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I              ورك ة نيوي ورك؟ لست ممن يستطيعون ادعاء معرف ه بنيوي ن وَلع ا  .  هل يؤذن لعربي ان يعل زرته

ان               اء للمك ر باالنتم ع ال   . مرة واحدة قبل سنة ونيف، ولفترة وجيزة اقصر من ان تسمح للزائ لكن الول
.او على االقل ليس من المعرفة المحسوسة. ينشأ من المعرفة

ة الصَورية  اهد،  المعرف ات من المش ورك من آمي زر نيوي م ي د من ل ع عن رة تتجم ي، وهي وفي تكف
الم    ى الع رين ال رن العش ي صّدرتها عاصمة الق ة ايضًا، الت ًا، واالدبي ينمائية طبع ة والس الفوتوغرافي

ة ال                     . حولها ا، شعرت بالف اذا حللت فيه ا، ف آما في باريس او القاهرة، تعرف نيويورك قبل ان تعرفه
ة      توحيها ضخ  ة العمالق ة   . امة التجمع البشري الذي تعج به شوارعها، وال سمعة المدين وال تلبث االلف

ه      . خليط من العوالم هي نيويورك    . ان تكبر حين تكتشف ان من حولك مثلك        تستعد لها بتجميع ما ملكت
ت                         دها في نشوة االس اني، تغرق عن ة سائق افغ بانية وتوّدعك بلكن تقبلك باالس ة فتس هالك من االنكليزي

ياسر  ... فتصطدم بتمثال لينين، تتحصن ضدها باستذآار مظالم االمبريالية فتقع على زاوية مهداة الى   
!عرفات

II         ا  " االخالق"ليس فقط من منظار  .  مرت فترة طويلة آانت فيها لنيويورك سمعة سيئة التي آثيرًا م
ة        "المنحطة"وصفت ب  ة الجمالي المي        آانت ناطحات ال    . ، بل ايضًا من الزاوي ال الع سحاب تبهر الخي

ًا في   . تحجب نور الشمس، آانوا يقولون   . دون ان تالئم الذوق العام     والحقيقة ان السينما لم تساعد دوم
القديمة والحديثة، هي نيويورك،    " باتمان"غوتهام سيتي، المدينة المعتمة في افالم       : تبديد هذا االنطباع  

أى      ال   غابة سوداء يلوذ اليها آل االشرار، وين ا آل جم ا شاهدوا   . عنه ان "ربم زم،    " باتم ا يل ر مم اآث
.اولئك الذين حّولوا جزءًا من نيويورك رمادًا

III                    اهدة د مش ة آانت عن ة جميل ي هول   " اول مرة تنّبهُت فيها الى ان نيويورك مدين يلم وودي    "آن ، ف
اريخ      ال ناطحات سحاب فيه، وانما لقطات البني      . آلن ة    . ة بدت عريقة وشوارع امتألت بالت ة عريق مدين

تقبل ة. للمس ة عتيق ل مدين رن الحادي والعشرين. ب ة الق ي بداي فها ف ورك لمن يكتش أة نيوي ك مفاج . تل
ة ال    ي رده انحين ف ى الئحة الم وم "نظرة ال ان ميوزي ا  " ميتروبوليت ي اآتنزته روة الت ة الث د عراق تؤآ

ا صدأت           . ًا عام ١٢٥المدينة، ولو في اقل من       ة، وآأنه ا عتيق . حتى ناطحات السحاب صارت معظمه
اهقة درانها الش ي ج زمن انطبعت ف ات ال ي ال. عالم بالط ف دينغ"ورائحة ال تايت بيل اير س ه " امب نفس

.الحداثة عندما تصبح تراثًا. تذآرك بابنية المكاتب في وسط بيروت قبل الحرب
IV          ى المي   مرآز ا  " فّوتُت على نفسي فرصة التعرف عل وق       " لتجارة الع داخل ومن ف لسبب  . من ال

ار محل       نسيته، احجمت عن الزيارة السياحية المعتادة وفّضلت البقاء في باحة البرجين التوأمين الختب
اتز" ة". دون ة التقليدي ى الطريق ه عل م يعدون ة انه ي المدين ي ف ي آانت دليل دم . قالت الصديقة الت م ان ل

.لذيذًا" دوناتز"وقتها، آان ال
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