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يـــســحـــبــون زوجــاتـــهم واطــفـــالــهم
وراءهم بحذر او خـوفا من فـقدانهم
في خــضم حــشــود من احلــاضــرين.
وتتفـرع من هذه الـساحة الـتي تبقى
نـوال الى ساعـة متـأخرة على هـذا ا
مـن الـــــلـــــيل طـــــرق عـــــدة
تفضي الى عوالم مـختلفة
نـــســبــيــا واحـــدة مــنــهــا
ــركــز طــريق يــقــود الى ا
الــــتـــــجـــــاري الــــرئـــــيس
ــبـــانــيه لـــلــعـــاصــمـــة 
احلديـثة ذوات الـطوابق
وحــــوانـــيـــتـه االنـــيـــقـــة
الـــبـــاذخــة فـي االضــاءة
والـواجهـات الـزجـاجـية
ــــــقــــــاهـــــــيه عـــــــلى و
الــرصــيف الــتي تــقـدم
ــشــروبــات مــخــتــلف ا
واالطـــعـــمــة. وذكـــرني
اجلـو الـعــام لـلـمـجـمع
فضي الى التجـاري ا
ســــاحــــة دار االوبــــرا
وبــــــقــــــيــــــة احملــــــال
ـطـاعم الـتــجـاريــة وا
بــــوسط بــــيـــروت او
مــركــزهــا الــتــجــاري
ـســمى (ســولـتــيـر) ا
الــذي اجنــزه كــاســتــثــمــار عــمالق
رئــيس وزراء لــبــنــان الــراحل رفــيق

احلـريـري. انـه قـطـعـة

اس التجـاري سبق ان قال لنا من ا
الـزمــيل امـ قـمــوريـة الـذي قـادني
والزميل عدنان شيرخان ذات صباح
ونـــحن نــشق الـــطــريق الـى جــريــدة
ـتـر الــنـهـار الــبـيـروتــيـة ان سـعــر ا
ـربـع الـواحـد فــيه يـصـل الى نـحـو ا
مـــلــيـــون دوالر او اكــثـــر وكــان خط
الـقــتـال الـفــاصل بـ الــفـرقـاء خالل
احلــرب االهــلــيــة الــلــبــنــانــيـة الــتي
تـواصــلت  15 عــامــا. ومـا ان دلــفت
الى الـــشــارع الــتــجــاري الــذي يــعج
بالـسياح االجـانب واصحـاب الثروة
من االرمـينـيـ حـتى اسـتـغرقت في
ــهن ــاذج تــســويق ا فــعــالــيـــاته و

اصـــيـــلــة تـــعـــود الى اوائل الـــقــرون
ـاذج الكـمان واالالت الوسـطى مـثل 
الوتـرية والـهوائـية. وقـد شهـد القرن
الـعـشـرون نـهـضـة مـوسـيـقـيـة عـالـيـة
مهمـة على ايدي مـلحنـ امثال ارنو
بـابـادزنـيـان وارام كـجـاتوريـان (ومن
ـوسـيقى االرمـيـنـية الـصعب تـخـيل ا
دون ذلك الــلــحن احلــزين والــعــمــيق
الــــذي يـــــصــــدر من الـــــدوروك االلــــة
ـصـنوعـة من ـوسـيـقـيـة الـوطـنـيـة ا ا
ـشـمش والتي تـعود خشب شـجرة ا
ـــلك ديـــكـــران الــكـــبـــيــر). الـى ايــام ا

ا
ـكـان مـضــيت سـاعــتـ اتـأمل هــذا ا
الــضــاج بــاحلــركــة والــنــشــاط وكـان
مناسبة لي لرصد سلسلة من مشاهد

احلــيــاة والـــعالقــات الــســريــة
لــبـعض الــبـشــر. فـكـبــار الـسن
يـــــســـــنـــــدون ظـــــهـــــورهـم الى
مــصــاطب مــوزعــة فـي مــقــدمـة
ــطـــلــة عــلـى ســيــر الـــســاحـــة ا
ـركــبـات يــتـبــادلـون االحـاديث ا
وجلهم يرتدون بدالت كالسيكية
وال يقـيمون وزنـا فيـها النـسجام
االلــوان (الـهــارمـونـي) وتـتــحـرك
ــســابح تــقــلــيــديـة اصــابــعــهم 
شــبـــيـــهــة بـــتـــلك الـــتي تـــتالحق
بأصـابع الـرجال عـندنـا. والسيـما
كـبــار الـسن او وجــهـاء اجملــتـمع
وانــتــقـلـت عـدواهــا الى الــســاسـة
. امـــا الـــشـــبـــاب ـــانــــيـــ والـــبـــر
فـيـتـبـادلون الـنـظـرات ويـنـشـغـلون
بالتقاط صـور السيلـفي فيما تقف
بــعض الــشــابـات تــعــيــسـات احلظ
وعـيـونـهن تـتـطـافـر بحـثـا عن شيء
مـفـقـود او مـحض انـتـظـار. وحـزنت
لشابة بـعمر الزهـور كانت تنظر الى
ساعة يـدها كمن يـتفقد حـبيبـا غائبا
او شـخــصــا ذا حـضــور. وبـرغم اني
دة ثم عدت الى الـنقطة كـان  تركت ا
ذاتهـا فقـد رأيت الـشابـة وهي حتمل
حقـيـبة سـوداء صـغيـرة عـلى ظهـرها
تـــواصل الـــتـــدقـــيـق في ســـاعـــتـــهـــا
بـانــشـغـال مــلـحـوظ. لـقــد لـعـنت هـذا
الغـائب الـذي يتـرك (حوريـة) من هذا
الـــطــراز مــلــقــاة عـــلى قــارعــة مــكــان
مــجـــنــون يـــحـــفل بـــآالف الــشـــبــاب
والســـيـــمـــا الـــســــيـــاح مـــنـــهم. كـــان
الـصيـنـيون حـاضـرين لـكن بانـشـغال
في كامـرات فوتـوغرافـية يـحمـلونـها
انهم ال يـكتـفون بـاستـخدام كـاميرات
هواتفهم كما نفعل نحن بل بتوثيق
مشاهد حياتهم عبر االت تسجل ادق
الـــتـــفـــاصــيل مـــثل كـــوداك وكـــانــون
بـاهــظـتي الـثــمن. امـا الـعــرب فـانـهم
يـفضـلـون تـسجـيـلـها فـيـديـويا وسط
حركـات ايديـهم واجسـادهم تمـيزهم
ـوجودين في كادر الـلقطة. عن بقية ا
ـضـون الى وصـادفت الـهــنـود وهم 
غايـاتهم شـبه مجـموعـات اسرية. لم
ـــــفــــــرده بل رجـــــاال اجـــــد واحـــــدا 

عمـلـية او واقـعـية هـذا االسـلوب في
انه يتـيح لـكل راغب باسـتثـمار وقت
عـطــلـته او فــراغه لـلــعـمل فـي الـنـقل
اخلـاص لــكـسب رزقه والســيـمـا اذا
كـان عـاطال عن الــعـمل. وفـهم سـائق
الـتــاكـسي مــقـصـدي واوصــلـني الى
ركـز عـند اقـرب نقـطـة داخل مـربع ا
مــحــطـة وقــوف حــافالت قــريــبـة من
ـتـحف الـوطــني االرمـيـني سـاحــة ا
وهـي فـــضــــاء واسع تــــتــــوزع عـــلى
ـة بـنـيت اطـرافه االربــعـة مـبـان قــد
ــعــمـــاري الــقــوطي. عـــلى الــطـــراز ا
فـالعـنـاصر االسـاسـيـة فيـهـا جداران

عــــــــالـــــــــيــــــــان

وتـــســـتـــنـــد الى اعـــمــدة وتـــدور في
رحــابــهــا نــوافــذ مـحــاطــة بــاشــكـال
ـشـتـرك في زخـرفـيــة جـمـيـلـة لــكن ا
تــصــمــيــمــهـا هــو الــلــون الــقــرمـزي
الـفــاحت. ويـتـوسط الــسـاحـة حـوض
ـــســـاء انــطالق واسع يـــشـــهــد في ا
نافورات مـوسيقـية ملـونة باالضواء
اء على ايقاعـها السمفوني يرقص ا
ــكــان الى الــصـــاخب. لــقــد حتـــول ا
مـقصـد سـيـاحي نـادر. فهـنـاك رعـايا
من جــنــسـيــات اسـيــويـة كــالـهــنـود
والـــعــرب والــصـــيــنــيـــ واوربــيــة
. خلـيط عـجيب ـان واالمـريكـيـ كاال
مـن الــبــشــر كــله جـــاء لالســتــمــتــاع
شـهـد فريـد تـمتـزج فيه الـغـرائبـية
باالنطباعـية الواقعـية من قبيل بيع
االلــــعـــــاب الــــنــــاريـــــة واحلــــركــــات
الـبـهـلـوانـيـة وركـوب اقـزام اخلـيول
لــــكن الـــــطــــابـع الــــغــــالـب في هــــذه
ـمــارسـات الـتي تــسـتـخــدم لـكـسب ا
ـــال وبـــيع الـــفـــرجـــة هــو الـــرقص ا
ــوسـيــقى. فــأنت امـام حــلــقـة من وا
الــنــاس يـعــزف احــدهم مـقــطــوعـات
موسـيقـية على الـة الفـلوت تـستدرج
الـــنــــســــاء والــــرجــــال الى الــــرقص
االيقـاعي وسط تـصـفيق او مـشـاركة
اخرين. ورأيت فنانا شـابا كان ينفخ
بآالته واضعا مكبرات لكنه ال يسرق
الكـهربـاء من عـمود او يـتجـاوز على
اسالك الـشبـكـة الـكـهربـائـيـة بل هو
يـعتـمـد على مـولـدة كهـربـاء صغـيرة
جدا استقدمهـا مع آلته ومستلزماته
االخـــرى. كــانت مـــوســيــقـــاه رائــعــة
وتـنــطـوي عـلى روح الــفن االرمـيـني
ــوســيــقــيــ في وابــداعــات كــبــار ا
بالده. والنه يـقـصــد الـربح فـقـد تـرك
حــقـيـبــة االلـة مـشـرعــة فـيـمــا يـلـقي
ــعـجــبـون او مــقـدرو فــنه بـالــقـطع ا
الـنـقـديـة. هذا عـمل يـومي مـن الرزق
احلالل الــدال عــلى قــدسـيــة الــعـمل
ــوهــبـة في الــوقت ذاته. واحــتـرام ا
ــــوســـــيــــقى ــــصـــــادر فــــان ا وفي ا
االرمـيـنـيـة ال مــثـيل لـهـا النـهـا تـمـلك
حلـنـا خـاصا وغـنـيـا مـفـعـمـا باحلب
ـتـطور من مـنابع واحليـاة والـرثاء ا
الــقــرن الــســابع عـشــر. ويــســتــخـدم
الـفـنـانون ادوات مـوسـيـقـيـة ارمـنـية

اعتـدت تـفـضيل االقـامـة في ضواحي
ـدن عـنـدمـا ازور بـلـدا اوربـيـا فـفي ا
ذلك فـوائـد جـمـة اهـمـهـا اني اتـعـرف
رور بها ناطق نتيجة تكرار ا على ا
والضـــافــة مـــتـــعــة اخـــرى لالطالع ال
دينة. تتوافر اذا تمت االقامة وسط ا
فـفي (السـنـتر) كـل شيء متـوفـر بدءا
ـــطــــاعم وانـــتــــهـــاءً بـــالـــدالالت من ا
ـرشـدة فـيمـا قـد يـضـطـر الـشخص ا
الى االعـتمـاد عـلى نـفسه واسـتـخدام
الــلــغــة الــبـديــلــة لــلـتــفــاهم من اجل
ـــكـــان الـــوصـــول الـى الـــغـــايــــة او ا
ـقـصـود وهـو يـقـيم في الـضـواحي ا
فـضال عـن ان االقـامـة فـي الـضـواحي

تــعــرفــني عــلى
وســــــــائط
الـــــــنـــــــقل
الـبــديــلـة
كـــالـــتـــرام
ومــــــتــــــرو
االنـفـاق او
احلـــــافالت
الـــكــبـــيــرة
وهـــــــــــــــــــــي
وســــــــــــــائـط
رخـــــيــــصــــة
يـــــــصــــــادف
الـــــــــواحــــــــد
عــــــــنـــــــدمـــــــا
يـــســتـــقــلـــهــا
وجــــوهــــاً من
االهــــــــــــالـي ال
يــتــوفــرون في
ــدن. مـــراكـــز ا
وفـي زيــــــــارتي
السـيـاحـية الى

ست الفارق ب هنغاريا عام  1979 
االقامـة في الضـواحي ونظـيرتـها في
ـدينـة. كان االقـبـال السـياحي مركـز ا
شــديــدا عــلى الـعــاصــمــة بــودابـست
وحصلنا على مـكان لالقامة في منزل
ــطـار بــشق االنـفس كـان قـريب من ا
عـــبـــارة عن مــــلـــحق فـــيـه غـــرفـــتـــان
ومـسـتـلـزمـات اضـافـيـة وجـدنـا راحة
ـنـزل متـقـاعد مـثـابر تـامة فـيه ورب ا
من كـبـار رجـال الــدولـة يـسـتـيـقظ من
الـصـبـاح الـبـاكـر لـلـعـمل في تـوظـيب
ــزدانــة بــالــزهـور حــديــقــة مــنــزلـه ا
واالشـجـار. كـان يــعـمل بـجـديـة حـتى
الــعــصـر ثـم يـنــصــرف الجنـاز بــقــيـة
اعماله. وكـنا نراقـبه وهو يزاول هذه
همة خالل جلوسنا في شرفة مطلة ا
على احلديقـة كنا نسـتخدمهـا يوميا
لـتنـاول طـعام الـفـطور. ان مـيـزة هذه
االقــامــة ال تـقــتــصـر عــلى مــا ذكـرته
حــسب بل هي مــفـيــدة في احلــصـول
عـلى سكن زهـيـد الثـمن فـيمـا تـرتفع
ـفـروشـة اسـعـار الـفــنـادق والـشـقق ا
ـدن النــهـا تــوفـر عـلى داخل مــراكـز ا
الـسـاكن مـصـاريف ثـانـويـة كـالـتـنـقل
وســــرعـــــة الـــــوصـــــول الى االمـــــاكن
الـسـيــاحـيـة الـداخـلــة ضـمن بـرنـامج
الـزيـارة. امضـيت في يـريـفـان يـوم
وانــــا انـــــتــــظــــر تــــفـــــرغ صــــاحــــبي
الصـطحـابي الى مـركـز العـاصـمة اذ
ه البــد مـن االطالع عــلى ابـــرز مــعــا
والسـيـمـا بـعض الـشـوارع الـتـجـارية
ــتــنــزهـات ــتــاحف وا الــرئــيــســة وا
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واكـتـشـفت ان االعـتـمـاد عـلى الـنـفس
ـنزل. ـمل في ا افـضل من االنـتـظـار ا
والنني حـديث قدوم الى ارميـنيـا فقد
اجتـهت الى اقـرب نـقـطـة في الـشـارع
ـنـاسـبة واوقـفت سـيارة تـكـسي. وبـا
فهذه الـسيارات ال حتـمل ألوانا دالة
مثلـما هي في معـظم العواصم بل ال
تـــعــدو ان تــكـــون مــركــبـــات بــألــوان
ـمـلـوكة لـالفراد وحتـمل الـسـيـارات ا
عـبــارة (تـاكس) بـالـلـغــة االنـكـلـيـزيـة.
ا معمول به في ـاثل  وهو اسلوب 
العاصمة اجلورجية تبليسي. وتكمن

رقبتهم والتقاط صور تـذكارية معها.
واستغربت هذه الثقة بأفعى ال نحفظ
من صــفــاتــهــا اال كــونــهــا تــغــدر وان
واقف غير اولئك الذين نتوقع منها ا
الـودية يـتـشـبـهـون بهـا لـكن الـثـقـافة
الشـعبـية الـتي حتـذرنا من االفـعى قد
ال تنطبق علـى هذا النمط من االفاعي
مـنـزوعـة االنـيــاب. وقـد اسـتـمـعت من
الــسـيــد هــاني وهــيب خالل مــقــابــلـة
صــحــفـــيــة طــويــلــة اجـــريــتــهــا مــعه
وتسببت بتداعيات غير محسوبة ان
ناظم كزار مدير االمن العام في العهد
الـســابق كــان يــسـتــخــدم االفـاعي في
تـــــعـــــذيب الـــــنـــــزالء مـن اخلـــــصــــوم
الـسـيـاسـيـ في قـصـر الـنـهـايـة. كان
ارس مـعهـم تعـذيبـا نـفسـيا خـادعا

حلملهم على االعتراف السريع. 
وتـتـبارى الـفـرق الـثـنـائـيـة والـثالثـية
الــتي جتــمع مـوســيــقــيــ من خـارج
ارمــيـنــيــا وداخــلــهــا في كــسب رضـا
مــرتــادي الــشــارع. بــعــضــهم يــعــزف
ــيـة وبــعــضـهــا اغـاني مـوســيــقى عـا
تـراثيـة طـابـعـها شـعـبي. كـان االقـبال
عـلى مــا تـقــدمه مـلــحـوظــا. جتـمع ثم
تـــفــاعـل والـــقــاء قـــطع
نــــقــــديــــة او
مـشــاركـة في
الــــــغـــــــنــــــاء
والــــــــــرقـص.
واكـــــثـــــر مــــا
جنــــــــح فـــــــي
مهـمـة من هذا
الـــنــوع فـــريق
يؤدي فـعالـيته
عــــــــــلـى ادوات
ايقـاع ارمـيـنـية
قـوامـهـا الـطـبل
والـــــــفـــــــلـــــــوت
والــــــــكــــــــمــــــــان
وااليــكـــروديــون
ويصحـبهـا غناء
تـتــواله حــنــجـرة
عازف مـنـهم. فـقد
امكن لهذا الفريق
ان يـــجـــمع اكـــبـــر
عدد من اجلـمـهور
بـل وان يـــــــــــــــدفـع
شـــــــــــابــــــــــات الـى
ـــارســـة الـــرقص
وسط تــــــصـــــفـــــيق
وصـفــيــر واعــجـاب
احلــــضـــور وكــــنت
مـــأخــــوذا بـــســـيـــدة
اســـتـــأذنت زوجـــهـــا
الــــــــذي انــــــــشـــــــــغل
بـالـتــصـويـر ودخـلت
حلـبة الـرقص مـرتديـة فسـتانـا مزيـنا
بورود حمر صغـيرة. كانت ماهرة في
اطالق يديهـا للـريح وهز ردفيـها على
نـحــو شـهـوانـي.لـقـد اطــلـقت الــعـنـان
لـقــراءاتي الــروائـيــة االولى فـتــذكـرت
(قـــصــة حـب مــجـــوســـيـــة) لــلـــروائي
الـــســعـــودي الــراحـل عــبـــد الـــرحــمن
منيف. السيدة التي ظل يطارد طيفها
ب ماليـ النـساء في مـدينـة اوربية
بعد ان صادفـها فجـأة ودخلت اعماق
قـلب الــبـطل دون اســتـئـذان. الشك ان
ـــا الــــبــــطل هــــو الــــروائي ذاتـه واال 
اكتشفـنا كل هذه الشـحنة من الصدق
في ســطـور الــروايــة.  لــقـد ظـل طـيف
هـذه الــسـيـدة الــثالثـيــنـيـة يـالحـقـني
اياما حـتى وانا اسـتحضـر رقصـتها

على الورق في هذه اليوميات. 
ورغم اهمـية هـذا اجملمع الـكبـير فان
شارع صـغيريـن لكنـهما مـزدحم
ــركـبــات يـخــتـرقــانه مــا اسـهم في بـا
تعويق حركة مرور السابلة واالسهام
في حدوث اختـناق مـروري. ولم تنفع
اشـارات مــرور ضــوئـيــة  وضـعــهـا
لــتـنــظــيم الــسـيــر فــبــعض الـســابــلـة
الـــقـــادمـــون من خـــارج ارمـــيـــنـــيــا ال
يكـتـرثون احـيـانا لـتـوقيـتـات العـبور
فـيــخــرقـون الــقـواعــد لــكن الـظــاهـرة
االهم هـي كــــثــــرة مــــرور الــــدراجـــات
النارية مـفتوحة الـعوادم. انها حتدث
اصــواتـا مــثـيــرة لالشــمــئـزاز يــتـردد
صداها نتـيجة علـو العمارات وضيق
احلــــيـــز. وكــــنت اتــــمـــنى ان تــــبـــادر
احلـكـومـة الى مــنع مـرور هـذا الـنـوع
مـن الـــــدراجـــــات الن اصـــــحـــــابـــــهــــا
يــتــقــصـــدون االزعــاج ويــكــثــرون من
ـكان بـهدف االسـتعراض. رور في ا ا
طابع احلـداثـة الذي يـتـسم به اجملمع
لن يــــنـــســــيـــنـي احلـــديـث عن ســـوق
الـــبــرغـــوت في يـــريـــفــان الـــذي اخــذ
ـفردة الـفـرنسـية ذاتـها تسـميـته من ا
وتعني افتتاحية معرض فني. ويقول
ارميـنـيـون انه افـضل سـوق من نوعه

في الـعـالم ويـزوره االالف ايـام عـطـلة
االحـد (نــهـايـة االســبـوع) ويــتـضـمن
عرضا للـحرفيات االرمـينية اخملـتلفة
ويعد مـلتقى صـائدي الصـفقات حيث
يـجـد فـيه مـرتـادوه مـنـتـجـات احلـرف
الــيـــدويــة كــالـــســيــرامـــيك واخلــشب
ة والـفـخار احملفـور واالحـجار الـكـر
والـدانتـيل واشـغـال االبـرة والـسـجاد
والـفضـة والـقـطع الـفـنـيـة. ومـثل هذه
ـواقع ـنـتــجـات قــد نـصـادفــهـا في ا ا
السـيـاحـية والـتـاريـخيـة لـكـنهـا تـباع
بأسـعار مـتـهاودة. وتـقول مـصادر ان
(اقــدم الـفــنــون االرمــيـنــيــة هي حــفـر
الذهب والفضة الـذي يعود الى القرن
ــيالد والــزخــرفــيـات) الــثــاني قــبل ا
ـــكـــان هي الـــتي تـــعــــرض في هـــذا ا
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ويـنـفـتح شـارع الـعـجائـب عـلى بـاحة
كـــبــرى يـــتـــوســطـــهـــا حــوض مـــيــاه
ويتناظـر على جانـبيها تـمثاالن امام
ــدخل الــرئـــيس لــدار االوبــرا. كــمــا ا
يـنــفـرد في جــانب قـصـي مـنه تــمـثـال
شـبـه كـاريــكـتــيـري لــثالثـة اشــخـاص
ـثل نـقــطـة جـذب لالطـفـال رأيت انه 
والــصـــبــيـــة حــيث الـــلــعـب الــبــريء
ـكـان تـتـمـتع والـعـائـلي بـالـقـرب من ا
تدفـقة من ـنسـكبـة وا ـياه ا نـظر ا
احلـوض الى قـنـوات فـرعـيـة تـخـتـرق
احلـديــقـة الـغــنـاء الـتـي وجـدت عـلى
طـرف اخــر مــنـهــا سـاحــة مــتـوســطـة
يزيـنهـا مـبنى شـبيه بـالـنمـر مصـنوع
من مخلفات ميكانيكية وحديدية يقف
بعـناد امـام مـبنى سـينـمـا مسـكوبـيا.
انه تمـثال متـقن يسـتثـمر (الـسكراب)
في جتـمــيل االمــكـنـة بــدال من تــركـهـا
تلـوث البيـئة او تـهدد حـياة الـسكان.
واجلميل في هذه الصـالة انها تتألف
مـن عـــــــدد مـن صــــــــاالت الـــــــعـــــــرض
الـسـيــنـمـائـي اي انـهـا تــعـرض نـحـو
سـتــة افالم في وقت واحــد وال تـعــتـد
بـعــدد اجلـمـهــور الـذي يـحــضـر. وقـد
وجدت مثيال لها في الشارقة وتابعت
في احــدى صــاالتـهــا فــيــلم (الــعــمـيل
 (007 وهو فيلم اكشن (حركة) حظي
بــاهــتـــمــام الــنــقــاد فـي الــعــالم. ومن
الطـبيعي ان يـحظى الـكتـاب باهـتمام
ارمـيـنـيـا وان يـخـصص له مـكـان في
ـشــهـد الــثـقــافي والـفــكـري. فــهـنـاك ا
كتبة الـوطنية التي تـقع على مقربة ا
من وسط يـريفـان ويـنـتصب مـبـنـاها
ـكانـة التي االثـيرة التي مشـيرا الى ا
يـــحــتـــلــهـــا لــدى الـــنــخب الـــفــكـــريــة
والـــســيـــاســيـــة عــلى مـــر الــعـــهــود.
واعـجــبـني وجــود مـجــسم جملــمـوعـة
كتب مرصوفـة على بعضـها مصنوع
ـطـروق فـيـمـا وضـعت من الـبـرونـز ا
بـــالــقـــرب مـــنه خـــزانـــة من الـــزجــاج
بعرض مـترين وطول مـترين ونصف
تــقــريــبــا وتــعــلــوهــا فــتــحــة تــيــســر
سـتعملة او للمتـبرع القـاء الكتب ا
الفائضة عن احلاجة. وقد فسرت هذه
ـكـتـبة ـبادرة بـانـهـا محـاولـة لـرفد ا ا
ــــصــــادر جــــديـــدة او الــــوطــــنــــيـــة 
مخـطوطـات يـتعـذر احلصـول عـليـها
ــال الـكـافي امـا نـتــيـجـة عــدم تـوفـر ا
يـزانية الـسنويـة او رغبة في ضمن ا
رفــد مــكــتــبـــات اخــرى بــهــا. وفي كل
االحـوال فــان هـذه الــطــريـقــة تـنم عن
طبوعات وحرص تقدير للمؤلـفات وا
على عدم اهدار اي جهـد طباعي مفيد
في الــــبالد. واظن ان هــــذه الـــفــــكـــرة
ـكن اسـتعـارتـها في بـلدان بـتـكرة  ا
اخرى بينـها العـراق والسيما ان  دار
الــــكــــتـب والــــوثــــائـق تــــشــــكــــو شح
ـالـية واالفـتـقار الى التـخـصـيصـات ا
مصـادر جـديدة لـتـعزيـز مـوجوداتـها
فـــــضال عـن وجــــود مـــــكــــتـــــبــــات في
اجلـــامــعـــات بــاحملـــافــظـــات طــالـــهــا
الـــتــخـــريب والـــدمـــار واحلــرق بـــعــد
احـتالل تـنـظـيم داعش لـهـا كـمـكـتـبـة
ــوصل الــتي بــادر االهـالي جــامـعــة ا
الى الـقــيـام بـحـمــلـة وطـنـيــة مـوفـقـة
جلــــمع الــــكــــتب واجملالت لــــرفــــدهـــا
فـقودة. كـنت اطالع رواية صـادر ا با
(في ساعة نحس) لـلكاتب الـكولومبي
احلــائــز عــلى جــائــزة نــوبل غــابــريل
غـارسـيـا مـاركـيـز عـندمـا قـرأت اسـفل
غالفهـا االخـير عـبارة تـلـخص اهمـية
الـكـتــاب في تـنـمــيـة الـعــقـول وشـحـذ
الــثــقــافــات: (كــنــوز الــعــالم كــلــهــا ال

تساوي كتابا).
: (دون كـتب وقـال تــومـاس بــارتـولــ
ســيــصـــبح االله صــامـــتــاً والــعــدالــة
ساكنة وستتوقف الـفلسفات والعلوم
وســـتـــصـــبح الـــرســائـل غـــبــيـــة وكل
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فـردها ورصدت ايـضـا شابـة تـقف 
تــعــزف عـلى الــة الــكـمــان احلــانـا لم
تلـفت اهتـمام احـد. ووجدتـها تـمتلك
من االصـرار واالقـدام مــا دفـعـهـا الى
الـعزف سـاعـات كـأنـها تـنـوي الـقول
(انــكم ال تــقــيــمــون وزنــا لــلــمــواهب
الـــــــواعـــــــدة وانــــــا ال اقـــــــيـم وزنــــــا
النـشـغـاالتـكم). ظـلت تـعـزف وتـعـزف
وكان ينقـصها وجود مـكبرات صوت
اليــصـــال رســالـــتـــهــا الـى جــمـــهــور
صــاخب. ولـيس بــعـيــدا عـنـهــا يـقف
شاب متأمال اربعـة طيور بيض شبه
هامدة تـتميـز بنشـر ذيلهـا على شكل
طـــاووس مــثــيــر لالنـــتــبــاه. ويــقــوم
الـشاب بـتـأجـير طـيـر مـنهـا لـلـوقوف
عـــلى اكــتـــاف االطــفـــال او رؤوســهم
والتقاط صـور خاصة لـهم. انها نوع
مـن افـــكـــار االســـتـــرزاق بـــتـــوظـــيف
الـدواجن او احلـيـوانـات االلـيـفـة في
الـــــتـــــســـــويـق. وحتت ارض شـــــارع
ميـشوتـوس هـناك حـياة اخـرى. نفق
هـائل حـسبـته مـوقـعـاً مسـتـثـمراً من
تـرو  حتـويـله الى منـطـقة ادارة ا

جـذب جتــاري تـقــطـنه افــضل مـحـال
االزيـاء والـسـلع. والضـفـاء طـابع من
احلـــيـــويـــة الــيـه  ايــقـــاف عـــمــال
يـرتدون جـلـودا حـيوانـيـة او اشـكاال
لشخصـيات كارتونيـة كميكي ماوس
والـضـفـدع كامـل حلث الـزبائـن على
الـدخول عـبـر ساللم كهـربـائيـة تـقود
الى شــارع فـوقي مــواز تـتــوزع عـلى
ا فيها شار اليها  جانبيه احملال ا
مـحـال احلالقـة وبـيع مـسـتـحـضرات
كياج وبعض دهـون التجميل. اداء ا
بـــاذخ لـم اجــد فـــيـه زبـــائن بـــالـــقــدر
الـــكـــافي بـــســــبب ارتـــفـــاع اســـعـــار
بـــضـــائـــعـه لـــكـــني صـــادفت زبـــائن
خلـيـجيـ كثـرا يتـقـاطرون لـلتـبضع
لقربه من الفنادق التي يقيمون فيها.
امـــــضـي في هــــــذا الــــــشـــــارع وارى
ـسكا مجـموعة تـتحلـق حول شاب 
بأفـعى يضـعهـا على مـنكـبيه ويـقوم
الـراغبـون بـاجملازفـة بـوضعـهـا حول
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تمثال من مخلفات القطع احلديدية فرقة من الشباب في شارع العجائب (ميتوشوس)

الـشـعـبيـة فـيه. لـقـد وصـفـته بـشارع
الغـرائب من شدة ما وجـدته فيه من
مـجـاالت لـعـرض احلـاجـات والسـلع
وااللعاب. فهنا يقف شخص عارضا
خــمـســة جـراء من الــكالب صـغــيـرة
احلجـم تلـعب بعـفـوية تـلـفت انتـباه
اجلـــمـــهــور الـــذي جتــمـع حــولـــهــا
ـسـدا مـتــسـائال عن اســعـارهــا او 
عـلـى فـرائـهــا او حـاثـاً اطــفـاله عـلى
عدم التقـرب اليها. كـان السعر الذي
يقـدمه صاحبـها بـاهظـا اذا ما قيس
ـيزانـيـة مواطـني الـبـلد (خـمـسون
ـا لـهذا دوالرا للـجـرو الـواحد) ور
السـبب لم يـفـلح صاحـبـها بـبيع اي
واحـــد مـــنــهـــا بـــرغم مــرور  3 ايــام
صادف اني زرت خاللهـا الشارع من
ــفــعــمـة شــدة اعــجــابي بــاحلــيــاة ا
بـاحلـركـة والــغـرائب فـيه. ورأيت ان
كثيـرا من عشاق احلـيوانات االلـيفة
يــــصـــطـــحــــبـــون كالبــــا من سالالت
مـخـتـلـفـة ويـتـبـاهـون بـجـرهـا وهي
مــوثـقــة بـسالسـل في رقـابــهـا وسط
زخم الـسـابلـة الـذي يـكاد يـدهـسـها.

وصـادف ان عــددا من هـذه
الــــــكـالب كــــــان يـــــــشــــــرع
بالـتعارك والـنبـاح مشـيعا
اجلـــلـــبــة والـــفـــوضى في
كـان. بل ان هـذا الـنـباح ا

ــثـابــة اصــوات نــشـاز
تـخـتـلط بـانـغـام مـوسـيـقى تـبـعـثـهـا
على مقربـة االت يعزف علـيها شبان
نـــظــمــوا انـــفــســهم فـي اطــار فــريق
جوال يعبر بلدانا خالل الصيف في
ـغامـرة واالعـتـماد رحـلة تـتـصف بـا

على الذات فقط.
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وكــنت احــد الــذين ازعــجــتــهـم هـذه
الظاهرة الـتي ال تثير اي ردود فعل
لـدى عنـاصـر الـشـرطة الـتي تـتـجول
في الــشــارع ايــاه لــضــبط االمن بل
الــغــريب ان دوريــات راجــلــة مــنــهم
تقود وراءها كالبـا بوليـسية توظف
ـــمـــنــــوعـــات في الغــــراض كـــشـف ا
مـنــطـقـة مـاتـدران مــركـز الـعـاصـمـة.

تحف الوطني نافورات راقصة في ساحة ا

تحف الوطني االرميني أمام ا
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