
آخـــر هـــذه الــعــاقــة إلـــى أقـــدم مــن ذلـــك، وعلى 
 

ُ
 حكم مصر لم يخل

ّ
رأسهم أوغلو، إذ يرون أن

منذ العهد الطولوني )868 - 905( من حاكم 
ــل أو نــشــأ وتـــرّبـــى عــلــى مفهوم  تــركــي األصــ
العهد  باستثناء  وثقافتها،  التركية  الــدولــة 

الفاطمي.
يــتــتــّبــع أوغـــلـــو فـــي كــتــابــه الـــوجـــود الــثــقــافــي 
 املصريني قبل 

ّ
لألتراك في مصر، ويوضح أن

العثمانيني  يسّمون  كانوا  العثماني  العهد 
باسم »الروم« بينما كانوا يسّمون املماليك 
لكلمة  املصرّيني  استخدام  تغّير  »الــتــرك«.  بـــ
»تركي« بعد ذلك وصارت بمعنى »عثماني«، 
 هــذا االســتــخــدام قــد استمر 

ّ
ويــرى أوغــلــو أن

حــتــى أوائـــــل الـــقـــرن الــتــاســع عـــشـــر، وصــــواًل 
الــذي تغّيرت فيه تلك  إلــى عهد محمد علي 
تحمل  »عــثــمــانــي«  كلمة  ــارت  وصــ التسمية 
معنًى ثقافّيًا بداًل من املعنى العرقي، وتطلق 
تكوينها  فــي  تــشــتــرك  متباينة  أعــــراق  عــلــى 

الثقافي، وتقع تحت الحكم العثماني.
ـــر مــســألــة  ــذا الـــتـــغـــيُّ ــ بـــالـــتـــأكـــيـــد، لــــم يــشــمــل هـ
ُيرجع عاقة  أوغلو   

ّ
أن فرغم  فقط،  التسمية 

العثمانيني،  إلــى ما قبل  بــاألتــراك  املصريني 
تترسخ  لم  العثمانية  الثقافة   

ّ
أن يؤكد  ه 

ّ
فإن

 فــي عهد محمد عــلــي، أي بعد 
ّ

إال فــي مصر 
حــوالــى ثــاثــة قـــرون مــن دخـــول العثمانيني 
السياسية  العاقات  ر 

ُّ
توت إلــى مصر. ورغــم 

ده على  بـــني الــبــاشــا والـــبـــاب الــعــالــي وتــــمــــرُّ
العاقات   

ّ
أن أوغــلــو  يــرى  العثمانية،  الــدولــة 

ــبــــول قــد  ــنــ ــــني الــــقــــاهــــرة وإســــطــ ــة بـ ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ الـ
ـــخـــذت 

ّ
انــتــعــشــت فـــي ذاك الــعــهــد كـــثـــيـــرًا. وات

الحياة وقواعد  الــســراي فــي مصر مــن نمط 
وكان  لها،  مرجعًا  بإسطنبول  البروتوكول 
أسلوب املعيشة التركي باملعنى الكاسيكي 
ــراد  ــثـــال املـــحـــتـــذى بـــني أفــ ــا( هـــو املـ ــ ــوركـ ــ )أالتـ

الطبقة العليا في القاهرة.
وبحسب اإلحصائيات التي اعتمدها أوغلو 
فـــي كــتــابــه، وصــــل عــــدد األتــــــراك املــهــاجــريــن 
إلــــــى مـــصـــر إلــــــى عـــشـــريـــن ألــــفــــًا فـــــي الـــقـــرن 

الوالي عليهم في  اعتمد  التاسع عشر. وقــد 
التركية  الثقافة  تعزيز  وفــي  اإلدارة،  شــؤون 
العثمانية في مصر، بتدريس الكتب التركية 
ــة حـــديـــثـــًا )إلــــــى جــانــب  ــامـ ــقـ ــي املـــــــــدارس املـ فــ
ونشر  والفارسية(،  العربية  اللغتني  تعليم 
املوسيقى التركية في األوساط االجتماعية 

املحيطة بالسراي.
 التقاليد املوسيقية التركية 

ّ
ويرى أوغلو أن

ـــرت كثيرًا فــي أســلــوب تقديم الحفات 
ّ
أث قــد 

املوسيقية. ومن أبرز الشخصيات املوسيقية 
رت في املوسيقى املصرية، 

ّ
العثمانية التي أث

طــاطــيــوس أفـــنـــدي، وعـــاصـــم بـــك الــنــايــاتــي، 
خال النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
ر 

ّ
وأوائل القرن العشرين. وقد ظهر هذا التأث

ومــطــربــني مصريني  موسيقيني  أغــانــي  فــي 
مـــعـــروفـــني، مــثــل عــبــده الــحــامــولــي وســامــة 
حـــجـــازي ومــنــيــرة املـــهـــديـــة، بـــل مــحــمــد عبد 
الـــوهـــاب وأم كــلــثــوم أيـــضـــًا، حــتــى منتصف 

القرن العشرين.
ــبـــر مـــن كــتــابــه  ــلـــو الـــجـــزء األكـ يــخــّصــص أوغـ
فــي مصر  ــشــرت 

ُ
ن التي  التركية  الكتب  لــدور 

بــفــضــل املــطــابــع الــتــي أنــشــأهــا مــحــمــد علي، 

إسطنبول ـ أحمد زكريا

البحثية  األوســــــاط  اهــتــمــام  رغــــم 
الــــتــــركــــيــــة بــــكــــتــــاب »األتـــــــــــــراك فــي 
للباحث  الثقافي«  وتراثهم  مصر 
واألكـــاديـــمـــي الــتــركــي، أكــمــل الـــديـــن إحــســان 
أوغلو، الصادر بالتركية عن مركز »إرسيكا« 
صــدرت  التي  العربية  فالنسخة   ،2006 عــام 
عام 2011 بترجمة صالح سعداوي عن »دار 
 بــاالهــتــمــام نــفــســه، رغــم 

َ
الـــشـــروق« لـــم تــحــظ

أهميته ووصــف كثير مــن املــؤّرخــني األتــراك 
 صــدور النسخة 

ّ
له بــاألّول في مجاله. ولعل

الــعــربــيــة ســنــة انـــطـــاق الــربــيــع الــعــربــي هو 
الــســبــب األبـــــرز لـــعـــدم إثـــــارة الــكــتــاب انــتــبــاه 
كثير  تدهُور عاقات  إلــى  إضافة  الباحثني، 
وبــاألخــّص  تركيا،  مــع  العربية  األنظمة  مــن 
بعد االنقاب العسكري في مصر عام 2013.

يعتمد أوغلو في كتابه على فكرة أساسية، 
ــي نـــشـــأة الـــثـــقـــافـــة الــعــثــمــانــيــة فــــي مــصــر  هــ
رها في عهد الوالي محمد علي باشا.  وتطوُّ
يــتــمــاّس مع   مــوضــوع كتابه 

َّ
أن إلــى  ويشير 

الــقــاهــرة عام  فــي  ُولــد  إذ  حياته الشخصية، 
مــصــريــة، ونــشــأ نشأة  تــركــي وأم  1943 ألب 
ــواء عــثــمــانــيــة. وعــلــى عكس  ــ قــاهــريــة فـــي أجـ
 
ّ
كــثــيــر مــن املـــؤّرخـــني الــذيــن يــذهــبــون إلـــى أن

ــول  عـــاقـــة األتـــــــــراك بــمــصــر تـــرجـــع إلـــــى دخــ
الــعــثــمــانــّيــني إلــيــهــا عـــام 1517، ُيــرجــع فريق 

باريس ـ محمود الحاج 

لــلــوهــلــة األولـــــــى، قـــد يـــبـــدو عـــالـــم الــنــشــر في 
فــرنــســا واحــــــدًا مـــن آخــــر املــــجــــاالت الــثــقــافــيــة 
قاوم العقلية الرأسمالية التي 

ُ
التي ما تزال ت

حِكم سيطرتها، يومًا بعد آخر، على القطاع. 
ُ
ت

تستند هــذه الفكرة إلــى كــون دور النشر هي 
التي  النقدية  لــألعــمــال  األســاســيــة  الحاضنة 
ـــحـــاول تفكيكها 

ُ
تــســتــهــدف هـــذه الــعــقــلــيــة، وت

 املقالة أو إلى العلوم 
ّ
في كتب تنتمي إلى فن

اإلنسانية.
ـــــــاع عـــن قــــرب عــلــى »الــحــديــقــة 

ّ
 االط

ّ
عــلــى أن

ــر، وعـــلـــى  ــنــــشــ الــ لـــكـــبـــريـــات دور  ــة«  ــيـ ــفـ ــلـ الـــخـ
على  للوقوف  يكفي  االقتصادية،  كواليسها 
 

ّ
األقــل االعتقاد، على  هــذا  تمامًا من  النقيض 
فــي مــا يــخــّص دور الــنــشــر املــعــروفــة. إذ كما 
التجارية،  القطاعات  فــي مختلف  الــحــال  هــو 
ومنّصات اإلنترنت، ووسائل اإلعام، يتجّمع 
ـــــرة فــــي املــشــهــد 

ّ
عــــــدٌد كــبــيــر مــــن الـــــــدور املـــــؤث

النشري الفرنسي في عدد قليل من األيادي.
حتى أيـــام قليلة مــاضــيــة، كــانــت »مــنــشــورات 
 مــن أبـــرز الـــدور 

ً
ــدة ــ مــيــنــوي« الــبــاريــســيــة واحـ

الُكبرى التي تشّكل استثناًء في هذه القاعدة. 
فالدار التي جرى تأسيسها عام 1941 كانت 
عــائــلــيــة، تقود  ُملكية  اآلن(  تـــزال حــتــى  )ومـــا 
ــــدون، الــتــي ورثتها  زمــامــهــا الــيــوم إيــريــن النـ
عن والدها جيروم النــدون. على أنه بــدءًا من 
مطلع العام املقبل، 2022، ستنتقل ُملكية الدار 
إلى مجموعة »مادريغال«، وهو اسم الشركة 
القابضة التي أّسستها »منشورات غاليمار«، 
والتي تضّم، إضافة إلى »غاليمار«، أكثر من 
بالطباعة  مرتبطة   

ً
وشــركــة نشٍر  داَر  عشرين 

والنشر والتوزيع، من بينها أسماء معروفة 
ــفـــرنـــســـي، مــثــل  ـــــرة فــــي عـــالـــم الـــنـــشـــر الـ

ّ
ومـــــؤث

 ،»P.O.L« منشورات فاماريون« ومنشورات«
إضافة إلى دور عرفت بريقًا أكبر في املاضي 
مّما هي عليه اليوم، مثل »منشورات دونويل« 

و»ميركور دو فرانس«.
وقــــد عــــزت مـــســـؤولـــة الـــــــدار، إيـــريـــن النـــــدون، 
املوافقة  قــرارهــا  عــامــًا،   72 العمر  مــن  البالغة 
ديرها إلى 

ُ
على شراء »غاليمار« للدار التي ت

عودة إلى »العثمانية المـصرية«

نزل خبر شراء »غاليمار« 
داَر »مينوي« كالصاعقة 

على عالم النشر الفرنسي، 
وال سيّما ذلك القسم منه 

الذي ما يزال يُناضل ضّد 
مركزة صناعة الكتاب

يتتبّع الباحث التركي، في 
كتابه، الوجود الثقافي 

لألتراك في مصر، ُمعتبرًا 
أنّه يعود إلى ما قبل 

العثمانيّين، لكنّه لم يترّسخ 
إلّا في عهد محمد 

علي باشا، أي بعد قرابة 
ثالثة قروٍن ِمن الدخول 

العثماني، بينما أخذ 
يتقلّص بعد االحتالل 

اإلنكليزي عام 1882

عقلية السوق إذ تشتري االستقاللية

ذلك الطائر الذي ارَتطم بالنافذة

أكمل الدين إحسان أوغلو  أتراك في بالد النيل

لعبت الكتب التركية 
دورًا كبيرًا في نشر 

الثقافة التركية

كانت من آخر دور النشر 
الكبيرة التي لم تبتلعها 

الشركات القابضة

عاش عشرون ألف 
تركي في مصر خالل 

القرن التاسع عشر

هو  الكتاب  هــذا  يميّز  ما  أهــم  لعّل 
الخلفية  عــن  الــكــشــف  ــه  ــتُ مــحــاول
والتي  مصر  في  العثمانية  الثقافية 
الــقــرن  خمسينيات  حــتــى  اســتــمــرّت 
الوثائق  على  واعتماُده  الماضي، 
األّول،  المقام  في  والعربية  التركية 
بعيدًا عن اآلراء الشخصية التي وردت 
وفرنسا،  إنكلترا  قناصل  مذّكرات  في 
زال  ما  والتي  الفترة،  تلك  حول  مثًال، 
يعتمد عليها كثير من الباحثين العرب 
العالقات  تتناول  التي  دراساتهم  في 

العثمانية المصرية/ العربية.

حتى الخمسينيات

2425
ثقافة

إضاءة

متابعة

شعر

فعاليات

ــراي«  وهـــي »مــطــبــعــة بـــــوالق«، و»مــطــبــعــة سـ
اإلســكــنــدريــة، و»ديـــــوان الــجــهــاديــة«. ويــذكــر 
 عدد الكتب التركية التي صدرت 

ّ
الباحث أن

في مصر بني عامي 1798 و1997 بلغت 534 
 أغــلــب هــــذه الــكــتــب صــــدر خــال 

ّ
كــتــابــًا، وأن

ــقـــاهـــرة )1805 -  عـــهـــَدي مــحــمــد عــلــي فـــي الـ
1848( والسلطان عبد الحميد في إسطنبول 

رغبتها في »التأمني« على مستقبل العاملني 
ــدار  ــ ــــاق الـ فــــي »مــــيــــنــــوي«، حـــيـــث تــخــشــى إغــ

فني لعملهم في حال رحيلها.
ّ
وفقدان املوظ

ــراء »مــــادريــــغــــال«، أو بـــاألحـــرى  ــ نــــزل خــبــر شـ
كالصاعقة  مينوي«  »مــنــشــورات  »غاليمار«، 
عــلــى عــالــم الــنــشــر الــفــرنــســي، وال ســّيــمــا ذلــك 
القسم منه الــذي ما يــزال ُيناضل ضّد مركزة 
صناعة الكتب في أيــٍد قليلة. فمن بني الــدور 
ــاب 

ّ
الــكــبــيــرة، الــتــي تــطــبــع كــتــبــًا ملــفــّكــريــن وكــت

أن طبعت ألســمــاء  الــتــي سبقت  أو  ــريــن، 
ّ
مــؤث

 خـــــــارج عــــوالــــم الـــشـــركـــات 
َ

ــبــــق ــرة، لــــم يــ ــ ــ
ّ
ــؤث ــ مــ

الــتــي  ــشــــورات مــــيــــنــــوي«،  ــنــ  »مــ
ّ

الـــقـــابـــضـــة إال
إلى  الفرنسي  الجمهور  عــّرفــت  أن  لها  سبق 
صـــامـــويـــل بــيــكــيــت، وســـاهـــمـــت بــشــكــل كبير 
فـــي تــعــريــفــه بــأعــمــال جــيــل دولــــــوز، وجــــورج 
ــــورج بــانــشــو، وبــيــيــر بـــورديـــو،  بـــاتـــاي، وجــ
وإرفينغ غوفمان، ومارغريت  ديريدا،  وجــاك 
ماركوزه،  وهربرت  فوكنر،  وويليام  دوراس، 

خرى.
ُ
من بني عشرات األسماء األ

ــا الـــــــدار الــتــي  ــهـ ــنـــوي« أنـ ــيـ »مـ ـــ كـــمـــا ُيـــحـــســـب لـ
ــا ســُيــعــرف  ــفـــت« مـــوهـــبـــة روائـــــّيـــــي مــ ــتـــشـ »اكـ
ــديــــدة«، حـــيـــث قــامــت  »الــــروايــــة الــــجــ ــًا بـــــ ــقـ الحـ
 من ناتالي ساروت، 

ّ
الدار بإصدار أعمال لكل

وأالن روب - غرّييه، وميشيل بوتور، وكلود 
سيمون، وروبر بانجيه، وجان ريكاردو، إلى 

جانب صامويل بيكيت. 

)1876 - 1909(. وُيفّرق بني الهدف من طباعة 
هذه الكتب في العهدين املذكورين. ففي عهد 
الكتب تخدم نظامه  هــذه  كانت  محمد علي 
ــا فـــي عــهــد عــبــد الــحــمــيــد، فقد  ــ الـــحـــديـــث، أّمـ
»تركيا  األكــبــر منها جماعة  القسم  أصـــدرت 
الفتاة« ورجالها املعارضون للسلطان ممن 
ــلـــو وجـــود  أقـــامـــوا فـــي مـــصـــر. ويـــاحـــظ أوغـ
ارتـــبـــاط واضــــح بـــني رجــــال »تــركــيــا الــفــتــاة« 
 أغــلــب الكتب 

ّ
وعــلــمــاء الــديــن فــي مــصــر، وأن

ق بمسألة 
ّ
التي نشروها كانت دينية، وتتعل

الخافة تحديدًا، بهدف دحض شرعية حكم 
السلطان عبد الحميد الثاني.

ـــط الـــبـــاحـــث الـــضـــوء أيـــضـــًا عــلــى دور 
ّ
ويـــســـل

الــتــرجــمــة فـــي تــرســيــخ الــثــقــافــة الــعــثــمــانــيــة 
فــي مصر. ففي عــام 1835 أنشأ محمد علي 
مــــدرســــة لــلــمــتــرجــمــني، كـــخـــطـــوة فــــي طــريــق 
ــة رفـــاعـــة  ــاسـ ــرئـ ــانــــت بـ تـــحـــديـــث الـــــدولـــــة، وكــ
الطهطاوي، وُعرفت فيما بعد باسم »مدرسة 
األلـــســـن«. وأنـــشـــأ بــعــد ذلـــك غــرفــة للترجمة 
الترجمة  أعــمــال  عــلــى  لـــإشـــراف  عـــام 1841، 
ــي ذاك  ــ ــة. وانـــقـــســـمـــت الـــتـــرجـــمـــة فـ ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ الـ
والعربية  التركية  بــني  ترجمات  إلــى  العهد 

الغربية.  اللغات  عن  وترجمات  والفارسية، 
وإلـــى جــانــب اهــتــمــام الــوالــي بترجمة كتب 
العلوم والشؤون العسكرية، يعرض الباحث 
التي  العثمانية  األدبــيــة  الكتب  أبـــرز  أيــضــًا 
اهــتــّم محمد عــلــي بــإصــدارهــا فــي الــقــاهــرة. 
ــبــــع فــــي »مــطــبــعــة  ــ

ُ
ــًا ط ــابـ ــتـ فـــمـــن بــــني 253 كـ

ــــوالق«، يــوجــد 57 كــتــابــًا أدبـــّيـــًا، مــنــهــا 28  بــ
العثمانيني  الــشــعــراء  لكبار  شعريًا  ديــوانــًا 
من أمثال فضولي، ونفعي، ونديم، والشيخ 
فــي مسألة تعزيز  لانتباه  والــافــت  غــالــب. 
مصر،  فــي  العثمانية  للثقافة  عــلــي  محمد 
والفارسية  العربية  اللغة  كانت  عندما  ــه 

ّ
أن

العثمانية في  الــنــخــبــة  الــثــقــافــة عــنــد  ــي 
َ
لــغــت

التركية  كانت  معروف،  كما هو  إسطنبول، 
هـــي الــلــغــة الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا الــنــخــبــة في 
 
ّ
قــاهــرة محمد عــلــي. ويــشــيــر أوغــلــو إلـــى أن
ص في مصر بعد 

ّ
استخدام التركية بدأ يتقل

االحتال اإلنكليزي عام 1882.

منشورات مينوي نهاية االستثناء؟

16 قطارًا

»جمعية  في  تعقد  التي  الجلسة  عنوان  ثقافي  مقاومة  كفعل  األرشيف 
ميتروبوليس« ببيروت، عند الثامنة من مساء اليوم، بتنظيم من مؤسسة اتجاهات 
- ثقافة مستقلة. تناقش الجلسة دور األرشيف في كتابة قصصنا الجماعية وفي 
مقاومة محو التاريخ، وتشارك فيها الباحثات مونيكا بورغمان وهبة الحاج وليانا 

قصير.

ُتعرض عند الخامسة من مساء الخميس المقبل، على خشبة »تياترو النيل« في 
القاهرة، مسرحية حمار شهاب الدين المقتبسة عن نص لـ صالح جاهين، يخرجه 
يتّم  مغٍن  قصة  يروي  المخرجين  من  عدد  قّدمه  الذي  العمل  أحمد.  إبراهيم 
انتقاداته  جاهين  يوّجه  إذ  األفــراح،  أحد  في  مشاركته  خالل  حمار  إلى  تحويله 

للمجتمع في قالب غنائي ساخر.

يستضيف »الملتقى القطري للمؤلفين« عند السادسة من مساء غٍد الثالثاء، أستاذ 
التاريخ والباحث األميركي ريتشارد ويكارت في لقاء افتراضي للحديث حول كتابه 
على  والجذرية  الخطيرة  الداروينية  تأثيرات  ويكارت  يتناول  هتلر.  إلى  داروين  من 
األخالق، خصوصًا تلك المتعلقة بقدسية حق اإلنسان في الحياة من خالل اعتماد 

مبدأ »البقاء لألصلح« مرجعية عليا لتبرير اإلبادات العرقية.

بعّمان  األردني«  الوطني  »المتحف  التاسعة من صباح بعد غٍد في  ينطلق عند 
برنامج تقارب عن بعد الذي يتواصل حتى الثاني من الشهر المقبل. يضّم البرنامج 
)الصورة(  محسن  إنجي  منهم  فنانًا  عشرون  فيها  يشارك  ولقاءات  عمل  ورش 
ويشال  لبنان،  من  حسن  على  ومنار  باكستان،  من  بت  وفاطمة  مصر،  من 

كوماراسوامي من الهند، وآخرون.

D D

شوقي عبد األمير

مضى أكثر ِمن عاٍم 
ني معَي 

ّ
وأنِت تستقل

 يوٍم
ّ

كل
القطار بني فونتان بلو وباريس

..
اليوَم 

ــــذي صــرِت 
ّ
ــقــس ال

ّ
 هـــذا الــط

ْ
ــِك َعـــن

ُ
ســأســأل
ُه

َ
تألفين

الِقطاُر ومواعيُده قرابني آلهٍة مدّجنة 
األسفاُر

 عِن الُهطوِل
ُّ

االنتظاُر تحَت أمطار ال تكف
في الّداخِل والخارج

ُازدحاُم الرّكاب في زمِن الكوفيد
ُص وأيٍد ترتجف  تتلصَّ

ٌ
عيون

أبناُء القاّرة الّسوداء
واألعراُب

ــم فــي  ــهـ ـ
ّ
ــأن  فــــي هـــواتـــِفـــهـــم وكـ

َ
ــّدثـــون يـــتـــحـ

حّمامات بيوِتهم
في  هم 

َ
ُعيون  

َ
يــزرعــون  

َ
منهِمكون  

َ
آخـــرون

اشات
ّ

الش

ُمراهقات ببطوٍن عاريٍة صيفًا وشتاًء
رة 

ّ
كّمامات صارت ُحقواًل للذ

شكيلّية
ّ
أو لتجاريِب الحداثِة الت

 في أجساٍد شبَه عارية
ٌ
عة

ّ
وجوٌه مقن

مقاعُد القاِطرة الحديثة
 الرمادّي والُبرتقالّي والّرمانّي 

َ
تزاوج بني

 مع أعشابها الضاّرة
ٌ

حقول
ــا ِمــن  ــهــ ــاُر تـــصـــمُّ آذانــ ــ ــجـ ــ الـــغـــابـــاُت واألشـ

ُصراِخ القطار
خفي وراَء أَجماِتها أسرار أقدِم املهن 

ُ
وت

بنساِئها الفاِدحات
شبابيُك البيوِت تتوالى َمشاهُدها 

نتحِر 
ُ
ُر بقّصة امل كِّ

َ
ذ

ُ
ت

ــابــِق الــعــاشــِر 
ّ
 الــط

َ
ــن الـــذي ألــقــى بنفسِه ِمـ

 عبَر النوافِذ 
َ
 الحياة

َ
فاكتشف

 املوْت
َ
ِدم لحظة

َ
ون

ــجــري بـــإصـــراٍر وهــــدوٍء 
َ
أنـــهـــاٌر وَســـــواٍق ت

نحَو مصّباِتها
ها أّيامي تمضي إليِك.

ّ
وكأن

 نعُبرها 
ٌ

أنفاق
ال نقيُم فيها
 
ُ
كما َيحدث

ُع
َ

أٌم ترَكْت وليَدها يرض
 يلتِفَت لها أحد

ْ
 أن

َ
ٌِمن حلمٍة عاريٍة دون

 عجوز
ٌ
 غجرّية

ٌ
ُمتسّولة

ــْت جـــهـــازَي  ــ ـ
َ
ــَرق ــ ـــتـــي َسـ

ّ
ــنــــي بــتــلــَك ال ــ

ْ
ــَرت ــ ذّك

اآليفون
ها

َ
قوِد ل

ّ
وأنا أهمُّ بإخراِج الن

ش 
ِّ
َرَحْت للمفت

َ
 ش

ٌ
دة سيِّ

ها لْم تنَس ختَم التذكرة 
ّ
 أن

َ
كيف

ّ
ر بِه قط فكِّ

ُ
ها لْم ت

ّ
 أن

ّ
إال

 وأجبرها دفَع الغرامة...
َ

لْم يفهِم الفرق

واملقبرة 
أجل املقبرة

ها القطاُر صارخًا كعادتِه
َ
 فوق

ُ
يخطف

ال أدري ملاذا
عادلة 

ُ
تاركًا لي وحدي إقامة امل

ارئ
ّ
بني األبِد والط

أِحسُّ بِه وأنا في مقعدي الّدافئ
ال يــشــبــهــُه شـــــيٌء ِســـــوى انـــتـــظـــاٌر مـــؤّبـــٌد 

لذراعنِي ممدودتني.
ذي ارتطَم بنافذِة 

ّ
 أنَسى ذلَك الطائَر ال

ْ
لن

القطار
 أعمى 

َ
وال أدري إذا كان

ه قّرر االنتحار. 
ّ
أم أن

وأخيرًا 
ــُع الـــرّكـــاب عــبــَر مــمــّراتــهــا  ــ

ُ
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