
  الناس عالمات

 عزت القمحاوي

 

 

كانت مقولة سقراط 'تكلم حىت أراك'  الناس مقامات، هكذا كانوا يقولون يف عصر ما قبل االستهالك، حيث
 .الشعار: أرين ماركة قميصك حىت أراك يف جمال الفعالية، اآلن صار الناس عالمات، وأصبح

 

 :أن تسعى ألن تكون معروفا  

جلبته من وفرة يف  النزعة االستهالكية يف العامل. هناك من حيمل الثورة الصناعية وما الكتاب تناولوا عديد من
الولع يف األداين، مقاران  بني أداين  القرن التاسع عشر مسؤولية هذا الولع، البعض يبحث عن جذور ذلك

ق اليت اختلقت هذا ابلالئمة على تقنيات اإلعالن والتسوي الشرق األقصى واملسيحية واإلسالم، والبعض يلقي
  .اجلنون اختالقا  

 !يكون املرء ال أحد أحد، يف حدود ما قرأت، تناول األمل الوجودي املصاحب للحياة يف مدينة كبرية: أمل أن ال

البدين على املوظف املسكني بقوله: أان  يف قصة عبقري اخلفة أنطون تشيخوف 'النحيف والبدين' يفخر
كل الناس أن يكونوا معروفني يف البالط، لكن بوسعهم أن  روف. وليس بوسعمعروف يف البالط وأنت غري مع
 الياابن إىل بريطانيا، كانت هناك دائما  األزايء الفخمة، اليت تعلن عن صاحبها يتميزوا من خالل املظهر. ومن

ا كاان خمفيني يف وعالمته وجتعله معروفا ، يف أي مكان يذهب إليه. ومتيزت عالمات جتارية جبودهتا، لكن خامتها
ابطن اجلاكيت أو تشده من قفاه لتقلب  الطيات الداخلية، ومل يكن من الالئق أن تستوقف أحدهم لتقلب

الصعوبة، جاء اإلهلام العبقري لصناع املالبس الرايضية، بوضع  ايقة القميص لتتعرف عليه أكثر. ومن هذه
 .على الصدر العالمة يف مكان ابرز

األيقوانت املثبتة فوق الصدور. ومهما   دفا . ال الراحة وال صحية امللبس تغين عن هذههكذا صارت العالمة ه
فإنه يعامل يف أحسن األحوال كبيجامات للنوم، بينما املنتج  كانت جودة منتج حملي من البدالت الرايضية،

 .املقدس ة بربكة الوسميسمح ملرتديه ابقتحام األماكن العامة، والتحرك فيها حبري املماثل العابر للثقافات،

الوقت صارت البيجاما إىل تقاصر،  العالمة كانت يف البداية جواز مرور جيعل من البيجاما بدلة رمسية، ومع
 .العام أيضا   وأصبح 'الشورت' والفانلة ابحلمالت مقبولة يف الفضاء
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ء، حىت أييت يوم يصبح فيه يف األزاي كلما ترسخت عبادة العالمة يتم التخلي شيئا  فشيئا  عن الكم والكيف
لكي يُرى يف أهبى حلة، وال ميكن حىت لطفل أن يكتشف  تعليق العالمة كقالدة على اجلسد العاري كافيا  

 .عريه

 

 املاركة السجني

أوىل جلسات حماكمته، مل يكن مدهشا   عندما ظهر امللياردير املقاول املتهم ابلتحريض على قتل سوزان متيم يف
 .ظهوره ببدلة السجن البيضاء

منها  العالمة املميزة لشركة مالبس رايضية شهرية على صدره. وهي ذات العالمة اليت اشرتى املدهش كان
 .حمسن السكري بدلة القتل يف ديب

لشراكة يف اجلرمية. لكن رمبا لذات العالمة دليال  جديدا  على ا وال ميكن للمحكمة أن تتخذ من ارتدائهما
 .درسا  لقتلة ومتهمني مستقبليني، حول مواقيت عبادة العالمة يكون هوس العالمة

 تقتل يف بدلة عادية عدمية العالمة وبني أن تقتل يف ماركة. ولكن السكري وفر للعدالة بديهي أنه ال فرق أن

  .قة ائتمان، أمكن تتبعهاقرينة إضافية ضده، بشرائه البدلة الرايضية من توكيل ببطا

 .الكايف ملمارستها حلظة القتل، ليست أوان عبادة العالمة، اليت ميكن للقاتل أن جيد يف السجن الوقت

مبثابة شارة لتمييزه بني اجملرمني العاديني؛ فهو ال  هشام طلعت امللياردير املتهم، كان ارتداؤه للعالمة املهيبة
حىت يصبح خمتلفا  عن زمالئه يف احلجز، كما أن شاربه، وتقاطيع وجهه  يستطيع أن حيمل أمواله على صدره

 كفيلة بوضعه يف الطبقة السفلى من اجملرمني، لكن بقليل من التغاضي الشرطي، أمكنه أن الشديدة العامية،

بدلة وجهه وعن وسم ال يرفض البدلة الرمسية، ويرتدي البدلة ذات العالمة املباركة اليت شاغلت الكامريا عن
 .البيضاء

 

 احلرس عالمة الوزير

دون الوسط، تقتحمه العني اقتحاما  ـ على قول طه حسني ـ مييل إىل القصر، بكرش  رجل من أواسط الناس، أو
أربعة من  يناسب حداثة سنه يف املنصب، على وجهه صفرة من أمراض املصريني املتوطنة، يتحرك وسط صغري

 .احلراس األشداء

 !ووجهه غري معروف، رمبا حىت يف البالط س، وهو ليس وزيرا  لوزارة سيادية،ما حاجته هو للحر 

من املعتاد، ومع أربعة من احلراس األشداء، تصبح قامة الوزير  لكن احلرس شارة؛ عالمة جتارية أكرب كثريا  
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 .قامات احلرس، ومعهم يصبح يف قوة حصان، معروفا  ومهااب  من جريانه حاصل مجع قامته مع

 

 معروفا   كونأن ت

  .املدينة ابحلفاوة أبناء القرى يعيشون يف املدن غرابء مهما طالت اإلقامة، ومهما أحاطتهم

يكون، أمل أن يقضي نصف عمره يف الطرقات ملبيا   ال يعرف أبناء املدن أمل أن يكون الريفي يف املدينة وال
املرء معروفا . وأن يعود من اإلقامة إىل يعرفون أيضا  نعمة أن يكون  نداءات الواجب يف الريف. لكنهم ال

وحىت حافظة  مالبسه ومعها ترسانته من بطاقات هوايته املتعددة: املهنية، النقابية، رخصة القيادة، البيت، خيلع
من صانع أجنيب، لكي يتأكد  النقود، ويرتدي جلبااب  بال ماركة، حيث ال حاجة لشهادة من موظف أو شارة

  .دأنه هو الشخص املقصو 
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