
ف، باإلضافة 
ّ
وتقسيم للفصول من قبل املؤل

إلى ثماني عشرة مسرحية ما بني الكوميديا 
والدراما«.

 »السبب الرئيس لوجود عدد كبير 
ّ
ويرى أن

»العّم  ترجم لصاحب 
ُ
ت لــم  التي  األعــمــال  مــن 

فــانــيــا« إلــــى الــعــربــيــة، بـــل إلــــى لـــغـــات أخـــرى 
أيضًا، هو عدم معرفة القارئ، بل أيضًا عدد 
جيد من املترجمني، بأن تشيخوف كتب هذا 
الــعــدد الــهــائــل مــن األعــمــال على مـــدار تسعة 
وعشرين عامًا، منذ أن كان طالبًا في املدرسة 
الثانوية في تاغانروغ عام 1875، حيث بدأ 
ت 

ّ
واملجل الصحف  في  هزلية  مقاطع  بنشر 

 بــأســمــاء مــســتــعــارة، حتى 
ً
ــعــة

ّ
الــروســيــة، مــوق

لرّبما  زمنية  مــدة  وهــي  1904؛  رحيله،  سنة 
ها زاخرة بأعظم ما عرفه 

ّ
تعتبر قصيرة لكن

األدب الروسي والعاملي من اإلبداع واإلتقان 
في كتابة القّصة القصيرة«.

ويــلــفــت زّمــــو إلــــى أن »أبــــو بــكــر يــوســف قــام 
ــن أهـــم  ــ  مـ

ً
ــتـــرجـــمـــة ثــــلثــــة وســـبـــعـــني عــــمــــل بـ

ت 
ّ

أعـــمـــال تــشــيــخــوف الــقــصــصــيــة والــنــوفــيــل
واملــســرحــيــات، وكــذلــك تــرجــم عــبــد الــلــه حبة 
املبّكرة،  القصص  مــن   

ً
وأربــعــني عمل خمسة 

وثــلث مسرحيات، وعــدنــان جــامــوس ترجم 
 

ٌ
 تكّررت منها أعمال

ً
أيضًا قرابة خمسني عمل

باإلضافة  حبة،  الله  عبد  ترجمة  مــع  مبّكرة 
 الــشــهــيــرة »الــســهــب«، ويــوجــد 

ّ
إلـــى الــنــوفــيــل

تــرجــمــات لـــم يــرهــا مــعــظــم بـــل جــمــيــع الــقــراء 
ترجمة  وهــنــاك  ــرز،  الــ لخليل  تقريبًا  الــعــرب 
 تــقــريــبــًا ملــحــّمــد الـــقـــّصـــاص، 

ً
لــعــشــريــن عـــمـــل

ــو بــكــر.  ــ تـــقـــاطـــعـــت مــــع تـــرجـــمـــات أخـــــــرى ألبــ
بــاإلضــافــة إلــى ترجمة يــوســف نبيل ألطــول 
عــمــل لــتــشــيــخــوف، وهـــو »جــريــمــة فـــي حفلة 
صـــيـــد«، وتــرجــمــات أخــــرى تــكــاد تــكــون غير 
ت 

ّ
املجل عــدد من  في  إطلقًا نشرت  معروفة 

العربية القديمة«.
يضيف: »وقمت باختيار وترجمة مئة عمل 
مـــن أحــــّب أعـــمـــال تــشــيــخــوف بــالــنــســبــة إلــــّي، 
 مع 

ً
ــة عــشــر عـــمـــل ــعـ ــة أربـ تــقــاطــع مــنــهــا قـــرابـ

مترجمني آخرين، وصدر من هذه االختيارات 
أّمــا   عــن »دار كتابيا«. 

ً
اثــنــان وعــشــرون عمل

ـــرَجـــم حــســب عــلــمــي وبــحــثــي 
َ
ـــت

ُ
الــبــقــيــة، فــلــم ت

نصف  إن  الــقــول  بوسعنا  وبالتالي  ف، 
ّ
املكث

ــرجــمــت إلـــى العربية 
ُ
أعــمــال تــشــيــخــوف قــد ت

تـــقـــريـــبـــًا، لـــكـــن بـــخـــصـــوص الـــنـــصـــف اآلخـــــر، 
واليوميات، والرسائل، فهي لم تترجم بشكل 
ما كانت ترجمات مجتزأة ومتفّرقة 

ّ
كامل، وإن

هنا وهناك«.
ــــأل عـــن ســبــب اخــتــيــاري  سـ

ُ
ـــح: »حـــني أ

ّ
ويـــوض

ــال غــيــر املــتــرجــمــة دون غــيــرهــا،  ــمـ لــهــذه األعـ
ــنــي مــهــتــّم بترجمة األعــمــال 

ّ
ــنــي أجــيــب أن

ّ
فــإن

الــتــي ُكــتــبــت بــعــد عــــام 1885، وهــــي املــرحــلــة 
ــلــــورت فـــيـــهـــا مـــوهـــبـــة تــشــيــخــوف  ــبــ الــــتــــي تــ
ِقها، وصــدرت فيها أروع 

ُّ
تأل وكانت في أوج 

أعماله األدبية مثل »السّيدة صاحبة الكلب« 
و»الرهان« و»الراهب األسود« و»العنبر رقم 
فــتــرة تحّول  أعتبرها  الــتــي  الفترة  6«، وهــي 
تــشــيــخــوف الـــشـــاب، الـــســـاخـــر، املــنــفــتــح على 
الحياة والحائم في سمائها كفراشة ربيعية، 
الذي يطرح  الجاّد، املتسائل،  إلى تشيخوف 
 

ّ
في أعماله أسئلة عن معنى الوجود في ظل

محمود منير

 أولــــى تــرجــمــات نصوص 
ّ
رغـــم أن

ــى الــعــربــيــة  أنـــطـــون تــشــيــخــوف إلــ
ــقـــرن املـــاضـــي،  ــة الـ ــدايـ كـــانـــت فـــي بـ
ة 

ّ
حيث نشر العديد منها على صفحات مجل

الكاتب  أّســســهــا  الــتــي  العصرية«  »النفائس 
 )1949  –  1874( بــيــدس  خــلــيــل  الفلسطيني 
 أن بعض أعــمــالــه ليست في 

ّ
فــي بــيــروت، إال

حالها  الــيــوم،  العربي حتى  الــقــارئ  متناول 
حال العديد من كلسيكيات األدب الروسي.

ـــدات، صـــدرت 
ّ
ــل ـــة مـــجـ

ّ
فـــي مـــشـــروع يـــضـــّم ســـت

حــديــثــًا عــن »دار خــطــوط وظــــلل« فــي عــّمــان 
ّم مجموعة 

ّ
النسخة العربية لثلثة منها تض

 – الــروســي )1860  للكاتب  قصص وروايــــات 
ل إلى العربية من قبل، بإمضاء 

َ
نق

ُ
1904( لم ت

الــســوري يــاســر زّمـــو، على أن تنشر  املترجم 
دات تباعًا خلل العام الجاري.

ّ
بقية املجل

في حديثه إلى »العربي الجديد«، يقول زّمو: 
لتشيخوف،  الكاملة  األعــمــال  لنسخة  »وفــقــًا 
دًا صدرت عن« 

ّ
التي تقع في ثمانية عشر مجل

أكــاديــمــيــة الــعــلــوم« فــي االتــحــاد السوفييتي 
ب 606 أعمال ما بني القّصة 

َ
عام 1974، فإنه كت

، أو مـــا تــســّمــى بــالــلــغــة الــروســيــة 
ّ

والــنــوفــيــل
ى القّصة 

ّ
»بوفيست«، وهو العمل الذي يتخط

ــه ال يــتــجــاوزهــا إلـــى الـــروايـــة، 
ّ
الــقــصــيــرة لــكــن

 تعقيدًا منها، والذي يبدأ بترقيم 
ّ

ويعتبر أقل

بيروت ـ العربي الجديد

ــــرى االلـــتـــفـــات فــــي الـــنـــقـــد املــوســيــقــي  ـــمـــا جـ
ّ
قـــل

العربي إلى ظاهرٍة شهدها العقدان املاضيان، 
ــيـــات  ـ

ّ
ــن ــن املـــغـ ــ وحـــمـــلـــت تـــوقـــيـــع مـــجـــمـــوعـــة مـ

الــعــربــيــات الــلــواتــي يــنــتــمــني إلـــى جــيــل واحـــٍد 
ياٌت أظهرن ليس أناقة في الصوت 

ّ
تقريبًا. مغن

اللحن  مـــع  الــتــعــامــل  فـــي  بـــل  فــحــســب،  واألداء 
املعاصرة  العربية  األغنية  آخــذات  والكلمات، 
ــج 

َ
 مـــن املــنــت

ً
ــل إلــــى أمـــاكـــن جـــديـــدة، أكــثــر تــمــهُّ

الـــتـــجـــاري الـــشـــائـــع، الــــذي يــقــّدمــه »الـــنـــجـــوم«، 
بًا وبحثًا ثقافيًا وحتى فكريًا.

ُّ
وأكثر تطل

إلـــى هـــذه الــكــوكــبــة تنتمي أســمــاء مــثــل ريما 
خــشــيــش، ومــكــادي نــحــاس، وجــاهــدة وهــبــي، 
وسعاد ماسي، وغادة شبير، وديمة أورشو، 
الحصر.  املــثــال ال  وتانيا صــالــح، على سبيل 
وبلهجات  الفصحى  بالعربية  ــت 

ّ
غــن  

ٌ
كــوكــبــة

 
ّ

 مــّرة، وفــي كل
ّ

متنّوعة، لكنها أظهرت في كــل

ــــادة الــنــهــوض  ألـــبـــوم، عــطــشــًا لــلــتــجــديــد أو إعـ
بالتراث املوسيقي العربي.

ــــَعــــّد مـــن أبـــرز 
ُ
تــنــتــمــي إلــــى هــــذه الــنــخــبــة، وت

ــيــة الــلــبــنــانــيــة عــبــيــر نعمة 
ّ
ــا، املــغــن ــهـ وجـــوهـ

ــان اســُمــهــا مــألــوفــًا  الـــتـــي كــ )مـــوالـــيـــد 1980(، 
للمتابعني بسنوات قبل صدور ألبومها األّول 
عــام 2018. فــي العقد الــذي سبق صــدور هذا 
ل 

ّ
 كــصــوٍت تنق

ً
األلــبــوم، كــانــت نعمة مــعــروفــة

بـــني األغــنــيــة املـــعـــاصـــرة والــــتــــراث والــتــرانــيــم 
أسطوانتها  جــاءت  ثــم  والدينية.  الروحانية 
« )2018(، التي كانت ثمرة 

ً
ي قليل

ّ
األولى، »غن

تعاوٍن جميلة مع مارسيل خليفة. ضّم األلبوم 
دقيقتني  )بـــني  الــطــول  مختلفة   

ً
مــقــطــوعــة  14

 عالية 
ً
و10 دقائق(، وأظهرت فيه نعمة قــدرة

ء وتوشية املساحات املوسيقية التي 
ْ

على مل
رسمها خليفة بأدواته املعتادة، وارتياحًا في 
ل بني القصيدة الفصحى وبني الكلمات 

ّ
التنق

العامية. بعد مضّي عاٍم واحد فقط، أصدرت 
نعمة ألبومها الثاني، »حكاية«، الذي أظهرت 
فيه، بشكل أكبر، نوايا مشروعها املوسيقي. 
ـــاب 

ّ
ــن الـــكـــت ــع عـــــدد مــ ــاونـــت فـــيـــه مــ ــعـ ألــــبــــوٌم تـ

مالمح أخرى لتشيخوف

في ألبومها الجديد، 
الذي يصدر اليوم، ُتظهر 
المغنّية اللبنانية رغبة في 

الذهاب إلى فضاءات 
جديدة، إن كان على 
مستوى الكلمات أو 

المواضيع

يهتّم المترجم السوري 
بنقل األعمال التي نشرها 

الكاتب الروسي بعد 
1885، وهي المرحلة التي 

شهدت تبلور موهبته 
وتألّقه. ثالثة مجلّدات 

من هذه األعمال صدرت 
حديثًا عن »دار خطوط 

وظالل« في عّمان، تضّم 
قصصًا وروايات لم ُتنَقل 

إلى العربية من قبل

بيبقى ناس  التفاٌت إلى الشعر والمجتمع

كان صفقة جيّدة تُصدُّ عنه رياح الخريف

ياسر زّمو  ترجماٌت ألعمال لم تعرفها العربية

تشيخوف أدخلني 
عالم الترجمة التي لم 
تكن ضمن اهتماماتي

تذهب كلمات 
بعض المقطوعات 

إلى أماكن جديدة 
في العامية

هناك قّراء عرب 
ال يدرون أن تشيخوف 

كان كاتبًا ساخرًا

القارئ،  إلــى  »بالنسبة  زّمــو:  ياسر  يقول 
شخصية  مــن  الــجــوانــب  بعض  ستظّل 
تشيخوف خفيّة ما لم ُتقرأ التحّوالت التي 
ومسيرته  الشخصية  حياته  على  طرأت 
األدبية على حّد سواء«. ويضيف أّن هناك 
يدرون،  ال  العرب  القرّاء  من  جيّدًا  »عددًا 
كاتبًا  كــان  تشيخوف  أن  آلخــر،  أو  لسبب 
الدرامية  كتاباته  جانب  إلــى  بارعًا  ساخرًا 
التي  األعــمــال  في  وثّمة  والتراجيدية، 
اخترتها عدد جيّد من القصص الساخرة 
شخصياتها  منّا  واحــد  كّل  صــادف  التي 

وعاش وقائعها«.

سخريٌة أيضًا

2425
ثقافة

إضاءة

موسيقى

قصة

فعاليات

حــون مــن ظــروف 
ّ

مــا يــقــاســيــه الــفــقــراء والــفــل
ســّيــئــة، أو عــنــد الــغــنــي الــــذي أعــمــت التخمة 
بثقافته  ينتفع  ال  الـــذي  ــف 

ّ
واملــثــق بــصــيــرتــه، 

أحٌد، وال هو نفسه ينتفع بعلمه وثقافته، وال 
يه لفكرٍة مــا أو 

ّ
 فــي تبن

ّ
يـــدري أهــو على حــق
قيامه بسلوٍك معني«.

 
ّ

 نوفيل
ّ
ويعّبر زّمو عن تفاجئه حني علم أن

باملشاركة  نفسها  هي  وقامت  واملوسيقيني، 
ــانـــه. الــنــقــلــة الـــتـــي شــّكــلــهــا  فـــي جــــزء مـــن ألـــحـ
الجديدة،  نعمة  عبير  ألــبــوم  يأتي  »حــكــايــة«، 
األمـــام.  إلـــى  بــعــيــدًا  ليدفعها  نــــاس«،  »بيبقى 
األلـــبـــوم الــــذي يــصــدر الــيــوم عــن فـــرع الــشــرق 
األوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا مـــن »يــونــيــفــرس 
ــهــا 

ّ
ــيـــوزيـــك«، يـــضـــّم ثــمــانــي مـــقـــطـــوعـــات، كــل مـ

موضوعاتها،  في  األغاني  تتنّوع  بالعاّمّية. 
أعــمــال نعمة،  فــي  ها جــديــدًا 

ُ
التي يبدو بعض

مثل الغناء للبنان كما في »هيدا وطني«، في 
حــني تميل األغــنــيــة الــتــي منحت األســطــوانــة 
ــهــا إلـــى مــســاحــات اجــتــمــاعــيــة، بينما 

َ
عــنــوان

ــدور بــقــيــة املــقــطــوعــات حـــول ثــيــمــات الــحــب  تــ
ــفــــراق، شـــديـــدة الــحــضــور في  واالجـــتـــمـــاع والــ

األغنية العربية بشكل عام.
 في األلبوم 

ً
ل أغنية »بيبقى ناس« مفاجأة

ّ
تمث

إن كـــان لــنــاحــيــة الــثــيــمــة الــتــي تــتــطــّرق إلــيــهــا، 
مستوى  فعلى  وتوزيها.  ألحانها  لناحية  أو 
املوضوع، تلتفت األغنية ال إلى معاناة الفرد 
ــنـــاس الــذيــن  ومــشــاغــلــه وأســئــلــتــه، بـــل إلــــى الـ
نير 

ُ
يحيطون به، هؤالء الذين يبقون هنا، وت
ابتسامتهم، وكذلك وجوُدهم، حياة الفرد.

وا«، فتتمّيز، إضافة إلى لحنها 
ّ
أّما أغنية »فل

ــه نـــعـــمـــة بـــنـــفـــســـهـــا، بــجــمــالــيــة  ــتـ ــعـ الـــــــذي وضـ
كلماِتها )من توقيع غّسان مطر(، التي تذهب 
فـــي بــعــض مــقــاطــعــهــا إلـــى مــســاحــات شعرية 
جـــديـــدة، تــذّكــرنــا بــعــدد مــن أجــمــل اشــتــغــاالت 
شعراء العاّمية في بلد الشام )كما هو الحال 
في »ومفتوح باب الثلج صار له من املبارح«، 

و»الليل قلبه حجر ما فيه وال نجمة«(.

»جريمة قتل«، التي تتحّدث عن سوء نهاية 
ما يمكن أن يــؤدي به الفهم الخاطئ للدين 
به  يبلغ  حتى  ومحيطه،  وبأهله  باإلنسان 
الحال أن يقتل ابــن عّمه ألنــه خــرق الصيام! 
 »انهيار عصبي« التي تتحّدث 

ّ
أو في نوفيل

ــارة مـــن قبل  ــدعـ عـــن شــيــوع االلــتــجــاء إلـــى الـ
ـــف، والــــذيــــن يــــراُهــــم الــســبــَب 

ّ
الـــشـــبـــاب املـــثـــق

الفتيات  تــلــك  فــي تحطيم حــيــوات  الــرئــيــس 
 إلــى مثل ذاك 

ُ
الــعــوز  

ّ
الــلتــي يدفع معظمهن

الطريق.
وهناك قّصتا »عن الحب« و»تعاسة« اللتان 
 

َ
يشير إلى أن تشيخوف يقف فيهما موقف
ــز الضمير  الــحــائــر بـــني صـــوت الــقــلــب ووخــ
حــني يــقــع الــرجــل، رغــمــًا عــنــه، فــي حـــّب فتاة 
مـــتـــزّوجـــة، بــاإلضــافــة إلـــى بــعــض القصص 
ها الكوميديا السوداء، التي تبدأ 

ُ
ل

ّ
التي تتخل

بــالــهــزل والــســخــريــة، وتنتهي  الــقــّصــة فيها 
بالدموع وألم الفؤاد، مثل قّصة »اإلسكافي 
فيها  اإلسكافي  يتحّول  الــذي  والــشــيــطــان«، 
خلل ليلة واحــدة من شّحاذ ال يملك شيئًا 
 أن هذا 

ّ
إلــى رجــل غني ذي قصر وخـــَدم، إال

املـــادة؛ بل كان  التحول لم يكن على صعيد 

 مختلفًا 
ً
 أن يجعل فيودور رجل

ً
املال كفيل

تمامًا لدرجة أن يصبح غريبًا على نفسه.
فيها  تترّدد  التي  »الصيدالنية«،  قّصة  وفــي 
والــتــصــويــر  الــســاخــرة  التشيخوفية  الــنــبــرة 
هزيل،  بدين وضــابــط  طبيٍب  ألفــكــار  الهزلي 
بحسب زّمــو، يدخلن على صيدالنيٍة شاّبة 
ذاِت ُحـــْســـن بــغــرض الــحــديــث مــعــهــا ورؤيــــة 
وجــهــهــا، فـــي حـــني أن زوجـــهـــا ال يــبــالــي بها 
وال يــفــّرق بــني جمالها الــفــاتــن وبــني زجاجة 
ــة 

ّ
ِرق فيها  ى 

ّ
تتجل وثّمة قصص  الكاربوليك. 

تشيخوف وبراعته في وصف مشاعر املرأة، 
لرّبما أكثر من املرأة نفسها، مثل قّصة »دروس 
ف، 

ّ
املثق التي يذوق فيها فوروتوف  باهظة« 

مته الشاّبة الصغيرة، 
ّ
البدين، مرارة حّب معل

غــيــر املــثــقــفــة، الــتــي ال تــكــتــرث بــمــشــاعــره وال 
ج عليه ببهاء 

ّ
وعة حّبه إطلقًا، وتتغن

َ
تعْي ل

وجهها ورشاقة قوامها، فل هو يكسب شيئًا 
من دروسها وال هي تبادله مشاعره.

عبير نعمة في مساحات جديدة

معطٌف تسقط منه األشياء

من بيروت، للقدس سالم عنوان حفل لـ»فرقة مونتي كارلو« في »مترو المدينة« 
»أراتوك«.  منّصة  عبر  ويُبّث  الجاري،   26 السبت،  مساء  من  التاسعة  عند  ببيروت، 
)ناي(، وضياء  أشرف الشولي )عود وغناء(، وجورج الشيخ  الحفل:  يُشارك في 
الدين  زين  ومجدي  سليمان  وأيمن  )باص(،  حمادة  وزاهر  )أكورديون(،  حمزة 

)إيقاع(.

على خشبة »ساقية الصاوي« بالقاهرة تقّدم فرقتا Band 404 وJiggy Band حفًال 
من  مجموعة  فيه  تؤّديان  المقبل،  األحد  مساء  من  السادسة  عند  موسيقيًا 
أغاني الروك الكالسيكية. من أعضاء الفرقتين: حبيبة أنيس )غناء(، ومصطفى 
يونس )قيثار(، وسعد الكيفي )قيثار(، وأمجد عبد الباري )باص(، ورامي رمضان 

)غناء(.

الفلسطينية«  الدراسات  »مؤسسة  تقيم  الجمعة،  غد  مساء  من  السادسة  عند 
وهي  راديكالية«،  »ُجمعات  من  السادسة  الندوة  العربي«  التربوي  و»الملتقى 
الراديكالية  التربية  عنوان  تحمل  التي  الندوة  تطرح  اإلنترنت.  عبر  ندوات  سلسلة 
االنتفاضة  خالل  بالجامعات  حل  الذي  ما  سؤال:  وتجارب  تاريخ  فلسطين:  في 
األولى؟ ويتحّدث فيها كّل من روجر هيكوك، وتيري بالطة، ونهاد الشيخ خليل.

م »منتدى عبد الحميد شومان الثقافي«، بين 20 و23 من الشهر الجاري، ورشة  ينظِّ
تدريبية في مجال أدب األطفال بعنوان أساسيات كتابة قصة للطفل، يُقّدمها 
موفق ملكاوي؛ مدير المنتدى والجوائز األدبية في المؤّسسة. ُتقام الورشة بين 

العاشرة صباحًا والثانية عصرًا، وبمعّدل 16 ساعة تدريبية.

D D

راضية تومي

ما مشى سقطت األشياء من جيوبه. 
ّ
كل

خـــــــرى من 
ُ
 مـــن الــجــيــب األيـــســـر وأ

ً
تــــــارة

ـــمـــا ســـقـــط شـــــــيٌء مــــا كـــان 
ّ
ــن. وكـــل ــ ــمـ ــ األيـ

ــق مــــن جــيــوبــه، 
ُّ
 لــلــتــحــق

ً
ــة ـــف بــــرهــ

ّ
يـــتـــوق

فــيــشــرع فـــي الــبــحــث عـــن الــفــتــوق الــتــي 
 الغريب 

ّ
سقطت منها تلك األشياء، لكن

ه ال يعثر على فتٍق واحد.
ّ
أن

 تــلــك املــســطــرة وذلــــك الــقــلــم وتلك 
ّ
ثــم إن

النحاسية وتلك الحصى لم تكن  الِقدر 
بأّي حال من األحوال في جيوب معطفه 
ه ال يفقه شيئًا. لكن، ما 

ّ
ًا إن

ّ
الطويل. حق

باليد حيلة، فالفتق غير موجود وَسْيل 
السقوط مستمّر.

 
ً
مــتــرًا، وفجأة ثــم مشى مسافة خمسني 

ســـقـــط بـــيـــانـــو كــبــيــر ذو ســـطـــح أســــود 
ر به. لحسن الحظ أنه 

ّ
المــع، فكاد يتعث

َك خطوته قبل أن يصطدم بالبيانو 
َ
تمال

الخريفي  ملعطفه  يمكن  كيف  العجيب. 
أن يــخــفــي آلـــة مــوســيــقــيــة بــهــذا الحجم 
فــي طــّيــاتــه؟ كـــان ذلـــك َعــَجــبــًا ُعــجــابــًا لم 
 
َّ
أن أيضًا  ه 

ّ
له تفسيرًا. لحسن حظ يجد 

الــنــاس الــقــلئــل مــن حــولــه لــم ينتبهوا 
لألمر، فأطلق رجليه للريح بعد سقوط 
ــهــمــوه بــســرقــتــه. 

ّ
الــبــيــانــو خــشــيــة أن يــت

وعــنــدمــا وصـــل إلـــى مــكــاٍن بــعــيــد، حيث 
يـــوجـــد بـــنـــاء قـــديـــم ومـــهـــجـــور، احــتــمــى 

بأحد جدرانه وجلس أرضًا.
 رقعة 

ّ
شه في كل

ّ
نزع املعطف الرمادي وفت

منه، من الداخل ومن الخارج، باحثًا عن 
التي  الــواســعــة  األفـــواه  ذات  الفتوق  تلك 
 قماش 

ّ
 تلك األشياء. لكن

ّ
لت منها كل

ّ
تسل

ــان ســلــيــمــًا ولــيــس  ــم ِقـــدمـــه كـ املــعــطــف رغـ
 واحـــد. قــال لنفسه: »ربــمــا هناك 

ّ
بــه شــق

فتق خفّي ال أراه ومنه سقطت املسطرة 
فل  والبيانو.  النحاسية  والــِقــدر  والقلم 

تفسير غير ذلك«.
، ماذا سيفعل لو عاد إلى شوارع 

ْ
ولكن

املدينة وشرعت أشياء أخرى تسقط من 
مرئية؟ ماذا لو سقطت قطع 

ّ
الفتوق الل

 الناس أنه 
ّ
؟ أكيد سيظن

ٌ
حف

ُ
أثــاث أو ت

مونه 
ّ
سارق وسيقبضون عليه وسيسل

للشرطة.
ــذا املــعــطــف  ــ  مــــع هـ

ً ّ
ــل ــ يـــجـــب أن يـــجـــد حــ

الذي اشتراه منذ ثلثة أيام فقط بثمٍن 
بــخــس مـــن ســــوق الـــثـــيـــاب املــســتــعــمــلــة. 
كـــــان صـــفـــقـــة جــــّيــــدة تــــُصــــدُّ عـــنـــه ريــــاح 
ــاردة وتــحــمــيــه مــــن وخـــز  ــ ــبـ ــ الـــخـــريـــف الـ
ــاره. حــيــنــمــا عــثــر عــلــيــه فـــي كــومــة  ــطــ أمــ
ــَبــه مــن جميع 

َّ
ــل

َ
وق ـــِرح 

َ
ف القديمة  الثياب 

زواياه. رأى أنه من النوع الذي ُيعجبه، 
وفرح أكثر حينما عرف ثمنه البسيط. 
ــه نشوة بصفقته 

ّ
عــاد بــه إلــى بيته وكــل

ــّدده على  ــ بــعــنــايــة ومـ الــرابــحــة، فغسله 
لــيــلــة بأكملها  الــغــســيــل وانــتــظــر  حــبــل 
 

ّ
ــتــــى جــــف ــن الــــصــــبــــاح حــ ــ وســــــاعــــــات مــ

ــمــا ارتـــدى معطفًا 
ّ
تــمــامــًا، فــارتــداه وكــأن

إلــى جسمه  جــديــدًا تمامًا. وأخـــذ ينظر 
ــُه ســعــادة وفخر 

ُّ
ــى باملعطف وُكــل

ّ
ــغــط

ُ
امل

زال محتفظًا  ما  كهذا  بامتلكه معطفا 
بلونه الرمادي اللمع وبسلمة قماشه 

ــَرده أمــامــه بــكــامــل طــولــه،  ــ ــ
َ
بــاملــعــطــف وف

لم  بُرّمتها.  القماش  مساحة  سًا  َحسِّ
َ
ُمت

يــعــثــر عــلــى شـــيء طــبــعــًا، فــهــذا الــلــبــاس 
ــــمــــا كــان   غـــريـــبـــة، ورّب

ً
يــلــعــب مــعــه لــعــبــة

ق بـــه أوروبـــــيٌّ  ـــَصـــدَّ
َ
مــعــطــفــًا مــســحــورًا ت

تحتاج  التي  أفريقيا  لشعوب  مجنون 
إلى املساعدة.

ـــص مــن 
ّ
لــــم يـــكـــن يـــرغـــب قــــط فــــي الـــتـــخـــل

ــاطـــر  ــخـ مـــعـــطـــفـــه الــــجــــديــــد رغـــــــم كـــــل املـ
ق قلبه وأجزاء جسده 

ّ
املحتملة، فقد تعل

املختلفة به. وقّرر قبل أن ينام أن يلبسه 
كانت  إن  بنفسه  وسيكتشف  الــغــد  فــي 
ـــرهـــا لــه 

ّ
ــرى ُيـــحـــض ــ ــنـــاك مـــفـــاجـــآت أخــ هـ

املعطف األوروبي املجنون.
ــرع فــي  ــ خـــطـــا الـــخـــطـــوة األولــــــــى، ثــــم أســ
مــشــيــتــه صــــوب مـــركـــز املـــديـــنـــة. وســقــط 
ــه 

ّ
 أســــود اســتــعــاذ مــنــه الــرجــل ولــكــن

ٌّ
قـــط

لم يتراجع عن قراره، ثم سقطت طاولة 
 كانا 

ٌ
انتبه ســّيــٌد وســّيــدة كبيرة، وهــنــا 

ــّران بــجــانــبــه، وأخــــــذا يـــنـــظـــران إلــى  ــمــ يــ

صـــاحـــب املــعــطــف بـــاســـتـــغـــراب. وأثـــنـــاء 
مـــشـــيـــتـــه الـــشـــبـــيـــهـــة بـــمـــشـــيـــة جــــنــــدّي 
مــســتــكــِشــٍف ســقــطــت األشــــيــــاء الــتــالــيــة 
بالترتيب: حاسوب، دّراجة نارية، كتاب 
»تـــاريـــخ األمـــم واملـــلـــوك« لــلــطــبــري، بــاٌب 
خشبي قديم ذو قيمة تاريخية كبيرة، 
ّباك نافذة، قطار بخاري، 

ُ
سّت ملعق، ش

ِوحدة عسكرية... كان الرجل يمشي إلى 
األمـــــام وال يــنــظــر إلــــى أحــــٍد مـــن الــنــاس 
املـــشـــدوهـــني الــــذيــــن بـــــــدأوا يــتــجــّمــعــون 
مّما  يــصــيــحــون متعجبني  وهـــم  حــولــه 
ــــب. وزاد  ــــرون ويــتــبــعــونــه حــيــثــمــا ذهـ يـ
عدد الناس الذين يسيرون خلفه وعلى 
جانبيه وهـــم يــصــرخــون مــن َعــَجــِب ما 

حر. تراه أعينهم. إنه السِّ
)شاعرة من الجزائر(

ــه لم يخطر قط 
ّ
وبطانته امللساء. غير أن

ــٌر كــهــذا، الــيــوم،  بــبــالــه أن يــحــدث مــعــه أمــ
وأن يكون املعطف غريب األطوار ُيسِقط 
التي ال يحملها معه وال يعرف  األشياء 

عًا من أين تأتي.
ْ
قط

خـــرى 
ُ
ــّرة أ قـــال فــي نفسه إنـــه ســيــجــّرب مـ

وسيمشي وهو يرتدي هذا املعطف كي 
 ما حدث لم يكن هذيانًا أصابه 

ّ
يتأّكد أن

مكانه  مــن  لحظتها  فنهض  حقيقة.  بــل 
جه صوب املدينة. وما إن اقترب من 

ّ
وات

الـــشـــوارع الــتــي يــجــوبــهــا الـــنـــاس ذهــابــًا 
وإيابًا حتى سقط شــيٌء آخر جعل قلبه 
يقفز من مكانه. كان أرنبًا سمينًا ذا فرٍو 
 بـــل انــتــظــار صــوب 

ّ
غـــزيـــر وجــمــيــل، نــــط

شــارٍع جانبي واختفى عن األنظار. فما 
 أن نزع املعطف 

ّ
كان من الرجل املسكني إال

بسرعة َمهولة وطواه عدة طّيات واضعًا 
ــجــه بسرعة صوب 

ّ
إّيـــاه تحت إبــطــه، وات

منزله الذي يقع في حيٍّ شعبي.
ــــاب املــــنــــزل حـــتـــى أمــســك  ــلـــق بـ مــــا إن أغـ
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