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الشارع التجاري المشهور في العاصمة يعج بعشرات السيارات المارقة التي          
ازدحام .. ال تترك متنفسًا للرجل العادي الذي يريد العبور من جهة إلى أخرى           

 .مصطنع ال مبرر له
ة     ومي،والجيش، والمعون ة، والحك رة والخاص يارات األج ن س ال م وأرت

 ..تمر دائمًا.. والصديقة.. ل الشقيقةالفنية، ومكاتب المشاريع للدو
رة           .. هي،هي وم عشرين م ر في الي د تم ك       .. وق م أستطع تفسير ذل إال أن  .. ل

 .الجميع يسيرون بال هدف ويحتل الفراغ معظم أوقاتهم
 . تجوال ومجابرات سامجة في الزيارات، ولقاءات حول أين يكون المقيل؟

صمة، هو الوحيد بشهرته، ألنه     وشارعنا المشهور في العا   .. الكل.. بال عمل   
ورة     ي الث هيد ف هر ش م أش ل اس ى    .. يحم باح، وحت ن الص ًا م ًا دائم مزدحم

 "..القات"وقت تعاطي .. الظهر
شرطيان أو ثالثة يقومون بالعمل بصياح، وزعيق       .. ال توجد إشارات للمرور   

اب               زال الرآ ًا إلن مستمر خصوصًا مع سائقي سيارات األجرة التي تقف دائم
وجل ة بصيرة، فيتعرض   ال اب بطريق تح الب ى ف در بعضهم عل ذين ال يق ين ال

 ..للشتائم من السائق واآلخرين
زال تحتجب خلف      " البوفية"آعادتي دائمًا وصلت إلى     رًا، والشمس ال ت مبك

العمارة األولى التي آانت رمزًا لكسر سور المدينة القديم، والخروج بمفهوم           
 ..سكن الشقق

ع         أجمل ما في شارعنا، ب     ة هو موق ل المدين ة "ل وآ ا    " البوفي التي تحف به
دي                    ى جن ا السريع إل ود الفضل في نموه ي يع األشجار الظليلة الوافرة، والت
متقاعد من الطراز األول، يتقاضى راتبه من البلدية ومواساة ال بأس بها من             

 ".البوفية"صاحب 
ره             حريص   ..نشيط دائمًا، بالرغم من بلوغه سن الخامسة والسبعين من عم

ر من حرس صاحبها       " البوفية"على أدوات    ات      .. أآث اطي مخلف شغوف بتع
اول إفطاري في       .. من المشروبات الغازية  " الزبائن" ودت أن أتن د تع آنت ق

 ..وال أعرف سببًا لضيقي من تناول ذلك في منزلي".. البوفية"ساحة 
 :فأجابني العامل" السندويتش"ناديت آالعادة .. عادة واستمرت

 ..ن شاي باللبن آالعادة يا أستاذوفنجا -



د        ذي يعي باحي ال وة الص ان القه فت فنج د رش اب، وق ي باإليج ززت رأس ه
يجارة    عال س ي إش ق ف ي الح مي، ويعطين ى جس دفء إل فح .. ال دأت أتص وب

ادة    ار استقبالية   .. الصحيفة اليومية آالع ة   ..أخب ارات دائم االت    .. زي بعض مق
 ..!المسموح بنشرها طبعًا.. عالميةرآيكة وجلة، وتقارير لبعض الوآاالت ال

 ..ال يستطيعون اختيار العنوان المناسب للخبر.. أف -
نفضت رماد .. نظرت إليه فوجدته قد مد يده إلي وبفمه سيجارة يريد إشعالها     

 ..سيجارتي المتآآلة وأعطيتها له
ا      .. الشارع المشهور " مجانين"إنه أحد    أة علين م وط سابحًا في    .. لكنه أخفه
 . ممعنا في تفكيره الواضح من خالل تصرفاته وحرآاتهخياله

أشعث الشعر يكاد من إهماله لنفسه أن يصبح زبالة في حارة منزوية تتجمع             
 .خلفه إينما تحرك قطعان من الذباب

 .ال يوجد فيها مكان إال وقد مرقته نار سجائره بتلذذ لم أفهمه.. ثيابه قد عثت
 ..إنه أحسن من يدخن -

 ..ري في المنضدة المجاورةابتسمت لقول جا
دي                ا قرص عسل بل ا آأنه يحرص  .. يشعلها بطريقة جميلة ثم يمضغ دخانه
 .آل الحرص على أن ال يخرج دخانها من فمه إال بالقدر اإلجباري

اؤلي ار تس ًا مث ان دائم تثارة  . آ ي اس ه ف ى زمالئ ى عل ذي طغ د ال ه الوحي إن
ل شيء       .. اهتمامي نحوه  ة        .. سريع الحرآة في آ ه ومضات مجهول في عيني

 ..قلقة آأنه يفكر في إنشاء دولة قوية
بحرآات عصبية تدق فجأة إحدى الماسات آيد زعيم        .. يداه وراء ظهره دائماً   

اهير           عظيم انتهى من خطابه، وترت     ة الجم ام لتحيي ى األم فع فجأة مستقيمة إل
المحتشدة التي يعلو هتافها قويًا تحية للزعيم القائد العابس الغارق إلى أذنيه            

 ..في تصريف جيوشه في جميع المناطق الشاسعة
ت  ة"آان ار    " البوفي ين واليس اهين، اليم ارع ذي االتج ى الش ل عل .. تط

ى د      ي إل ر ينته طة مم ا بواس دخول إليه احة     وال ى س ا إل عد به ات يص رج
 "..البوفية"

 ..منصة للعرض العسكري تمامًا
د  زعيم القائ اة ال ة بحي ات مدوي ت الهتاف اس، .. وتعال رفات بالن واآتظت الش
 ..ورفرفت األعالم على واجهة، وأسطح العمارات
ارزة    اآن ب ي أم عارات ف ات، والش ت الزين جار  .. وعلق روع األش تألت ف وام

 .تسلقين فروعها، حتى آادت تنبطح إلى األرضباألطفال والشباب الم



ه    ا خلف ة، ووقفن ة المنص ي مقدم د ف زعيم، والقائ ف ال وادًا ووزراء، .. وق ق
 ..وضيوف، وقد تالألت على أآتافنا اإلشارات العسكرية النحاسية

ات               د هتاف ورفع الزعيم القائد يده إلى األمام باستقامة صارمة ودوت من جدي
 .لهاتفة بحياته آزعيم وقائد لألمةالجماهير الملتهبة، وا

بة دأ العرض العسكري الخاص بالمناس درعات .. ب ال من الم ز"أرت " البرن
 .ظلت تدك شارعنا المشهور بالعاصمة دآًا

ا    ود       .. إنها مدرعات تمر ال حصر له ى جنب بصفوف متساوية وجن تسير إل
د بثبات ونشوة    يظهرون من فتحاتها العلوية يؤدون التحية العسكرية للزعيم القائ        

 ..للنصر
ه تنساب                  دأت قطرات ذي ب دمع ال اه بال هز منظرهم الزعيم القائد فجحظت عين

 ..بهدوء آأنها قطرات ندى تنتهي بدون لمسة منديل أو مسحة إصبع
ى      ى عل م اآلذان وتطغ د تص زعيم القائ اة ال د بحي ن جدي ات م ت الهتاف وتعال

زراتضجيج  اورة أن تته ..المجن جار المج ادت األش اثف  آ ت ضغط وتك اوى تح
 ..الجماهير وهتافاتهم

ارمة        ت ص ا زال ه م تقيمة، ونظرات ى مس ده اليمن ت ي ا زال د م زعيم القائ ال
دمع  اوال ح منه ا   .يطف ى م ده اليمن ام ، وي ى األم مه إل د بجس زعيم القائ ار ال أة انه وفج

 .زالت مستقيمة
ى   تعلة حت ده اليسرى مش يجارته بي ه، وس ى وجه وح خشبي عل وارتمى آل

 ..ايتها، وقميصه الرث قد انزاح عن ساقين مشعريننه
ه   بلط هشمت وجه منت الم ن االس ات م الث درج راب.. ث ه الت .. ولمست أنف

ى   ؤدي إل ة الم راب الحديق ة"ت ك  ".. البوفي ا ذل ي رعاه الل األشجار الت وظ
 ..وتوقفت حرآة المرور.. العسكري العجوز تظلله

كال واأل    ف األش ن مختل اس م ن الن لل م ت ش وانوهرع ريح  ..ل فت ال وعص
ى لمست األرض ا حت دانت بفروعه دي .. باألشجار، حيث ت نهضت من مقع

احة  ة"بس اول   " البوفي ت تن د أآمل ندويتش"وق بن   " الس اي والل ع الش م
 ..آالمعتاد والصحيفة اليومية
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