الداخلية.
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فرباير ٢٦ الجمعة

ستوك» «هارولد كتبه موضوعه، يف جدٍّا جيًدا مقاًال مارس لشهر «أتالنتك» مجلة يف قرأُت
الخريجني لكلية عميد اآلن وهو ولويزيانا، هامبشري نيو لجامعتَي مديًرا كان الذي
الذين الطلبة إزاء الجامعات موقف هو واملوضوع سياتل؛ بمدينة واشنطن جامعة يف

العلمية. املحارضات عن يرصفهم اشرتاًكا الرياضية األلعاب يف يشرتكون
يستحيل ما أذكر أن بد ال الفكرة طرافة حيث من املمتاز املقال هذا ص ألخِّ أن وقبل
سيقول الرياضية؛ باملباريات الناس اهتمام مدى وهو البالد، هذه إىل يأِت لم َمْن يعرفه أن
فقد ال؛ مرة وألف ال قائًال: فأجيب مثًال؟ إنجلرتا يف الحال هي هذه أليست لكن القائل:
يف الجنوبية كاروالينا جامعة بني الكرة مباريات قامت أن يوم سابقة، يومية يف كتبُت
والدكاكني املطاعم يف يومئٍذ الناس وجدُت كيف الوالية، نفس يف ِكِلْمُسن كلية وبني كوملبيا
كما أو قائمة، حرب أخبار عن يتحدثون كأنهم ونتيجتها املباراة عن يتحدثون والشوارع

… القطن حصاد وقت القطن أسعار عن القرى يف املرصيون يتحدث
املالعب هذه وأهم الجامعات، من املتبارون فيها يجتمع عامة مالعب البالد هذه ففي
أنحاء من الناس ألوان تجتذب فبذلك الشتاء، يف لدفئها وذلك الجنوب؛ واليات يف يقع
ومن املباريات؛ عىل التفرُّج ومتعة الدافئ الجو متعة فيها عطلة ليقضوا كلها أمريكا
وإنما الربتقال. ووعاء القطن، ووعاء السكر، ووعاء الورد، وعاء أربعة: املالعب هذه أهم
وجدران اللعب، أرض هو قاع فله تكوينه؛ يف الوعاء يشبه ألنه «وعاء»؛ امللعب عىل يُطِلقون
بأهم «الوعاء» يصفون ثم املقاعد؛ صفوف جنباتها عىل تَُرصُّ التي هي القاع حول منحدرة
الربتقال» و«وعاء القطن» «وعاء بقولهم املالعب يصفون ثَمَّ ومن منطقته، يف محصول
الفرقة مدرِّب أن الجامعات بني الرياضية املباريات أهمية تقدير عىل يُِعني ومما إلخ. …
يفوقه وقد الجامعة مدير راتبه يف يساوي قد كلها، الجامعة يف راتب أكرب عادًة يتقاىض
مايل كسب من فيها ملا للمباريات؛ كسبها عىل كربى أهمية تعلِّق الجامعة ألن ذلك أحيانًا؛
الرياضيني اجتذاب عىل حامية منافسة تتنافس الجامعات ترى ولذلك للشهرة؛ وذيوع

باملال. الالعبني هؤالء رشوة إىل األمر يصل لقد حتى إليها املعروفني
تفرت ال التي النقد ألسنة عىل بها لرَيُدَّ تفكريها؛ يف الجريئة مقالته الكاتب هذا كتب
يساورهم: الذي الشديد القلق عن معربة جميًعا، والطالب األساتذة بني جامعة كل يف
عند معهم الجامعة تتساهل ملاذا محاباة؟ فيها معاملًة الجامعة يف الالعبون يُعاَمُل ملاذا
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أن أوًال يجب إننا خالصته: ما الكاتب هذا فقال … وهكذا العلمية؟ مستوياتهم تقدير
الرياضيني الالعبني أن هي املقدمة وهذه تفكرينا، عليها نبني أولية مقدمة أمامنا نضع
مقصوًدا املدرسية املباريات كانت أن فبدل قبل، ذي عن وضعهم تغريَّ قد الجامعة يف
مرسحية فرقة كأي الجمهور، لتسلية وسيلة اليوم أصبحت ورفاهيتهم، الطالب تربية بها
الجامعات، بني املباريات عىل ليتفرَّج الدوالرات ماليني يدفع اآلن األمريكي الجمهور …
الجامعة واجبات من أصبح ثم التعليم، عىل اإلنفاق يف رئيسيٍّا جزءًا املاليني هذه وأصبحت
تفرقة أذهاننا يف نفرِّق أن هي فالنتيجة وإذَن التسلية، هذه للجمهور تقدِّم أن االجتماعية
الرياضيني الالعبني أن أعني الطلبة؛ سائر وبني الجامعة يف الرياضيني الالعبني بني تامة
َمن كل فليس إليها؛ ينتسبون التي الجامعة أبناء من يَُعدُّون كانوا وإن طالبًا يَُعدُّون ال
علمية بأبحاث يقوم َمن وهناك اإلداري وهناك األستاذ فهناك طالبًا، الجامعة إىل ينتمي
باسم يلعب الذي الريايض وهنالك الطلبة، جماعة يف وال التدريس هيئة يف يكون أن دون
تسليًة للجمهور وتهيئ جهة، من ماًال الجامعة فتكسب اللعب الجمهور ليشهد الجامعة

أخرى. جهة من يحبها
اآلخرين، الطلبة من موقفها عن فعًال يختلف الرياضيني من الجامعة موقف إن
لم ما لتعلِّمه العادي الطالب الجامعة تقبل واحًدا؟ نوًعا الفريقني جعل نحاول فلماذا
الطالب اللعب؛ يف مهارة من يعلمه ما يعلم بالفعل ألنه الريايض تقبل لكنها يعلم، يكن
طالبًا وجوده أثناء ال تخرُّجه بعد املجتمع ويفيد سيفيده شيئًا الجامعة يف يتعلَّم العادي
بعد ال الجامعة يف وجوده أثناء املجتمع ينفع شيئًا فيمارس الريايض أما الجامعة، يف
العاديني، الطلبة تخدم أن هي الجامعة وظيفة ج؛ التخرُّ بعد النفع يبطل قد بل تخرُّجه،
الفوارق هذه فنتيجة إليها، ينتسبون التي الجامعة يخدمون الذين فهم الرياضيون أما
مبادئ األول النوع يف تراعي آَخر، نوع والرياضيني نوع، العاديني الطلبة أن هي كلها
الرياضية األلعاب إن التجارة؛ سوق يف األعمال مبادئ الثاني النوع يف وتراعي الرتبية،
(١٩٥٣-١٩٥٤م) العام هذا التعليم معاهد كسبت فقد التعليم، ملعاهد كبري كسب مورد
َمن يعلم أن يريد ال هو وربما يعلم، ال الجمهور إن الدوالرات؛ من مليون مائة املباريات من
الرياضية؛ للفرقة مدربًا يُعنيَّ ملن اهتمام كل يهتم لكنه بلده، يف للجامعة مديًرا ُعنيِّ الذي
التي الرشكة فتكسب للناس تلعب مثًال، مرسحية فرقة كأي الجامعة يف الرياضية الفرقة
أكرب األمريكية الجامعات تعقد فلماذا كذلك، األمر يكن لم وإذا باسمها، الفرقة تلعب
عىل عينها تضع أنها ذلك معنى أليس الشتاء؟ فصل يف الجنوب مالعب يف مبارياتها
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فهي إذَن ماًال؟ منهم لتستدرَّ مشاتيهم يف هناك لهم فتلعب الناس يقصدها التي املشاتي
فخطأ مشاتيهم؛ أو مصايفهم يف املتفرجني ب يتعقَّ حني امللهى مدير نظرة األمر إىل تنظر
هي رشوٍط بتحقيق الجامعة باسم الرياضية «املالهي» بهذه القائمني نطالب أن كبري

العاديني. الطلبة بها نطالب التي الرشوط نفسها
الرياضيني حياة وبني الرتبية مقتضيات بني التوفيق َهم حريَّ قد الرتبية رجال كان فإذا
إذا أما األغراض، تحديد يف وغموضهم التفكري يف الضطرابهم فذلك الجامعات؛ طالب من
العاديني، للطلبة ومبادئها فالرتبية اإلشكال؛ زال الوجه هذا عىل ألنفسهم األمر وضحوا
أنه يظنون إنهم الرياضيون؛ الالعبون هم الناس من آَخر لنوع أخرى مبادئ واملطلوب
جامعة معهم ودخلوا الثانوية، املدارس من الطالب سائر مع أتوا قد الالعبون دام ما
واحًدا صنًفا الجميع يكون أن إذَن بد فال السن، يف هؤالء مع يتساوون وهم واحدة،
الغاية ويف يؤدَّى الذي العمل يف فْرق النوعني فبني ال، لكن بعينها؛ لرشوط خاضًعا
… درجات عىل والحصول امتحانات أداء العاديني الطلبة من املطلوب كان إن املقصودة،
علم إىل بحاجة ليسوا إنهم كسواهم، للعلم طلبًا الجامعة إىل يأتوا لم فالرياضيون إلخ؛
َقِبَلته الكرة؟ ليلعب الجامعة دخل لشاب العلمي املستقبل يقلقنا ملاذا … تدريب إىل بل
والطالب فالجامعة األساس، هذا عىل بالجامعة التحق وهو األسس، هذا عىل الجامعة
يف بالشجاعة ع فلنتذرَّ العلمي؟ تحصيله عىل القلق مربر فما الهدف، عىل مًعا متفقان
جيد، طالب ألنه ال جيد العب ألنه الجيد الالعب َقِبَلت قد الجامعة بأن ونعرتف تفكرينا،

تردُّد. أو قلق بغري معاملته تكون أن ينبغي األساس هذا وعىل
لكننا طبًعا، مانع فال ذلك جانب إىل علميٍّا طالبًا يكون أن ريايض العب أراد ولو
املطلوب التدريب أن وجد فإذا الالعبني، من نطلبه ما منه سنطلب ذلك، تَِبعة له نحمِّ عندئٍذ
يقول وقد طالب، أو العب إما يختار: أن فعليه واملذاكرة، املحارضة يساير أن يستحيل
لقبولهم الرشوط هو: والجواب رشط؟ بغري الالعبني هؤالء نقبل أن أتريد تريد؟ ماذا قائل:

بها. التدريس لهيئة شأن وال املباريات، ومنظمو األلعاب مدربو يضعها
والعاِلم يفلح، لم الدواء أن وجد إذا للمرض تشخيصه يراجع الذي هو امُلِجيد الطبيب
تفسريها، يريد التي الظواهر تفرسِّ ال أنها وجد إذا العلمية النظرية يراجع الذي هو امُلِجيد
الحياة ظروف أن وجد إذا الرتبية قواعد يف رأيه يغريِّ الذي هو امُلِجيد الرتبية رجل وكذلك
ِفَرًقا أصبحت الرياضية الِفَرق إن حيث من أمريكا يف الظروف ت تغريَّ وقد ت؛ تغريَّ قد

النظر. إليها نعيد أن ينبغي الجديد األساس هذا فعىل الجمهور؛ لتسلية
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القهوة، من فنجانًا أرشب األساتذة نادي يف قضيتها فراغ، من ساعة محارضتيَّ بني تقع
الذي الشيخ الجليل العاِلم هذا ب» «ف. الدكتور قابلت هناك، إىل طريقي يف كنت فلما
يف قابلته تخلُّف، بغري محارضاتي يل يحُرض وهو تقاعد، ثم الفلسفة لقسم رئيًسا كان
ما بني وكان … القهوة من فنجانًا معي يحتيس أن فدعوته األساتذة، نادي إىل طريقي
نشهد لم فكري ضغط تحت نعيش األمريكيني نحن إننا النادي: يف جالسان ونحن يل قاله
نوًعا جميًعا فينا أحدث قد وتحقيقاته بمحاكماته ماكارثي مثل واحًدا رجًال إن مثيًال؛ له
مثًال أحد يجرؤ فال السيايس، تفكريه يف جبانًا منَّا إنسان كل فأصبح والفزع، الرعب من
الفكرية للحالة املر النقد ه يوجِّ الفيلسوف الدكتور مىض ثم الشيوعية؛ عن بكلمة ينطق أن
حني صباح كل لتموع نفيس إن قال: والسطحية، بالتفاهة ووصفها أمريكا، تسود التي
ثم … وسخافات تفاهات من الصحيفة يف أرى مما نفيس تموع اليومية، الصحيفة أقرأ
هكذا هللا، إىل «لنعد وهو: الكبري، بالخط عنوان صدرها يف وكان يده، يف صحيفة إىل أشار
انظر الدكتور: قال أمس)، أيزنهاور ألقاها خطبة يف وردت عبارة (وهي أيزنهاور» يقول
كامنًا العقل سخف تجد وحلِّلها أيزنهاور» يقول هكذا هللا، إىل «لنعد العنوان هذا إىل مثًال
ألن باهلل؛ اإليمان كفة ترجح هل ذلك؟ لنا يقول أيزنهاور ألن هللا إىل نعود فهل وراءها،
يستوقف كهذا ضخًما عنوانًا نرش الذي الصحفي هذا يريد ماذا أم آمن؟ قد أيزنهاور
أهو سيايس؟ خطاب يف يسوقها كهذه بعبارة نفسه أيزنهاور يريد ماذا بل األنظار؟ به

تهريج؟! يف تهريج كله األمر أن أم واعظ؟ قسيس أم حاكم
بأن إيمانًا أزداد إنني حديثنا: سياق من أخرى مناسبة يف ب» «ف. للدكتور وقلت
وبرهاني ذلك، غري عىل تدل التي الظواهر من بدا مهما شخصية الرجل من أقوى املرأة
أليس أمر، عىل اختلفا ثم متساٍو، بقْدر اآلخر أحدهما يحب وامرأة رجًال أن افرض هو:
منذ حدث ضاحًكا: الدكتور فقال رأيها؟ يف للمرأة األمر آِخر الرجل يذعن أن ا جدٍّ األرجح
وأنا خرضاء، تريدها هي نشرتيها: التي السجادة لون عىل زوجتي مع اختلفت أن قريب
األمر رأيت فلما املوضوع، تفاهة رغم العناد واحتدَّ بيننا الخالف واشتد حمراء، أريدها
هذا ترصيف يت وسمَّ األخرض، اللون عىل وافقتها أسوأ؛ إىل سيئ من يسري وبينها بيني
ونرصها رصيحة فهزيمتي هناك، توفيق ال أنه مع النظر» وجهتَي بني «توفيًقا عندئٍذ

قاطع.
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فرباير ٢٧ السبت

االتحاد، نادي مقصف يف أمريكي شاب مع الضحى ساعة جلست جميل، مشمس يوم
الدكتور منزل يف ينعقد الذي األسبوعي االجتماع يف أمس ليلة افتقدوني بأنهم فأنبأني
االجتماع هذا من إيلَّ أحب يكن فلم املوعد، نسيت ألني شديًدا؛ أسًفا لذلك فأسفت ب»؛ «ف.
املناقشة موضوع كان وماذا سألته: … التفكري وارتفاع العاطفة دفء من يسوده بما
تطغى التي املاكارثية املوجة رضر يف بحثًا االجتماع أستاذ علينا قرأ فقال: أمس؟ ليلة
هو — الشاب مع تحدثت وهنا خطريًا، تهديًدا فيها الرأي حرية وتهدِّد اآلن البالد عىل
يُسمح أن يجوز التي الحرية مدى يف — الدكتوراه رسالة نفسه الوقت يف ويحرضِّ مدرس
فال البالد، عىل ضيف ألنني رأيي يف متحفًظا وكنت اآلراء، تبادل يف الناس لسواد بها
مجلة يف قرأتها مقالة له ذكرت أني غري خارًجا، نقًدا يُعدَّ أن عساه ما أقول أن يجوز
يف أستاذًا أن فيها ورد العدد، بها ليفتتح نفسه املحرر كتبها األسبوع، لهذا «بوست»
تَُحدَّد أن يجب األسعار أن إىل فيه انتهى االقتصاد يف علميٍّا بحثًا ألقى قد ِمِنسوتا جامعة
لجنٍة إىل فقدَّموه الشيوعية، رائحة البحث هذا يف األمر أويل بعض فَشمَّ الحاالت، بعض يف
معلنًة الباحث، األستاذ براءة بإعالن املحاكمة من انتهت الجامعة لكن تحاكمه، جامعية
من املجلة محرر انتهى أن وبعد العلمي، البحث لحرية مركًزا نفسها تجعل أن تريد بأنها
األمور خلطت قد الجامعة أن وهو مجلته، ورأي برأيه أدىل النحو هذا عىل األمر عرض
ال لكن عنه، ندافع مباح حق — املحرِّر نظر يف — الرأي فحرية السبيل؛ سواء وضلَّت
ندافع التي نفسها الحرية هدم إىل األمر آخر تنتهي مبادئ نعتنق يجعلنا الذي الحد إىل
من أذاع ما جزاء الجامعة من فصله ينبغي كان األستاذ أن هو املحرر فرأي ولهذا عنها؛

الحرية! عىل خطرية نتائج
يُقيَّد أن أمريكا عن أتصوره ما آخر كان وقد ت، وتزمُّ تعنُّت هذا أن عندي شك ال

البعيد. الحد هذا إىل العلمي الرأي فيها

وسألني فيه، أسكن الذي املنزل صاحب وهو «ك» الدكتور العرص ساعة غرفتي إىل جاء
تبُعد وهي — ِلِوْستُن مدينة إىل بالسيارة رحلة يف وزوجته هو أرافقه أن أحب كنت إن

شاكًرا. بالدعوة بُت فرحَّ — ميًال ثالثني بلمان مدينة عن
منزل يف معه أسكن أنني مع قدومي، منذ «ك» الدكتور فيها يحدثني مرة أول هذه
املدة، هذه طول زيارتي د يتعمَّ لم ألنه أكرهه؛ بدأت قد وكنت شك، بغري شاذ إنه واحد!
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خنزيريُّ هو … إليه! تؤدي قد املصادفات أن وجد إذا لقائي يتجنب أنه أالحظ كنت بل
لكني بالغباء، هيئته من عليه حكمُت وكنت فيه، رشاقة ال قفًزا مشيته يف يقفز املالمح،
ثنايا إىل التفاتًا الناس أحدِّ من بالسيارة رحلتنا خالل معه حديثي أثناء اليوم وجدته

واالعرتاض. الرد يف ومنطًقا املعلومات، يف ودقة الحديث،
والشمس السيارة، من األمامي الكريس يف — وأنا وزوجته «ك» الدكتور — جلسنا
هي تالل من أمواج األرض األفق؛ فسيحة والرؤية شفاًفا، زال ما والجو مرشقة تزال ال
كلها الجبلية األمواج هذه تكون أن هو أراه أن قبل أتخيله أكن لم والذي الجبل، رءوس
أدوات فيها ليس جبلية سفوٍح عىل مزروًعا القمح ترى أن عيني تألف ولم قمًحا، مزروعة
يف عندنا القمح حقول منظر عن بعيًدا اختالًفا يختلف فاملنظر الرصف؛ قنوات وال الري

مرص.
إنجلرتا يف رأيي عن «ك» الدكتور سألني أن منها عدة، موضوعات يف تحدثنا
له فقلت إنجليزي، هو ما كل عن املتحمسني املدافعني من شخصيٍّا إنه قائًال وسياستها،
األمر أعرض وأخذُت للمدنية، هادمة االستعمارية سياستها يف إنجلرتا إن شديد انفعال يف
عفًوا، ذلك جاء أم متعمدة أكانت أدري وال بالحديث؛ انحرفت زوجته أن لوال أراه، كما

وغريه. غريه وبدأنا املوضوع فسقط
أحب كنت أمٍر عن وسألته معلوماته، يف الرجل هذا لدقة إدراكي فرصة انتهزُت
الذي فما أوروبيني، مهاجرين من خليًطا األمريكيون كان إذا وهو: علًما، به أزداد أن
أصبحت بحيث اإلنجليزية، يتكلمون واإلسبان والهولنديني الفرنسيني املهاجرين جعل
درجات: ثالث عىل فمر تدريًجا، األمر جاء فقال: قاطبة؟ األمريكيني لغة هي اإلنجليزية
فيها يتعلَّمون األطفال كان ثانية وخطوة األصلية؛ لغته يتكلم قبيل كل كان خطوة
يف اإلنجليزية يتعلَّمون وإنما املنازل، يف األصلية اللغة ويتكلمون املدارس يف اإلنجليزية
ثالثة وخطوة املهاجرين؛ لسائر بالنسبة عددية كثرة اإلنجليز املهاجرين لكثرة املدارس
بعض هناك أن عىل … مًعا آٍن يف واملنازل املدارس لغة هي فيها اإلنجليزية أصبحت
إىل طريقنا يف اآلن لك سأشري وقال: األصلية، اللغة تتكلم ا جدٍّ قريب زمن إىل ظلت جماعات
األملانية يتكلمون ظلوا األملان، املهاجرين من سكانه تاون»، «يوننْي اسمه عليه سنمر بلد
يتكلمون اآلن إىل نيومكسكو والية يف والناس الثانوية، املدرسة يف طالبًا أنا كنُت أن إىل
رسمية لغة اإلسبانية يجعل نيومكسكو والية قانون إن بل املواضع، من كثري يف اإلسبانية
الفرنسية يتكلمون هناك كثريون يزال ال لويزيانا والية يف كذلك اإلنجليزية، جانب إىل

الكهول. وخصوًصا
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«سنْيك» نهر نهران: فيه يلتقي واسع، ا جدٍّ عميق واٍد حافة عىل فجأة أرشفنا
النهرين، التقاء عليه كنا الذي االرتفاع من فرتى الصايف)، (املاء ووتر كلري ونهر (الثعبان)
املنخفض وجوف عليه كنا الذي املرتفع بني الفْرق الوادي؛ قاع يف «لِوْستُن» مدينة ترى كما
يتوقع ال الذي الرائي ليدهش حتى مفاجئ املنظر يف واالنتقال قدم، ألفا إليه سنهبط الذي
تعبيد يف معجزة هو طريٍق عىل يكون الوادي إىل القمة من والنزول رآه؛ ما يرى أن
وانثناءاته دورانه مع تدريجيٍّا هابًطا وانثناءات، دوائر يف السفح مع يدور طريق الطريق:
الوادي ففي الحرارة؛ درجة يف مفاجئًا انتقاًال تدرك وعندئٍذ الوادي، بطن إىل تصل حتى

منها. هبطنا التي القمة إىل بالنسبة شديد دفء
أحسست لقد حتى عيني يف غريبة «لِوستن» كانت البلد؛ أنحاء يف بالسيارة وُدْرنَا
النزول طريقة مصدره الشعور هذا ولعل قريب، بلد إىل ال آَخر عاَلم إىل انتقلت أني
من إناء جوف يف ووقوعه الجبل، حضن يف ويجيء يذهب طريق عىل منزلقني إليه
أحد من ا جدٍّ قريبة لوستن مدينة … بقاعه محيطة جبال جدرانه القاع فسيح األرض
يف وهناك هنا منتثرة محابس يف محصورون األصليون فالهنود األصليني؛ الهنود محابس
الخروج عليهم محرَّم أنهم محابسهم يف انحصارهم معنى وليس املتحدة، الواليات أرجاء
األصليني الهنود مجموعات من مجموعة كل اختصت قد الحكومة أن معناه بل والسفر،
الِبيض من ألحد يجوز وال بالرضيبة، يلتزموا أن دون يستغلونها األرض من بمساحة
هذه مقابل ويف وغريها؛ وأشجار أنهار من فيها يقع ما وال تلك أرضهم يف ينافسهم أن
يف حقهم عليهم يضيع أخرى: بعبارة أو التصويت، يف حقهم الهنود عىل يضيع الحقوق
— الرحلة هذه يف «ك» الدكتور أفهمني كما — هندي لكل أن غري مواطنني؛ يكونوا أن
ما وعليه لألمريكيني ما له مواطنًا يكون أن أراد إذا تلك امتيازاته عن التنازل يف الحق
املواطنني. سلك يف ينخرطوا أن عىل امتيازاتهم يؤثرون منهم الساحقة والكثرة عليهم،

الطرقات، يف يسريون الهنود من أفراًدا البلد أنحاء يف بالسيارة ندور ونحن رأيت
األصليني الهنود أن أظن وكنت رجاًال، أو كانوا نساءً املألوفة العادية بالثياب رأيتهم لكني
«ك»: الدكتور فسألت مثًال، السينما يف أراهم حني فيها أراهم التي املالبس إال يرتدون ال
إنهم وقال: فضحك الصور؟ يف أِلفناهم كما رءوسهم عىل به يتميزون الذي الريش أين
تقاضوا إذا إال يلبسونها ال عادًة وهم مناسبات، يف إال األصلية الوطنية ثيابهم يلبسون ال
كسب مورد فهي وإذَن ذلك، نحو أو سينمائي ملخرج مثًال يلبسوها كأن ذلك، لقاء أجًرا

أقل. وال أكثر ال
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شطر مرتفعنا يف ورسنا منها، هبطنا التي القمة إىل املنثني بالطريق فصعدنا وُعْدنا
مرة واستعمارهم اإلنجليز موضوع «ك» الدكتور فتح عودتنا طريق ويف «بلمان»؛ مقرِّنا
لكلينا؛ بالنسبة البديهة رسعة فيها بََدْت مناقشٌة الطريق طوال وبينه بيني فحدثت أخرى،
مناقشته، يف عسري — مشيته وطريقة وجهه مالمح يف البادي غبائه عىل — «ك» فالدكتور
ضعف بسبب بل املناقشة، يف ضعفه بسبب ال حجة، منه أقوى كنت أنني أعتقد أني غري
الكمال، حدَّ استعمارهم يف بلغوا قد اإلنجليز أن هي وقضيته عنها، يدافع التي القضية
اإلنسان نظرة يف التحيُّز مدى عىل به ألدل أسوقه اآلتي، امَلثَل مناقشته جوانب أضعف ومن

«ك». كالدكتور عاِلًما كان مهما
املناقشة، فيها تصح وال بها متصلة عاطفتك ألن السويس؛ قناة اآلن سأترك قال:
لصالح الهامة النقطة هذه صانت قد إنجلرتا أن أحد يُنِكر فهل طارق، جبل إىل وأنتقل

كله؟ العالم
أيشمل السياق؟ هذا يف «العالم» معنى فما املبهمة، العائمة الكلمات أحب ال أنا قلت:

مثًال؟ والروسيا الصني «العالم»
املتحدة. الواليات بل ال، قال:

فيه؟ تعيش الذي بلدك هو عندك العاَلم تعريف كأن قلت:
هي تكون أن يجوز أال نظري؟ وجهة من املوضوع إىل أنظر أن يف الرضر وما قال:

«العالم»؟ نظر وجهة أيًضا
هذا بنفس ينظر اإلسباني أن تظن هل أخرى، مرة «العالم» كلمة تذكر إنك قلُت:

املنظار؟
نفسه. الرأي يرى كله أوروبا غرب تجد اإلسبان، استثِن ال، قال:
«العالم»؟ هما املتحدة والواليات أوروبا غرب تجعل وملاذا قلُت:

وهم اإلنجليز عىل يسخطون كانوا ممن هنوًدا إن فقال: الهند، إىل الحديث بنا وانتقل
اإلنجليز. إىل راجع الهند تقدُّم يف الفضل أن اآلن يعرتفون يحكمونهم،

تذهب أن يكفي ألنه الهنود؛ هؤالء رأي عىل أوافق ال لكني هنديٍّا لسُت له: فقلُت
الهند يتقاتالن: شعبان وهي منها وتخرج جغرافية، تاريخية وحدة وهي الهند إىل إنجلرتا
نقط من بينهما ما وأغرقت ديني، خالف من بينهما ما إنجلرتا أبرزت فقد وباكستان؛

تُْحَىص. وال تَُعدُّ ال اتفاق
اإلنجليزي؟ القانون هناك تركوا أنهم يف شك من هل لكن قال:
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نفسها املتحدة فالواليات وإذَن اإلنجليزي، بالقانون مرهونة عندك املدنية كأن قلُت:
كذلك؟ متمدينة فرنسا وال متمدينة ليست املقياس بهذا

من ممتعة الحق يف كانت التي الرحلة هذه لهما فشكرُت املنزل، إىل وصلنا وهنا
هذا حدَّ وقد «ك» الدكتور وخصوًصا هما، دمَّ أستخف ال لكنني الطريق، مناظر حيث

الرحلة. متعة من بالطبع

فرباير ٢٨ األحد

فيها أقول أن ُدعيت التي املنهجية الكنيسة إىل ليأخذني «ج» الدكتور الصباح يف عيلَّ مر
دائًما وطريقتي اإلسالم! مبادئ رشح هي «موعظتي» وكانت األحد، «موعظة» للمجتمعني
واملسيحية اليهودية أن بوضوح أبنيِّ أن اإلسالم مبادئ فيها رشحُت التي األماكن كل يف
بني — يخلطون هم كما — السامعون يخلط ال حتى واحد؛ جذع من فروع كلها واإلسالم
واليهودية أوًال املسيحية إال باالحرتام جديرة ديانة أال ظانني الهمجية، والديانات اإلسالم
اإلسالم أن كيف أبنيِّ الثالثة، الساميَّة الديانات هذه تتشابه كيف أرشح أن وبعد ثانيًا؛
ا خاصٍّ ال ا عامٍّ الدين َجَعَل أنه حيث من األخريني، الديانتني يف الذي النقص يسد جاء إنما

املسيحيني. عند هو كما ثالثة ال واحًدا هللا جعل ثم اليهود، عند هو كما
عمرها، من األربعني نحو يف سيدة فسألتني كلمتي، من الفراغ بعد مناقشة ودارت
أنها الكنيسة من خروجنا بعد علمُت (وقد ونقاؤه الطهر بساطة وعليها الوجه سمحة
املنزيل التدبري ملادة مدرِّسة وهي أطفال، خمسة ولها سنوات، خمس منذ زوجها فقدت
قريبًا اإلسالم كان إذا قائلة: سألتني الكبرية) األرسة هذه لتعول الجامعة أقسام أحد يف
الثقافة بني البعيد التفاوت هذا تعلِّل فكيف لنا، رشحَت كما املسيحية من القرب هذا كل
ورجل عامة، بصفة فلسفة رجل سيدتي يا إنني لها: فقلت اإلسالمية؟ والثقافة املسيحية
«ثقافة بعبارة تعنني فماذا أخص، بصفة األلفاظ معاني يف ومدقق خاصة، بصفة منطق
للبيوت بناء وطريقة عيش وأسلوب وموسيقى وفن علم من ُمركٌَّب الثقافة مسيحية»؟
مسيحيٍّا؟ بكونه املعقد امُلركَّب هذا كل تَصفي أن تريدين فهل إلخ، إلخ … ملالبس وارتداء
بني الثقايف امُلركَّب يف اختالًفا هناك إن تقويل أن أردِت إذا أما ذلك؟ بعد املعنى يكون ماذا ثم
اإلسالمية، العقيدة إليها أُضيفت التي والبالد املسيحية العقيدة إليها أُضيفت التي البالد
اإلسالم وأعطيناكم املوقف لنا بدَّ فلو فيه، لإلسالم أو للمسيحية دخل ال خالف بأنه أجبتك
ال أنا تقريبًا؛ عليه هي ما عىل الجانبني يف الثقايف امُلركَّب خيوط لظلت املسيحية؛ وأخذنا
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سواء، هذا يف واإلسالم املسيحية إن أقول بل النظر، وجهة تشكيل يف للدين أثر أال أقول
إسالم، من جرعة أو مسيحية من جرعة املجتمع يرشب أن بني النتيجة يف اختالف فال

العقيدتني. بني عليها متََّفق صفات ذي إلٍه يف يعتقد دينًا أساسه يف منهما كلٌّ دام ما
معيشتها، مستوى رفع إىل املسيحية الشعوب دفعت املسيحية أن نالحظ لكننا قالت:
تقصدين مسيحية شعوب أي لها: فقلت شعوبه؛ يف ذلك يفعل لم اإلسالم أن حني عىل
أكثر مسيحية أتكونني معيشتها؟ مستوى رفع إىل املسيحية العقيدة دفعتها التي هذه
له تكون أن يف يفكِّر لم إنه االقتصادي! بمستواه يأبه لم واملسيح ذاته؟ املسيح من
الرهبان يف تمثَّلت كما املسيحية العليا امُلثُل أم وسيارة! كهربائي وسخان كهربائية ثالجة
فهل صورها؟ وأنقى أصفى يف املسيحية هم بالطبع وهؤالء والصوامع؟ واألديرة والزُّهاد
مستوى برفع تقصدين طبًعا وأنِت معاشهم؟ مستوى يرفعوا أن لهم دافعة العقيدة كانت
كلما مسيحية تزدادين إنِك أقول ألكاد إنني ومتاع، ماٍل من املادية البحبوحة هذه املعيشة
طعامك وقلَّ مسكنك وهزل ثيابك خشنت كلما مسيحية تزدادين معيشتك! بمستوى نزلِت
من املسيحية قادة قال هكذا — الجسد رغبات قاومِت كلما مسيحية تزدادين وكيًفا، ا كمٍّ
… املعيشة ملستوى رفًعا أنِت تسمينه ما إال الجسد رغبات إشباع وما — وفالسفة رسل
ال وحيوان، ونبات معادن من أرضها يف لعوامَل ارتفع قد أمريكا يف املعيشة مستوى إن

مسيحيون. أمريكا أهل ألن
أوىل؛ العكس بل أصحابها، أغنَْت املسيحية وال أهله أْفقَر اإلسالم فال سيدتي يا إذَن
إىل دعا إن واإلسالم والرهبانية، الزهد إىل تدعو فهي ذلك من يشء إىل دعت إن فاملسيحية
كأنما اإلنسان إليها ينظر أن جديرة الدنيا وأن رهبانية، أال يدعو فهو القبيل هذا من يشء

أبًدا. فيها سيعيش هو
ذلك؟ إىل وما الحجاب حيث من املرأة معاملة يف اإلسالم أثر يف تقول وماذا قالت:

إسالمية؟ ثقافة ذلك أليس
بغري كذلك يكون وكان اإلسالم، قبل كذلك األمر كان اجتماعية، ثقافة هذه ال، فقلت:
إىل دعته املسيحية إن تقولني فال والسكني بالشوكة يأكل مسيحيٍّا رأيِت لو إنِك اإلسالم؛
كل وعىل … ه يغريِّ فال دين أي عليه يأتي اجتماعي عيش أسلوب إنه تقولني بل ذلك،
زوجة وأن املرأة، بحجاب حتًما يقيض واحد سطر اإلسالم أصول يف ليس أْن فاعلمي حاٍل
بل يُِقرَّها لم اجتماعية أصوٍل عن مسئوًال اإلسالم فليس للقتال، معه خرجت قد النبي

زوالها. عىل عمل
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بسبب املعايش املستوى رفع نقطة إىل بالحديث راجعة أخرى، سيدة فاعرتضت
معينة نسبة إعطاء وهي اإلسالم، أصول من الزكاة أن أفهمتنا لكنَك قالت: العقيدة،
إذَن؟ الفقري نعطي فلماذا االقتصادي، املستوى رفع عىل عامًال الدين يكن لم فإذا للفقري،
حدٍّ بغري أخالق أال — أرسطو رأي عىل — هو هنا به أجيب ما أقل إن لها: فقلت
وهذه الصالة، يف يرددها أنفاس من له بد فال املتدين يصيلِّ فلكي مادية؛ ظروف من أدنى
طعام عىل نحث حني نراعيه الذي هو األدنى الحد فهذا رشاب، وال طعام بغري تكون ال

املسكني.
رأيته السامعني نفوس يف ا جدٍّ عميق َوْقع ومناقشتي لكلمتي وكان االجتماع وانتهى

منرصف. وأنا بها حيوني التي اإلعجاب تحية ويف الدهشة، نظرات يف

مارس ١٩ الجمعة

كل داره يف يعقده الذي األسبوعي االجتماع يف اليوم، عرص ب» «ف. الدكتور منزل يف كنا
املسيحية»؛ «العقيدة وموضوعها ش» «س. الدكتورة هي اليوم االجتماع ومتكلمة أسبوع؛
يوم نفسه االجتماع يف ألقيتها التي كلمتي مع والتوازن التقابل من يشء ليحدث وذلك
حد بلغت قد بها كعهدي ب» «ف. الدكتور داُر … اإلسالم مبادئ عن املاضية الجمعة
فوَّاح فيه يشء كل وجدرانًا، وسقوًفا وكتبًا أثاثًا فيها تشيع التي الروح حيث من الكمال
الفكر جانب إىل القلب دفء فيه نواحيها؛ شتى ويف معانيها أسمى يف اإلنسانية بالعاطفة
تجلس ظهرها األيام أحنت وقد «ب» السيدة أنىس فلن كلها تجاربي نسيت فإذا والدراسة،
قهوة، يطلب هذا إليها ونتقاطر والشاي، القهوة أدوات وأمامها العرش، كأنه كرسيها عىل
بوعاء الحارضين عىل يدور ب» «ف. املتواضع العالم الكهل والدكتور شايًا، يطلب وذلك

بيديه! اليوم هو خبزها التي الفطائر
املسيحية؛ عن كلمتها يف التفكري جرأة يف غاية ش» «س. الفيلسوفة الدكتورة كانت
املسيحية، تثليث فقط تعني ال وهي توحيد، ديانة ال تعدُّد ديانُة املسيحية إن بقولها فبدأت
برعاية خاص قديس فهذا قديسيهم؛ عن املسيحيون يتحدث كيف ذلك إىل أضافت بل
يف كانت كما املسيحية األخالق أساس ترشح أخذْت ثم وهكذا، باملالحة وآَخر الزرع،
ألخيه، اإلنسان وحب والتواضع الزهد وهو — عصورها أنقى وهي — الوسطى العصور
املسيحية نتائج تذكر راحت وهنا فعًال؟ املسيحيون به يتخلَّق ما هو هذا هل قائلة: وسألْت
يف سببًا منها أكثر الحروب يف سببًا كانت إنها بقولها فبدأْت اإلنسانية، الحضارة عىل
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إىل انتقلت ثم الدين، باسم أوروبا يف حدثت التي والشناعات الحروب تذكر وأخذْت السالم،
تفصيلية أمثلة تذكر وراحت العلمي، التقدُّم عىل نكبة كانت إنها فقالت العلوم عىل أثرها
وهي مؤلفاته، أحد يف فرويد ذكرها فكرًة رشحت ثم والعلماء، العلم دائرة يف لالضطهاد
يندفع الطفل أن ذلك الدين؛ بسبب ضاعت قد الناس عند العقلية القوى أرباع ثالثة أن
كليهما يف امليض عن الدين فيصده والجنس، هللا وهما: طفولته، يف شيئني عن السؤال إىل
السؤال حرية له يبيح هو وال برصاحة، هللا عن السؤال حرية يبيح هو فال رصيًحا؛ مضيٍّا
السؤال يف الطفل عند الطبيعية الرغبة تنطمس وبهذا وأعضائها، الجنسية العالقة عن
يف الناس مع ينخرط أن — الديني التضييق بسبب — طفولته منذ ويتعلم والبحث،
من للناس سبَّب قد الدين أن من فرويد رأي ذكر يف الدكتورة واستطردت خرافاتهم؛
وما الجنيس الكبت يف سببًا كان ألنه مرة؛ ألف السعادة من لهم سبب ما بقْدر الشقاء
عادت املتحدثة الدكتورة لكن … وتلويها الشخصية تحطِّم عميقة آثار من عليه يرتتب
إىل انضمامه فرصة لإلنسان أتاحت قد الكنيسة أن ومنها فضائله، بعض للدين فذكرت
الدينية العقيدة كانت ثم بالطمأنينة، شعوًرا ذلك فيكسبه حني، إىل ولو تتعاطف جماعة
من الطبيعة» «أصول كتابه يف نيوتن ذكره ما بدليل العلمي، البحث عىل أحيانًا حافزة
يف أثر الدينية للعقيدة كان ثم هللا، خصائص عن به ليكشف هذا بحثه أدى إنما أنه
إىل الدكتورة عادت ثم … ونحتها وتصويرها الوسطى العصور كاتدرائيات يف تراه الفنون
بأن النفاق، الناس علَّمت قد املسيحية إن كلمتها: تختم وهي قائلة أخرى، مرة هجومها
عن تكون ما أبعد هي العملية حياتهم أن مع معينة، أخالق ذوو أنهم يعتقدون جعلتهم
تهمة؛ بعرشين متهًما بالسجن عليه لُحِكَم أمريكا يف اليوم املسيح عاش ولو املبادئ، هذه
املسيحية والكنيسة نواحيه؛ من كثري يف األمريكي القانون مع متضادة ستكون أخالقه ألن
تتغري، ال معينة خلقية مبادئ هناك أن اعتقدنا إذا ألننا األخالق؛ تطور تمنع كله هذا فوق
سبيل يف عقبة الكنيسة وكذلك خلقي، تطوُّر من املجتمع تطور يقتضيه ما بالتايل أنكرنا
أن من األمريكية االنتخابات يف يجري ما تعنيه ملا مثًال ورضبت الحقيقية، الديمقراطية
أو بروتستانت، الدائرة وأهل كاثوليكي ألنه الفالنية الدائرة يف له أمل ال الفالني املرشح
يف متأثر األمريكي فاملواطن وإذَن وهكذا؛ الكاثوليك من الدائرة وأهل بروتستانتي ألنه
عقيدته بسبب وذلك أمريكيٍّا، مواطنًا بكونه لها عالقة ال بأشياء االنتخابي واجبه أداء

الدينية.
الذي لكن حامية، مناقشة أسمع أن ش» «س. الدكتورة كلمة بعد ع أتوقَّ كنت
مساوئ إىل ليضيف تكلَّم إنما الحارضين، من ذلك بعد تكلَّم َمْن كل أن هو أدهشني
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من تجعل بأنها الديانات اتهم شابٌّ تكلموا َمن أحسن ومن جديدة، سيئة الدينية العقيدة
نفسية ُعَقٍد من فيهم تخلق بما العصبية بالعلل تصيبهم ألنها نفوسهم؛ يف مرىض الناس
تحريمات من الدين فيهم َغَرَس بما سعيًدا عيًشا العيش عن يمتنعون فرتاهم بالخطيئة،

لها. مربر ال

الجامعة من الثالثة السنة طالبات أقامها التي الكربى الراقصة الحفلة موعد الليلة كانت
الذكور، الطالب هم ينتخب َمن وبالبداهة فيهن، الجمال ملكة النتخاب أقسامها بشتى
حفلة إنها الليلة، تُقام التي الحفلة هذه يف النتيجة لتعلن أمس، االنتخاب عملية ت تمَّ وقد
من جاءوا ألوًفا تشمل بل الجامعة عىل تقترص ال بأنها كله العام حفالت بني مشهورة
الليلة الحفلة إىل جاء َمن أن قدَّروا فقد ألعنيها؛ «ألوًفا» أستعمل وأنا كلها، الوالية أنحاء

وراقصة. راقص آالف عرشة
الصالة رشفة يف يجلس أن عىل الرقص، دون للفرجة تذكرة يشرتي أن شاء ملن كان
املتزاحمة األلوف هذه إىل أعىل من أنظر الرشفة يف وجلسُت تذكرة فاشرتيت الفسيحة،
الفتيات بأرسها؛ الدنيا يف الوجود نادر منظر … يرقصون ُحلة أبهى يف وفتيان فتيات من
تلك من العظمى والكثرة وألوانًا، أشكاًال السهرة فساتني لبسن قد استثناء بغري كلهن
املكان ضوء ويف الصدر، من كبري وجزء بالكتفني الظهر نصف عن تكشف الفساتني
وورد! شهٌد كأنها وأذرعة وصدور وأعناق ظهور من العارية األعايل هذه ظهرت الخافت
الجميلة البرشية األجساد هذه به نقارن حتى الورد وما الشهد فما أقول، ماذا أدري ال بل
ُحلل ارتدوا قد الطالب معظم وكان وروعًة؟! وفتنًة وحياًة شبابًا تتدفق التي الشفافة
حفيف أسمع كنت خافتة، ناعمة أنغاًما املوسيقى تعزف كانت حني … أيًضا السهرة
األدوار لكن املوسيقى، من أجمل ذاته يف هو آَخر نغًما املوسيقى إىل يضيف الفساتني
الرقص حركة هي أخرى، فتنة به وتستبدل الحفيف، ذلك تُغِرق كانت العالية املوسيقية
شباب عىل تطلُّ إنما الرشفة هذه من أنك — نسيَت قد كنَت إن — تذكِّرك التي الرسيعة
جانب إىل يوم ذات وقف وقد النظر، قصري البدن عليل «نيتشه» كان … الشباب! عز يف
القوية، بأقدامها ا دقٍّ األرض تدق األملاني الجيش من فرقة أمامه مرَّت حني الطريق
املشية هذه مثل يميش أن يستطيع ال الذي الهزيل، العليل بدنه وعىل نفسه عىل فتحرسَّ
رأسه يف نبتت ثَمَّ ومن قويٍّا، هكذا إال يكون أال لإلنسان تمنَّى وعندئٍذ العنيفة، الفتية
من أنظر وأنا ذلك تذكرت وقد … األعىل» «اإلنسان فكرة بها وأعني كلها؛ فلسفته فكرة
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غراًما، العيون إىل العيون وتنظر حبٍّا، يتالصق الجميل الشباب من املئات هذه إىل رشفتي
هكذا إال تكون أال كلها للدنيا تمنيت ثم هؤالء، من واحًدا لست أنني وتحرست تذكَّرت
أوجه من آَخر وجه أي يف أخرى مجموعة بأية املجموعة هذه قارن وحب؛ وجمال شباب
مع مرسح يف متفرجون طالبات، مع جامعة يف طلبة عامالت، مع مصنع يف عمال الحياة:
الجماعات هذه يف أروع هو ما تجد فلن … شاريات مع كبري متجر يف شارون متفرجات،
… الشباب هذا ويف الثياب هذه يف والراقصات الراقصني مجموعة املجموعة: هذه من كلها
ُخِلَقت إنما كذب، قد للدراسة ُخِلَقت أو كذب، قد للعمل ُخِلَقت قد الدنيا إن قال الذي إن
وصاحباته. الجمال أصحاب من املحبون يكون أن رشط عىل إبَّانه، يف الحب للحب، الدنيا
الثالثة السنة «ملكة املكان: يف دوَّت طبلة رضبات مع صائح وصاح املوسيقى، وقفت
الصائح أكمل ثم … «ملكة» عنها يُعَلن ذا َمن لتسمع اآلذان أنصتت «… العام لهذا
الجدران، له ترتج كادت حادٍّ بتصفيٍق املكان فدوَّى «مارثا» هي باالسم، ناطًقا صيحته
قد جديًدا نبيٍّا كأن بالفرح امتأل قد كله الجو انفعال؛ يف تزمر وزمارات يدوِّي طبٌل

األرض! فوق الناس ليهدي السماء أرسلته
طالباتي، من فليست أعرفها ال أنا «سوزان»؟ تُنتَخب لم كيف حينًا أنا وعجبُت
وعىل الطريق يف تعرتضك الفضاء، تسدُّ األخريين األسبوعني يف إعالناتها رأيت لكن
السيارات به تسري املذياع ويف واملطعم، املقصف موائد وعىل الدراسة فصول ويف الجدران
من ذلك وغري سوزان»، ينتخب الوجدان «صاحب الهادئة: بلمان مدينة سكون به تشق
مرة «سوزان» اسمها من جاعلة منغومة، مجموعة لتجيء صياغتها أجادت التي العبارات
ولم كله هذا بعد قلبه ر تحجَّ قد ذا فَمن … ثالثة مرة و«سو» أخرى مرة و«سوزي»

… الجمال بعرش الظافرة «مارثا» تكون كيف ألرى فألرقب إذَن «سوزان»؟ ينتخب
مارقة العرش عربة رأيت وفجأة طريًقا، أفسحوا قد والراقصات الراقصون هم ها
مرصع قماش من بستائر زخرفوها عربة جاءت؛ أين من أدري لست الزحام، وسط من
وجلس ظاهرة، عالية الخلفية حافتها عىل «مارثا» وجلست بالزهور، وزينوها باللوامع
من العربة يدفع وكان الجمال، عرش يف أمس ينافسنها ُكنَّ ممن وصيفات أربع أمامها
الكل البيضاء؛ السهرة بثياب كلهن الخمسة البنات السوداء؛ السهرة بثياب شابان الخلف
كأنها صوت بغري سارت التي لعربتها أفسحوه الذي الطريق يف مارة وهي ملارثا ق يصفِّ
وهنا املوسيقى، فرقة حيث إىل ذهبت حتى القاعة حول العربة دارت الهواء! من ُصِنَعت
األبيض الزهر من جميًال تاًجا رأسها عىل وضع ثم جديد، من اسمها يذيع املذيع أخذ
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ودقَّت ماذا، أدري لست ما وهذا كأس هذه اآلخر؛ تلو الواحد مختلفات، أشياء ناولها ثم
جديدة دورة يف العربة وبدأت املوسيقى، صوت وعال القلوب، لها اهتزت دقات الطبلة
هي النادر الجمال هذا يف «مارثا» تتويجها، تم قد امللكة كانت املرة هذه القاعة، حول
كله هذا عىل ضع ثم الرونق، يف غاية ثوٍب يف اإللهي الجمال هذا ضع الجمال؛ ربة الليلة
ألنهن دونها؛ لكنهن فتنة ُهنَّ فتيات أربع أمامها وأجلس األبيض، الزهر من جميًال تاًجا
رأيت الجمال، يف وينافسنها يسابقنها واحد يوم منذ ُكنَّ الالئي وهن قدميها، عند جلسن
ساكنة اآلن جلست قد وصخبها إعالناتها بكل رأيتها الوصيفات، بني «سوزان» املرة هذه

وخشوًعا. لجمالها خضوًعا «مارثا» قدَمي عند
الليل، منتصف بلغت قد الساعة وكانت مجراه، إىل الرقص وعاد الدورة وانتهت
يف تبدَّى الذي وبالفن وبالجمال بالشباب الحافلة الزاخرة الدنيا هذه وتركُت فخرجُت
منتصف بعد الثانية إىل قائمة الحفلة وستظل والغناء، املوسيقى ويف الرقص ويف الشباب
العبارة: بهذه بدأت الباب، إىل طريقي يف وأنا أغنية املغني يبدأ أن هللا وشاء خرجُت الليل،

وتميض!» قلبي ترسق ثم لصيًقا، ا ضمٍّ إليها تضمني امرأة تقبِّلني، امرأة يل «أنَّى

مايو ٧ الجمعة

بيان «ديان سقوط عن يتحدَّثان كانا أستاذين مع أجلس صباًحا األساتذة نادي يف كنُت
بني فهمها يف واالختالف الحرب» «أخالق ذكر إىل الحديث وانتهى الصينية)؛ الهند (يف فو»
أهل نظر يف تختلف الحرب أخالق إن شاب: وهو — أحدهما فقال والغربيني، الرشقيني
وإال األقىصلوجودي، الرشق عىل حديثه صبَّ (ولعله الغربيني نظر يف األقىصعنها الرشق
يفهمون ال — رأيه يف — فالرشقيون مًعا)؛ وأدناه أقصاه الرشق عىل ا عامٍّ حديثه لجعل
هناك كنت عندما إنني قال: الحرب، أرسى نحو واجب عليهم يكون أن معنى ما أبًدا
يشغلون فلماذا قتٌل، الحرب بأن يعتقدون جميًعا فوجدتهم منهم كثريين إىل تحدثُت
قائًال: زميله فأجاب األعداء؟ من أنهم مع ورعاية، وثيابًا طعاًما األرسى بعبء أنفسهم
يف عضًوا باعتباره والجندي إنسانًا باعتباره الجندي بني يفرِّقون ال الرشقيني إن نعم،
ويجعله املحارب الجيش يف العضوية عنه يزيل موقف يف كان ما إذا وإنه محارب، جيش
إن فقال: الحديث إىل الشاب األستاذ فعاد … إليه النظرة تغيري عندئٍذ وجب رصًفا إنسانًا
ذراعيك له ورفعت مسلح طريق قاطع قابلك إذا أنه هي املسيحية الغربية املدنية أخالق
التي الطائرة أو يستسلم الذي فالحصن هكذا، هذا كان فإن قتلك، عن امتنع استسالًما
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األذى إيقاع عن االمتناع وجب واستسالًما، عجًزا ستهبط بأنها أرضالعدو إىل إشارة ترسل
األقىص، الرشق أهل إىل ذلك يف أتحدَّث كنت ملا إنني الطائرة؛ مالحي أو الحصن بجنود
يل ويذكرون هوريشيما، فوق األمريكيون ألقاها التي الذرية بالقنبلة يجيبونني وجدتهم
أننا عىل ليدلوا ذلك يذكرون وهم واحدة، دفعة األلوف بمئات القنبلة تلك فتكت كيف
أنه يدركون ال وهم قتال، يف دمنا ما املحاربني غري الناس نقتل كذلك الغربيني نحن
بأرسها؛ مدينة ليحارب جندي بإرسال اكتفينا فقد جنديٍّا، يحارب جنديٍّا نرسل أن بدل
ه توجَّ وهنا … وجندي جندي بني نزال هي الحرب أن رون يتصوَّ يزالون ال ألنهم وذلك
— الحديث يف ساعتئٍذ رغبة يل يكن ولم — كله هذا يف رأيي يطلب إيلَّ الشاب األستاذ
السماء من وحي ينزل فلم اعتبارية، مسألة بأرسها الحرب» «أخالق مسألة إن له: فقلت
أنتم فقولوا كذلك األمر دام وما وكذا، كذا هي أخالق للحرب تكون أن ينبغي إنه يقول
أنت أخرى جهة ومن جهة، من هذا يشاءون، ما يقولوا أن األقىص الرشق وألهل شئتم ما
عىل عالمة هوريشيما واتخذت وشهامة، براءة كله الغربيني ناحية من األمر كأنما تتحدث
الغرب كان إن ألنه تناقضرصيح؛ موقفك ويف الحديث، القتال لروح الرشقيني فهم عدم
بأرسها، مدينة ليُهِلك تقول كما واحًدا جنديٍّا يرسل أن يف الحديث القتال روح يساير
التي الحرب» «أخالق ناقض قد هذا باتجاهه فالغرب إذَن املحاربني، وغري املحاربون فيها
للقتال فْهمهم يف األقىص الرشق أهل وبني بينكم فْرٌق يصبح ولم مبادئه، من أنها تزعم

الدروس. موعد لبدء فجأة الحديث وانتهى … قتٌل بأنه

مايو ٢١ الجمعة

مكان ألنه الصفة بهذه وأصفه الجامعة، رجال مصيف إىل الرحلة بدأنا بقليل الظهر بعد
هم: والراحلون الرحلة، بدأنا لألساتذة، كابينات إال فيه ليس بعيدة، غابة يف منقطع
الزراعية الكيمياء يف للدكتوراه يحرضِّ هندي وشاب وطفالهما، وزوجته «و» الدكتور
قسيًسا ألن كذلك يَت وُسمِّ القسيس، بحرية (أي ليك» «بريست هي املقصودة والجهة وأنا؛
يخرتقها)، الذي والنهر البحرية إليه فنُِسبَت وصوته، اسمه وذاع معتزًال هناك عاش معروًفا
واشنطن، لوالية املالصقة أيْداهو والية من الشمايل الطرف يف تقع هذه القسيس وبحرية

كندا. حدود من ا جدٍّ قريبة والبحرية
التقائنا نقطة عند وهناك يزيد، أو السيارة يف ساعات خمس بعد البحرية وصلنا
الزورق إىل ونقلنا «و»، الدكتور أيًضا يملكه بخاريٍّا زورًقا لنركب السيارة تركنا بالبحرية
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املكان ذلك يف أيام أربعة يكفينا كبريًا مقداًرا حملنا وقد طعام، من معنا حملناه ما معظم
أجمل يف قطعناها كاملة، ساعة نحو شماًال البخاري الزورق يف وأبحرنا املنعزل، النائي
فيما عرضها يزيد وال ميًال، ثالثون طولها طويلة، ضيقة فالبحرية عيني؛ شهدته مكان
الفارع، الصنوبر بكثيف مشجورة جبال جهاتها جميع من ها وتحفُّ واحد، ميل عن أظن
الطبيعي الجمال هذا وصف عن ا تامٍّ عجًزا ألعجز إني … بثلوجها مة معمَّ تزل لم والقمم
هذا من يدنو مكان الدنيا يف يوجد أن يستحيل أقول؟ ماذا … حالم بأحالم يطوف ال الذي
الجبال ألن يفوقها؛ فأجده إنجلرتا شمايل يف البحريات بمنطقة ألقارنه وإني جماًال، املكان
خرضة تغطيها أو عارية إما فالجبال هناك أما الكثيفة، الصنوبر أشجار تغطيها هنا

… خفيفة
مايو ٢٥ الثالثاء يوم وُعْدنا … كالحالم فيها كنت أيام أربعة لبثنا الجنة هذه يف
قد رحيلنا عند الجبال إن بالضباب؛ ملتفة والسماء مائجة هائجة والبحرية هاطل واملطر
الجبال صافيًا؛ رائًقا الجو كان حني بها استقبلتنا التي الصورة غري أخرى صورة اتخذت
بادية، األشجار خرضة فال سوادها، إال منها أرى ال ظالل، من كأنها كانت رحيلنا عند

ظاهر. القمم عند الثلج أبيض وال

مايو ٢٦ األربعاء

الظهر؛ ساعات من ثالث أو ساعتني مدة ثلج إىل ل تحوَّ ثم النهار، طيلة نازل املطر
مقاًال أقرأ األساتذة نادي يف الصباح طول جلست مايو! آخر يف الثلج ينزل أن عجيب
يل تحُرض التي «ت» السيدة إليه نبَّهتني مايو، ١٥ يوم الصادرة نيويوركر مجلة يف ممتًعا
لإلنجيل العربي األصل الكاتب فيه يقارن مقال هو … اإلسالمية الفلسفة يف محارضاتي
إىل ترجمتها يستحيل خصائَص العربية للغة إن قائًال: األوروبية، اللغات إىل برتجماته
يحلِّل وراح ًا. معربِّ تلوينًا اللغة تلوين يف وهامة دالة خصائص أنها مع مثًال، اإلنجليزية
الكاتب من َلفتاٌت وهي العربية، اللغة عىل انطباقها أالحظ بي وإذا الخصائص، هذه
له اهتممت ما وأهم … أدق قراءة أخرى مرة املقال أقرأ أن بد وال ا، جدٍّ عميقة ا جدٍّ قوية
فليس الزمن؛ عن الناس وفكرة اللغة عالقة يف الكاتب عرضها التي الفكرة هو املقال يف
من أدركت ذلك قرأُت فلما مستقبَل؛ أو ماٍض فيها ما كل حارضة، لحظة العربية يف
ألنه الحارضة؛ اللحظة عىل يدل «فعل» هناك ليس العربية، اللغة يف أيًضا ذلك أن فوري
يتم لم فعل إىل يشري ما بمقدار الحارضة اللحظة إىل يشري ال عندنا املضارع الفعل حتى
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املاضية الحوادث يُنِسب ثم الحارضة لحظته يف نفسه يضع ال بالعربية فاملتحدِّث بعُد؛
نستخدم حني مثًال اإلنجليزية اللغة يف نرى كما اللحظة، تلك إىل بالنسبة واملستقبَلة
ال رسيعة مالحظات هذه أن عىل … الكامل» املايض «الفعل أو الكامل» املضارع «الفعل
من أتمكَّن أن فأرجو شامًال، مفصًال تفكريًا املوضوع يف فكرت إذا إال مفيد يشء عىل تدل

ما. يوًما دراسته
التي الفرقة أعضاء دعاني اليوم، اإلسالمية الفلسفة يف محارضتي من فرغُت أن بعد
بمناسبة توديًعا أعدُّوها صغرية حفلة إىل — ومستمعني طلبة من فيها بما — أحارضها
يل حرض وقد — اإلنجليزي األدب أستاذ «ه» الدكتور قام وهناك الدرايس؛ الفصل انتهاء
هديًة يل قدَّم ثم نفيس، لها اهتزت تقدير كلمة فألقى — استثناء بغري محارضاتي جميع
عىل الحارضون ع وقَّ وقد األسبوع، هذا صدر الذي وايتهد» نورث ألفرد «محاورات كتاَب
بها سأعتز الغالف عىل عبارة «ه» الدكتور عنهم نيابًة كتب أن بعد الداخل، من غالفه
يسحُّ الدمع يكاد تقدير من البالد هذه يف لقيته ما تذكرت كلما وهللا إنني … حييت ما
بخًسا إال أجد ولم جاهدُت، ما فيه وجاهدُت عشُت، ما وطني يف عشُت فقد عيني؛ من
الناس فأعاد أمريكا إىل جئُت وقد نفيس، يف الثقة فقدُت لقد حتى واستخفاًفا، واستصغاًرا

الوطن. أرض يف فقدته ما إيلَّ

مايو ٣٠ األحد

ورأيتها ليك» «بريست يف مرة رأيتها بلمان، مدينة أغادر أن قبل الجنة أرى أن هللا يل أراد
الواليات سويرسة يسمونه مكاٍن يف كله اليوم قضيُت إذ أخرى؛ صورة يف أخرى مرة اليوم
والية يف يقع مكان وهو الصغرية»، «األلب اسم عليها يُطِلقون جبال تنهض حيث املتحدة؛
اإلسكندرية تبعد ما عنها ويبعد الجنوب، جهة من واشنطن والية تجاور التي أورجون

القاهرة. عن
مارين فرسنا صباًحا، الخامسة الساعة بسيارته جرينوفلد منو األستاذ عيلَّ مرَّ فقد
ترى أنك ظواهرها وأغرب عنها، وكتبت مرة زرتُها قد كنت التي «لوستن» بمدينة أوًال
أنت الذي املرتفع سطح عن يهوي واسع عميق منخفض حافة عىل أقبلَت قد فجأة نفسك
تنظر فكأنك أعىل من إليها تنظر «لوستن»، مدينة تقع املنخفض هذا ويف قدم؛ ألَفي فيه
يف الجبل سفح عىل يلف القاع هذا إىل الهابط السيارات وطريق بعيد؛ قاع يف مدينة إىل

الجبل. حضن يف وتجيء تروح ثنيات
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أرٍض عىل نسري ولبثنا — الصباح من مبكرة ساعة يف نزال ال وكنا — لوستن تركنا
الحاالت معظم يف هنا والخرضة فيها؛ شجر ال التي بالخرضة مغطاة ضخمة موجات هي
يف أمريكا بقاع أغنى يَُعد — مراًرا يل قيل كما — اإلقليم فهذا النمو؛ طريق يف قمح

القمح. محصول
أعني لوستن؛ إىل بها هبطنا التي الصورة نفس عىل جبًال صعدنا قليل مسرٍي وبعد
بلغنا حتى متدرًجا الصاعد ليصعد الجبل، سفح عىل وينثني يلتوي طريق يف صعدنا أننا
املسطحة الهضبة هذه عىل جبلية؛ منطقة يف أنك تنسيك مسطحة هضبة والقمة القمة؛
وصلنا ساعة، نحو نا ِرسْ قمًحا، كلها ُزِرَعت والتي البرص، امتد ما تمتد التي املستوية
ساعتني، نحو السيارة يف سائرين الجنة هذه يف ولبثنا األرض، عىل هللا جنة إىل بعدها

الصغرية. األلب جبال حولها ومن «والوا» بحرية وهو املقصود، املكان بلغنا حتى
هو بستانيُّها حديقة وهي فيلد» «متنزه يُسمى ما عىل مررنا األرضية الجنة هذه يف
دهشة من فوك ينفتح وال عليها تُقِبل أن يستحيل ذلك ومع البرش، يد قها تنسِّ لم هللا!
والتشذيب التنسيق عالمات فيه املكان هذا إن علم: سابق دون — أنا قلت كما وتقول
من أنا علمُت كما — تعلم وعندئٍذ املرسلة، الطبيعة من جزء ال مصنوعة، حديقة كأنه
وتهذيبًا وتشذيبًا تنسيًقا أُتِْقَن الذي كاملتنزه ألنه فيلد»؛ «متنزه يُسمى فعًال أنه — زمييل
إعداًدا الطبيعة إىل أضافت قد الحكومة فرتى اإللهية الحديقة هذه ممايش يف وتدخل …

وهكذا. للنوم وأمكنة لألكل ومكانًا للطبخ مكانًا أعدَّت إذ املتنزهني؛ ينفع
وسط عند السفح عىل د ممهَّ السيارة فطريق الفيحاء؛ الجنة هذه يف طريقنا استأنفنا
الصنوبر بأشجار كله مغطٍّى وهو قمته، إىل الجبل حائط ينهض يسارنا فعن الجبل،
الخرضاء، األرض من أمواج الوادي وعْرب عميق، واٍد مبارشة يميننا وعن العاتية؛ الضخمة
كأنها تبدو بعًضا بعضها يالحق املوج وظهور حشائش، بل قمًحا ليست هنا الخرضة لكن
الخرضاء األرض تشبيه أن ولوال ُزرافات، تعدو وهي الخلف من إليها نُِظر الخيل ظهور
واسعة بمساحة ا جدٍّ شبيٌه الوادي عْرب املنظر إن لقلُت معناه؛ فقد حتى ابتُِذَل قد باملخمل
هنا ينثني املخمل ألن وزوايا؛ أطراف ذات أشياء تحته يغطي كأنما الذي املخمل من
حني تماًما املخمل لون يتغريَّ كما الخرضة لون يتغريَّ والتوائه انثنائه وعند هناك، ويلتوي
جراند وادي ى يُسمَّ الدنيا يف منه أجمل هللا يخلق لم الذي الوادي هذا … ويلتوي ينثني
عىل درجًة درجًة بنا يهبط الوادي، جوف إىل بنا يهبط السيارات طريق ذا هو ها … روند
من املقابل السفح عىل درجة درجة جديد من الصعود يف لنبدأ القاع بلغنا حتى السفح،
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بالشجر، كلها مغطاة هنا الهضبة لكن مستٍو، هضبة سطح إىل وصعدنا األخرى، الناحية
يمينك وعن فتسري أمياًال، يمتد مستقيًما خطٍّا الشجر كتلة بني السيارات طريق شقَّ وقد
لوحًة ونرى يسارنا، عىل الذي الشجر جدار ينتهي وفجأة الشجر؛ من جداران ويسارك

فوقفنا. عندها الوقوف ينبغي جميلة بقعة إىل املسافر تنبِّه
زعماء من زعيم هو هذا؟ يوسف فَمْن يوسف» «وادي عىل منها تطلُّ بارزة نقطة هي
يف نظريها انقطع التي بالرباعة فيها له يشهدون حربًا األمريكيني حارب الحمر، الهنود
التفكري ثم الرسيع، االلتفاف ثم الرسيع االنسحاب عىل قدرته حيث من الحروب، تاريخ

يتوقعه. ال مفاجئ حصاٍر يف عدوه بها يوِقع وخدعة خدعة مائة يف
العايل، األريض املنبسط هذا عىل الصنوبر أشجار جداري بني الطريق فاستأنفنا ُعْدنا
وطيئة أمواج أمامنا انبسطت الغابة هذه من خرجنا ما إذا حتى والُوا»، «متنزه ويسمونه
الصغرية األلب جبال البعيد األفق يف وبََدْت … قمح من عليها بما الخرضاء، األرض من
القمم فكانت حظنا ساء لكن األقدام؛ من ألًفا عرش اثني أجزائها بعض يف ترتفع التي
السحاب كان … الصنوبر بشجر الخرضاء أسافلها إال فيها نَر فلم بالسحاب، ة ملتفَّ العالية
العالية القمم من مضيئة بقٍع عن فيكشف الصغرية، الفتحات بعض يف يشف أحيانًا

األبيض. بثلجها الناصعة
ارتفاع عىل وهي برايز» «إنرت مدينة بلغنا حتى الصغرية، األلب نحو متجهني ِرسنا
بالسيارة؛ ساعات خمس بعد أي صباًحا؛ العارشة الساعة يف وصلناها قدم، آالف خمسة
اسمها صغرية بمدينة مارين األميال من قليًال عدًدا نسري ُعْدنا ثم قهوة ورشبنا بها نزلنا
جنة هنا ها … الصغرية األلب جبال بها تحيط التي «والُوا» بحرية بلغنا وأخريًا «يوسف»،
«بريست يف شهدته الذي الجمال نوع من هنا املنطقة جمال ليس املؤمنني! وعد التي هللا
ولكن بالصنوبر، مشجورة جبال حولها بحرية واحد: التكوين أن من الرغم عىل ليك»
ولذلك الزائرين؛ من كثري فمقصد هنا وأما وعزلتها، حوشيتها يف جمالها ليك» «بريست
الحكومة وتجد التذكارية، الصور يبيع ودكانًا مطعًما وتجد معبَّدة، ممهدة الطرق تجد

وهكذا. لألكل ومكانًا للطهي مكانًا أعدَّت قد
وحني حني بني مشهور؛ ماء مسقط نحو وتخلَّلنا الغابة، حافة عند السيارة تركنا
ليست بل متالصقة الكابينات ليست مصطاف، يسكنها «كابينة» الغابة قلب يف يصادفك
الشجر، بها أحاط قد الكابينة ترى بعيدة، مسافة األخرى عن الواحدة تبعد إنما متقاربة،
ا عشٍّ فتحسبها حولها، الذي كالشجر األرض من نابتة كأنها خرضاء نفسها هي تراها بل
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هذه من خرج ذا َمْن فانظر للعصافري، عشٌّ هي بل …؟ «تحسبها» أأقول … للعصافري
عصفورتان! هما رائعتان فتاتان … مرورنا عند الكابينة

ببقايا مبللة حولنا من كلها الدنيا بلل؛ من عليها بما طرية الغابة داخل األرض
كأنه املاء رائق ا، جدٍّ الجريان رسيع متدفًقا نُهريًا محاذين ِرسنا … املطر بأوائل أو الندى
ونصف ميل أو ميل وبعد … زجاج من لوح تحت كأنها قاعه عىل الصخور ظهرت البلور،
ماؤه يسقط النُّهري فهذا املاء؛ مسقط وصلنا الغابة، داخل تدريجي صعود يف قطعناها
الجبل قمة يلف الذي السحاب ألن أين؛ من تدري ال خارًجا قدًما ستني نحو الفضاء يف
ماؤه فيفجؤك بالنظر، منبعه إىل النُّهري ب تتعقَّ أن تستطيع فال كلها، العليا أجزاءه يُْخِفي
يمأل صوتًا بذلك ُمْحِدثًا قدًما، ستني الهواء يف هابًطا والسحاب، الصخور بني من متدفًقا

السمع.
األرض. إىل الجنة من نزل آدم فكأنه الغروب، ساعة بلمان إىل وُعْدنا
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