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 شكر وعرفان

ىل زوجا   إمداد الكلمات واملشاعر، أدين بشكري وعرفاا   
صاب  ذا ا   أملا  احلبيبة، أميمة، فلوالك ولوال دعمك وصربك علّي

 الكتاب أثر ووجود.
ىل أخي األكارب فارا    إتوجه خبالص امتنا  وتقديري أكما 

يونس، والزميل األعز حممد رضا، والروائي الصديق ضياء جبيلاي،  
  اللغوي الادكتور عماار   والناقد الدكتور حسني سرمك، واملصّح

 نعمة نغيمش.
حظاتكم وتشجيعكم يل، وعلى مالباي ىل جانإأشكر وقوفكم 

 القّيمة وحبثكم املستفيض جلعل الرواية على ما هي عليه اآلن.
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 الفصل األول

 6182 فبراير 81العراق /بغداد

 

(1) 
 جيكا أودي إينايو. -
 جيكا أودي إينايو. -
 جيكا أودي إينايووو. -

استيقظت هالة وطفالها الصغريان على أثر صراخ زوجهاا  
نصف بعد منتصف الليل، وجدته علي معن فيما يقارب الثالثة وال

 مستيقظًا متحفز األعصاب، وهو يصرخ ويصرخ بينما ياتفحص  
ما حوله باستغراب، وكأنه يتطلع إىل أرجاء الغرفة أول ماّر     

 حياته:
 جيكا أودي إينايو، أكمونك، جيكا أودي إينايو. -

كان يصرخ بوجه زوجته بتلك الكلمات اذساتريية مارارًا   
كان لصاوته النارب     .ينتظر منها عن ذلك جوابًا وتكرارًا، وكأنه

ميكن مالحظة ذلك بكل بساطة، لكن طريقته   لفا   و ،نفسها
ولكنته، تكاد توهم املقابل أنه يستعمل  احلروفرج االكلمات، وخم

حبااًل صوتية جديد  عوضًا عن حبال حنجرته السابقة. وباالرمم  
طق به إال إنه استمر من أن مالم  هالة مل تدّل على استيعاب ما ين

 بالصراخ:
 جيكا أودي إينايو، جيكا أودي إينايو. -
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كانتا جاحظتني ناافرتني مان    ؛ارتعبت من عيين زوجها كثريًا
جهه تستجدي تفسريًا فلم تفهم منه الكثري، مل   ومتعنت  .حمجريهما

 .تكن نظراته ذات دالالت معينة لتشري إىل شيء منطقاي ومفهاو   
قي يتفحص ما حوله بتوجس وارتياب، فإن عينيه مل وبالرمم من أنه ب

، بل خّيل ذا أنه األشياءزوجته حتديدًا أو الغرفة أو حميط  تكونا تريان
مل يكن ينظر   الفراغ، وقد يكون تصورها صائبًا، ذلك ألنه أخا   

 الغرفة بالتفاتاته دورانًا وطوافًا.
أو لوحة  مل تكن مرفة النو  هناك، رمم كل شيء، مميز  بأثاث

أو ساعة جدار أو عالمة فارقة، كل شيء فيها اعتيادي جدًا؛ أربعاة  
وسقف واطئ االرتفاع. يتوسط مساحة املكان سرير مزدوج،  ُجُدر

الطفلني والدوالب. أما اجلدار املقابل فقد  سريراوعن اليمني واليسار 
توسطت فوقه صور  زوجية واحد ، وعلى األرض ثالجة وتسارةة  

 يفف إىل ذلك شيء مميز آخر، ما من أثاث إضاا  وال  ومرآ . ومل
 بااي، مصبومة باللون احللي ُجُدركهربائيات وال ديكورات، سوى 

 وستار  فففاضة مسدلة خلفهما مامقة اللون وخمرمة من الداخل.
كانت الغرفة فوضوية ومزدمحة، وتبدو مكتظة باالرمم مان   

بب إىل أنه ليس فيها اتساعها باألشخاص ال ين فيها، ورمبا يعود الس
   - شيء ميكن اعتباره   مكانه الصحي ، وكأن املكان قد شهد

متا  األرضاية،    أطفالكرنفااًل صاخبًا؛ فهنا لعب  - وقت سابق
وهناك مالبس مرمية ومبعثر ، و  زاوية أخرى هنااك أكياا ،   

 باأن ات، وقنا  حليب فارمة مركونة تبعث شعورًا سريعًا ضوحفا
من احلفاظ عليها باأد  درجاات   عجزت الغرفة قد صاحبة ه ه 

 اللياقة والترتيب.
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كان جو الغرفة يبعث إحساسًا مربكًا، وكأن اذواء انسحب أو 
 اختفى منها.

ازدمحت مشاعر عّد    تلك اللحظات؛ خوف، رعب، مي ، 
جيعل املارء   ماقلق، مفب، وانبهار. فاألحداث سريعة ومشحونة، 

 وّد قدمي يربط بني ه ين الزوجني.يشّك   أن يكون هناك 
كالمها كان خائفًا، فقد كان علي يرتعش بال هواد ، ولو أنه مل 

، مث أمعن أخرىيلح  االرتعاش بادئ األمر لكون عينيه انشغلتا بأشياء 
النظر إىل يديه ومها يرجتفان، قّلبهما مري مّر ، وأخ  يصارخ مماا،   

 ليهما قبل ه ه الليلة.إف وكأنه يتعامل مع كائنني مريبني مل يتعر
أما هالة فقد ارتبكت عنادما فطنات الرتعااش زوجهاا،     

 وامرورقت عيناها من دون دراية بالدموع:
عمري.. اسم اهلل.. ال تفزع، جاثو  قاد نازل    يا اسم اهلل -

ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ اْلَفَلِق * ِمْن َشرِّ َما َخَلقَق *  على صدرك. 
ا َوَقَب * َوِمْن َشرِّ الَنفَّاَثاِت ِفي اْلُعَقِد * َوِمْن َشرِّ َغاِسٍق ِإَذ

 .َوِمْن َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد
أهنا نسايت   ،وهي تلهج بآيات القرآن بصوهتا اخلافت ،مل تنتبه

إحدى آيات سور  الفلق، بل إهنا مل تفطن أن لساهنا قد تاال ها ه   
ة، فما أن مسعها أكثر منها مراب نفعل علي فكا رّداآليات أساسًا. أما 

تنطق اآليات، حىت جفل مفزوعًا وقفز من مكانه، وأخا  ركناًا     
طرف السرير، وحينما دنت منه، ودّلكت فخ يه صارخ حمتّجاًا،   

 .ساّ وابتعد عنها كمن لدمه عقرب 
تعاىل بكاء الطفلني وارتفعت حد  نشيجهما بالتناسب ماع  

يصارخ  هيجان أبيهما اذستريي. كان يصرخ ويصرخ، وك لك 
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عبودي ذو اخلمس سنوات ونونة ذات التسعة شهور. ارتبكات  
مان   وهتاّدئ هالة، بل ارتعبت، وما كان أمامها إال أن تتلقفهما 

روعيهما بتدارك مريزي، فمن الواض  من أسلوما أهنا أوجسات  
من زوجها خيفة، وارتعبت من تصارفاته الغريباة، وحتطمات    

ته من جدياد،  رّجأعصاما، وبدت مرهقة ومكسور . فعادت وت
أن يهدأ لكن دون جدوى، ورمبا كانات تفتارض    إليهلت وتوّس

وتقنع نفسها أن األمر ال يتعدى أن يكون مزحة مسجة ابتكرهاا  
زوجها، وأن يكون باختالقه ه ه العبارات ةاول أن خيترب صربها 

من ه ا القبيل، إال أن االفتاراض باات    شيئًاودرجة حتملها أو 
هدت اجلدية ال  م ت خطوط وجهه والرهبة مستبعدًا عندما شا

 ال  ارتسمت على حمّياه.
و  النهاية انتصب علي وسط الغرفة، فالح  أن هناك أحادًا  

جيدًا فلم جيد شخصًا مريبًا، ومل تكان   فيهآخر يقف جبانبه، فتمعن 
. توجاه إىل املارآ ،   جسمه   املرآ من صور  أمامه سوى انعكا  

على نفسه كما كان يفعل حينما يكون مرعوبًا، ليها، فانكمش إفنظر 
وك لك انكمش االنعكا    املرآ  على نفسه أيفًا، مث تلمس وجهه 
كأنه يستكشفه، ففعل االنعكا  الشيء نفسه. نعام، لقاد كاان    

يفعله، فما الغريب   ذلك؟ وماا     مااالنعكا  ةاكي علي معن 
اساه فيهاا بااشاار     يتسّمر أما  املرآ ، وميتحن انعك ألنالداعي 
 والتلوي ؟

 جفلت هالة من تصرفاته ه ه، واستفهمت:
عمري؟ أرجوك حتدث معاي، مااذا    يا ماذا حدث معك -

 حدث؟
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 وقفاز حنوها،  إن ارولكن عليًا استدار، واندفع من دون سابق 
حاولت الفرار منه، وارتدت، وانزلقت من احلافاة وكاادت    .فوقها

أحكم جسده على مفاصالها   .جمددًا تقع، لكنه تداركها وجّرها إليه
فوق السرير، وكّور يديه حول رقبتها، وأخ  يرفعها ويق فها مارارًا،  

 ومّلا يزل يردد بلغطه املبهم:
 إي كي  كومني كايو.. جيكا أودي إينايو -

مل يكن خنقها شيئًا عسريًا البّتة، فقد كانت صامتة متاماًا، بال   
رار، ومل تعد تعرف أي جنون ه ا تتابع الف أاّلجامد ، وكأهنا قررت 

مت بني يديه ال ي تلّبس زوجها ومحله على جناحيه املبسوطني؟ تصّن
كلّيًا. مل تقاو ، ومل هترب، ومل تصارع، بل ففالت االستساال ،   
وكأهنا ارتفت أن تكون فريسة مجود وتسجل هنايتها   ه ه الليلة، 

 الطريقة البائسة؛ خمنوقة بني يدّي زوجها. وم ه
تالشت بعد ذلك من حوذا أصوات صاراخ الازوج اذاائج    
والطفلني بعد أن فقدت وعيها وأممفت عينيها، وأصب  كل شايء  

، وما هي إال حلظات تفصالها عان   شيءجدًا، مل يعد هناك  دًابعي
االنتقال إىل العامل اآلخر، ومن حسن ح  األسر  وتارخيها، فقد دخل 

باما، وأبعد هالة بالقو  وأنق ها مازن على حني مّر  إىل الغرفة وكسر 
 أخيه املرجتفتني. يديمن بني 
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(2) 
 كانت ليلة استثنائية   تاريخ ه ه األسر ، ليلة ثقيلة وتعيسة، ال

مازن   طوارئ  وأخو زوجهاسيّما الساعات الوئيد  ال  قفتها هالة 
  حالاة إنا ار   ، فقد دخلت املستشفى كلاها  املستشفى وردهاهتا

إثر هيجان علي ولغته مريبة األطوار، ومل تكن لتفل  العقاقري  يحقيق
ثرها   سابات  إبإمخاد صخبه إال بعد ساعة كاملة سقط  القوية جدًا
 عميق.

إىل  ماومل تفل  احلاّجة أ  علي وال وسن بإقناع مازن مبرافقتاه 
، فقد رفض مازن ذلك بشّد  متحججًا مبن سيبقى برفقاة  املستشفى
ل اجلميع، ورمبا كان شعورًا جديدًا ما أحّس به مازن إن رح األطفال

عندما أصدر ذم األوامر، وكانت تلك املاّر  األوىل لاه باعتبااره    
حممل اجلّد قطعًا، فقد ناا   على مسؤواًل، ولو أنه مل يأخ  مسؤولياته 

دامت األمور على ما يرا  ميكنه  فما .جبانب أخيه، وكأّن شيئًا مل يكن
ّد ما ين ر بالقلق، سيستيق  متأهبًا وهاو   كامال   النو ، وما أن جي

، فماازن  بشايء وعيه. وبالتأكيد فإن ه ا االدعاء ال ميّت للحقيقة 
يتشابه مع أخيه بكوهنما يتمتعان بقدر  مري حمدود  على النو  سااعة  

حتسادمها   القصري ينما يشاءان، قيلولتهما وأيشاءان، كيفما يشاءان، 
تاّد  ميذات السبات الطويل، فقد باي نوعليها حيوانات القطب اجل

 احلاالت إىل أربع ساعات ويزيد. أقصرها و  أسوأ
تفوق نقااط تشاامهما،    األخوينولكن نقاط االختالف بني 

رمباا   .فمازن من جهته وسيم الطلعة، خفيف الظل، لطيف املعشار 
 عاب عليه أنه مل يتحمل املسؤولية   حياته كلها، إذ كان يعمل رمسيًاُي

ليه. متعدد إشار عن العمل"، أو "سائق خمّد " كما ةب أن ُي اًل"عاط



07 

واحلرف؛ عمل  األعمال أنواعاملواهب مازن، فقد سبق له وقا  جبميع 
وعاماًل   حمل مثلجات وناداًل   مطعم،  أطفالصّبامًا وبائعًا ملالبس 

ن سيار  أخيه، ففاًل ععلى وعمل محااًل   خمازن الشورجة، وسائقًا 
مقدرته على تصلي  األجهز  الكهربائية واحلاسبات واذواتف النقالاة  

 يستقّر  جدًا، فما أن  ًاقصريكان وتنصيبها. إال أّن حبله مع املسؤولية 
صنعة ليكسب من ورائها مااًل يكفيه لتغطيه احتياجاته ونفقاته حاىت  

اذّين يترك العمل ويعود إىل سابق عهده، سائقًا للمخّد ، ومل يكن من 
ل لك كان يتوقع أن يصدر الصاخب   أفعاله.التحكم والسيطر  على 

 واذيجان من مازن ال من أخيه علي البسيط.
وحىت ه ه الليلة يعّد علي معن هو املعيل الرمسي لكل  6002من  

، وك لك احلاّجة واألطفالأفراد األسر  زوجته ونقصد أفراد األسر ، 
ما أبو علي فقد توّ  بأزمة قلبية ه مازن وأخته الصغرى وسن. أاوأخ

مل يكن أبوه من النوع ال ي يكترث حبالته  .متكرر  قبل عشر  أعوا 
، بل كان يعّد أيقونة حبّد ذاته فيما يتعلق مو  ااطالقالصحية على 

التدخني، وال أحد يست كر هيئته إال ويتخيل السايجار  موضاوعة   
عنه حىت وفاته، ويشاع  لَّومل تتخجبانب فمه، مل يتخّل عن السيجار  

أنه توّ  والسيجار  ما زالت مشتعلة   فمه. كان مريفاًا جادًا،   
خاصة   أيامه األخري ، لكنه فّفل أن يبقى عنيدًا مبا يتعلق باألدوياة  
حىت آخر أيامه. وكلما ازدادت أدويته فوق الرّف وازدادت دواعاي  

 بعاد  ر جدياد  عه بعا  استخدامها، ازداد تناسيه ملواعيدها وت ّر
أباو  »جدواها. توّ  وكانت تركته مئة متر مساحة منزل   حاي  

  الكّراد ، وراتبًا تقاعديًا عسكريًا متواضعًا بالكااد يكفاي   « أقال 
 ملصاريف وسن واحتياجاهتا الدراسية.
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حىت اآلن علاى   -وعلى الرمم من أن العلم احلديث مّلا يثبت 
فقد ورث علي صافة عاد    دور الوراثة م ا اخلصوص،  - األقل

االكتراث بصحته من والده حب افريها، ورمبا زاد عليها، ألن شاراهته  
للتدخني فاقت شراهة والده وإدمانه، ومن املالح  أن خدّي علي قد 

وعد  املباال  مان   اامهالا إىل الداخل فأصبحا جمّوفني، وأخ  ّصامُت
األساود   ني لاو  أسنانه مأخ ًا واض  املعامل، فكانت أسنانه جتمع ب

واألصفر مبزيج يدعو إىل اازعاج، وكلما طلب منه أحد االهتماا   
الا ي   األسنانبأسنانه وتنظيفها، تعّ ر عن ذلك وحتجج خبطأ طبيب 

 جعل أسنانه معيبة من  ذلك احلني. مازاره مؤخرًا وأزال املينا باخلطأ، 
علي معن ذو السبعة والثالثني عامًا، ذو طول متوساط، ووزن  
متوسط، وقوا  وأسلوب وحيا  متوسطة. مل يكن وجهه ذا ساحنة  

، وقطعًا ليسات مان ساحنات    أعمالقديس أو رياضي أو رجل 
الساينمائية. كاان مظهاره     كاألشخاص ذوي الوجوه الفوتوجيني

كان وادعًا جدًا، بل ميكن اعتباره مان   .خم واًل، بال وسامة وال متّيز
انطباع. مل يستطع مع  أد ل ال ين ال يتركون لدى املقاب األشخاص

أو جيا ب   األنظاار مظهره وتسرةة شعره وهندامه ه ا أن يلفت 
االنتباه   أي مناسبة أو حشد، وقد ظلمته ه ه الصفة املشؤومة ماية 
الظلم، وصّدته زميالت كثريات   مراهقتاه أو خاالل دراساته    

ى وطباعه، بل لكون مرافقته تبعاث علا   أخالقهاجلامعية، ال لسبب 
 االكتئاب وامللل.

ولكنه مل يكن مماًل بقدر ما كان مّرًا ومرهفًا أكثر من اللازو ،  
فقد كان ةمل س اجة طبيعية جمّسد    شخص صاحبها، وكانات  

تنزل ألي سبب كان، ولطاملا تكررت عليه نوبات من الغثيان  دموعه
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قاال  الصباحي حني يلّم به خطب أو مشكلة، وكان يصّدق كل ما ُي
قال ك بًا صارخًا ميكن أن يفوته وال يشاكك  ىت وإن كان ما ُيله، ح

عالنات املنظفات واملنحّفات ومسااحيق  إفيه، بل كان يصّدق حىت 
العجز اجلنسي الا  متا    ومشاكل الصلع والتخلص من التجميل 
 التلفاز.

ذماا؛   ثاة فلسفته بسيطة جدًا، وحتكمه   احليا  صفتان ال ثال
زواجه مل يكن خمططًا أو مرسومًا بل جااء   القدر والصدفة، حىت أن

اشتكى ذلك أن زميله   العمل قد  .عن طريق القدر والصدفة ال مري
من كثر  األوباش وقليلي النسب املتقدمني إىل خطبة أخت زوجته،  له

فسأله علي برباء  من باب اجملاملة واالسترسال باحلاديث إن كاان   
طلعات األهل عالية جادًا؟  سقف ت أ  أناعتراضه على األوباش فقط 

 فأجابه الزميل بالنفي، وحينها تشجع علي وقال:
إن أصبحت عادياًل لاك أو   باي وهل تتشرف األسر   -

 وحجة أخرى؟آخر تعترض بع ر 
 ماذا تقصد؟ -
 ماذا تقول إن تقدمت خلطبة أخت زوجتك؟ -

الفاحتة وُعقد القاران   وقرئتوهك ا زّكاه زميله أما  أسر  هالة 
ها سريعًا بال مواعدات وزيارات ولقاءات وهدايا من  زهااء  وتزّوج

 سبع سنوات.
خيص نطاق عمله، فإن األمر مل خيتلف كثريًا، ولو أن    ماأما 

أقرانه   القسم يعترفون بتفانيه ومّهته بعض الوقت، لكنهم أيفاًا مل  
حق قدره، ومل مينحوه االحترا  ال ي يستحقه. وعلى  نهيكونوا يقّدرو

التفحيات املستمر  بالوقات  ومن م من عد  التقدير واالحترا ، الرم
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والدخل والطاقة، كان ال يتوقع الكثري، وكأنه يعرف ما ينقصه، فلام  
يومًا، ومل يتلكأ أو يقصر أو يتململ، ال   عمله وال   حياته  كيش

 الشخصية.
كان يعمل حماضرًا   جامعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

لقاء حماضرات روتينية علاى  إقت، وتقتصر وظيفته ه ه على بعقد مؤ
موظفي دوائر الدولة عن استعمال الربجميات والشابكات واملواقاع،   
وتتفمن ك لك دورات صيانة احلاسبات وورشات عمل خمتلفة عن 

، وكان عمله حبّد ذاته سهاًل مرةًا لكونه مينحه حرّية مواضيع كه ه
منه جمهودًا بدنيًا وال يساتلز  تركيازًا    اجمليء واملغادر ، وال يتطلب

وثيقًا، وال يتفمن آلية معقد ، وال يشترط التزامًا أو ارتباطًا مباشارًا  
العمل، إال أن قلة املردود املادي من ه ا العقد املؤقت حّتم  أربابمع 

 سيار  أجر  أوقات املساء.على عليه العمل سائقًا 
كبري  مان البسااطة    على درجة - إىل حّد ما -كانت حياته 

مل يكان مياتعض    .والرتابة، وكل تفصيل فيها مكرر ومعاد ورتيب
على العكس، كان عاشقًا ألسالوب حياتاه   بل ويشكو من ذلك، 

ومقتنعًا بطريقة عيشه، وكان يستمتع باجترار املكان نفسه والزماان  
املألوف نفسه. ولطاملا انتقدته أسرته فيما بينها وشكت من طباعه، إال 

وذ ا السبب نفسه، كان وقع االضطراب  .ا مل تبّين له ما تشعر بهأهن
علي   تلك الليلة كبريًا، فقد أرعبهم وأربك حساباهتم،  خّلفهال ي 

ولكن ما حدث قد حدث، وال أحد ميتلك القدر  على إعاد  عقارب 
 الساعة إىل اخللف، وال إرجاع السهم بعد أن انطلق من قوسه.

ستهان به من ااربااك  صوصة ونصيب ال ُيوكان ذالة حّصة خم
والقلق، فقد بقيت يقظة   الردهة بالرمم من افتراشها األرض جبانب 



20 

وكانت تشعر أن شيئًا انكسر   داخلها وانفصال عناها،    .السرير
وكان واضحًا فيها ذلك أشد الوضوح، فقد خبت من وجهها نفار  

و هّشة كزجاجاة، أو  الصبا، وجعلتها حالتها املتفعفعة املؤسفة تبد
 كورق معجم قدمي متهالك.

ما، ليست فاتنة اجلمال لكناها   دٍّميكن اعتبار هالة مجيلة إىل ح
كانت نفر  مّفة رقيقة وذات  ؛أخ ت من اجلمال الكثري من املزايا

بشر  حتيل إىل مسر  خفيفة، قصري  نسبيًا، مكتنز  وناهد  الصادر،  
السهل وطلعتاها العفوياة   وميكن أن يقال ك لك عنها إن معشرها 

هاا  يخياص عين    ماأضافت سحرًا وملوحة خاّلبة إىل مالحمها. أما 
 ن وتقاسيم وجهها الدقيقة فقاد تاوافق  نيها الرفيعي وحاجبنيالواسعت

 ليهبنها شكل املرأ  البغدادية األمثل.
مان   أصاماومل يكن عزاء ذا مجاذا وال تقاسيم وجهها بعد ما 

سك اذاتف النقال وتفكر مبراسلة والادهتا    انكسار، وقد كانت مت
كل مّر  لكنها تتردد وتغّير رأيها، تتوقف، تأخ  نفسًا عميقًا، وتفكر 

تقول؟ وملاذا تقلقها؟  فماذا  قول شيء ذا، مث تعاود النظر بفكرهتا، 
رمبا قد انتهت والدهتا لتّوها من صال  الفجر وعاودت نومهاا مان   

ألسرهتا فطور الصباح بااكرًا، ورمباا..    ئجديد، ورمبا شرعت لتهي
ورمبا ماذا؟ مباذا تستفيد من ه ه األفكار؟ ومباذا يغاين عناها لعان    

حّل سوى املفي، وعلى الرمم مان ها ا   من املقادير؟ مل يعد لديها 
وقلة احليلة مع طفلني ال تقاوى علاى    ،الفظيع بالوحد  ااحسا 
 صري.وزوج مريض حاول قتلها قبل وقت ق ،رعايتهما
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(3) 
هل هو   كابو  أو إهنا هالو ؟ مل يكن علي معن متأكدًا من 
أي شيء، فهو مل يَر وحوشًا تستعرض أسناهنا، أو شاياطني تتسالق   

منسايني   أشخاصالسقف بصور  خاطفة وسريعة، وليس هناك من 
هنااك تشاوهات    وليس  عمق ذاكرته املكبوتة وقد ظهروا فجأ ، 

وال أشياء مري قابلة للتصديق. فكل شيء من قبيحة وال كائنات مريبة 
، وكل تفاصيل ما األبعادحوله يبدو حقيقيًا واقعيًا ممتلئًا باحليا  وجلّي 

حوله تبدو أكثر اتساقًا من أن تعّد حلمًا. استبعد أن تكاون ها ه   
شاكلة احليا  األخرى والعامل اآلخر، واملوت. واستبعد فكر  احللام  

أنه مل يَر من قبل كابوسًا   حياته، وعلى والكابو ، على الرمم من 
 .األحال قليلي  األشخاصالرمم من أنه من 

اعتراه إحسا  مريب حني وجد نفسه مفطجعًا على سارير  
وجد فاملستشفى، مل يزل الدوار يصفع رأسه باستمرار، تطلع ما حوله 

ه مفترشني األرض ونائمني. انتبه لكل شيء حياث أّن  ازوجته وأخ
 حاّدق إىل  إليهاا. الالت جديد  مل يسبق له أن تعّرف لكل شيء د

ضوء الشمس وهو خيترق زجاج الناف  ، ضّيق حدقتياه ليستشاعر   
كانت األشعة  .حركة جسيمات أشعة الشمس الدقيقة ال  ال هناية ذا

مصبومة بلون أمحر الذع، لون خمتلف جديد مل يَر مثله   حياتاه.  
  أذنيه دون استئ ان،  زاحمتتأمواج األصوات وهي  أزعجتهك لك 

يستطيع متييزه، لكأن اللغاة   تمل يكن من بني األصوات الغريبة صو
فال يعلم منها حرفًا أو معىًن. أما رائحة املكان فكانت  أجنبيةأصبحت 

كريهة خادشة ل نف ال يسهل متييزها من شاد  ااالط روائا     
 دمية.األجساد واملعقمات واملطهرات املخزونة والالذعة والق
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سراب من الطيور العطشى أتدافعت التساؤالت حنو رأسه كأهنا 
وهي هتبط باندفاع حنو واحة مياه صغري ، بقي على ه ه الشاكلة ما 
يقارب نصف ساعة ال يقوى على الكال ، بل إنه مل يَر ما يساتدعي  

 الكال  أو يثبت جدواه.
 ومل تزل احلري  واالضطراب عنه مري أنه حاول التغاضي عماا 
يدور حوله ليستطيع التفكري وترتيب األولويات، فاكتفى أن يكاون  

، وسيجري داخل الغريبكالمه داخل رأسه حىت ينتهي ه ا الوضع 
رأسه مجيع حواراته دون مشّقات. مل ةتج وقتًا طوياًل ليتخ  قارارًا  

 م ا الشأن.
ولسبب مان   .بل شيء واقعي آخر، شيء أعمق ًاليس حلمًا إذ

نوع خمتلف من الواقع مكان الواقع الطبيعي، نوع من  ، حّلاألسباب
العوامل االفتراضية، لكن أليس من املفترض أن توجد حوله كتاباات  

  عامل  - ليستطيع قراءهتا؟ فقد كان   اعتقاده، إن كان باستطاعته
أن يقرأ عبار  أو كلمة ألي شيء مكتوب على جدار أو  - األحال 

جده قد تغّير أو ليويعود ليقرأه من جديد،  ملصق مثاًل، مث يشي  النظر
، وه ا األحال تشّوه شكله، على األقل ه ا ما كان يعتقده ةدث   

 ما كان يشرحه ألخته الصغرى أيفًا حينما تراودها كوابيس.
حلمًا كان أ  يقظة، ال يهم، فلم يكان يساتطيع االساتمرار    

لكاد ميكنه حتريك دا  الدوار يعصف مبكنونات دمامه، وبا بالتفكري ما
كل حال ال يساتطيع أن يفّكار ما ه      جسده املفطرب. وإنه 

اتلف بعض الشيء عن اآلخرين،  بالتفكريالشاكلة، ففلسفته اخلاّصة 
غله شامل، ال يكتفي باالساتيقاظ  شأو  عز  على أمروقد كان كلما 

ق واجللو  والتفكري ببساطة، بل ال بّد له من أن يعتمر قبعته كيفما اتف
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مبتعدًا عن سكناه، مييناًا   ،وينتعل خفّيه وينطلق ماشيًا جيوب الطرقات
إىل معمال   يعود أحيانًاأو حىت  ،حنو املدينة أو يسارًا باجتاه طريق التّل

بااي  احلديد والصلب؛ ليكون مّهه الوحيد أن يسري   الطريق الترا
قاط  وحين اك ف .ليفرغ رأسه من أفكاره، ويصب  عقله فارمًا هالميًا

يستعيد هدوءه ويغوص   اخلواء، ويترك كل ما ال يطيقه يتسااقط  
 احملّملةعلى حاف  الطريق مثلما تتساقط األوساخ من سيار  النفايات 

فوق طاقة استيعاما، ويبقى هك ا جّوااًل حىت يفرغ عقله من األفكار، 
 مث يقفل راجعًا إىل منزله من جديد.

 .هاي نا ما  آبايو، جيبال، كيو مان -

مههم بصوت مسموع وهو شبه واٍع ملا يقول حىت أنه متىن لو مل 
ارج تلك اذمهمات بعد أن مادرت شفتيه، استيقظت هالة وفزعت 

 حنوه ما أن مسعت صوته وقالت:
اآلن  ارتِ ال بأ ، ال بأ . كل شيء سيكون على ما يرا ،  -

 وال تتعب نفسك.
بدون تردد، كانات  يديها على يده القريبة منها  تاضغطت بكل

قفاز ماازن    .أي كلمة ذا معىن ارج من حنجرته جيانعيناها تتر
بدوره أيفًا واستدعى الطبيب املناوب، وما هي إال دقائق حىت جااء  

 إعالنااً الطبيب، وقف قبالة املريض، وشرع يتحدث كأناه يلقاي   
 :يًادستور
ال بّد له من مراجعة طبيب خمتص، فشفاؤه أمار  ماري    -

 مستبعد.
، فلم يكن يكتارث  وااجهادكان واضحًا على الطبيب التعب 

مبريفه أكثر مما يستدعيه األمر، وكأن الوقت قد جتاوز خفارته أو أنه 
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أصعب من حالة علي، ل لك فقد تصاّنع   وميتلك من احلاالت ما ه
 ابتسامة صفراء ليعزي ما هالة وقال:

وأضااف  سيديت، ستكون األمور على ما يرا ..  يا ال اا  -
 بصوت خفيض: أو ه ا ما يبدو يل.

أما علي فقد كان يتابع احلديث وكأنه يتلقى إشارات ماري  
مفهومة، أو أنه مل يكن يسمع إال أصداء أصواهتم، أما األصاوات  

ليه قبل ها ا  إفقد كانت   ضفة أخرى أو عامل آخر مل يتعرف 
 الوقت.

صاغي  وألول مّر  من  حادث الليلة، بقي علي معن هادئًا ي
ه حتّسنًا ملحوظًا، إال أن وعّده مرافق وهو مابعناية واهتما  بالغني 

عينيه ما زالتا مفتوحتني وجاحظتني تتراقصان ميينًا ومشاااًل، وماا   
زالت تعابري وجهه تترقب خطور  املوقف. وّدعهم الطبيب املناوب 
وأسرع مبتعدًا عنهم بعد أن مسع أصوات املمرضني ترتفع   مكان 

 يب:آخر قر
أعتقد أن مريفكم يساتطيع اخلاروج اآلن، رافقاتكم     -

 السالمة.
خرجوا من املستشفى برفقة السالمة! أو ه ا ما كانوا يتأملونه، 
لوال أن وقائع األحوال مل تنتِه بتلك الشاكلة، فقد تغري قارب بااب   

 املستشفى كل شيء!
 
 
 
 



26 

(4) 

فمه  قرب باب املستشفى تسّمر   مكانه كالصنم م هواًل، فغر
وكان فعاًل يرى ما »ه وهو يتفحص ما حوله كأنه يراه أول مّر  يوعين

ومل يكن يّدعي أو يتصّنع شيئًا حينما وقاف باال   «. حوله أول مّر 
 حراك كطفل يهّم بالبكاء.

كل حواسه وهواجسه وخماوفه تسّربت جمددًا وبانت علاى  
ق مالحمه اخلارجية كخليط من االضطراب والرهبة، شعر باالختنا

 داخل صدره، وكان يسمع كعّداء مااراثون بساهولة ساريان    
 الدّ  وهو يتدفق سريعًا متالطمًا من قلبه حاىت أعلاى صادميه.    
أخ  الرعب والوجل منه مأخ ًا كاد يدفعه إىل ترك املكان واجلري 
بكل قواه إىل حيث ال يدري على أمل أن يتخلص مما هاو علياه   

 حاليًا.
للوقوف عند ه ا املشهد على أمر  نستمي  القارئ الع ر قلياًل

معن قرب باب املستشفى  بعليبالغ األمهية لكي نستوعب ماذا حّل 
قبل املفي واايغال قدمًا بسرد أحداث الرواية؛ فمن أجل متاساك  

السرد الروائي، ال بّد مان تقادمي جمماوع     إمتاعاحلبكة وضمان 
زأ األحداث بشكل مراحل وفصول، لتتهيأ ذهنية القاارئ وتتجا  

التراكم النفساي الا ي اّلفاه حاّد       فاألفكار بالتدريج، وخي
االنطباعات وتعقيداهتا. وإن عوامل التخّيالت السردية ال متن  الراحة 

ن كانت حتتوي على جانب ال بأ  به من التعقياد  إ، إال واامتاع
والتناقض والتورية، ليزول الغموض ويفهم القارئ ما أراد أن يفهمه، 

ير  األحداث واملشاهدات جبانٍب حسي مل يتاهيأ لاه   ويستعد ملسا
 إجياده   عامله الواقعي.
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وميكن أن ننّحي جانبًا كل ما ذكر   السابق وننسفه، ألنه مّلاا  
يعترب له اعتبار بعد اآلن، وللفرور  أحكا ، واحلالة احلاضر  تفارض  

، وقاد يكاون   واملالمز علينا ما ال نستطيع أن نتجنب معه املماطلة 
ال السرد خمتلفًا متامًا لو كان كشأن أملب الرواياات املتسلسالة   ح

التشويقية والروايات ذات الطابع البوليسي، ال  حتّب    حبكتاها أن  
الكشاف عان    إىل حنيومتاطل حبّل األحاجي  األلغازتسّوف بفك 

 القاتل احلقيقي   الفصول األخري .
حداث وسانكتفي  إىل األ ااشار وال نريد أن نستبق القارئ   

بأن نشري إىل تفصيل واحد، تفصيل صغري جدًا، بل إننا مرممون اآلن 
ليه، وبالكشف عنه ستتغري معه النظر  فوريًا وكلّيًا عّما كان إن نشري أ

ةدث   الصفحات السابقة. وعلى من يريد أن يفهم ما وقع بأمانة 
قاي  وجالء فعليه أن ةتف    ذهنه أن علي معن، الشاخص العرا 

السابق التعريف، مل يكن يعّد نفسه بعد الثالثة والنصف لياًل   الثامن 
عشر من فرباير، هو نفسه الشخص العراقي بشحمه وعظامه، بل كان 

 - نعم، باك جان «! سونك - باك جن»يعتقد أن أمسه احلقيقي هو 
ها ا     - سونك - سونك الكورّي الشمايل، وقد أدرك باك جن

إن كل شيء قد تغّيار فياه،    - اب املستشفىتلك اللحظة وقرب ب
 وأصب  من  تلك اللحظة إنسانًا آخرًا، إنسانًا آخر مجلًة وتفصياًل.

ال جادال   جمّرد نعم، إن تغّيره وحتّوله إىل شخص آخر حقيقة 
 ،هي هاي  ال تزالحوذا، وإن كان وعيه وإدراكه وايالته وذكرياته 

لكن اجلساد لايس جساده     مل يطرأ عليها أو يتغّير فيها أّي شيء،
سونك هو ال ي كان متطفاًل  - بالتأكيد، أو األص  أن نقول إن جن

 ليه.إعلى جسد ال ينتمي 
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، ويتفّحصاه  كل ما   حميط نظره إىلسونك ينظر  - كان جن
حبركة دائرية وتتنقل من املارأ  ذات العبااء     فانوكانت عيناه تطو
خرى إىل املرأ ، و  كل مّر  مث تعود بالنظر مّر  أ ،السوداء إىل الشاب

ليها يريد أن ةتّج ويشكو، فيفطرب ويصامت، وال يعلام   إينظر 
 كيف يشارك ما ال ميكن قوله بالكلمات.

ىل اللغة العربياة بلهجتاها   إسونك ألول مّر   - تعّرف جن
ىل صباح فرباير عراقي مثاايل،  إالعراقية، وتعّرف ألول مّر  أيفًا 

الالذعة ومشسه ال  ال تكتارث بتدفئاة   بسمائه اجلاحد  وبرودته 
زعاجًا وصداعًا كبريين، إاملكان، فقد كان عويل الري  يسبب له 

حوله،  على مامل يستطع مع ه ا الصوت املمدود احلزين أن يرّكز 
فلم خيترب قبل اليو  مثل ه ا العويل الشارقي احملّمال بالوحشاة    

 .واآلال 
احلديث بلغتاهما ماري   أما مازن وهالة فكانا يتبادالن أطراف 

الحا  كال    .املفهومة ويرمقانه بني احلني واحلني بنظرات مسروقة
منهما أن وجه مريفهما قد تيّبس من الد  هنائيًا فكان كقطعة صفراء 
واحد ، رمبا يرمش مّر  أو مّرتني، لكن وجهه عموماًا خاال مان    

 التفاريس على مري عادته، وكان لسان حاله يقول:
 - تشك، وال   بيوناغ  - لي؟ لست   كموي يا أين أنا -

سجون كوانليسو الشمالية، إنين   يانغ بالتأكيد، وال حىت 
 باألحرى لست   شبه اجلزير  الكورّية برمتها.

كان مستغرقًا   أفكاره حني قاطع تفكريه ضوضااء سايار    
إسعاف، وبقي صدى صوت سيار  ااسعاف حىت بعد تالشيه يصّفر 

ان ه ا الصوت هو الشيء الوحياد الساائد     داخل رأسه، بل ك
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رأسه، كل األفكار والتخيالت تالشت حينماا مزتاه الفوضااء،    
 وحين اك فقط احنىن حنو هالة باستسال  وسأذا هامسًا:

سونك إيبينيدا؟ جيكا أودي إينايو،  - جيه يلومو باك جن -
 - إن امسي هو بااك جان   :هاسيكي باال بريدا؟ مبعىن

، أين أنا أرجوِك؟ وحني تأكد أن هالة ال سيديت يا سونك
تفقه من كالمه شيئًا، أضطر أن يعود مرممًا إىل صامته  

 املطبق ثانية.
 - وحده بالتأكيد -سونك  - أدرك جن ،ومن  تلك اللحظة

فداحة الوضع وعمق املأسا  ال  يعيشها، فقد تغّير كل شيء فيه. 
  خااطره؟  وإال من ذا ال ي يستطيع أن يفهم ما كان جياول  

، ويتكلم كلّيًا عن بلده فوكيف َيفهم وُيفهم أنه اآلن   بلد خيتل
واألص  أن نقول من ذا ال ي يساتطيع أن   لغًة اتلف عن لغته؟

الكورّي الشامايّل  « سونك - باك جن»أن  - مريه - يستوعب
العراقاّي  « علي معن جاسام »البسيط قلبًا، يعيش داخل جسد 

 لبًا.البغدادّي األبسط منه قا
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(5) 
 أو جسد علي أو على وجاه الدقاة والتحدياد     كان علي

 سونك قد هزل كثريًا   األسابوعني املنصارمني منا      - جن
 أن حدث ما حدث أول مّر ، ذلك ألنه قاّرر اامسااك عان    
املأكل واملشرب والنو  والراحة، حىت أصب  أشبه مبومياء حديثاة  

 التحنيط.
مسّومًا وع ره مقباواًل   األشياءعن ه ه  إمساكهوكان سبب 

والتحمال أن   لدبه اجل غبصور  ما، فال ميكن ألي شخص مهما بل
سونك بني ليلة وضحاها، وال ميكان ألحاد    - يتصّور ما حّل جبن

ااتيان بوصف واٍف ملا كان يفكر به ويشعر، وكيف كاان يارى   
األمور ويستوعبها حين اك، وأصعب من ه ا كله كيف كان مبقدوره 

ع حجم اذلع والرهبة ال  عصفت باألسر  واحمليطني باه،  التعايش م
فكان كلما ةاول االستفسار أو ةاول أن ُيخرج كلمة واحد  مان  
بني شفتيه، يرعبهم أكثر ويزيدهم تعاسة ونكسة أكثر وأكثر، فكانت 

وتندب حّ  ابنها العاثر كلما مسعته يتكلم بلغته  لولاحلاّجة أ  علي تو
السريع وكلماته ذات الناهايات   اايقاعطوار ذات الكورّية مريبة األ

 املبتور .
مكاناة علاي معان    هي وميكن الفهم من كل ما سبق، ما 

وتقديره   تلك األسر ، فقد كان ساندهم ومعيلاهم وحماور    
، ل لك ال ميكن ضمان عاد  انتكاساتهم وتادهور    ارتكازهم

ة الكناي زت  يو  ما، ولو جا باستقرارهم إن حّل به سوء وخط
هنا، فإن لتركيب اأُلسر تشامًا كبريًا بتركيب خيا  البدو، ذلاك  

ليفمن وجودها ودميومتها جتاه طبيعة  دألن اخليمة تستند على وت
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بّد أن تتاهالك   الصحراء القاسية، وحاملا يسقط الوتد ويتداعى ال
 .ياخليمة تباعًا وهتو
الساعات أما  املرآ    مرفة علاي   سونك يقفي - كان جن

، متّعن   كل ندبة وكال  «جسده اجلديد»ن حماواًل استكشاف مع
خصلة شعر وكل خال، فامتعض من حال ه ا اجلسد املخ ول، ومن 
ذراعيه الفامرتني ك راعي فتا ، وارتعب من خشونة الصوت وحال 

البائسة ال  سّببها التدخني، ونالت منه ااثار  حينما اكتشف  األسنان
 أصب  ملكه اآلن.حجم العفو العمالق ال ي 

ن ُيطمئن نفسه بافتراض أكان يشعر بالرعب لدرجة أنه أراد 
أن حياته ستستعيد منطها السابق، أو أن ال شيء من ه ا حدث من 
األسا ، وأن ال حيا  قد انقلبت وال مصيبة قد حّلات، كاان   
مرعوبًا من فكر  أن تكون حياته السابقة   كوريا الشمالية قاد  

عة، وأن ه ه الكارثة ستستمر مان اآلن وإىل  رج إىل مريانتهت 
 أجل مري معلو .

تلك التأمالت   داخله موجة من ال كريات اجتاحتاه   أيقظت
فجأ  من مكان جمهول، دفعته إىل أن يقف هناك قبالة املرآ  أوقات ال 

سلم أستهان ما من الزمن بال اختالجة وال حراك، كما لو كان قد ُي
نواقيس قلبه أخ ت تدّق وتدّق لتاوق    نفسه ملهمة مقدسة، وكأن

ماضيه احلاّر   تلك اللحظة، و  تلك الغرفة، أما  املرآ . فاستسالم  
عقله منتقاًل من ذكرى إىل ذكرى، كحال يٍد قوية هتّز ميااه حباري    

 أنليه مجيع ال كريات ال  طاملا حااول  إأعادت تلك املرآ   .راكد 
ورمست ال كريات عند تفكاريه   يكبتها ونادرًا ما حاول استرجاعها،

مشاو  شّلت أطرافه وحواسه، وكان يعرف أنه سيصاب باجلنون أو 
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  التفكري إن استمر على ه ه الشاكلة. وعلى الرمم مان أن   ّطيش
 ّرًاال كريات احملتشد  مل تكن على نسق واحد، وكان بعفاها ساا  
عليه  وبعفها اآلخر محل احلزن   طياته، إال أن الصور أخ ت تنهال

كالطوفان وال سبيل ايقافها، وكان الوضع أشبه ببطال ساينمائي   
شريط ميثل فيه دور البطولة وباأدق التفاصايل ثالثياة    على يتفرج 
 .األبعاد

 - ويبدأ ه ا الشريط بكالكيت املشهد األول حينما كان جان 
سنة وحتديدًا   تاريخ الثامن مان   ر سونك يبلغ من العمر اثن  عش

أما ال كريات قبل ه ا التاريخ فكانت متقطعة وضبابية،  ،4991يوليو 
وكان ه ا التاريخ استثنائيًا بال شك، ألنه أشد حادث   طفولتاه   

 وضوحًا وعمقًا.
سونك طفاًل جسورًا مشاكسًا وفوضويًا مااكرًا،   - كان جن

وعلى الرمم من نعومته وصغر حجمه إال أنه كاان ميلاك يادين    
« هيوك»ني امسًا ومفمونًا، وبعكس أخيه طويلتني فوق العاد ، طويلت

التوأ  ذي اخللق واللباقة ال ي يكربه بدقائق ثالث فقط، أو حبسب 
دقائق بل ثالثة عقود!  ث؛ إهنا ليست ثال«ونأ - ُسن»قول والدمها 
العيون، ولو  بعمقيتعلق   ما خوان ال خيتلفان   شيء إال وكان األ

شرحه، إال أن املرء يستطيع أن أن ه ا املوضوع يبدو مريبًا ويصعب 
ملّيًا   عينيهما ليالح  أن عيين هيوك صافيتان نّيرتان، وعيين  يتمّعن
« ران - ماي »حائلتان. وحىت أن والدهتما  ماكرتانسونك  - جن

ال  تعمل مدرسة رياضيات   املدرسة االبتدائية نفسها ال  يرتاداها، 
ه ومياباتاه ومان   سونك ومن تصرفات - ما انفكت اجل من جن

 ر.طباعه وسلوكه املتنّم
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ومع ه ا االختالف، فقد كان التوأمان   كل شيء متطابقني 
متماثلني، وال يسهل التفريق بينهما ومتييز أحدمها عن اآلخر البّتاة،  
ولكم حتّد النا  وراهنوا على أن جيدوا فرقًا واحدًا بينهما لكنهم مل 

سبق، فإن ما  عّماوففاًل  .فشليفلحوا   ذلك وباءت حماوالهتم بال
مل يكن جسديًا وظاهريًا فقط بل كاان رابطاًا    األخوينيربط بني 

ن أحدمها يتمم اآلخار، أو  أخفيًا ال ميكن شرحه وتفسريه، كما لو 
كما لو أن ما جيري   عروقهما هو الد  نفساه وماا ينابض      

ا يتعلاق برعاياة أختاهم      ماداخلهما هي احليا  نفسها، خاصًة 
 .ِهي، ال  استحوذت على قلبيهما باال مناازع   - الصغرى أوك
ِهي الصغري  مبثابة متيمة احلّ  وحسن الطالع بالنسبة  - وكانت أوك

لكليهما، وكانت دلوعتهما املرحة ذات املقالب الربيئة واجلادائل  
 الطويلة والصوت الع ب احلا .

هنااك  سواء كانا متشامني أو خمتلفني، ال يهم، فلم يكان  و
سونك   تسكعه قرب سوق حمّطة القطاار   - شخص يشابه جن

وكان، بالرمم مان امتعااض    .كان سكناهمحيث   جونكجن 
إال     سوق احملّطة. وكان ال ميّر ياو  مةوالديه، أحد املعامل الدائ

وجتده يصاحب عصابة جديد    السوق، وينطلق هائمًا معهم من 
األب الروحي للعصابة نفسها، مكان إىل آخر، ه ا إن مل يكن هو 

وكان يتقد  على بقية أقرانه ليعّلمهم قواعاد احليلاة والسارقة    
والتسّول والتدخني، ففاًل عن أنه املبتكر املثايل للمقالاب الا    

ول ا كان يعّد تاريخ الثامن  .ي هب ضحيتها أحد الباعة املساكني
ع فيه سلسلة من يوليو مفصليًا   حياته، ألنه اليو  األول ال ي شر

 املقالب والتسّكعات.
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متملماًل متثاقل اخلطاى ميشاي إىل    ذلك اليو استيق  صباح 
املدرسة متأخرًا عن حصته األوىل، تفاجأ حاملا وصل إىل باب املدرسة 
ليجد زمالءه يركفون خارجني من املدرساة جملجلاني بصاوت    

إل  - عطلة.. عطلة..، فقد وافت املنّية الزعيم األعلى كايم  -واحد:
سونك من هو الازعيم   - سونك ذاك الصباح، ومل يكن يدرك جن

األعلى؟ وما معىن الزعامة واحلزب والثور ؟ جّل ما كان يدركاه أن  
لديه فرصة ال تعّوض وال بّد من استغالذا أبشع استغالل، فانطلق إىل 
سوق احملطة يركض ويلعب ويهتف مع أقرانه: عطلة.. عطلة.. تفاجأ 

وق ووجده فارماًا ال يزخار كعادتاه بالصاياح     حينما وصل الس
الزعيم األعلى قد  أألنواملشترين، مل يكن يعرف ما السبب بالتحديد؟ 

 مات؟ أ  ألن النا  قد طرق الفقر واجلوع أبوامم؟ أ  لكال السببني؟
يزال ينتشر   سوق احملطة   جونكجن الباعة اجلّوالاة   الكان 
دهم، إال أن صياحهم وتزامحهم ، وعلى الرمم من قلة عدونوالعطار

ما زال له أثر ووجود. ويستطيع املرء أن يالح  تدهور واقع احلاال  
بسهولة، فاألسعار ارتفعت والكثري من البفائع اختفت وعدد الزبائن 

الكثري من املتاجر واحملال، وكان البؤ    كل  وأملقتقد شّ  كثريًا 
وريا الشامالية مان   ك أصابعلى ما  مّطلعًامكان، ولعّل من كان 

ّيل حال السوق تلك األيا ، فعلاى  اجماعات   منتصف التسعينيات 
 - سبيل املثال، قامت األسر الكورّية ومن ضمنها أسر  السيد ُسان 

جراء احترازي، بتقليص عدد الوجبات اليومية إىل وجباتني  إون، وكأ
ور   اليو ، وكانت وجبة الغداء هي الفحية من ه ه املعادلة، ومبار 

مائد  الطعا  وجبة طعا ، بل مل تبَق ال مائد  طعا   علىاأليا  مل يبَق 
 وال سوق وال باعة وال جوالون.



15 

ومن شد  جوع الصغري، مل يكن باستطاعته أن يقااو  رائحاة   
يكان   ومل، األكشاككعكة األرز األّخاذ  حني رآها تتبختر   أحد 

سا بالعسريين، قرر وبعد تفكري وخماض لي .قد ت ّوقها من  ستة شهور
ركاض بسارعة    .سونك انتشال واحد  من تلك الكعكات - جن

خاطفة حنو البائع واقتنص منه كعكة من دون أن ينظار إىل الاوراء،   
وال عناد طارف    األكشااك أخ  يعدو هاربًا، ومل يقف عند هناية 

ابتعد عن حدود املدينة حىت وصل إىل حقاول الا ر    بل السوق، 
كع مستندًا على ركبتيه مستسلمًا مان شاد    ر .وتوّقف عن الفرار

كانات   .اللهاث، اممض عينيه بعد هنيهة وأخ  يأكل منيمته متل ذًا
ألّ  كعكة أرز ت وقها   حياته، وعلى الرمم من أنه مل يشاركها مع 

ِهي، لكنها بقيت ألّ  كعكة تا وقها وآخار    - أخويه هيوك وأوك
 كعكة أيفًا.

 كرى حقًا؟ تصبب جبني هل مفت عشرون سنة على ه ه ال
سونك عرقًا من تفاصيل ال كرى الا  عاادت كإعصاار     - جن

تسونامي جارف إىل عقله دفعة واحد ، ولوهلاة صاغري  ظانن أن    
حينما جافاه النو  خوفًا من أن تكون والدتاه   باألمساحلادثة جرت 

ران قد اكتشفت أو ستكتشف أن أبنها قفى النهار بأكملاه   - مي
مل يكن هناك من داٍع للخوف، وبتسلسل تادرجيي     السوق. لكن

من شّد  العاوز، واجتااحهم    اللزمن، بدأ الوالدان يهمالن صغارمه
دامت  اجلوع بكل قواه، ومل يكن حينها من داٍع للكفاح والعمل ما

تؤدي إىل فم متخشب ومعد  خاوية. ما أرعب اجلاوع إن   األحوال
يتحاول إىل فريساة   اكتس  مدينة ما! يتصرف كاألخطبوط؛ الكل 

للجوع والكل يتحول إىل مفتر ، وتطغي الغريز  البدائياة األقاد ،   
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مريز  البقاء. فتنتهي احلفار  ويزول التحفر، وت بل األواصر باني  
اجلائعني، وال يكترث حين اك أحد للخطأ والصواب. وكه ا احلاال  

ون وذبلات أملاب العوائال   منتصاف     أ - ذبلت أسر  ُسن
تغريت معامل احملّطة وجاونكجن وكورياا الشامالية    التسعينيات، و

 برمتها.
 ئًاون حني استحال عليه أن جيد شيأ - بلغ اليأ  من السيد ُسن

ُيطعم به أفواه أسرته، أن سافر إىل مدينة أخرى يبحث ذم فيها عان  
، أو ه ا ما أوهم به نفسه أو أومههم به، ألنه مل يعد، ال نهشيٍء يأكلو

 وال شهرين. قد يكون بسبب فشله   أن جياد  بعد يوٍ  وال يومني
شيئًا يؤكل أو بسبب قراره أن يتركهم وينف  جبلده أو يكون قد مات 

. ال شيء ينفع أن يقال بعد أن تركهم، فقد ذابت أواصر أمرهوانتهى 
ران مان جهاة    - األسر  وتفّككت. وأهلك التدرن عود أمهم مي
أصب  صاغارها مان   وها  صغارها   الشوارع من جهة أخرى، و

املشّردين، يتساولون  باي طلق عليهم بالكوتشياجلوالة أو ما ُي األفواه
كأهنم جاراد هاائج    أمثاذمويسرقون ويتحايلون مع العشرات من 

يفرمون أي شيء يقع بني أيديهم، وحني جيّن الليل تراهم يساتلقون  
 بني الدهاليز وينامون.

سلمت إىل حتفها، ران فقد استلقت   سريرها واست - أما مي
بال، ومان قساو     ها، اشحب وجهها وهزل عودها واشبت رئت

مل تنتباه إىل أن  اجلوع، تشّوش عقلها وضعفت بصريهتا وجّن جنوهنا.
فكال  ، ومل يزرها ويطرق باما أحاد،  أسابيعصغارها قد مابوا من  

قفت حنبها وحيد  واسترخت  .مشغول بسّد رمقه دون سواه واحد
وال خلجة من حيا ، رمبا كان الشايء املفارح    مالحمها بال حراك
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قيل إهنا مّلا تعد تشعر باجلوع بعد اآلن، وانتهى ببساطة    ماالوحيد 
 كل شيء.

  الطرقات حين اك، باي مات العشرات من األطفال الكوتشي
ورمبا ال يسع تصوير املشهد واّيل قسوته، فأي عقل ها ا الا ي   

ل صرعى من شّد  اجلوع واذزال، يستطيع أن يتقبل فكر  حفنة أطفا
وصدور خمسوفة إىل الداخل! فاال   متوّرمةجبماجم متفخمة وبطون 

األطفال بل يلتز  بتشويههم، املوتى منهم  أرواحيكتفي اجلوع حبصد 
والناجني، وكأنه معيّن بأن يترك بصماته عليهم ويعّلق الفتاة علاى   

فقاد   وهك ا«. ااجلوع مّر من هن»ويكتب فيها  حّلواجباههم أينما 
ِهي من حال أخيهم هيوك، كان يبلغ  - سونك وأوك - ارتعب جن

 .ماهيوك من العمر أربع عشر  سنة حني احتفر أمامه
ِهاي   - يا ذا من ذكرى قاسية مثلت أمامه! ما زال يت كر أوك

سونك يركض  - ها وتبكي بال انقطاع، كان جناوهي حتتفن أخ
فبعد أن رأى أخاه على تلك احلاال،  والدموع متنعه من الرؤية جيدًا، 

أخ  يتوسل بالرائ  والعائد بأي شيء يؤكل، حبث األماكن وتقّصى 
املزابل عن أي شيء يفعه   معد  أخيه اخلاوية، وحني عاد كاان  
ةمل   يديه قطعة خبز منقوعة باخلّل. مل يكن يدرك أن األوان قاد  

عة اخلبز   يد كان يفع قط .إىل مري رجعة مافات، وأن أخاه تركه
أخيه منتظرًا أن يلتقطها ويأكلها، وكأنه   ميبوبة، حىت أنه مل ينتباه  

تشك ليجد أخته ماا زالات    - القطار املتوجه إىل كم استقاّلحىت 
ذا من ذكرى قاسية! ظّل ةملها أو يكبتها  يا متعّلقة بأكما  قميصه.

 أن يكن يتوقع حىت ه ه اللحظة، مل يكن يريد أن يكون معنّيًا ما، ومل
 يسترجعها قبل اآلن.
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 ، إال أن جنأصابعها أطرافدخلت هالة الغرفة مدوء تا  على 
سونك انتفض مرعوبًا منها، تفاجأت بصرخة مري متوقعة مناه أو   -

ه ا ما كانت تظّن أول مّر ، لكن الصرخة ما لبثت أن طالت وتغّير 
كرى ماثلاة  نوعها وأصبحت أشبه ما تكون بالعواء. فقد كانت ال 

يزال   جونكجن ال   بغداد. ملعت قطرات العرق  الأمامه، وكان 
إال أن هالة هاّدأت مان روعاه     ،فوق جبينه وصار وجهه متشنجًا

عبودي حني يهّم بعبور طرياق   حتيط بابنهابعناية كأهنا  وأحاطت به
مزدحم، ووقفت فوق السرير وأسدلت الستار ، ومن مث اختطفت منه 

 مهست   أذنه وقالت:قبلة حانية و
 عمري.. مْن.. ما زلت تعبان. يا مْن -

مللمت بقايا املالبس ال  كانت مبعثر  على أرض الغرفة خبّفاة  
بعد أن أصابته  ءًاوجودها على جو املكان سكينة وهدو . أضفىعالية

عاصفة هوجاء، وعلى الرمم من أن ما حدث قبال قليال أربكهاا    
لسابب   األعصااب مطمئنة ومستكينة وم ها رعبًا، إال أهنا كانت 

جمهول، رمبا ألن زوجها هدأ بعد أن رآها؟ ورمبا ألن األمور جارت  
على ه ا النحو ومل تتطور إىل شيء أكثر درامية وعنفًا؟ ورمباا ألن  
موعدهم مع الطبيب النفسي قد قرب تارخيه؟ مل تكن تعلم   حقيقة 

 اب ال ي تعيش ث بأي شيء ينهي ه ا العاألمر، لكنها كانت تتشّب
فيه، وعلى الرمم من أهنا ال تؤمن حبقيقة العالج النفسي وال تعاّول  
على ه ه املراجعة كثريًا، وألهنا ال تعتقد أن زوجها يعاا  مرضاًا   

تستطيع أن تقول كل ما جيول   خاطرها، فقد أهنكهاا   والنفسيًا، 
االنتظار والتشنج من الن ور والسحور والبخاور، ومان التابعاات    
واحلروز والطالسم، ومن العّرافني واملنجمني والسحر  والروحانيني، 



19 

ى عناها، ال  أن عليًا لن يتخّل ،بصور  أو بأخرى ،ألهنا كانت تعرف
سيعود إىل رشده عّما  بأنهعنها وال عن عبّودي ونونة، بل إهنا تؤمن 

قريب. ال مناص من ذلك، فإنه لن يتركهم على ه ه الشاكلة علاى  
ما يكن، إهنا ال تصدق أي شيء مما يتقّولون، بل تراهن  ليكن .األقل

 كل شيء سيكون على ما يرا . على أن
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(6) 
سونك بعد أن كان مفطجعًا على حافة السارير،   - اتكأ جن

 إىلوضع يديه خلف رأسه وأخ  ةّدق بعينني ملتصاقتني بثباات   
السقف، أما هالة فقد كانت واقفة تنتظر أن يغّير من حالاه بادون   

الوضعية، وكأنه يتعماد   على تلكجدوى، فقد مكث ساعة أو أكثر 
، أو رمبا كان ال يريد أن يشغل باله ما بقدر انشاغاله  وجودها إمهال

 بعامل ال كريات البعيد   كوريا الشمالية.
، ومااص    مناها ال  ال طائل  األسئلةاستوقفته عشرات 

إىل أخارى  دوامات ال هنائية من ال كريات منتقاًل من ذكارى  
ليسترجع ما حدث معه ذلك املساء، ولو كاان الياو  الساابق    
لالنتقال يومًا مماًل ورتيبًا ليشغل به من ذهنه الكثري مان املسااحة   

 واالهتما .
املاذا واللماذا والكيف واألين تزحاف متساللة    أسئلةوكانت 

 .داخل رأسه وتتقافز عالمات االستفها  هنا وهنااك كالباهلوانات  
مم من أن حماولة التفكري   حّد ذاهتا شّكلت   نظره عبئاًا  وعلى الر
له، إال أنه شرع يسأل نفسه مستفهمًا عّماا حادث     محثقل عليه 

؟ ورمبا جبوابه عن األحناءاليو  السابق ذ ا احلادث؟ وأين كان   تلك 
ه ا السؤال جيد دلياًل يتعلق به وحباًل يربطه بالواقع العجيب، ورمباا  

اكر  به وتسعفه باستحفار شيء ذي قيمة، فااألمر برمتاه   تعود ال 
 يعتمد على قدر ما يسترجعه من ذكريات.

قد مفى حين اك وحّل املساء، كان اجلو  األصيلعاد ليت كر أن 
باردًا حينما اختفت الشمس وراء التّل، وت كر كيف اعتز  أن يستغل 

ا حّرًا بدون ففول الليلة أشد استغالل ألهنا الليلة األخري  ال  سيقفيه
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يانك مع  - ِهي، وألن مياما سينتهي وستعود من بيونك - أخته أوك
 خطيبها   صباح اليو  اآليت.

تفّحص األوراق املالية ال  حبوزته وأيقن أن األمسية ساتكون  
، فمحفظته كانت حتتوي من الَون الكاورّي واليياوان   على ما يرا 

 ًءعشاا  وتناولة، تشجع قلياًل الصييّن ما يفمن له ليلة محراء صاخب
من معكرونة وملفوف الكيمتشي املخلل باملل ، كانت لدياه   دًابار

آخر، فالتهم ماا   مًاخيارات أخرى لكنه ال ميتلك احلما  ليعّد طعا
جادت به املائد  بطيب خاطر وشهية مفتوحة وخرج من ساكناه ال  

لن هب » القدمية، كان دور السينمااجته إىل إحدى  .يلوي على شيء
الفلم الوحيد املعروض   الصاالت ذلك الوقت، « إىل جبل كونغانغ

ومل يكن يتوقع أن يكون الفلم ذا مستوى عاٍل، ولكن ها ا الفلام   
 - بال ات يعّد خيارًا حمبطًا ودون الطموحات، فال تساتهوي جان  

طبية، كاان   أعشابسونك قصة طبيب يساعد فتا    العثور على 
، وأكثر فجاورًا علاى وجاه    إثار اسًا، وأكثر يريد شيئًا أكثر مح

ول لك ذهب ليتسكع كما كان يفعل مع رفاقه كعادتاه   .اخلصوص
  إحدى نوادي الكيساينغ، مل يكن يهوى تغّنج السيدات هناك بقدر 
ما كان ةّب  جمالسة الرفاق وشرب اجلّعة والسوجو معهم حىت تفرغ 

حللفاء وماري احللفااء   ولسوء احل ، مل يكن رفاقه ا ،اجليوب، ولكن
ماع   األمسية، فالكل مشغول بقفاء األمسيةمتوفرين لصحبته تلك 

أسرهم، فتلك الليايل تصادف احتفاالت أعيااد مايالد الازعيم،    
 والكهرباء موجود  دون بقية الليايل.

وحده إىل نوادي  ،خليلوال بال مؤنس  ،سونك - ذهب جن
رى والطامعني جبيباه،  الكيساينغ، وجلس هناك مع القّوادين والسكا
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وتركيز شاديدين،   ممل يشعر بالراحة، فأفرغ السوجو   جوفه بنه
وحاملا أحّس بالطرافة توقف عن الشرب وقفل راجعًا دون سكر إىل 

 سكناه.
الغرفة الواحاد    اجملماع الساكين     ويقع مسكنه الصغري ذ

ن   ضاحية ميناء البحر الشرقي قريبًا من التاّل، ومل يكا  باي اجلنو
اجملمع السكين سوى مكعبات سكنية متالصقة وصاغري  احلجام،   
ن وشبيهة بأعشاش الطيور، أو كما يطلق عليهاا ساّكاهنا احلاالي   

 باذارمونيكا لتشامها الكبري بآلة اذارمونيكا املوسيقية.
كان املنزل صغريًا وبسيطًا جدًا، ولكنه ينبض باحليا ، وتعاود  

أكيد. وعلى الرمم من أناه بالكااد   ِهي بالت - حيويته كلها إىل أوك
يتسع ذما، إال أهنما مل يشتكيا يومًا من ضيق مساحته وقلة حمتوياتاه،  

الطويلاة لاه،    األعشابومل يت مرا من فنائه اخلارجي الفّيق ومزو 
وعلى الرمم من أنه مل يكن ةتوي على األثاث الكثري، إال أن كال  

اجلواناب توجاد    شيء كان   مكانه وله مرض يؤديه. ففي أحد
صيين قادمي  « أيوا»أريكة ومدفأ  ال تبايل بتدفئة حميطها يقابلها تلفاز 

الطراز، و  اجلانب اآلخر يوجد حائط خاٍل من كل شيء ما خاال  
، ويتوسط املساحة قنديل مريب الشكل معّلاق  ثةصور  الزعماء الثال

لسخا . وإن كان يغلاب علاى   با  السقف ومغطى بزجاٍج متلفع 
املنزل الت مر إال أنه كان يتمتع مبوقع وقرب م هل من مقار  وصف 
سونك، ومل ةتج للوصول إىل حيث يعمل أكثر مان   - عمل جن

 .األقدا دقائق سريًا على  رعش
سونك الواسعة وال جدال عان   - عالقات جن علىوال مبار 

طبيعته االجتماعية   ضاحيته ومدينته، فكان يعرفه كل شاخص    
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بدوره يعرف كل شخص ويعرف كل شيء عن كل و ،تشك - كيم
وال  .وكان القاصي والدا  ميتدح مناقبه ويعترف بأففااله  .شخص
وجهاه الادائري   ب، أحد أن يشتبه ويتوهم به ،مبالحمه املميز  ،ميكن

احملبب وشعره احلليق إىل مستوى جلد رأسه وبلوزته الصوفية البنّياة  
 بامسه وحده. احملاكة يدويًا ال  تعّد عالمة مسجّلة

سونك حرفيًا   اجملموعة اجلنوبية ملعمل احلدياد   - يعمل جن
والدؤوب، بل كان أقرب  مل يكن عماًل مبعىن العمل املفين .والصلب

إىل التسلية الصباحية وتفييع الوقت، فالقسم ال ي يشاغله معطال   
وشبه مقفل، واملواد األولية مري متوفر ، والراتب متواضاع، وكاان   

جباريًا   الوقت نفسه، ومل يكن مسموحًا إاملني روتينيًا وحفور الع
رك الوظيفة أو االمتعاض منها، أو االستخفاف ما، وحاىت لاو   تذم 

كان مراقبًا من قبل احلزب باعتباره عفوًا   مجعية التولكوكتاي و  
احتاد نقابات التجار  والعمل، إال أن وظيفته   املعمل تعطيه الغطااء  

 نشغال بأعمال أخرى.األمثل لال
كان يعمل أوقات املساء   تصلي  الدراجات اذوائية، وكان 
بارعًا   ذلك، بل كان خبريًا مبا يقو  به، ومل تكن خربته مقتصر  
على الدراجات اذوائية حملّية الصنع كالكاامليجي والسايغول أو   

بل كان ماهرًا   تصلي  الدراجات الصينية  باي،خردوات التشي
أن نكشف عن املستور أكثر، فاإن   أردنا اليابانية منها. وإن وحىت
سونك مل يكن يقو  بتصلي  الدراجات اذوائية فقط، بال   - جن

ومّلا كانت الدراجات اذوائية نفيسة ومثينة  .كان بارعًا   سرقتها
احلظو  والوجاهة وال كر احلسان، وألن   يها  مدينته، وكان ملقتن

  عن اقتنائها، ويشهد على ذلك مقولتهم أملب األسر كانت عاجز
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ل لك أصب  مبرور الوقات  «! أعريك زوج  ال دراج »الشهري : 
والسماسار    نيواخلرب  زعيمًا لشبكة كبري  من اللصوص والنّشال

واملهربني ال ين يقومون باخلفاء بعمليات بيع الدراجات املساروقة  
 وشرائها.

 اجل ب   حياتاه،  كان جيد   عمله األخري بال ات مركز 
 فعاااًل  أومل يكن يراه خطيئة مشينة، ومل ةتقر نفسه على ارتكابه 

قد تبدو خمزية للغاية، بل على خالف ذلك، فقد كان مينحه ها ا  
العمل من االرتياح وينتابه من النشو  ما ال يوفره شيء آخار    
الوجود، بل كان يعّد ما يقو  به شأنه اخلاص، وحقه الشخصي   

 يا .احل
وضوع الياو   إىل م، لنترك حديث السرقات جانبًا ولنعد نًاحس

ساونك وحيادًا      - ؛ إذ أستيق  جن«االنتقال»السابق حلادث 
الصباح، بعد ليلة الكيساينغ تلك، وقد أخ  الصداع منه مأخ ًا كبريًا، 
مل يكن يستعجله شيء   النهوض، فبقي   عشه الدافئ هانئًا كعادته 

كان لديه كل الوقت  .و الشمس قلياًل وتصب  ذات فائد ينتظر أن تعل
تشك ال يفياد   -   العامل، فصباح فرباير وبرودته القارسة   كيم

 معهما لبا  مسيك وال نفخ يدين.
قبل أن تتجاوز السااعة التاساعة صاباحًا،     وقت طويلمل مير 

حبسب ما يشري االفتراض األرج ، وحينها استيق  كلّيًا على الارمم  
 ن أنه بقي مفطجعًا داخل فراشه.م

سونك جتربة مريبة وفريد   - و  حلظة ما هناك، خاض جن
من نوعها، جتربة حقيقية بال صور  بالمية وال تصوير، تغّير لدياه  
شيء   واقع األمور، ورمبا مل يكن تغيريًا   شيء حمّدد ومعّين، بل 
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صلة، شايء  تومّل ودخول   شيء آخر، شيء ال ميّت ذ ا العامل ب
أقرب ما يكون ببعٍد أو طيف أو رؤيا ال هنائية خارج حدود الزمان 

 واملكان.
فقدت احلوا  من حوله وظائفها، فال النظار وال اللماس وال   

يكن ينظار مان    مل .الشم وال أي شيء حمسو  آخر ميكن إدراكه
خالل عينيه، بل حتّول كيانه كله إىل دمية من رخا ، وكان ينظر من 

الفراغ بال حاجة إىل حدقة  إىلالدمية الزجاجيتني وةملق  عيين تلك
وال عدسة وال شبكية عني. أحّس أنه أفاق   حيا  أخرى مري حياته، 
وكأنه يتنفس داخل عامل مري عامله،   ُبعٍد ثقيل آخار، أو ظاال    
سحيق أجوف، فقد العامل من حوله قّوته ومفهومه ووزنه، وماص   

مل يكن هناك من شيء . ميال جرداء من العتمةأ، أميال جرداء مظلمة
، أو سدمي سرمدّي أزيّل معتم بال صافة  املطلقةسوى العتمة، العتمة 

 جتاه وال راحة.اوال خصوصية وال حركة وال 
وعلى حني مر ؛ أحّس بتيار هاواء جاارف، مث أحاّس     ،مث

باألصوات تتداخل وتتصاعد فيما بينها، وبدأ يرى الففاء وهو يلّف 
يء   كل شيء، فتقّوست من حولاه الساماء بسارعتها،    كل ش

وكانت قريبة وبعيد    الوقت نفسه. مث أحّس باألضواء فاألشاكال  
فالصور فاأللوان، كانت صورًا حقيقية وواقعية لكن مريبة عناه، ال  
متتن له بصلة، وليست من عامله ال ي يعيش فيه، بل من عوامل متباينة 

له مان   يا  موجز أخبار العامل   حلظات.المتناهية، وكأنه ينظر إىل
سونك! كانت الصور متّر أما   - مشهد باهر وعجيب ما جتّلى جلن

يزال عاجزًا عن فهم كنهها، ظهرت وتالشات مث   الناظريه وعقله 
ظهرت وتالشت مّر  أخرى وهك ا دواليك؛ رأى طفاًل مشاكساًا  
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عملاون  يتسلق شجر  صفصاف عمالقة   مابة ما، ورأى سجناء ي
على حفر خندٍق   جوف الليل، ورأى رجااًل وعساكر سود البشر  
ةملون كالشنكوفات   مواجهات مسلحة دامياة، ورأى رجااًل   
سكراَن ميسك مبومس من شعرها وهو جيامعها من اخللف، وآخار  
أشعث الشعر واللحية يّهم بشنق نفسه، وهناك يتجمع أنا  يقومون 

مبا، كأهنم دراويش يدورون حاول  بطقو  رقص دينية أو صوفية ر
أياديهم إىل الساماء، مل يكان     نيلبياض ورافعباانفسهم ملتفعني 

باستطاعته اجلز  مبا كانوا يفعلون. بقي على ه ه الشاكلة ينتقل ماا  
بني العوامل   حلظات معدود ، ولكن هل كانات حقاًا حلظاات    
 معدود ؟ فقد مت ااحسا  مبرور الوقت واللحظاات، وال معاىن  

 كان فيه.   ماللزمن واألزل 
استيق  بعد ذلك مرعوبًا من عجيب ما أصابه، ووجد نفسه   

فيما يقارب الثالثة والنصف بعاد   نسرير زوجي وبقربه امرأ  وطفال
منتصف الليل بتوقيت بغداد. تفّحص ما حوله باستغراب، فلم جياد  

أن  ساب ال ميكان  حفقد صوابه، فكيفما  .ويربطه بهبه يرتبط  ئًاشي
تعطيه حساباته جوابًا مقنعًا عّما كان يفعله   ه ا املكان، ولا لك  

أرجاء الغرفة ألول ماّر      حتدقان إىلأخ  يستنجد ويصرخ وعيناه 
 حياته:
 جيكا أودي إينايو، جيكا أودي إينايو. -
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(7) 
تشنجت قد  مازن نتيجة جلوسه على الكرسي البالساتيكي،  

شى خبطوات يسودها امللل حناو البااب   حّرك قدمه ووقف قلياًل ومت
بعدوانية،  إليهاخلارجي، مث عاد جتاه الكرسي مّر  أخرى، أخ  ةّدق 

جلس جمددًا وما لبث أن انتفض ووقف من جديد، فمازن ليس مان  
ال ين يطيقون االنتظار. ذرع املمر جيئة وذهابًا دون  األشخاصنوع 

كل دقيقتني أو ثالث انقطاع، وأخ  يتفحص الوقت   هاتفه النقال 
 دقائق   مو عياد  الطبيب النفسي.

يعّول مازن كثريًا على ه ه املراجعة، وكان ينتظرها بفاارغ  
الصرب، وكان يعتز  أن يدخل قبل أخيه ليقّص على الطبياب ماا   
حدث معهم ويفففض ماا جياول   خااطره مان أسائلة      

األسبوعني  قال، إن مازن قد تغّير كثريًا  واستفسارات. واحلق ُي
املنصرمني، مل يعد مازن القدمي نفسه، كان خيرج ساعيًا إىل قاوت  
يومه بسيار  األجر    السادسة صباحًا وال يعود ما حىت موعاد  
العشاء، وما أن يعود حىت يطمئن على األسار  وجيلاس معهام    
وميازحهم كأنه متلبس  بشخصية أخرى، ومل يعد يكترث كما كان 

إال ماا   أصدقائهوتسرةة شعره، وال خيرج مع   السابق مبالبسه 
ندر، وكأن ه ين األسبوعني أضافا إىل عمره عشرين أو ثالثاني  

كان يقفي يومه   قياد  السيار  سارحًا وهائمًا حباله وحال  .عامًا
أخيه، ولطاملا رسم   خمّيلته السايناريوهات وصااغ   ذهناه    

نفسها، ومفادهاا أن   احلبكات، ولكنه دائمًا ما يصل إىل النتيجة
بّد أنه هو  املسؤولية واملالمة كلها جيب أن تصّب عليه وحده، فال

السبب الرئيس والوحيد النتكاسة أخيه، وال بّد أن تدهور حالاة  
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علي النفسية أعقبت الشجار ال ي دار بينهما   الياو  الساابق   
 حلادث االنتقال.

ىل االحتااد  كان مازن يعتز  اذجر  من تركياا إىل اليوناان إ  
ملانيا، حاله حال كثري ممن هاجروا من ساوريا  أوحتديدًا باي األورو

ذلك العا ، ومل يكان  باي واملغرب العر وأفغانستان وإيرانوالعراق 
ألحد أن يثين مازن أو ةول بينه وبني موضوع اذجر  والسفر حىت لو 

 كان املعترض أخاه األكرب.
فأنا مقتنع أكثر مماا   ال ميكنك أن جتعلين أعدل عن رأيي، -

 تتخيل، سأهاجر يعين سأهاجر.
هل أصبحت اذجر  ماية طموحاتك؟ هل يرضيك أن تبقى  -

ى مان  مشّردًا بال مأوى وال معني   ديار الغربة ما تبّقا 
 حياتك؟

مشّردًا   أوروبا.. فبلى، أقبال   أكونإن كان الطموح أن  -
 ونّص.

شكلة، مباذا أجياب  يا ليتك تصب  مشّردًا هناك وتنتهي امل -
كتب لك السالمة؟ ماذا أقول ذا؟ أرياد أن  والدتك إن مل ُت

كا  حين اك وتقول يل ماذا أقول ذا؟ هل ترضى أن محتّل 
تكون هنايتك مريقًا   عرض البحر ماا باني العّباارات    

 والنّجادات واملهربني والا..؟
 قاطعه مازن وقال:

ملوت مريقًا بعيدًا كفى رمزيات ومثاليات أرجوك، يكفيين ا -
عن ه ا البلد على أن أموت متفّجرًا فياه، علاى األقال    
 سأموت هناك بإراديت، بشجاعة، وليس كحال البعض...
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شجاع؟ سأل علي وقد بانت مالما    يا من تقصد بقولك -
 الغفب على حمياه.

يل، ما ضريك أنت إن  وقْل ال أقصد أحدًا. ارحتت؟ مث تعاَل -
سّواًل أو حىت طعامًا للقاروش، ماا   أصبحت مشّردًا أو مت

ضريك أنت.. ها؟ وبأي شيء أختلف أنا عن املئات مان  
ال ين عربوا البحاار والغاباات    واألطفالالشباب والنساء 

 واحلدود؟
 استعاد علي بعض هدوئه وأجابه حبز :

   ما أطاوعكمازن، يستحيل أن  يا موضوع اذجر  إنَس -
 هنائيًا. ليه، امُ  الفكر  من رأسكإترمي 

مل يستسغ مازن العبارات واستفزته كثريًا، فانتفض بوجه أخياه  
 وصرخ:
علي، فإن  يا بل سأهاجر، سواء أعجبك ذلك أ  مل يعجبك -

رضيت خري  على خري، وإن مل ترَض فاذهاب إىل أقارب   
 حائط واضرب به رأسك!

 ؟ واحلاّجة؟ًاهك ا إذ -
 ماواحلاّجة، رضيتبايل، أنت و.. احلاّجة، نعم، أنت أعد أمل  -

ال، إنه شأ  وال يعنيكم شأ ، تعسًا لكم، وألسارتكم،    أ
 وذ ه احليا  الفاشلة.

خوان خيوضان مثل ه ه الساجاالت واجلاداالت     كان األ
أوقات سابقة، لكن مل يصل أي منها إىل مثل ه ه النهاية، فكلماات  

ع مان  مازن اجلريئة فصلت اخلطاب، حىت أن عليًا مل يتوقع أن يسم
كانت سابقة استثنائية بصور  ما، فلم ةدث مسابقًا أن   .أخيه ذلك
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، ومل يعرف علي حينها مبا واألسلوبجتاوز مازن أو شتم م ه اجلرأ  
كان جيدر به أن يرّد وجييب، ورمبا كانت نوبة الثور  والغفب م ته 

 بنفس االنفعاال وجعلته بركانًا منتففًا، ورمبا أراد أن يرّد على أخيه 
أو أراد أن يزيد عنه ويوخبه أو يشتمه أو يق فه بأي شيء يقع  ،واحلّد 

بني يديه، إال أنه مل يفعل ال ه ا وال ذاك، فلم يناقش أو ةاجج بعاد  
، بل خالف ذلك، فقد طبطب على كتف ااطالقما قاله مازن على 

أخيه وأعطاه الع ر مبا قال وتعّهد له أن يقنع احلاّجة لتبارك له خطو  
ذجر ، حىت أن مازنًا مل يكن حبسبانه أن يكون ه ا جواباه، أراد أن  ا

مل يعطه الفرصة، بل أهنى احلديث معه مدوء ماري   ّيًايعت ر له لكن عل
 متوقع، وقال:

أريد منك أن تنتظر  فقط ه ين اليومني، سأعرض السيار   -
للبيع وأعطيك ثالثة آالف دوالر مصاريف منها، فأنا أعلم 

لك فلسًا، سأقرضك إّياهن إن كنات ال تقبال   أنك ال مت
ال اف، وال أريدك أن تغفب، فأناا   ،اذدية مين. ال بأ 

 أخوك األكرب على كل حال.
ول لك دخل مازن على الطبيب والتساؤل يشغله، هل تسابّبُت  

ال؟ وهل ما حّل به هو اجلنون؟ وبالرمم من  أ   تدهور حالة أخي 
رفة الطبيب من الاداخل كماا كاان    أنه مل يكن يتوقع أن تكون م

، إال أنه ابتهج حينما وجدها بشكل ماا دافئاة   األفال يشاهدها   
وأنيقة، وكان يبدو كل شيء فيها أقل تعقيدًا مما كان يظّن، وابتاهج  
أكثر حينما وجد الطبيب أربعينيًا بال صلٍع وال مشيٍب وال يشغل فمه 

 . بغليوٍن وال عينيه بنظار
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حساسًا مريبًا ملازن أن ينقصها قطع أثاث، وما أن وهبت الغرفة إ
أريكاة الشايزلون،   على توي حتحىت تأكد أهنا ال  إليهاأمعن النظر 

فاستغرب أين يستلقي املريض ويبث شكواه؟ كانت مرفاة مكتبياة   
فقط، فيها ديوان، كرسيان، طاولة فليكست تركية الصانع جيلاس   

متواضع ةتوي ي باخلفها الطبيب ومن خلفه هناك يوجد رف خش
شهاداته وما يقارب العشرين كتابًا طبيًا ومنااذج ومتاثيال مقّلاد     
ومتنوعة؛ كهرمانة وهي تصّب الزيت   جرارها األربعاني، كار    

اذول، نفرتي ، أسد سنغافور  جبسمه السمكي، باي أرضية، متثال أ
برج خليفة، برج العرب، وكأن الطبيب يريد أن يقول بالقلم العريض 

 باهيًا أنه قد سبق وزار ه ه املعامل والدول.مت
قّص مازن عليه تفاصيل ما حدث   الليلة املشؤومة وماذا حّل 
بأخيه وما هو حاله اآلن، وك لك استرسل ب كر حيا  علي اخلاصة، 

مل يكن هو نفسه  أموروأسهب   شرح طباعه وعاداته، وتطّرق إىل 
قع األسر  وكيف ميفاون  يعتقد أنه يعرفها عن أخيه، وعّرج على وا

يومهم، وكيف ذبل عودهم من  انتكاسة ابنهم مري املتوقعاة، فلام   
يستسغ أي أحد منهم شيئًا من  تلك الليلة، وحىت إن طلب شاخص  
من اآلخر أن يتناول الطعا ، مل يكن لينفع الطلب، فالكل ال يهاوى  
أي شيء. استغرب مازن مدى معرفته بتفاصيل حيا  األسر  وحياا   

على وجه اخلصوص، وكم كان خمتربًا مهو  أخيه ومشاكله م ا  علي
رمبا حىت  وأسرارًاالقرب اذائل، وقد خطر له خاطر بأنه يدرك طباعًا 

 زوجته هالة ال تعرف عنها شيئًا.
أرجو أن أكون قد أفلحت   قاّص احلكاياة وتوضاي      -

كن ألروي لاك  أالصور ، وأرجو ك لك أن تفهم أ  مل 
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مل اعترف أمامك مبا جيول   خاطري، إال ألن التفاصيل، و
، وها أنا أمامك هزياًل كامليت احلي من  أضنا هّم أخي قد 

دكتور، بل ال تكاد متفاي حلظاة    يا أن حدث ما حدث
واحد  دون أن جيتاحين شعور ال نب كاحلّمى لي كر  مبا 
حدث   تلك الليلة، ومبا حّل وسيحّل بأخي، وهال أناا   

 نه أو ال؟السبب   جنو
 قّطب الطبيب حاجبيه مستغربًا فتغريت مالحمه وقال:

ك من اأخ أصابوحسب ما فهمت، فأنت تعتقد أن ما  اًذإ -
« اختار»أو إّنه  شجاركما؟فعل على  رّدجنون مل يكن إال 

أن يكون جمنونًا؟ إن كان ظّنك كه ا فسيكون كال ماا   
بب وال مسّوغ له، وباعترافك أنك السا  يحكم به ال داعأ

 ال قيمة ذا. وأقوايلباي أسباجبنون أخيك تصب  
 أتقصاد وهل هناك سبب آخر   جنونه؟ أرجو أن تنري ؟  -

 ذهبت إليه؟   ماأ  تسرعت 
بكل تأكيد قد تسرعت، فنحن ال خنتار جنوننا بل خنتاار   -

 عقالنيتنا! إننا نتنافس لنبدو متعّقلني ال أن نبدو جمانني.
 وكيف ذلك؟ -
رمبا يكون تساميًا  باي،ثق  ،ون ليس حبالة اختياريةإن اجلن -

ليه العقالء وينشدونه، لكنه لايس اختيارياًا   إمقّدسًا يتطلع 
ل، وباني العقاالء   البّتة. هناك فرق كبري بني العقل والتعّق

ك لني، ولكن ال يسعك التمييز   أمر اجلنون. ال يغّرواملتعّق
واملاتفهمني   حال ال ين يطمحون للظهور مبظهر العااقلني 

واحلكماء، كلهم زاعمون ووامهون، ومل يكن الغرض مان  
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  إال اقصاء عاد  يةعقل ثةوضع تصنيف اجلنون واعتباره لو
 وأولئاك أفراد من جمتمعاتنا، وحني نادوا أن هؤالء جمانني 

، هال  إقصاؤهمجيدر  وأولئكجماذيب، هؤالء جيب عزذم 
وه، إال أهنام  تعرف ملاذا؟ ألهنم انتففوا على واقعهم وحارب

بااي  كانوا العقالء الوحيدين املوجودين. بل جيب أن تثق 
إن قلت لك إن من لديه اجلرأ  على اجلنون   ه ا العامل أو 
االعتراف به على األقل، فإنه اانسان احلقيقي املتفّرد، وليس 
ه ا الكّم املتراكم من املاألوفني واملستنساخني وبليادي    

 املشاعر.
العامل وتفاهته، كل شيء فيه مغلوط، مان   إ  متأكد من زيف

احنطاط و  احنطاط وإىل احنطاط، وترى املتعّقلني يسريون فيه رأساًا  
عمياٌن يقودون عميانًا آخرين، وكأهنم روبوتات مربجماة   .على عقب

وعشرين ساعة دون دراية مباذا وملاذا وإىل ماذا؟ إنه  أربعمكرر  تعمل 
من الشمع والصمغ والزيف، وكال   عامل خانق وخمنوق، عامل جمبول

 احلاجات والفروريات قد وّظفت فيه لغرٍض واجتاٍه واحد.
 إال اجملانني؟ -
على أقل تقدير فإهنم يفكرون خارج مداركنا ويتصارفون   -

 دون مراعا  لتأطرياتنا الرتيبة الساذجة.
 ترك احلديث أثرًا بليغًا   مازن فاستجمع أفكاره وقال:

و ال ي يتسع لإلميان والكفار، للمجاد   "اجلنون وحده ه -
واخلزي، للحب واخلداع، للصدق والك ب، أماا العقال   
فكيف يتحمل ه ه احليا  الغريبة؟ كيف يشيم ألق النجاو   

 وهو مغرو  حىت قمة رأسه   الوحل؟".
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 مث سأل مازن مناكفًا: ،ضحك الطبيب ضحكة هتكمية قصري 
 أراك تقرأ جنيب حمفوظ جيدًا؟ -

الطبيب وكأنه أمر خادش للحيااء  به زن ما اهتمه استنكر ما
 وقال:
ال.. ال.. ال.. ليس األمر كما تظن، إ  حفظتها من الفتة  -

   مقهى قريب من سكناي   الكّراد  ال مري.
 متّعن الطبيب   وجه مازن مث تابع حديثه:

ول لك  ،قد يبدو كالمي ال قيمة له   ه ه اللحظة ومبهمًا -
نسهب أكثر مما قيل. فليدخل مريفك اآلن إن أفّفل أن ال 

تففلت لنسمع منه قبل أن يادفعنا كالماك إىل بعياد    
ال؟ فاإن توصايفك     التخمينات ونقرر هل هو جمناون أ 

وتصويرك وإسهابك يبقى قاصرًا، وال يغين عن السماع من 
مريفك ومن حجته واعتقاده، ورمبا نظلمه إن مل نسامع  

 منه. أال تتفق معي   ذلك؟

دكتور، علي ال يتكلم لغتناا!   يا ال يوجد ما تسمعه منه -
ها ومل يعد جييد التعامل ما، ميكنك الوثوق مبا يوكأنه نس

ّدعي معرفة أي لغة يتحادث،  أصّرح وأأقول لك، أنا ال 
لكنها ليست اللغة العربية بكل تأكيد، رمبا يتحدث لغاة  

 ال ناه آسيوية أو روسية أو.. ال أعرف، لكنين متأكاد أ 
نتشااركها  أن توجد   قامو  اللغة العربية كلمة ميكن 

 سوية.
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(8) 
 أنت لست عليًا. -

فتحت هالة عينيها وأخ ت تنظر إىل زوجها جبدية ونرب  ماري  
 مسبوقتني، مث أتبعت ما قالته بانفعال وكلمات متقطعة:

ه ا.. يا..  يا و يا.. من ال أعرف من بالفبط؟أانظر علي،  -
 العيون.من يقبع خلف ه ه 

 استجمعت أفكارها مث أردفت:
ال توجد جدوى من مراجعة الطبيب، أعلم ذلاك، أنات    -

أقول ألخيك؟ وما حج ؟ وكيف  ماذالست مريفًا، لكن 
عتارض  أن ُي يتحّملقنعه مبا جيول   خاطري؟ إن مازنًا ال أ

 عليه أو يعارضه أحد.

صابعها واهنارت أمل تصمد أكثر من ذلك، مرزت وجهها بني 
 باكية بعد أن أظهرت انفعاالت القلب املكسور، وقالت:

ترى؟ ها؟ فلنتفاق،   يا نتأخاطبه اآلن؟ من أمن ذا ال ي  -
بادئ األمر، على أنك لست بعلي زوجي؟ وال ترمقين م ه 

 عد أطيقها.أالنظرات البلهاء، فقد طف  الكيل ومل 
سونك يعرف كيف يتعاطف مع هالاة، كاان    - مل يكن جن

ك بإمياءات مريبة وحائر  ال تعطي انطباعًا حمددًا، وكاان  وجهه يتحر
كل ما جيري بينهما خارج نطاق خربته واختصاصه، فمثله ال جيياد  
التعامل مع النساء، وعلى الرمم من أنه حاول جمارا  هالاة وحا و   
ح وها فيما تفعل وتقول، فيبتسم حني يراها تبتسم ويصب  وجهاه  

يفهم قطعًا ما يقو  به! ول لك ارتبك  عابسًا حني تبكي، لكنه مل يكن
أشد االرتباك حني انفعلت وامرورقت عيناها بالدموع، حااول أن  
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يدنو منها وميسك يديها لكنها عاجلته ودفعت يديه عنها وانتففات  
 منه جافلة، وقالت:

أبعد يديك عّني، أنت لست بعلي، هل تفهم؟ ليظّن مان   -
كترث. أنا أعرف أيظّن بأ  قد جننت وطار عقلي، مل أعد 

أنك لست بزوجي من كل شيء فياك، مان كالماك    
  سلوبك وتصرفاتك ال  مل يسبق أن الحظتها أونظراتك و

نك شخص آخر قطعًا؛ تتناول الطعا  بطريقة إوجي قباًل. ز
مريبة، كأن لسانك جيّرب الطعا  ألول مّر  أو كأن كفّيك 

على بطنه أما  ةّب  النو  وعليإمساك امللعقة!  التومه تاتعلم
 وعليىل صدرك، إأنت فتتكّور على نفسك وجتمع ركبتيك 

يستعجل اخلطى   مشيه أما أنت فتسري كأناك شاخص   
يدو  البيض خبطوات كسلى، وكأن الكاون برمتاه ال   

ال متسك السيجار  كما كان ميسكها، فهاو   وأنتيعنيك. 
صبعّي السبابة والوسطى هك ا، أماا  إالسيجار  بني  عيف

ماماك وسابابتك   إقلب يديك لتحيطها بني طر  أنت فت
وافيها   باطن الكف. ومث.. إنك أعسر اليد! أال تكفيك 

 ه ه الرباهني؟
 صمتت قلياًل مث أردفت بصوت خافت:

لقد عرفت أنك لست عليًا من  أن فزعت وانتففت ماين   -
 ليك   الفراش.إتقّرب أوأنا 

تلك اللحظة بالا ات   ال ميكن ألحد أن يتنبأ ملاذا اختارت هالة
لتكشف عن مهومها وخباياها؟ وملاذا بادر مناها ها ا االنفعاال     
واذيجان؟ وكيف جترأت وصارحت زوجها بتلك الطريقاة ماري   
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أن كيلها قاد   - وه ا ما صّرحت به - املسبوقة؟ قد يكون السبب
طف  وانفجرت بال واعز ودافع، وقد ساعدها على ما قامت به خلو 

 املراجعني:مو االنتظار من 
معنا ما شئت أن تبقى، لكن إّياك أن تّدعي وتقول إنك  ابَق -

 علي.. اتفقنا؟
التحقت هالة وزوجها مبازن   مرفاة الطبياب، وكاان      

نا ار  إدخوذما شأن آخر يدعو للرهبة، فقد هاج الزوج بدون سابق 
سواء. فما أن دخال حىت شّق  دٍّربك هالة ومازن والطبيب على حأو

طريقه مسرعًا بشكل مفاجئ إىل الداخل كأنه جيري   سباق، الزوج 
حاول أن ميسك مازن به لكنه أفلت من بني يديه، انطلاق مباعادًا   
خطواته ومتجاوزًا الديوان فالكراسي فمكتب الطبيب، حىت أنه ارتطم 

   كل األرجاء. اهحبواف األثاث وتعثرت قدم
ما كان يبتغياه،   مل يكن ألحد أن يتوقع حين اك ما بدر منه أو

حىت أن الطبيب جفل من هجومه واجته إىل جانب بعيد ليتفاداه، فقد 
ظّنه يعا  من سور  مفب أو حنق أهوج، إال أنه مل يكن ال ه ا وال 
ذاك، فما أن وصل إىل الرف املوجود خلف املكتب، حىت اختطاف  

كان يلاهث ويفاحك    .الكر  األرضية املوضوعة هناك بيد واحد 
احظتني! و  النهاية رفع رأسه وجال بنظره متفحصًا كال  بعينني ج

واحد منهم، وطفق يهتف ج اًل وهو يشري بإصبعه   اخلارطاة إىل  
 كوريا الشمالية وكأنه يعلن بيان انتصار:

 تشوسون.. تشوسون.. تشوسون. -
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 الفصل الثاني

 6182 فبراير 81فرنسا /نيس
 

(1) 
كال مان يقارأ ها ه     وداعًا على أي حال، أنا ممنت كثريًا ل

الصفحات، إنه لشرف كبري وعظيم يل أكثر مما تتخيلون، فاأنتم ال  
طلعاون علاى   تتصّور مدى تقديري وإجاليل لكم وأنتم  نتستطيعو

آخر كتابايت، أو على وصي ، ولو أهنا ال تكاد تكون وصية حقيقية. 
أو فأنا، وبال فخر، ال أملك شيئًا ذا قيمة ألوصي به، رمبا أثاث املنزل 

ذوات قيمة للوصية مّن. لكان ال   ُيعتربنسياريت أو بقية املمتلكات 
أي حال. سأم  ه ه الصفحات جاعاًل ه ه   شيء يهّم بعد اآلن 

الليلة آخر ليلة يل   ه ا العامل. ورسال  ه ه، بكل دّقة ومسؤولية، 
 أجعلها رسالة انتحار بلهاء.

ء، ليس بالشيء عسري وجوابًا على سبب اعتبار ه ه الرسالة بلها
الفهم، فأنا ال أتوقع أن تكون رسالة االنتحار ذات قيمة عالية لكام،  
رمبا تكون ذات أمهية ألسريت ومعار  ولصديقي الوحيد نيكاوال أو  
ملن خيصونين ويعرفونين. لكن ما عدا ذلك، ال أتوقع من أي شخص 

أكااد  أن ةاول تعكري مزاجه بترهايت وكتابايت عن قصة حيايت، بل 
 طوى   مياهب الزمن والنسيان.أجز  أن ما أكتبه حاليًا سُي

ففي الغد أو بعد الغد، سيكتشفون جث  تتدّلى مثال كايس   
إىل الطب العديل وحتف  مع كل  هنامالكمة   سقف الصالة، فينقلو
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ما خيّصين   أكيا  وصناديق بالستيكية باعتبارهاا أدلاة جنائياة.    
شيء آخر؛ إىل جثة ضحية مشّرحة   سأحتول من إنسان سوي إىل 

الطب العديل، وتتحول حال  إىل قفية، وشق  إىل مسرح جرمية، أما 
ه ه الرسالة فتتحول إىل دليل ملمو . ولكوهناا قفاية جنائياة،    

سيتم االحتفاظ ما إىل « ال ي هو أنا»فاملمتلكات الشخصية للفحية 
وحىت تزول الشكوك  جراءات القانونية الشكلية،حني االنتهاء من اا

ويبّت القانون بأمري، ويثبت أن مويت كان عن طريق االنتحار بدعم 
من األدلة وشهود العيان. بعد ذلك فقط، نعم. بعد ذلك فقط رمباا  

 سيقرأ أحد ويّطلع على ه ه الصفحات.
أنا أدرك أن ما أكتبه ليس ذا قيمة ألحد مريي، وحيايت مهماا  

عظة، بل إن ما أكتبه من اعترافات كان من أمرها ليست ذات عرب  و
غ أي أسباب منطقية وعقالنية إال لكي أممر نفسي وحادي  ال يسّو

 بإحسا  السكينة واخلالص.
رمبا يستفيد من كتابايت طلبة علم النفس من الا ين يهتماون   

جميع رسائل االنتحار ويبتغون دراستها، فلعّل ما أكتبه يانفعهم    بت
يزاول أو يارو    من. أو رمبا يّطلع عليها فيهأحباثهم عن تصر  املبالغ 

أن يزاول مهن  ويعتريه اخلوف والريبة من أن تكون هنايته مشاامة  
لنهاي . أو رمبا يستفيد منها الشخص ال ي يعتز  كتابة رسالة انتحار 

للتقليد والساتعار  بعاض    ًامثلي فينسخها أو يعتربها منوذجًا صاحل
ؤ  وخزي الشخص ال ي يعتز  املوت وال لفشله! ويا لب يا العبارات،

 جيد ما يقول فيستعري عبارات اآلخرين!
  باي وأخريًا وليس آخرًا، رمبا ما أكتبه سينشر   مقدمة لكتا

حال مّتت املوافقة على نشره، أو مقدمة ألعمايل إن تنّفدت يومًا ما 
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   جملد واحد، وه ا األمر من سابع املستحيالت.
به وما كتبته قبل قليل! وما أشد تناقفه مع  ما أمرب ما تفوهت

ؤمن به! ألنه يبدو أ ، ولسخرية القادر، خمطائ   أعتقد وأما كنت 
جدًا. وإن ما أكتبه   هناية املطاف ال ميكن فهمه بأنه عدمي اجلدوى 
وال ميكن فهم رسالة االنتحار ه ه بشكلها الكلّي فارمة بلهاء مثلماا  

فال ين ذكرهتم وعددهتم ممن يهتمون  تومهت بادئ األمر. بل العكس،
بقراء  ما أكتب ليسوا بالقليلني، ولعّل عدد من يهتمون بانتحااري  
يفوق بكثري العدد ال ي يهتم بوجودي على قيد احليا ! بل إ  ُأجز  

جيلسون القرفصاء باي اب لك، وأكاد أايل اجلموع تقف عند عتبة ب
مسع آخارين يشاتكون   ويشّدون على يدي امتا  الوصية، وأكاد أ

ويتأففون من طول االنتظار وهم يروحون وجييئون متململني بانتظار 
 هناية خماض وليدي املوعود!

عمومًا، أنا آسف على كل شيء، آسف على إزعاجكم وعلى 
وصادمة   رًاحلقت به أثا أحتميلكم فوق طاقتكم، وآسف لكل من 

 وتعاسة من قريب أو من بعيد، آسف لكل من سوف يرى جسادي 
ورقاب  متيال    ،معّلقًا   السقف أو يرى أنشوطة تلتف حول رقب 

نزايل   ذلك املوقف، وملان  إاوية ما. آسف ملن ةاول إىل زبرأسي 
بدفين ولكل شخص  ُيبتلىنزاذا، آسف ملن إيتحمل ثقل اجلثة وعناء 

 يرو  أن يتحمل على كاهله ترتيب مراسيم اجلناز  وجتهيزها.
رهاق. ففااًل عّماا   لكم التكدر واا أنا أعرف أنين سأسبب

سيصيبكم من هول خرب االنتحار من حزن وكرب وحداد وماا إىل  
ا ت قرارًا هنائياًا  اذلك. لكن ليس بيدي حيلة، فأنا حزمت أمري و

م ا الشأن. ال أنكر أن ال نب يعصر  ملا ُأسببه لكم، وأشد علّي من 
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ء ساوى  ذلك هو عجزي عن مساعدتكم. ليس مبقدوري عمل شي
حتمل تكاليف اجلناز  معكم، ولقد تركت   درج املكتاب مثانياة   

 تكاليف اجلناز  ويزيد. جلميعه ا املبلغ يكفي آالف يورو وأتوقع أن 
والنصف بعد منتصف الليل متامًا باال   ر الساعة اآلن الثانية عش

دقيقة متقدمة وال متأخر ، أتعلمون كيف تأكدت من دّقة التوقيت؟ 
 تعلمون، فأنا أتعامل الليلة مع الدقائق الثميناة كحّباات   بالتأكيد ال

املا ، ولكل دقيقة حسباهنا ووزهنا اخلاص، فترا  أت ّوقها وأمّشهاا  
وأكيلها دقيقة دقيقة. وكل الليلة ُأديرها جبدول زمين صار  بإشاراف  
وتنسيق مباشر مّني ومبساعد  منبه هاتفي النّقال. أسيطر علاى كال   

 ركيز حىت يتّم األمر على أكمل وجه.شيء باحتراف وت
العشاء يكون   التاسعة واحلّما    العاشر ، وترتياب الشاقة   

إمييلي وجتهيز أوراق الكتابة وشرب بري  أو قهاو  أو   أشياءوجتميع 
قبل السااعة الثانياة    إهناؤهامشاهد  التلفاز، كل ه ه األمور جيب 

سالة االنتحار حىت بعد منتصف الليل. بعدها سأشرع بكتابة ر ر عش
ن كال  من أتأكد أيعلن املنبه حلول الساعة الثانية والنصف، وبعد أن 

من حويل، وبدون أي تأجيل وتسويف أتوقف عن الكتابة  نيا جريا  
حىت وإن كنت مل أنِه مجل  ال  بني يدّي أو كان   جعب  املزياد  

ح باه  ألقوله. فما جدوى التأجيل بعد ذلك؟ وال شيء يستحق البو
أكثر مما قيل. وعمومًا، من ذا ال ي يعبأ ويهتم   هناية األمر، ففاي  
متا  الثانية والنصف بعد منتصف الليل سأترك ما   يادي وأطفائ   

ضواء ألجعل كل ما حويل ي وب   الظال ، وبدفعة بسيطة مان  األ
جبسدي   اذواء وأحسم  سأدّليقدمّي للطاولتني اللتني أقف فوقهما، 

 كل شيء.
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 أصدقكم القول، إن حماولة االنتحاار الساابقة قاد بااءت     
 بالفشل أل  مل أضع جدواًل زمنيًا صارمًا كما أفعال ها ه املاّر .    
 نعم، ال تتفاجؤوا من ذلك، فإهنا ليست حمااول  األوىل لالنتحاار،   

ماطل ألسباب متنوعة فتنقفي الليلة، وأنا ماا  أتلكأ وأو  كل مّر  
! حينها أقو  بتأجيل املوضوع برمتاه إىل وقات   أزال على قيد احليا 

 الحق.
وها أنا ذا، وه ا هو الوقت الالحق، فترا  اليو  اعتزمت علاى  
االنتحار بطاولتني الواحد  فوق األخرى وأنشوطة تتدّلى من خطاف 

 حديدي   السقف والسال .
وتستعجلوا احلكم علي رجاًء، فإن فكار   باي ال تسيئوا الظن 

كثر. فما أن جنحت أأففل حدث اختربته من  عامني أو  االنتحار هي
بتحويل أفكاري االنتحارية إىل خطط وأفعال حىت أحسست بشجاعة 
منعشة تغمر ، بل بنوع من الغرور واخليالء، فتالشت كل أفكاار  
اخلوف، واختفى الشعور بالقلق والقنوط والالجدوى ال ي جيثم على 

جديد، وأصبحت على  صدري، وأحسست بروح الشباب تعود من
 كان. دٍّملواجهة أي حت دًاأرض مألوفة ومستع

إن فكر  االنتحار هي االنتهاء الطبيعي حليايت وليس العكس، ال 
عجوزًا خرفًا أقباع   دار   ،أريد أن أموت بعمر الثمانني أو التسعني

املسنني أحسب الدقائق والساعات، وأندب احلب واحلا  العااثر   
أريد أن أموت مربوطًا بشىت احملاليل الوريدياة   والشباب الفائع. ال

. مثلي ال مةموسومًا بقلٍب متجلط ومعدٍ  متهرئة وبروستاٍت متفخ
يصارع   حلبة املالكمة ويقاتل هناك ال لسبٍب مقنع سوى الوصول 
إىل هناية اجلولة األخري  بأي وسيلة ممكنة حىت لو اساتنف ت طااق    
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ّفل اختيار ميت  بيدي وال دخل وتوّر  وجهي وجسدي، بل إنين اف
 للقدر فيها.

أما فكر  احلبل والطاولتني فليست فكار  انفعالياة وعرضاية    
ن سااعات وسااعات مان البحاث     مومتسرعة البّتة، بل جاءت 

والتنقيب. ياه لو تعلمون كم قفيت مع ه ه األفكار من الوقت لفغر 
اخال  فاهكم وانصدمتم بال شك! كل شيء كان مدروسًا ومتقنًا د

الزمان واملكان والطريقة واألسلوب. ل لك جتدونين اشترطت  ؛رأسي
على نفسي شروطًا صارمة امتا  املهمة بدون زّلة أو خطأ، فاشترطت 
مثاًل أن ال أشّوه وأخّرب معامل جسدي، وأن ال أختار مكانًا نائيًا ال 

له قرار، وقد حرصت كا لك   يوجدن جسدي وال يعرفه أحد فيتعّف
  يسبب مويت أي ضرر أو حرج ألي شخص آخر.على أن ال

ل ا ترا  استبعدت كل طرق االنتحار األخرى، كااحلرق أو  
الغرق أو السقوط من علٍو شاهق أو ابتالع سم فئاران أو مبايض   
مسيل أو صيدلية من العقاقري املهدئة أو رمي نفسي أماا  سايار    

ل السالح، فما مسرعة على سبيل املثال. مث إنين مل أقَو يومًا على مح
بالكم إن استعملته بكل فجاجة واستهتار على جسدي؟ ال أخفاي  
عليكم سّرًا أنين اشتريت مسدسًا قبل عد  أسابيع، لكم أنا خجالن 
من االعتراف مبا اقترفت؛ فقد كنت طاوال الطرياق إىل متجار    
األسلحة أفكر مبا أنا فاعل؟ وأين أضع الرصاصة؟   القلب أو الرأ  

و الفم؟ وأي مكان يكون فيه املوت سريعًا وال يتارك  أو الصدغ أ
للخطأ والند ؟ اشتريته ومحلته راكفًا كأّني شاخص ةمال    اًلجما

مجر  أهّم بالعود  إىل الشقة. شعرت حينها بالقشعرير  واالمشئزاز، 
ولوهلة احسست أنين اقترفت أقب  خطيئاة   الوجاود، أقارفين    
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واا ت قرارًا حامسًا باأن   السالح حقًا، فتخلصت منه بكل بساطة
 تكون هناي  حببٍل وطاولتني.

ناين  أأقّر وأعترف أمامكم، « جييهبروفرانسوا ليو »وها أنا ذا 
بكامل قواي العقلية سأهني حيايت منتحرًا   ليلة الثامن عشر من فرباير 

وبدون تدخل طرف ثاٍن مباشر أو مري مباشر وبدون علم أي  6042
 أحد كان.

  الثانية أطلب منكم أن ال تستعجلوا احلكم علّي، وال ل ا وللمّر
مان  باي من التهم، وال تشّخصو  ما ليس باي تلبسو  ما ليس 

عا  إال مان  أأمراض، لست بليد املشاعر أو أخرق التفكري. وإنين ال 
ذلك. عزلة جعلاتين  من عزلة جوفاء قاسية. نعم، إهنا ال تتعدى أكثر 

معها االحتياج إىل االسم، ومل يعاد يل  أنسى كل ما حويل، وتالشى 
نادى باامسي. وتالشاى االحتيااج    اسم وليس مّثة ما يستدعي أن ُي

للمرآ ، ومل يعد يل وجه أو مرض منه، وال مّثة ما يستدعي من وجود 
 انعكا  ألمّيز به مالحمي.

عزلة جوفاء رمم معرف  بأنين كائن اجتماعي مل يصّمم للعيش 
  بأن احليا  مل تكن   حّد ذاهتا مصاممة يل،    العزلة، ورمم معرف

ى وتقتات دومًا حبفور اآلخرين وتتفاءل بل لآلخرين. وكأهنا تتغّ 
وت بل بغيامم، وكأن العامل كله حماك بعفه ببعض كبلاوز  يدوياة   
الصنع. فال نكون ما حنن عليه إال بوجود مرينا والعكاس صاحي    

 أيفًا.
أن يكون شااّذها أناا،    - ليؤسفين القو -لكن ه ه القاعد  

وه ه هي معفل ، ومهما يكن فليس هناك من نظا  ال يوجد فياه  
استثناء، ال يوجد اختالف   ه ا األمر، ففي داخلي عزلة متتصين إىل 
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داخلي نفسه، وال أكاد أشعر بشيء مماا يادور حاويل، وهكا ا     
حباط املطبق، وه ا أقصى ما ميكنين استْأنست الصمت والوحد  واا

احتماله وأقصى ما أطيقه من ه ه احلياا  وهاؤالء البشار وها ا     
 الكوكب.

مث ما ال ي يرعبكم هك ا من املوت؟ أليس املاليني واملاليني من 
تولد ومتوت وتولاد   ،من  فجر التاريخ واانسان األول ،البشر قبلي

ومتوت وتولد ومتوت؟ فما ال ي خييفكم أن اضفنا كتلة خرقاء أخرى 
ا ؟ أ لسنا نتكد  حتت التراب الواحد فوق اآلخر؟ فما إىل ه ا الرك
ترى؟ أكاد أحّس أن كل التراب والنباتات والكائناات   يا ال ي تغري

تنبع من نفس ذرات املوتى، وتعبق بنفس رائحة اجلياف املتحللاة   
 واذالكة ال  نعرفها بيننا برائحة املوت.

و  ال تشمئزوا من أفكاري أرجوكم، فكل مبتغاي أن تعا ر 
أكثر من ذلك. إىل على ما اقترفت وتت كرو  بكل خري، ال أطم  

اعتربو  فرضية قابلة للنجاح والفشل، اعتربو  ممثل مسرح ياؤدي  
دورًا ثانويًا جدًا وقد انتهت حواراته وخرج من خشابة املسارح   
وُأسدل الستار! اعتربو  كر  يانصيب   حالة دوران، وما زالات  

منياهتا أكثار مان أن   أطوانتها، وال تتعدى سأتدور وتدور داخل 
يتلقفها احلّ  عشوائيًا وترب  حيزًا   ذاكرتكم. وه ا أقصاى ماا   

 أمتناه.
 ٍنمن يقرأ رسال  يظّن أنين هك ا دائمًا، ولست ساوى إنساا  

ونكد املزاج، ل ا أرجو تنبيهكم ال مري، وأن ال يؤخا    لٍّومم ٍبكئي
ا تظنون مجلاة وتفصاياًل.   كالمي على حممل السوء، فأنا عكس م

 ويشهد على ذلك مهن ، فأنا رسا  كاريكاتور ساخر ومشهور.
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أنا رسا  كاريكاتور حمترف وقدير، ما زلت أمارسها مهنة من  
ورسومايت ما  NCS»(1)»مخسة عشر سنة تقريبًا، وأنا عفو بارز   

زالت مرموبة   عشرات اجلرائد واجملالت. رّبما ال تكون شاهريت  
، (2)ة الصيت كتشارليز شولز وسكوت آدا  وجاري الرساون ذائع

مثال  لكن رسومايت الكاريكاتورية ما زالت مت  الصحف واجلرائد 
وعشارون   ،واجلمهاور  ،وحمررو ريفريا ،وريفريا تاميز ،خبار فرنساأ

 ومريها الكثري. (3)دقيقة
. مًاومتهك يًاوعلى ه ا املنوال كنت وما زلت من  طفول ، هزل

صالحه، وال يشابع املقابال مان    إزاج ساخر ال سبيل إىل لدّي م
الفحك على سخري  وتعليقايت حاملا أشرع بالكال . حىت جتاد   

حيان من نفسي. لكم كرهين شقيقاي لطبعي ها ا،  أسخُر بعض األ
أفعل؟ هزيل وسااخر، وكاأنين      هك ا فماذاورفاقي أيفًا. طبعي 

ن  ما زالات معروفاة   تركيب  وتكويين هزيل وساخر. حىت أن سح
 بغرابتها وبإثارهتا للفحك والفكاهة.

متتع م ه الصفات، وال لكاو   أعترب نفسي حمظوظًا لكو  أال 
ممان  متهن ه ه املهنة. على الرمم من أن املهنة منحتين نظر  تقديرية أ

حويل، وعلى الرمم من أهنا مهنة متجدد  وعصّية على االنادثار   هم
والقراء ببساطة ال ياتغريون، وال يريادون أن   وال تنتهي صالحيتها، 

                                     
(1) NCS; National Cartoonists society 
 Scott Adamsوساكوت آدا    Charles Schulz (1922)شارليز شولز ت (2)

مصاممي   أشاهر مان   Gary Larson (1950)اري الرسون جو (1957)
 .  القرن املاضي الكاريكاتور

(3) French news, Riviera times, Riviera reporter, Le public, Twenty  
 minutes 
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يكربوا أما  الكاريكاتور. مهما تراهم يبحرون باالعلو  والفلسافة   
طفااًل جوعى أماا   أواانسانيات وما خلف ذلك، إال أهنم يعودون 

كاريكاتوراتنا. أنا ال أنكر ما أعطيته من عمق   النكات و  فلسفة 
ى جاود  الرمساة وخلاق    الكتابات، وال ما صرفته من جهد علا 

سنة من الرسم مان قادر    ر عش سالشخصيات، وال أنكر ما للخم
وحوبة، إال أنين ال أجد من عّلة جلّية تشهد على جناحي أكثر مان  

 االستمرارية واملثابر ، والقليل من احل .
ولكن ما أن مرقت   وحل الكآبة واألحزان، حاىت عانيات   

أشعر به أحد وال يعبأ مبا يعتريين األمّرين، وأحسست بأنه ال يشعر مبا 
إنسان، وكأهنم تعودوا على رؤي  ملوانًا أو فنان مامي أو قرقوزًا يبعث 
السعاد  واملرح   وجوه اآلخرين. كم متنيت أن أقنعهم بأنين أكثار  
من ذلك لكنهم ال يريدون االقتناع. كان املزاح على ماّر السانني   

رتديه معطفًا أستر باه  أ حليفي وسالحي وقوت يومي، ارتفيت أن
لا ايت ووسايلة    عااً هّ بته وصقلته فأصب  در باي،أسراري وعيو

سيكولوجية للدفاع عن نفسي، وه ا هو كل ما أنا عليه، وه ا هاو  
 سّر تركيبة فرانسوا بروجييه بشحمه وحلمه.

لست خبريًا بأمور الكتابة والرسائل والتدوين، وعملي أسهل من 
ر على اخلطاوط واأللاوان والرساومات    ذلك بكثري، بل إنه يقتص

بدأ؟ وأي شيء أذكاره  أوالسكيتشات. ل لك ال أعرف بأي األمور 
تغاضى عن ذكره؟ بال ال  أتناساه وأمهيته؟ وأي شيء أؤكد على أو

شياء؟ لقد عدت وقرأت ماا  أدري أي سخافة تدفعين لكتابة ه ه األ
كتبت فانصدمت. كيف كتبت ه ه احلروف والسطور والفاوارز  

ى حني مّر ؟ هل ترا  أصّدق فعاًل بأنين كتبت كالمًا كها ا    عل
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زمٍن ما؟ رمبا سأعيد صيامة ما كتبت من جديد لوكان لدّي املزياد  
ب بعض العبارات وأعّلام علاى   شّ أمن الوقت. سأشطب الزائد و

حاليًا، والدقائق تعدو بصور  الوقت ملك أال  لكنيناحلروف الباهتة. 
 ستطيع حبايل ه ه جماراهتا واللحاق ما.أال ميكن فهمها وال 

ذاا مان    يا أخي العزيز موليو ، أخ  نانسي، كيف حالكما؟
بداية تقليدية جدًا لبدء رسالة، ومبا أننا ما زلنا ضمن القواعاد األوىل  
لكتابة رسالة سأقول لكما إنين آمل أن تصالكما رساال  وأنتماا    

 بأحسن حال مع أزواجكم وأهل بيتكم.
مسيكما حىت تثار   نفسي الا كريات، أشاعر   باتلف  أ ما إن

حنني طاٍغ ومتعجل إىل الرياف حياث    ينباالختناق فجأ  ويدامه
شارككما اللعب أأراكما صغارًا تلعبان وترففان   نفس الوقت أن 

حلااحي  إأزال أتا كر   الر  معي. ال تستغربا أنين كعادتكما املتنّم
بكما ويأمركماا بالساماح يل   ومطالبته بأن يعاقباي املستمر على أ

  الشرفة بلحيته باي زال أت كر كيف جيلس أأ والباللعب معكما. 
املتجعد  واملهملة والصاعد  حىت وجنتيه. كان الوعي مسحوبًا مناه  

لرائحة الكرو   يا من شد  السكر ال يستجيب يل ويتجاهلين كعادته.
ك؟ اذاواء  اآلن! أمر رهيب، أليس كا ل  عبقت بأنفيالفّواحة ال  

 رحب والطبيعة ساكنة والكون واجم. ألي عاٍ  تعود ه ه الا كرى 
رى؟ لقد تقد  بنا العمر واختلطت التواريخ والسنون فأصابحت  تُ يا

 أشبه بكتلٍة متحجر  واحد .
أكثر من ذلك، سأقول لكما ما  وأحت لقلكي ال أطيل و ،عمومًا

تعماد لكماا   مل تسمعاه مين قباًل؛ أنا آسف. آسف على إمهاايل امل 
دون سبب يساتدعي  باي وآسف على قطيع  املستمر  من  وفا  أ
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ااتيان به. أنا أخ ميؤو  منه ومستهتر، أعي ذلك. أنا اخلطأ الوحيد 
الا ي ال  بااي  حتاج إىل ت كريي وإيقاظ مفأ  ه ه األسر ، ال 

كاب  له وال رادع، ول لك ال أطلب منكما شايئًا ساوى قباول    
 االعت ار.

توما ؛ أنا  يا أنت فهوشيء أذكره   رسال  األخري   أما أهّم
أسف واعتا ار،   هماليك اعت ار وأسف ال يشامإتوما .  يا آسف

مهما تكلمت وتعّ رت وحاولت أن أبوح لك مباا يعتاريين وأناا    
اخاطبك اآلن ملا صدقت الكلمات، بل العكاس، فكاأنين أحاس    

تشبه ما   داخلي بالكلمات ارج من فمي ركيكة، فّجة، هزيلة، ال 
 .وال تشفي مليلي

كم يبلغ عمرك اآلن؟ وكم بلغ عمرك حينما مسحت لك ماريان 
ولدي. فقد كنت ال تبلغ  يا أن تقرأ ه ه الرسالة أول مّر ؟ أنا آسف

من العمر إال عشر سنوات فقط وقت مماايت! وكياف تتوقاع أن    
 دًاأحا عتز  فعله؟ وهل يصارح من يّهم باالنتحار أأصارحك مبا أنا 

 مري نفسه؟ وهل من احلكمة أن يطّلع أحد مريي على نواياي؟
سألك؛ ماذا تعترب فرانسوا بروجييه حاليًا؟ أينتابين الففول أن 

زلات تشاعر    أماوماذا جتيب اآلخرين حني يسألونك عن أبيك؟ 
باخلجل واخليبة والعار؟ هل تّدعي أنك ال متلك أبًا أو تقول إنين ال 

حوال؟ ال تتوقع أن جتاد    األبّو    كل األستحق أن أمحل صفة أ
هات ألم  دافع به عن نفسي. وليس لدي من أع ار وتّرأجعب  ما 

 ما رأسك ورأسي ألقنعك وأقنع نفسي مبا أنا عاز  عليه، فكالناا 
سبابه، أما أتوما  حتت طائلة الشّك والسؤال، ولكل منا دوافعه و يا

فأرجوك ال تسألين أسئلة  ي،باأنا فأعجز عن تفسري دوافعي وأسبا
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ال أعرف اجابتها. كلما ُأكثر التفكري بك أدرك أن حياتك سارت 
سواء، قد انسّلت من  دٍّدون إراديت، بل إن حياتنا، أنا وأنت على ح

دينا انسالاًل، وأصبحت وستصب  مغماور  ما ه النهاياة    أيبني 
 السوداء.

ألخري ، لكأن ليك أكثر مما تتخّيل خصوصًا   اآلونة اإأشتاق 
طفال ال ين أراهم ُتشعر  بالشيء نفساه وُتاثري     مجيع وجوه األ

نفسي حفيظة احلنني املغموسة بالوحد  نفسها، أضاف إىل ذلاك   
شعور ال نب األبوي ال ي يتع ر علّي وصافه ووصاف كنهاه    

 وماهيته.
ال أت كر تفاصيل طفولتك على وجه الدّقة، وال يسعف دمامي 

ت أول كلمة لك، ومىت حْبيت؟ ومىت مشايت  أن يسترجع مىت نطق
وماا   فيهخطواتك املتعثر  األوىل؟ وال أت كر ما كنت حتبه وترمب 

كنت تكرهه وتصرخ باكيًا حال رؤيته، وأي لعبة كنت تفّفل اللعب 
ما؟ لكّني أت كر حادثة ضبابية واحد ، كان عمرك ثالث سانوات  

ى ماا يبادو،   حينها، كنت قد استيقظت لياًل من حلٍم مفزع علا 
وأخ ت تبكي وتبكي. مسعت بكاءك وأضأت نور الغرفة، وجادتك  
مطويًا جبانب السرير ومرعوبًا   الوقت نفسه، محلتك على صادري  

ما زلت أذكر تلك الليلة إذ كنُت فيها أباًا   .ك يطوقان رقب اوذراع
بكل املعايري على مري عاديت، وما زلت أذكر رائحة شعرك األشاقر  

يه بزمب العصافري، محلتك وذرعت بك الغرفاة جيئاًة   الغزير الشب
 ذنك بصوٍت حاٍن رفيع:أمتتم قرب أوذهابًا، كنت 

 أْرما أْرما أْرماتا
 سوسوكني سوسوكني أتامارا
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شعرت أن بيين وبينك رابطًا أشبه ما يكون حببل السّر  يارفض  
أن ينقطع أو يتحلل أو ي وب، وال ينبغي لاه ذلاك وإال ببسااطة    

م، ه ا هو األمر، دا  الزمن على ذكريايت اجلميلة خبّفه سأموت. نع
 الثقيل الكبري ومل يبَق يل من ال اكر  إال أشدها إيالمًا وتع يبًا.

توما  أال وهاي   يا تستحفر  اآلن أشد ال كريات وجعًا
ذكرى فراقك، بل إهنا املفترق ال ي من بعدها أصااب حياايت   

نتزعتك من بني يادّي  االضمحالل وال بول، كانت ماريان قد ا
انتزاعًا، ه ه آخر صور  جلّية أذكرك فيها، كنت ترمقين بنظار   
جوفاء تعود إىل عمٍر أكرب من عمرك، محلتك أمك على صادرها  

 نيكانتا مثبتتني إىل اخللف، حنوي، عين لكن عينيكوابتعدت عين، 
. كنت صامتًا ال تنبس ببنت شّفة علاى ماري   ني جامدتنيفارمت

قاال، وكأناك   ه ال يوجد شيء   ه ا العاامل ليُ عادتك، لكأن
احتبست الدموع الطفولية   عينيك الزرقاوين الشبيهتني بعايين  

 أمك.

ما زلت أرى نظرتك عن آخر ذكرى، نظر  حبلاى بالعتااب   
والوجع على ما أظن. كنت صغريًا جدًا لتخوض كل ه ه املشااعر،  

بصور  الطفل ال ي  إال يللكن.. أصدقك القول، إنين ال أت كرك ابنًا 
ال العتاب والشكوى. حاىت أن  إبعينني فارمتني ال حتمالن  إيّلةملق 

رسلتها يل أمك ماريان أو ال  نشرهتا لاك  أالصور والفيديوهات ال  
  شيء ما  تنافسنترنيت وأنت تلعب وتعدو وتقهقه، مل   مواقع اا

ملؤه املتعاة  كنت قد رمسته لك داخل رأسي. كنت أراك طفاًل تّواقًا 
يكرب يومًا بعد يو    الصور والفياديوهات. إال أن ها ا    ،والتوهج
عت ر عن االعتراف ب لك، مل يكن يعين يل شيئًا، وكأناه  أالطفل، و
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وكأنه طفل آخر مريب، وإن  باي!ليس توما  ال ي خرج من صل
 يزال داخل رأسي متشبثًا بأمه ويرمقين بعيين العتاب. الابين توما  
مّرا وأنا اعا . خّيم احلزن والكمد تدرجييًا بعد فراقاك  عامان 

على مسائي، حىت أحسست أنين مل أعد أشاعر بااخلالص مهماا    
حاولت، وعند ذلك عرفت مصدر خطأي، وعرفت أّنك سّر حيايت، 
ومن دونك ال يبقى حليايت معىن وال مرض يستحق، وكأ  من دونك 

ت عامنِي علاى ها ه   ال أساوي شيئًا، خرقة أو وعاء مثقوب. بقي
الشاكلة أعا  إىل أن حدث معي شيء يومًا ما، شيء تافه، ال يكااد  

ةدث شايء  كثريًا ما شيء بسيط  ،يكون ملحوظًا وحمسوسًا ألحد
وراء الشايء،     ماشبيه له مع اآلخرين. لكن الفرق الوحيد يكمن 

حمد عقباها. وه ا ما حدث معي   ال ُي أخرشياء أوكيف جيّر خلفه 
، كنات  (1)شايه حد األيا  عندما كنت جالسًا   مقهى كافيه مارأ

مسترخيًا ومقاطعًا ساقّي ومنكّبًا على جريد  أقرأها، حاني ناديات   
النادل وطلبت منه القدو ، وما أن جاء حىت شكوته رائحة تعبق مان  
قهو  األسبريسو احملترقة ال ميكن جتاهلها، رائحة دخانية مزعجة، كان 

شكال و  املقهى الا ي أرتااده   دث معي ه ا اامن الغريب أن ة
 تقريبًا كل مساء.

 ،علاى ماري املاألوف    ،كانت املّر  األوىل ذم أن يفسادوا 
املعتاد، تأّسف مين النادل وأّكد يل أّناه سايعمل علاى    باي مشرو

اكتشاف سبب الرائحة، لكن ما أن عدت   الياو  الثاا  حاىت    
و  الشراب نفسه، بل كانت اكتشفت أن الرائحة ما زالت موجود  

ه ه املّر  أخبث وأقوى، امتعفت كثريًا ممن يديرون املقهى وقتا اك  
                                     

(1) Café Marché 



74 

لكّني مل أشأ أن أزعج نفسي بالت مر والشكوى وقررت عد  اجملايء  
 إىل املقهى من جديد.

أن أحسست أن هناك رائحة شيء ةترق   شاق ،   ثتوما لب
  املقهى، كانت قريباة   رائحة كربيت خبيثة مماثلة لتلك ال  كانت

إىل حّد كبري، تفّشت حتت خاليا أنفي لتغمر  بالصداع والغثياان.  
تفّحصت موقد النار   املطبخ وتفحصت املواسري والرفاوف وأزرار  
الكهرباء لكّني مل أجد مصدرًا حمددًا للرائحة، كانت   كل مكاان  
ئر   الشقة، وليست   مرفة دون أختها،   الشراشاف والساتا  

مطية،   الدواليب والسجاد و  احلّما ، مشمتاها   مالبساي   واأل
وقمت بتغيريها مرارًا، ففاًل عن استحمامي مرات ومارات لكان   

ومل اّف على أقل تقدير. بل إنين الحظت أن  لالرائحة العنيد  مل تز
الرائحة ال تعبق   مسكين فحسب بل إ  أكاد أجاز  أن اجملماع   

ملدينة القدمية كلها بل نيس بعظمتها تعباق ما ه   السكين بأكمله، وا
 الرائحة.

رائحة احتراق الذعة دمسة مت  الفراغ وتزداد زمخًا يومًا بعد يو ، 
كانت خليطًا من احتراق الرباز والقاذورات وماز األمونيا ممزوجاة  
بالدخان وعفونة اذواء القدمي. أقرفتين الطعا  فلم يعد يل شهية آلكل 

أمشها   كل شيء،   األزقة والطرقاات واألعماد    شيئًا، كنت 
املناازل وحمطاات    فاتر وأسفلت الشوارع وواجهات وشرُدواجُل

القطار وأبواب املتاجر وعلى ضفاف الساحات والبنايات واملقاهي   
وجاان   (2)دي فارانس  رووشارع  (1)املدينة القدمية وبال  ماسينا

                                     
(1) Place Masséna. 
(2) rue de France. 
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يلي، آسف أن كانت ميإ يا ، بل إهنا كانت مت  مساماتك(1)ميدوسان
إمييلي، فكالنا يعلم ما آلت  يا اجلملة قاسية وصرةة أكثر من املعقول

ليه الصراحة املفرطة وكيف أهنت عالقتنا بفجاجتها وقسوهتا. لكان  إ
هوسي بالرائحة املشؤومة هو السبب احلقيقي ال ي منعين من الناو   

 معِك، بل إهنا أحد أهم أسباب انفصالنا.
ال أنكر ذلك، وال تتوقعي أقل من ذلك.  ،ة   حيايتأنت مهم

من  طالقي من ماريان وأنت يل الصديقة الوفّية والعشيقة والاودود   
حببتِك رممًا عّني وعنك، وأحببت أسرار. لقد واألنيسة وحافظة األ

شعرِك القصري وعينيِك الطائشتني ونظراتِك ال كية. لكن ماذا أقول؟ 
الغ أكثر وأصّرح أن وجودِك ممر  باحليا  أو ال أدري، ال أريد أن أب

نسا  فراقي لتوما . كان حبك أقرب إىل املخدر املؤقت مناه إىل  أ
عاراض  العالج احلقيقي، وحاملا ينتهي ويزول مفعوله حىت ارج األ
 اجلانبية كالصراصري من جديد وأحيانًا تكون أشد وأقسى.

 واملشااعر  التفكري وأطفأتلقد استحوذت الرائحة على ذهين 
فيه، اهنزمت من نتانة الرائحة،   أحد األيا ، مفزوعًا كحيوان حمترق 
ال يل يركض دون وجهة وهدف حمدد، صعدت ترامات وباصاات  

ذا أنا وصلت مارسيليا إونزلت من ترامات وباصات ال على التعيني، ف
حني مساء، أخ ت شهيقًا عميقًا   تلك املدينة ومشمت هواءها لعّل 

 حة تزول لكن دون جدوى.الرائ
أيقنت وقت اك ما كنت أحاول إنكاره، وتأكدت من أن املشكلة 
ال تقبع   نيس أو مرسيليا أو فرنساا أو الكوكاب مبجملاه. وأن    

وما الرائحة إال ن ير  ،عائي أن الكوكب حتّول إىل كر  من ماز سا اّد
                                     

(1) avenue Jean-Médecin. 
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كثر من بقرب هناية العامل، كل ذلك حم  خرافة، ولن ينفعين النكران أ
ذلك، أن الرائحة ليست بعيد  إىل ه ا احلد، بل هي أقرب بكثري؛ إهنا 
داخلي، مغروسة   عروقي، لكأهنا تنمو   ممرات الفلوع وجمارى  

بيض إىل مسامايت، إهنا رائحة عقلي الا ي  الد ، وتتسلل كالنمل األ
بّد أن أتعاّود رائحا     ى وتبّخر خالل العامني املنصرمني، والتشّظ
 يد  وأستسلم ذا.اجلد

أدركت أنين جننت رمسيًا، وأن هناي  آتية ال حمالاة وال جماال   
، وليس هناك من أمل أن تعود األمور إىل جمراها، وأدركات  للنكران
شياء كثري  مل تكن كما جيب ذا أن تكون، بل إن حياايت  أأيفًا أن 

هي اخلطأ الوحيد   حيايت. فلطاملا تصّورت أن ما أعيشه هو حما   
أولية حليايت احلقيقية ولطاملا تأملت   داخلي أن أعيد كتاباة   مسّود 

حيايت من جديد بعد عامني أو ثالثة أعاوا ، وساأرجع وأرسام    
تفاصيلها بصيغتها النهائية. لكن ها أنا ذا انغمست أكثار وأكثار     
مستنقع العفن والكربيت وكل ما خططت له من مشاريع وماياات  

ربعني من العمار    و ، وها أنا ذا سأبلغ األتأجّل إىل وقت مري معل
كلم  البصر بادون   دتوعباي الربيع القاد . انتهت األعوا  حبسا

 ن ار.إ
تبت بعناية بالغة قرأهتا قبل عد  أياا     ت ّكرت لتوي تغريد  ُك

شعرتين أن كاتبها كاان يعنايين   أموقع تويتر، طريقة صقل كلماهتا 
 بقوله، يقول فيها:

 يالدعلى كعكة امل
 بداًل من الشموع

 أربعون عالمة استفها 
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 مهما أطلت النفخ
 لن تطفئ احلري 

 تانكا #
أنا ال أعرف من تانكا ه ا، وال أدرك عنه الكاثري، وكلماا   
أردت أن أكتب   حمّرك البحث كلمة تانكا ال يسعفين احلماا   
 أن أقو  ب لك فأتغافل وأدّعي النسيان، وهاا أناا ذا ذكرتاه      

توجب علي أن أخّصه بكلمة شكر على كلماته الرائعاة،  وصي  ف
فلم أجد كلمات أبلغ لتنافس ما قال وهو يصف حال    آخار  

 دقائق يل.
نعم، إهنا آخر دقائقي، لن أقول لكم املزيد فقد امت ت آلخري 
حقًا واكتفيت، ال تعاتبو  أل  مل أقد  اعت ارايت للرب، ومل أطلاب  

 - قد مللت من ه ا اذراء الديين، صادقو  منه املغفر  والسماح، ل
لكن أقسم لكم أنه ال أثر للادين   - وآسف ذ ه اللغة مري املستسامة

  نفسي، ولوال ذلك ملا أصبحت كما ترون شبحًا بائساًا حرفياًا   
 وعلى حافة االهنيار.

)                القديسة جان داركشهور  طوال أقف أما  كنيسة 
1
           املريينغياة    (

                                        راء أورليان أن يكشف عن ع ابايت ومهاومي    بع                   البيفاء، أتوسل له
                  لطاملا احتججت لاه        باي.                                     لكنه مل يعر يل انتباهه قط ومل يشغل باله 

                                              ً            أن يرمحين من املفايقة واألوجاع، وأن يكافئ عبده قسطًا من ملكوته 
ّ             السماوي، لطاملا بكيته مرارًا وتكرارًا وسألته أن خيلّصين من حياايت                 ً        ً                         

                       ً        يهات، كنت ال أمسع منه شيئًا ساوى                          ومينحين ثوابه األبدي. لكن ه
      صداي.

                                     
(1) Saint Jeanne d'Arc. 
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ّ                   ال أعلم ماذا أقول أيفًا، آسف. لقد أزّف وقت الوداع، يكفي                ً                    
   ..   ً        ً       ً لغوًا وإسهابًا فارمًا

                                            أطلب منكم ومن الرب بالتأكيد املغفر  والسماح.
     ً  وداعًا.

 فرانسوا بروجييه
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(2) 

القلم جانبًا، أحّس بأمل   ظهره فاتكاأ   ييهوضع فرانسوا بروج
الكرسي وأملق املنبه وهّم بالوقوف، أطفأ الفوء ليففي شاعرية على 

على عمله اجلنو ، صعد فوق الطاولتني بدون تردد وتفكري مطاّول.  
 وضع األنشوطة حول عنقه، مّث...

ممض عينيه، أثواٍن فقط ويدفع الطاولة ال  يقف فوقها بقدمه، 
ل   بعاٍد  وإذا هو خيوض جتربة مريبة وفريد  من نوعها، وكأنه دخ

دراكه إآخر ليس ضمن البعد احلسّي وامللمو  لعاملنا. كان   كامل 
ووعيه، بل إن الشيء الوحيد املألوف بني يديه هو إدراكاه نفساه،   

 وكان واعيًا ومتحفزًا أكثر من أي وقت مفى.
ليس بالفرور  أن يكون السؤال هل هو واٍع أو ماري واٍع؟  

حي؟   حلظة ال يعلم بطوذا هل هو يق  أو نائم؟ هل هو ميت أو 
وقصرها، فقد كانت خارج حدود الزمان واملكان. كان وحاده،  

شياء، بل كان خيلو حىت من نفسه، وقد تالشت من حوله بقية األ
فكأنه ال أثر ذا   أصل الوجود، وكأن من خلفه ومن أمامه األبد 
أو األزل أو العد  أو الالشيء أو سمِّ ما حتاب أن تطلاق علياه    

 تسميه.و
فقد العامل ال ي يعيش فيه مفهومه ووزنه وكينونته، ومااص    
سراب مظلم عميق وكثيف، ال هناية للسكون والظال  فيه، الظال  هنا 
أساسي وثابت وواقع حْبت ال شّك فيه، وليس افتراضًا وال جتريدًا وال 

ألمور بسطحيتها. وجد نفسه إىل احالة ينعد  فيها الفوء مثلما ينظر 
ص داخل فراغ مقفر ومظلم أشبه بفم بئر بال قرار، فال صاوت  يغو

 وال لون وال هواء هناك.
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 أميال جرداء من العتمة.
وفجأ    مشارف ذلك العامل املوحش، بامته شعور بوجود  ،مث

ثغر  دقيقة نف  منها بصيص ضوء صغري، كان توهج الفوء بسايطًا  
أحّس بعدها بتيار هواء وضئياًل لكنه قوي كفاية ليزعج العني ويؤملها، 

جارف، مث تداخلت األصوات واستعادت احلوا  وظائفها. حتساس  
ورأى وشّم ومّيز التشامات واالختالفات. مث ما لبثت أن أصابحت  
اخلياالت صورًا سوداء وبيفاء مث تلّونت فتحّركت فأصبحت حقيقية 

بل إن فرانساوا   ،مث أكثر واقعية، كانت الصور واضحة ال مراء فيها
 كان جزءًا ال يتجزأ منها. ييهبروج

صقاع األرض، عوامل متباينة وراساخة  أدخل   عوامل من كل 
  الوقت نفسه، كان يتنقل بينها كأنه شخص ةمله قارب متجاه  
دون إرادته حنو شالل، ظهرت العوامل وتالشت مث ظهرت وتالشت 
مّر  أخرى وهك ا دواليك؛ طاف   حيوات وأسرى بني حياوات  

 متداد خطوط الطول والعرض بال حّد وحمدود.على ا
قّبعة مصنوعة من ورق مقاوى   يعتمررأى نفسه طّباخًا آسيويًا 

مطاعم األكالت الشعبية، ساعد جمموعة مان   أحدويقّلب مبقالته   
الصيادين املتعبني من إفراغ محولتهم   شاطئ جزير  التينية، شاارك  

يطالية   نادي ليلاّي  إأمنية    حفلة ماجنة لطلبة يترحنون على أنغا 
صاخب، وجد نفسه بعدها ينود برأسه مع حفنة من اليهود خبشاوع  

حائط املبكى.. وهك ا تتابعات العاوامل،    عندمبالغ به وقت الفجر 
، وما أن انتهت التجربة فجأ  حىت وجد نفساه    اآلخرتلو  ًاواحد

 ييهبروج مشهد جمنون آخر ال يشبه واقعه   شيء، فلم يكن فرانسوا
   شقته وال احلبل حول رقبته حني انتهت رؤياه.
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كوا  ترابية وراء ساتر   منتصف جبهاة  أوجد نفسه متوثبًا   
يزال ضاوء   والقتال ما، كان الوقت ين ر حبلول أول خيوط الفجر، 

القمر مي  األرض بالوهج الناعم األبيض وال يبدو   كبد السماء من 
فياء. كاان ةمال   يدياه رّشااش     ميو  تقوى على تغطية ال
صابعه تفغط مسبقًا على زنااد الرّشااش   أكالشنكوف، وكانت 

 ز وعجول.ج ومتحفِّبتلّمس متشنِّ
ضّيق بالكاد يتسع لاه ولزميلاه   باي وجد نفسه   خندق ترا

ال ي يطلق من رّشاش جبانبه أيفًا. نعم، مل يكن وحده، كان هنااك  
يرتدي زّيًا عساكريًا مرياب   شخص أسود البشر  إىل اليسار منه و

 الشكل واللون مثله متامًا.

مل يكن ذهن فرانسوا بروجييه يستجلي أن يكون هناك خطاأ    
تسلسل الواقع، ومل يكن يستوعب ويهفم األمور اجلديد  ومل يعّد ما 
يفعله ذا قيمة، كان ذهنه يبحر   اخلواء، وكانت أصابعه تطلق الناار  

ا وجدته فيه. ل لك أخ  يفغط الزناد على كيفما اتفق مكملًة مسري  م
، وعلى الرمم من هاسلحة وال من مقتنيالرمم من أنه ليس من حمّبي األ

دراكه إأنه بالكاد يعلم أن ما كان ةمله رّشاشًا، وعلى الرمم من عد  
 ملاهّية السبطانة وماهّية حجر  االنفجار واألمخص واملخزن؟

طنع؟ أو ال؟ كانات  هل كل ذلك خيال من أخيلته؟ شيء مص
، لاألحداث أكثر   وضوحها وتفاصيلها من أن تكون حمض خياا 

وأكثر   مشوليتها ومرابتها من أن تكون حقيقية. وال ميكن أن يكون 
املشهد عبثيًا أو اعتباطيًا بل كانت املواجهة قتالية دامية ال مناص منها، 

الرصاص املدّوي وأزيز  ،ويؤّكد ذلك التماعات النار   اجلهة املقابلة
 فوق الرؤو .
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سريعًا نف ت الرصاصات، وه ا ما مل يكن   احلسبان، أمّل باه  
تقويان على محلاه كأمناا    تعوداالرعب والرهبة وخّرت رجاله ومل 

كانه   موصل إىل كوكب آخر اتلف فيه اجلاذبية واملوازين. هتاوى 
ف وجلس القرفصاء، كان يرتعد دون توقف واستبّد بفماه اجلفاا  

فأصب  متخشبًا كالبّلوط. اختلطت على أنفه الروائ  فكانت مزجياًا  
من اذواء املفعم بالغبار املتصاعد ورائحة االحتراق والاد  ودخاان   

 البارود.
شايئًا عان تلقايم     ييهمن البديهي أن ال يعرف فرانسوا بروج

السالح، ففاًل عن قرفه وامشئزازه من ملمس السالح ومحله ورائحته. 
جواء. وكان مّهه الوحيد هاو  ذلك بات خمتلفًا   تلك األلكن كل 

اخلالص من ه ا املوقف اخلطر وكأنه ليس نفسه الشاخص الا ي   
اعتز  االنتحار قبل دقائق قليلة. ارتعب من أن يندفع العدو حناوه إن  
اكتشف رشاشه الصامت، وكيف له االساتمرار باال دفاعاات    

ش زميله ال ي ما يازال  سوى رشا ئًاواحتياطات، وما هّون عليه شي
يناوشهم بالرصاص حبركات سريعة ودفعات صاغري  وتساديدات   

 مباشر  وخبري .
هك ا استوعب فرانسوا بروجييه أنه   جبهة قتال، شعر أن 
كائنًا خرافيًا تلّبس به وبات ميلك حواسًا جديد ، وشرع عقلاه  

عل هنا؟ لديه من قبل؛ أين أنا؟ وماذا أف فًابالتفكري مبا مل يكن مألو
هارب أو أبقاى   أنبط  أو أختبئ أو أأن باي وهل من املفترض 

 مرابطًا؟
انصد  حني أدرك ما حّل به، كأنه دخيل على جسد ماريه،  

ستعجبه، كان ضعيفًا ومسلواًل ومتحرشفًا اسده اجلديد و  حمتعن 
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أشبه حبيوان زاحف، وكان يرتدي مالبس عسكرية متهرئة صافراء  
ذا لاون   كان مالبسه، وففاًل عن كل ذلك وينتعل خّفًا ال يناسب

زجني فاحم شديد اللمعان. أدرك من طبيعة اجلّو العاا  للمكاان   
واملالبس والسالح والوجوه من أن املنطقة تابعة بشكل ما إىل القاّر  

فريقية. حاول مبرار  أن يسترجع الفاصل الزمين املفقاود وقتئاٍ    األ
وقف لكن دون جادوى،  ليكتشف كيف انتهى به احلال   ه ا امل

حبث عن هاتفه النّقال لكنه وجد   املقابل هاتفًا رخيصًا وحمفظة مل 
يَر مثلها قبل اليو ، خارت قواه واستسلم وبدأ شيئًا فشيئًا ي بل دون 

وشرع، كطفل تائاه،   يديه، مطى وجهه بني اًلأن يعلم ل لك سبي
 بالبكاء.

خ ه، لكن األمار  ظّن   بداية األمر أن التعب قد أخ  منه مأ
كان دون ذلك، فقد أحّس بدفٍء وثقٍل مري اعتيادي   بنطاله، كان 
قد ضربه شيء   فخ ه   اللحم أسفل احلوض وأدرك وقت اك أهناا  
رصاصة. مل تسبب الرصاصة له أملًا لكن الدّ  ال يرياد أن يتوقاف   
 بسهولة بالرمم من أنه مل يندفع اندفاعًا لكن مزارته أمرقت البنطاال 

 وصبغت األرض من حتته باألمحر القا .
ملبه الرعب ومتىن أن يكشف عن اجلرح ويكتشف مدى سوء 

ولكن من الصعب حتقيق ذلك. نظار إىل   ،حالته ويعقمه ويفمده
زميله لريجتي منه املساعد  لكن زميله قد اختفى من مكانه، حباث  

هاره  حوله فوجده مرتّدًا على بعد مترين إىل اخللف وممّددًا على ظ
ومتهاويًا، كان زميله ةدق صوب السماء، ولو مل تطرف عيناه لظّن 

منه فوجده صاامتًا، كاان    اأنه من عداد املوتى. زحف حنوه ودن
ةتفر، وعلى الرمم من أنه يأّن ويتأوه لكنه مل ةّرك عفلة واحد . 
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نفاسه األخري . مسعه يهمهم بأصوات يتيماة  أفكان بال شّك يلف  
ث عن جرحه فوجده   منتصف منطقة الابطن،  ومري مفهومة، حب

كان ظاهر بطنه يعلوه ثقب رهيب ميتّد منه طوفان من الد  مطاى  
 مالبسه   حلظات.

حاول أن ةمله جبهد لكن فرانسوا بروجييه كاان مناهك   
القوى أيفًا، متىن أن يعطيه شيئا من املاء ليبّل ريقه لكن ال أثار  

لبحث ألن فماه انفات    للماء من حوله، ومل يكن من حاجة ل
وانغلق طلبًا للهواء، وانتفض جسده انتفاضات عنيفة، وانطبقت 

 بعدئٍ  شفتاه ومهد متامًا.
وزحف أعزل دون ساتر أو سالح  ييهانسحب فرانسوا بروج

أو تغطية نار. تقهقر إىل اخللف متمنيًا اخلالص. مساع صاوت   
قريبة مان  انفجار قريب، وشّبت بعد ذلك نار   اجلهة املقابلة ال

شرك حديدي ملعتقل أو شيء من ه ا القبيل. بدأ اذواء باالهتياج 
كانت الرؤية عظيمة  .بيض هنا وهناكوتطايرت رقائق الدخان األ

ليس بفعل ضوء القمر ال ي كان يفيء املسافة احمليطة مما حوله 
فحسب، بل بفعل الفوء الباهر أللسنة النار ال  جعلت األشياء 

ًا ورعبًا وواقعية، اصفّر وجهه حينماا شااهد   تبدو أكثر وضوح
منظر الصرعى وهم مي ون األرض وكمية اخلراب، كل شايء  

وكأنه ملفوف بسدمي من  ،وحمترقًا من حوله ومتّربًابات مسخمًا 
 الدّ  والدخان والتراب.
رجل ضخم طويال   على بروجييهن ار، قفز إومن دون سابق 

من أين خرج ها ا   .والصالبة القامة تبدو على وجهه مالم  اجلالفة
على حني مّر ؟ ال أحد يعلم. كان شابًا زجنيًا فااحم البشار  هاو    
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اآلخر، وكانت عيناه تتوقدان بشرر من الغفب والكراهية، وكاان  
أملس الوجه والصدر نصف عاٍر، ووجهه مزخرف بالشلوخ الصغري  

خدّيه وحول فمه لتعطيااه شاكاًل   باي متوزعة بالتساوي بني جان
 فريقية املندثر .يهًا بالقبائل األشب

تصارعا بعنف ووحشية وكل منهما ةاول قهر اآلخر، فمّر  يقع 
ه ا حتت اآلخر ومّر  العكس، حىت انقض باهتياج علاى فرانساوا   
بروجييه وطرحه أرضًا بكل قو  دون أن يدع له فرصاة للحركاة   

البة فالت، أخ ا يتقلبان فوق التراب، لكن عدوه ميتلك قو  وصواا
أكثر منه، بل كان يبدو وكأنه يدخر قواه للنهاية خالفًا لصاحبنا ال ي 

 عّول عليها.كانت قبفته ال ُي
أراد فرانسوا بروجييه أن ميسكه مسكة حمكمة لكنه أفلت مناه  
وأخ  يفربه ضربات متتابعة على وجهه وصدره وبطنه. استّل بعاد  

من منظر  ييهبروجذلك سكينًا من ممده بسرعة فائقة، فجفل فرانسوا 
السكني. مل يكن   حسبانه أن ةسم العراك م ه الصور  الساريعة،  
جثم الرجل فوقه وأخ  بيديه الفخمتني يدفع سالحه جتاهه. وعلاى  
الرمم من أنه أخ  يقاو  ببسالة إال أن الرجل عز  على إهناء احلاال  

 سريعًا للكّفة الراجحة.
باهتًا وليس واضاحًا   وأما ما حدث بعد ذلك فقد كان ضبابيًا

منه إال أطيافاًا   ييهبصور  دقيقة   ال هن، وال يت كر فرانسوا بروج
 تلوح   ذاكرته ال ميكن االعتماد على صحتها:

الرجل األسود جيثم على صدره.. سكني تطبق عليه بإحكا  و  
حمالة ل حبه.. صوت قرقر .. عدوه يتراخى فجأ .. شخص  طريقها ال

عدوه ويرميها بعيدًا.. يساقط الرجال    يد من آخر ينتزع السكني
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جبانبه.. أحد ما يركل العدو بقدمه.. أصوات هنا وهنااك.. ثالثاة   
شخاص أو أربعة ةملونه، ومن مث فقد الوعي وتالشت األصاوات  أ

 فكأهنا مل تكن   أصل الوجود. ،وأبكمت
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(3) 

 لتلخيص ما حدث، وبدون لّف ودوران وإضااعة الوقات   
؛ إن فرانسوا بروجييه قد خاض جتربة فرياد  مان     الديباجات

نوعها   بوابة أو بعد ال طبيعي لينقله من جسده   نيس جنوب 
بهة قتال   ملكال حاضر    جفرنسا إىل جسد ياي ود واك آبور 

 عايل النيل جنوب السودان، وتكاد تكون ها ه التجرباة   أوالية 
 يم تشاك  سونك مان كا   - هي عينها التجربة ال  نقلت جن

  كوريا الشمالية ليحّل   جسد علي معان   بغاداد وساط    
 العراق.

سونك قاد   - من فرانسوا بروجييه وجن كالًّومن الواض  أن 
دخال   اللحظة الزمانية نفسها و  نفس البوابة الغامفة وهك ا حّلا 

جساد خمتلفة مكانيًا وتكوينيًا عنهما، فتبّدل العامل احملايط فجاأ    أ  
ريت أمورمها ج ريًا، ولكن ماهيتهما بقيت هي هي مل يطرأ عليها وتغ

 أي تغيري مالح  ومدرك.
 شاياء  الفرق الوحيد ال ي حصل وال ي يعّد من أكثار األ 

إمامًا، هو تقبّل املصري بصور  مري متوقعة من فرانسوا بروجيياه،  
 وميكن مالحظة أنه تعايش بسرعة مع ما حّل به وكأناه شايء   

 ساونك الا ي    - اّد له وال بّد منه على عكس جان حمّتم ال ر
 جّن جنونه خالل أيامه األوىل   بغداد! رمبا يكمان السابب     
أن فرانسوا بروجييه كان مستعدًا اهناء حياته مشنوقًا قبل حلظات، 

سونك قد عاش طوال حياته   ترهيب ورعب  - أو رمبا ألن جن
ابع اخلاوف  ضفى على شخصيته وجاوهره طا  أمن اجملهول ما 
 واالضطراب.
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أي حال، قد ال يكون كاتب السطور قد أوض  حاىت اآلن    
العّلة والسببية والكيفية ال  آلت وأّدت إىل كل ه ه التغيريات، إال أن 
القارئ بال شّك قد توّضحت لديه الصور  جلميع تفاصايل تلاك   

 اللحظات املهمة.
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(4) 
وندين ونستنكر االعتداء اجلبان على املدنيني   خميماات   "...

املسؤولية الكاملة  (1)الالجئني التابعة ل مم املتحد ، وحنّمل اليونيميس
شك إن ها ه   فشلها   محاية املدنيني العّزل هنا   ملكال، وال عن

االنتهاكات حتتاج إىل تكاتفنا مجيعًا من أجل وضع حدٍّ لكال مان   
من وحدتنا.   الوقت ال ي نادعو فياه بال     الّنيلل له نفسه تسّو

ونطالب اجلهات العليا واليونيميس بالتدخل السريع بتشكيل فرياق  
حتقيق ميدا  خمتص ليأيت بأقصى سرعة ممكنة إىل ملكاال لتقصاي   
احلقائق ومعرفة املسؤولني عن ه ا االعتداء الساافر وتقادميهم إىل   

تمع الدويل واملنظمات مري احلكومية لتهيئاة  العدالة، ك لك نناشد اجمل
نقاذ املدينة من اخلراب ال ي حّل ما وتوفري الادعم  إكل مستلزمات 

 اانسا  من مأكل ومشرب ومالذ وأدوية وكل ما حتتاجه...".
مسع فرانسوا بروجييه صوتًا خافتًا مشروخًا يأيت من بعيد، كان 

قية، هتاوى إىل مسمعه الصوت فريأصوتًا يتكلم بإجنليزية مهّجنة بلكنة 
البعيد مثل مهسات خافتة أو كأنه خيرج من صندوق مغلاق، وظاّل   
صدى الصوت يتردد مرارًا كما لو كان   نفق، أراد أن يفت  عينياه  

 ضبابيًا، كان دائخًا متقلقل الرأ ، وكان يرى كل شيء عفلم يستط
                                     

(1) (UNMIS) United Nations Mission In Sudan. 
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ياًة، ارتفاع   أمامه، وببطء وكأن عقله احملّنط قد بدأ ينشط وةىي ثان
الصوت شيئًا فشيئًا، وأصبحت الصور  أشد وضوحًا. حىت تشّكلت 
أمامه صور  الشخص املتحدث صاحب التصري  السابق واقفًا أماا   

 .الكامريا
كان الشخص متوسط العمر هزياًل وزجنيًا أيفًا ذا وجه متقلص 
ورأ  أشيب وبدلة رمسية رّثة بنّية اللون، وكان متحفزًا ومهتمًا ملاا  
يقوله لإلعالمي احملاور له، على الرمم من أن خلف الكاامريا يقباع   

طفال ال ين بااضافة إىل املصّور عدد ليس بالقليل من الففوليني واأل
 ن الفحك واالستهزاء.منفسهم أبالكاد يتمالكون 

كان املكان عبار  عن قاعة طويلة   ُسدل أو خمّيم واسع هائل 
اء من ازدحاا  الرجاال والنسااء    احلجم متهالك السقف ثقيل اذو

ال ين ال يفصالهم عان    ،ومن الكادر الصحي واملرضى ،طفالواأل
 بيض.صحاء سوى خرقة بالية من القماش األاأل

وكان اجلو أشبه جبو مهرجان أو سريك أو معتقل كبري، بل قاد  
عطاء الوصف إتفشل كل املخيالت اخلاّلقة والتصّورات اخلصبة من 

واذواء الفاسد ال ي مي  املكان مبحفازات  هولة املالدقيق للفوضاء 
 الغثيان.

الساواد   يمنهم هو نفسه، فامحومن ضوكان كل من حوله، 
كبشرته. وكانوا يتدافعون داخل املخّيم كسحاب مان احلشارات.   

رتادين رداء  ي، والنسااء  اًلالرجال متخبطون ال تعلم ذم عّلة وسبي
مع أوضااعهن، بعفاهن   كتافهن بألوان ال تتناسب أملفوفًا حول 

ةملن طفاًل أو طفلاني أو   وبعفهنيديهن ال ةملن شيئًا، أسابالت 
 أو حصري  ملفوفة أو صّر  من املالبس فوق الرؤو . رًاسّلة أو قد
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شاخاص  أربعة أو مخسة أوكانت تقف هنا وهناك جمموعة من 
جنبية، ومل يكن بروجيياه  أيتكلمون فيما بينهم حبوارات مريبة ولغة 

، وأخ  ينتبه إىل تطورات األقوال من لف  احلديث وال مييز من يدرك
شيئًا مما يقولون. لكن ذلك مل مينعه من مراقبة  نهحاديثهم فقط ومل يعأ

إىل أفراد ه ه اجملموعات وتلك، بل زاده ذلك هوسًا من أن يتطّلاع  
حجامهم ومالحمهم، وإىل أياكلهم وسحنتهم وإىل هل شيء فيهم؛ ك

 فراطهم   الكال .إوش وذ سلوكياهتم و زيائهمأمرابة 
، ذاهتاا شعر فرانسوا بروجييه أن البشر هنا يتصرفون التصرفات 

، وانتابه من ذلك عينهاويتشاورون ويفحكون ويتكلمون باملواضيع 
شعور عميق بالوحد ، كأنه الشخص الوحيد الا ي ال ينتماي إىل   

لفزياو  أو إىل  املشهد، بل كأنه يتفرج إىل فلم سينمائي أو تقريار ت 
ذؤالء املساكني وجود حقيقي قبال   فلم يكن يعتقد إننشر  أخبار، 
 ه ه اللحظة.

فواههم مشاغولة  أكانوا جيتازون املكان ويدخلون وخيرجون و
باحلديث بأصوات واضحة ونّفاذ ، ويتصاةون   حاديثهم دومناا   
 سبب. وبني احلني واحلني يقطع حديثهم مكّبر الصوت بوتري  نداءات
ال تتبدل أشبه باايقاع املكرر ألمساء من كل صنف ونوع، أطباء أو 

 ممرضني أو أن تكون حمض توجيهات لنزالء املكان.
أما املرضى القابعون جبواره فقد كانت تغلب على وجوههم 

رهاق، وكان ال باب ةاو  حاوذم دون أن   عالمات اليأ  واا
و جمّباري  كانوا مفاّمدي حاروقهم أ   هم، بل إن بعفايتفايقو

ن عرا  أو أشباه عرا  وما زال الا باب يطاوف   وأطرافهم وآخر
 حوذم بال استئ ان.
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من البديهي أن ال يكون لفرانسوا بروجييه أي فكر  واضاحة  
عّما حدث   الليلة املاضية وما ةدث حاليًا   مقر محاية املدنيني   

ت يدافع مع قاوا  - أو الشخص ال ي كانه - ملكال، فقد كان هو
حف  السال  عن خميمات الالجئني من اعتداءات مري معروفة اذوياة  

 واملصدر.
اندفعت الدماء إىل رأسه وشعر برمبة ملّحة   التقياؤ، أساند   

ىل حافة السرير، فليس من السهل أن يتأقلم دمامه ويتكّياف  إرأسه 
بسهولة وسالسة بني ليلة وضحاها. ورمم اضطجاعه على السرير إال 

حتسس لزوجة السرير اجللادي   .ا منكمشًا ومفغوطًاأن جسده بد
امللتصق بظهره املتعرق، كان عاريًا متامًا إال من لبا  داخلي باائس،  

تيان بأي حركة زائد ، وما زالت عجزه عن ااأوكان فخ ه يؤمله مما 
على ذلاك   وزْد .رجله معّلقة كيفما اتفق   اذواء خبرقة من القماش

رابة جتربه على االقتناع من استحالة احلركة أن مسرح احلدث خيتزن م
 وعمل أي شيء.

وعند ه ا احلّد تقّد  خيال شب  حنوه واقترب منه، مُثل ووقف 
أما  السرير فكان شابًا عشرينيًا هزياًل، وجال فرانساوا بروجيياه    
وارتعب لوهلة منه حىت تكلم الشاب وضحك بابتسامة كشفت عن 

 بلغة شيلكاوية كأنه يعرفه: فمه املليء باألسنان، وحتدث معه
 ؟(1)جنالدونق؟ ايكاداكجباي أ -

كان منظر الشاب ظريفًا وحمبوبًا يستحوذ على الوجدان، وقاد  
بدا   ضوء املخيم كابن آوى يتقافز فرحًا الستيقاظ مريفه املصاب 

سوى محااه   -   الواقع - واستعادته لوعيه، ومل يكن ه ا الشاب
                                     

 نت على ما يرا ؟أهل  باي؟صاح يا كيف حالك (1)
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مستبشرًا من اساتيقاظ نسايبه، إال أن    ، كان فرحًا«أكول»الصغري 
طالق، وبقاي  فرانسوا بروجييه مل يشاركه الغبطة واحلما  على اا

كما هو ينظر حنوه بترقب وشزر. وكيف له أن يعلم من ال ي يقف 
أمامه ليشاركه الغبطة وكيف يعلم لغات الشلك والناوّير والادينكا   

 نيواك واملوريل والكوما والربون.أوالعربية و
مري صاائب حادث    ئًان قلق أكول   حمله حني توقع شيكا

لنسيبه، فقد وجده شاردًا متشنجًا ال يتفاعل معه على مري عادته. مل 
يرت  إىل ما رآه فتصرف وهرع مسرعًا إىل الطبيب واستدعاه. وما 

ليه، ودون أن إأن جاء الطبيب حىت تفحصه بسرعة دون أن يتحدث 
الطبيب باني   تنّقل رأي له اآلن. يستأذنه   شيء، وكأن املريض ال

ليعاينه بدراية وخرب  مري متصنعة، جّس نبفاه   هميني السرير ويسار
وقا  درجة حرارته وفحص بؤبؤي عينيه مبصباح صغري وراقاب  

سفل وقا  باإخراج  استجابتهما للفوء ونظر إىل ما حتت جفنه األ
 ن   يديه وتفحص ماا اساتطاع مان   مث متّع، لسانه وحّرك رقبته

 عصابه.أ
بقي فرانسوا بروجييه صامتًا ومستسلمًا طيلة ماّد  الفحاص،   

، عحسا  اذلع ال ي تعاظم   داخله لكنه مل يستطإحاول أن خيمد 
جنليزية لعّله ومل جيد حيلولة من أن يسأل الطبيب باللغة الفرنسية أو اا

 يفهم ما يدور حوله، وقال:
 ر؟دكتو يا جنليزيةأتتحدث الفرنسية أو اا -

توقف الطبيب حلظة خاطفة ليستوعب مصدر الصوت، وما أن 
 رأى أن املتحدث املريض نفسه حىت أجابه بنرب  صوت معدنية:

 جنليزية، كيف أساعدك؟حتدث ااأجنل  يا بالطبع -
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كان الطبيب يزّوق كلماتاه ويطّعمهاا بابعض الكلماات     
بع الشيلكاوية، لكن فرانسوا بروجييه مل يعار لا لك انتباهاًا. تاا    

 استفساره بصوت ضعيف خيتلط فيه االستهزاء والتهّدج:
 أين أنا؟ -
 جنل؟ يا ملاذا؟ أال تعلم أين أنت -
 كال! -
 وال حىت امسك؟ -
ق يتعّلا    ماا ت كر ذلك، لكن ذاكريت اونين أنين إ ،ال -

 بوصويل إىل ه ا املكان.
لكّنك تت كر األحداث ال  سابقت وصاولك إىل ها ا     -

  لك؟املكان، أليس ك
أت كر أنين كنات   مساكين.. مث   قتاال ماا.. مث      -

 استيقظت.. فوجدت نفسي ها هنا..!
وهو ك لك، حتتاج إىل بعض الوقت لتستعيد عافيتك ليس  -

 إال.
دكتور، إال أن  يا أستميحك الع ر لسوء التفاهم الواقع بيننا -

وجودي   مسكين شيء ووجودي ها هنا شايء آخار.   
سيدي، إنين ال  يا تصلك كاملة حىت اآلن يبدو أن فكريت مل

أنتمي إىل ه ا املكان؛ إن أمسي هو فرانسوا ليو بروجيياه،  
حنااء علاى   وال أقطن   ه ه األ ،أعمل رسا  كاريكاتور

لفرياد دي  أطالق، أنا أسكن   سان موريس   شارع اا
 .(1)موسيه

                                     
(1) Avenue Alfred De Musset, Saint Maurice. 
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 فسأل الطبيب متهكمًا:
 رى؟تُ يا وأين يقع ه ا الشارع -
 نيس؟   -

 نه فهم فتابع حديثه:أمل يبد على الطبيب 
 دكتور ال تقلقين أكثار مماا أناا     يا   فرنسا؟ أين أنا -

 فيه؟
ضحك الطبيب متوقعًا أن يبادله املريض املزاح، إال أنه الح  
تعابري وجهه اجلّدية فتأكد له أنه مل يكن ميزح قط، والح  أن لغة 

ته، وأن هناك شيئًا   صاوته  جنليزية متمكنة أكثر من لغاملريض اا
جيعله يؤمن أنه ال يّدعي ما يقول، فارتأى أن يفحصه مّر  أخارى  

أن يستعجل التشخيص، فنادى لاه   دومل ير ،بأنا  وإسهاب أكثر
جابة عنها، مث جااء  سئلة ال  يصعب ااطبيبًا آخر سأله نفس األ

طبيب آخر وآخر وآخر، وحتدثوا مع بعفهم عن حالته بلغاة مل  
ليهم متوساًل، وبعد أن أهنوا الكشاف  إن يفهمها، وكان ينظر يك

ليه الطبياب األول  إالسريري وأخ وا منه عينات دّ  وإدرار عاد 
 وسأله قائاًل:

 مسك مّر  أخرى؟اما  -
 فرانسوا بروجييه. -
 عمرك؟ -
 تسعة وثالثون عامًا. -
 وما جنسيتك؟ -
 فرنسي. -
 متزوج؟ -
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 ق.مطّل -
 ص؟ وأشار إىل أكول.هل تعرف ه ا الشخ -
 بالطبع ال أعرفه! -
 وهل تستطيع أن تت كر اليو  والتاريخ؟ -
. ه ا آخر تااريخ  6042اخلميس، الثامن عشر من فرباير،  -

 أت كره قبل أن...
وهل تستطيع أن تقول يل أي شيء تعرفه باللغة الفرنسية لو  -

 مسحت؟
 ؟(1)مثاًل.. سيكوا سي بورديل -
 وماذا تعين؟ -

 مستظرفًا: فأجاب
 جيبك عّما تعين!أففل أن ال من األ -

كيف نزلات   قيراقب احملادثة مصدومًا ومري مصد كان أكول
ه ه القوى العجيبة على نسيبه ليتحدث م ا التمّكن والسالسة بلغاة  

يساتمعون إىل احملادثاة    ،جنبية؟ وتطّلعت ك لك وجوه هنمة تّواقةأ
ي جديد يصادر مناهما،   اخلرافية بني الطبيب ومريفه ويلتقطون أ

وجتمع آخرون خلف سابقيهم ميّطون رقامم ويرجتون أن يشااهدوا  
سطور ، وجتمهر املاّر  الففوليون يساألون  ولو بريق ه ا اانسان األ

سبقني ماذا هناك، يهمهمون ويدمدمون، فدومنا شّك أن احملادثاة  األ
 ه ه ستصب  حديث الساعة   املخّيم.

زحا  امرأ  متوسطة العمر يبدو مان  وانبثقت ك لك من بني ال
كانات   .بّد أهنا زوجتاه  سحنتها أهنا تعرف املريض حّق املعرفة، ال

                                     
(1) C'est quoi ce bordel. 
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 وكانت الشرايني الزرق تاربز صغري  احلجم كبري  احلوا  واملالم ، 
من رقبتها، وكانت ترتدي عصابة محراء جتعل وجهها أصغر مما يبدو 

ضاحكة  تم وتدمد تتمبكثري. شّقت اجلموع ودنت من سرير املريض 
لثمت فرانسوا بروجييه بقبلة صغري  على جبينه وجلسات   .مستبشر 

على مقربة منه، وتكّو  جبانبها صبيان وبنات صغار فاور جلوساها   
 جبانب املريض.

ال أحد يعلم كم كان عدد املوجودين واملتنصتني، لكنهم ليسوا 
األساطري  وحيكتقاويل تباعًا بالقليلني، وكلما كثر العدد كثرت األ

حول البطل العائد املثقل باجلراح ال ي وهبته السماء معجز  ليتحدث 
بلغة جديد  ومتقنة مثل لغته األ . وال شك أن ه ا اخلارب الطاازج   
سينتشر كالعدوى الوبائية   زمن قياسي   كل املخيماات. خارب    
متخم  بالغموض، خسار  كبري  إن مل يبالغ   حكايته ويهّول ماا،  

الرمم من أن ه ه احلكاية العجيبة ستثري القالقل والبلبلة الا    وعلى
كان ياي آبور أو باألحرى فرانسوا بروجييه   مىن عناها. فكاان   

عاداد املتجمعاة   مرته كثر  األأجيهل ما يفوته وراء الكواليس، وقد 
عجبه حال وجوههم الكاحلة، فقال بلهجة متهكمة يشااور ماا   أو

 الطبيب:
ذا الحظت فأناا  إدكتور؟ و يا لزنوج أو ما شابهنا ااهل مز -

 .ما مثلهم بشكلأبدو 
سيدي، إال أنه  يا ما زلت أرجو أن تكون حمقًا   خياالتك -

بلغك إن األمر خيتلف قلياًل أخّيب طموحاتك وأيؤسفين أن 
 عّما تتوقع.

 ماذا تقصد؟ -



98 

ال شيء مؤكد حىت اآلن، لكنين أعتقد أنك تعاا  مان    -
ال أعرف، ه ا الرأي سابق ألوانه، ولكاي  «! يِشراد عقل»

جراء فحوصات مكلفاة،  إبّد من  نتأكد من التشخيص ال
وحتاليل خمتّصة، وصور  رنني مغناطيسي لدمامك، وها ا  

 الترف ال جتده حىت   جوبا ل سف الشديد.
 فهم شيئًا مما تقول!أمل  -

جابه الطبيب بصوت خاٍل من أي تعبري كأنه يرياد أن يناهي   أ
 احلوار برمته:

سيدي الفاضل، أنت لست فرنسيًا   شيء. أمسك يااي   -
واك آبور، أنت جندي شيلكاوي   قوات حف  الساال   

 ، إنك متزوج ولديك...فّشود من 

طفال اجلالسني على األرض، لكنه متلمل   وأخ  يعّد بسبابته األ
 حلظة ما وفّفل أن يسأل الشاب الواقف جبانبه فأجابه:

 واتا.آبيجو  -
تعيش حاليًا   والياة   وأنتسيدي،  يا لديك مخسة أطفال -

عايل النيل   جنوب السودان،   ملكاال، وحتديادًا     أ
«... إيثباتكوي»  قطاع  أكثرخميمات الالجئني، وحتديدًا 

 هل... فهمت...
متها بينه وبني نفساه،  أوقبل أن ينهي الطبيب مجلته األخري  ال  

ن يتركاوا املاريض   أجرب اجلميع أهول وخميف، وقع دوّي انفجار م
واحملادثة وكل شيء ويتجهوا إىل اجلانب اآلخر ليشاهدوا ما حدث   
األرجاء. حّل بعد ذلك ذعر  ولغٌط وصراخ  وهلع  مبامات. وكاان   
الكل يرتطم بالكل، مل يستطيعوا رؤية شيء مما حدث، ألهنم ماا أن  
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نفجار حىت انبطحوا على األرض عزموا النّية على التوّجه حنو مكان اال
 م عورين...

 أقرب وأعنف من االنفجار األول بكثري! ٍنفقد وقع انفجار ثا
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(5) 

وال بّد أن نبّين هنا بعض األمور عن ماهّية صاحب ه ا اجلسد، 
ياي ود واك آبور، قبل أن نشرع باحلديث   شيء آخار لتكتمال   

اجة إىل األحاجي الصور  ال  سبق أن رمسناها لدى القارئ دون احل
والفرامات، ذلك أن التقدير ال ي يتمتع به ياي آبور لايس جدياد   
العهد كما يتصور بعفهم، بل قد جاء نتيجة سببني رئيسني؛ ياربز  

حرزه وصنعه بنفسه   مدينة ملكال، فكاان  أأوذما من امسه ال ي 
شخصًا حمبوبًا مساملًا وشجاعًا باساًل. مل يقبال أي منصاب مان    

حزاب املشروطة، وعلى الرمم مان  رضت عليه من األال  ُع املناصب
عايل النيال،  أابن  بأنهأنه يعترب شيلكاويًا دومًا، فقد كان يعّرف نفسه 

 ويقول إنه نصري الوحد  والسال .
وكان مؤيدًا بشد  للمصاحلة بني القبائل من أجل املفي باحليا ، 

مل يعتربه مواليًا له،  اًدن أحأورمم أن سلوكه العا  كان فردانيًا لدرجة 
   ؤهحىت الشيلكاويون كانوا يرون فيه متملقًا لبقية القبائل، وأما زمال

، مًاليكون زعي ءنه ال ينقصه شيإقوات حف  السال  فكانوا يقولون 
له احملبة واالحترا  باعتباره مثااًل  ونوكان مجيع من   املخيمات يكن
نصاره تبجحاًا  أدمة ملكال، وأكثر حّيًا ألبناء جلدهتم املرابطني   خ

نسابه الكثريين، وكان   نظرهم رمزًا للكفااح مان   أقاربه وأكانوا 
 فالح جمتهد إىل عامل حمتر  ومرابط معروف.

وأما تقديره الثا  فيربز بسبب احنداره من أصل ونسب مرموقني 
من فّشود ، وكان والده كااًل مقتدرًا ومبّجاًل وذا حفور متسلط   

وك وما حوذا من قرى وأطيان. فرض والده احترامه على باين  كود
جلدته، وكانت سريته النجيبة وتوقريه للغري وكرمه مري احملدود وراء 
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مسعة بال شوائب   مملكة شّلو بني ضف  النيل األبايض الشارقي   
 وبني املومو مشااًل والتونكو   أقاصي اجلنوب.باي والغر

عن جد، وقد قفى  أبًاالزراعة كانت أسرته مشهور  باحتراف 
راضي الواسعة ال  تتجااوز مسااحتها   ياي آبور شبابه   تلك األ

وكانوا مشهورين «. أي ما يقارب السبعة عشر هكتارًا»أربعني فّدانًا 
جدًا بزراعة الدخن وال ر  والسانط الساّيال، وبتربياة املواشاي     

ماّد   والدواجن، بل إن أسرهتم كانت متفاّرد  بزراعاة الادخن    
الثمانينيات، وكان بقية الفالحني يستشريون والده الكال ليمانحهم  

نتاج، إذ كان باستطاعته متديد مواسم سّر مفاعفة احملصول وزياد  اا
الزراعة   عروتيها، الربيعية   بداية أبريل واخلريفياة   منتصاف   
يوليو، وكان خبربته العالية يستطيع استحصال ست حّشاات مان   

 املوسم الواحد على أقل تقدير.الدخن   
إال أن الكال كانت لديه نقطة ضعف واحد  وهي النساء، فكان 
ال يقوى على سحرهن وخياذن، ومل يكن يتاوا  عان ااااذهن    

وما دا  ذلاك   ،، ما دامت بركات األب نيكانق جتود عليهزوجات
 ل ُأسرهن.يرضي ويبّج

هنا مل تكان  شّ ت عن القاعد ، أل« جىن»إال والد  ياي آبور 
ربيبة أسر  عريقة   شيء، كانت حمدود  ال كاء وخرساء مل تنطاق  
كلمة حىت مماهتا. ورمم أن بينها وبني الكال قرابة من نوع ما إال أنه 
تزّوجها عن صغر ألجل أن تساعد   أمور املنزل والزرع واملاشاية،  

وففاًل عان بسااطتها    .ومل تتعد   نظره مستوى اخلادمة الدؤوب
أو لعناة   يئأل سكفليها   أعني البعض إس اجتها فقد كان ُينظر و

مشؤومة ألهنا مل متن  زوجها الطفل إال بعد أكثر من عشر  أعاوا ،  
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وحىت ال ين علّلوا سبب تأخرها كانوا قسا ، فقد نسبوا عقمهاا إىل  
 لعنة حرمتها اخلصوبة وأصابت رمحها مبرض مستحيل التشخيص.

  مبرار  عقمها، مل يترك الكال على عاشت جىن حياهتا مكسور
ناواع  أحاله طبيبًا وال شيخًا إال وعرضها عليه، وجّرب معها كال  

خبر  دون أن جتدي نفعاًا، ودون أن  عشاب والعطور واألدوية واألاأل
مان رمحهاا    ُيِئسيتغري شيء. وما كان محلها بياي آبور إال بعد أن 
رضات بعاد   وما وكان قد تزوج زوجها عليها زوجتني. زاد حنوذ

الوالد  مبّد  قصري  ووافتها املنية   سن صغري  ومل تترك لياي آباور  
 .قًاشقي أخًا

شقاء عشار  وماري   خو  مري األوعلى الرمم من أن له من األ
لياه كاابن   إ، إال أهنم كانوا يففلون النظر ر عش ثالشقيقات ثال

ات اخلرساء املكروه ال أكثر. وكانت طفولته جماّرد  مان الا كري   
أملب ال كريات من أن تكون حلظات  واملغامرات السعيد ، ومل تتعّد

حادياث  أخاطفة وباهتة، كاللعب والركض واستراق السمع علاى  
 .الّدليبالكبار أو قطف ومجع مثار 

إال أن أشد ال كريات وقعًا على نفسه حدثت   أمسية قبال  
شااطئ  ثالثني عامًا، طاف ياي آبور فيها مع أخيه الصغري أطاراف  

هنااك، ألن  إىل  ابيض، رمم هني الكال عن ال هاب وحدمهالنيل األ
قاع اجلرف مادر  وال تستجيب ذا القد ، لكنهما وصاال الفافة   
والعرق ةرق عينيهما والبعوض يلسعهما دون رمحة، مل يكن هنااك  
 عاأحد   تلك الساعة، شرعا يغسالن وجهيهما مباء النهر البارد، وخل

على األرض يتراشقان املاء ويتأمالن صفاءه املتاألق.  وجلسا  ثيامما
اعتقدا أن ال أحد يأيت اآلن وقبل أن تكتمل الفكر  قفزا   املاء ومها 
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، وما أن قهانزعاج أوراق نبتة النيل، كانا يصرخان ويقهإيتحاشيان 
خرجا حىت وجدا والدمها فوقهما والغفب مستحوذ عليه، وّبخهماا  

املسّبة واملالمة وقعت وكالعاد  على ابان   وقت اك أشد توبيخ. لكن
أي حال. أما الكال فقد   اخلرساء، وسيكون بديهيًا املخطئ الوحيد 

باّد لاه أن    كان مدركًا لالستهجان وواعيًا جلدّية املوقف، وكان ال
 أو أن يسّفر ابنه إىل مكان آخر. للقدح يفع حّدًا

ت أوقات حوال   األرض وكثرو  التسعينيات، تدهورت األ
اجلفاف، وتقلب املناخ وأصفرت احملاصيل وتوقاف مناو نباتاهتاا،    
وبالنتيجة فإن األسر  ضعفت إمكانياهتا وتدّنى عائدها وبدأت مالذا 
ه اومواشيها باملرض وال بول. واستغل ياي آبور ذلك الوقت وسأل أب

 أن ينتقل للعيش مع عّمه   ملكال ليمتهن التجار .
موال عماه،  ألكال، حىت أصب  مؤمتنًا على وما أن انتقل إىل م

صدقاء. فلم يكن ياي قت مثايل الكثري من املعارف واأل  ووكسب 
. وحاف  حًاآبور يعاقر اخلمر ومل يدخن ومل يزِن أو يقامر أو يبيع سال

حت ى به   النجابة والساداد.  ُي اًلعلى مسعته الطيبة حىت أصب  مثا
لمه وروحه املطاوعة السمحة. وعلى والتز  بتجهيز املخازن بسرعة تع

الرمم من أن األوضاع   ملكال مل تكن تبشر باخلري، إال أن ذلك مل 
 يثبط عزميته قط، وبقي على ه ا املنوال متفائاًل ومثابرًا.

؛ أوكاج ثةوهناك تزوج ابنة عمه نيانو، ال  وهبته من األوالد ثال
وكانت زوجته نياانو   ؛ لينا وكيمو.نيوأمو  ووا ، ومن البنات اثنت

قوية وعزيز  النفس، وكان مبقدورها الّلف بنساء ملكال سبع لفات. 
بقيت طوال حياهتا وفّية ومساند  لزوجها، حىت حني طلب والدها أن 

باها. وفّفلت، كماا  أبة، مل تطاوع ينتقال للعيش معهم   حّي اجلاّل
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   امللكية.تكلفته  نيتحمال ًاصغري تًاابتغى ياي آبور، أن تقطن بي

من تلك احلكاية إال توارخيها. ومنا  أن   و  هناية األمر، مل يبَق
حدث االنفصال، وعقب اشتداد الصراع القبلّي ونشاوب احلارب   

شيء على حالاه،   األهلية   ملكال وعمو  جنوب السودان، مل يبَق
بل أصب  الكل حتت وطأ  السالح. ومل تكن احلرب مرحلة مؤقتاة  

هاية والزوال، كانت احلرب أسلوب حيا . إذ ُهادمت  ليتوقع ذا الن
هبت املمتلكات وضاعت ش ر م ر   الدوليب واجلّلاباة  البيوت وُن

، وحتّول املقتدرون من فيهاوامللكية والرّي، ومل يعد من سوق ليتاجر 
بناء ملكال إىل جنود ومسلحني، وهتجر الباقون ما بني املخيماات  أ

ّر جبلده من كان احلّ  إىل جانبه ما واملساعدات. ومات من مات وف
 بني جوبا وناصر وبور، أو إىل خارج البالد.

أما ياي آبور فقد ضاع مجيع ما بناه وما جناه   حلظة واحاد   
االعتيادية ال  كانت متاّر أماا     األشياءوحتّول إىل هشيم، ومل تعد 

ناظريه اعتيادية   شيء، واضطّره الوضع أن ينفّم علاى مفاٍض   
ساكر ويلتحق بقوات حف  السال ، وأسكن   املقابل أسرته وإّياه للع

رقم   سجالت الياونيميس   ض  املخيمات، وأصب    النهاية حم
 التابعة ل مم املتحد .

سلفنا قبل قليل، أ   مانصاف إن أردنا الدّقة واملوضوعية ومن اا
بال  فإنه مل يكن شخص ياي آبور ال ي يقطن املخيمات وسجالهتا، 

ياي آبور هو اآلخر   تلك الليلاة  « انتقل»فرانسوا بروجييه. ورّبما 
 ليحّل   جسد آخر وعامل آخر وحيا  أخرى.
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 الفصل الثالث

 6182 فبراير 62العراق /بغداد
 

(1) 
مل تكن مراجعة الطبيب النفسي   هناية املطاف عدمية الفائاد   

فقد أدركات   واجلدوى كما كانت تتصور هالة، بل العكس متامًا.
خطأها، وتالشى امتعاضها بعد أن شاهدت ما فعل زوجها   عياد  

ه ا ليس عليًا نفسه، وال باّد   الطبيب، بل مل يبق لديها شّك أن عليًا
أن يكون هناك شخص آخر حمبو  خلف جسده ال يستطيع التواصل 

سونك حاملا عادوا إىل املنزل وكاشفته  - معهم، وهك ا انفردت جبن
شارات مياءات وااة، على قدر ما استطاعت، بعد الكثري من ااباحلقيق

والتلوةات، وأفهمها وأفهمته أنه من كوريا الشمالية وهاو اآلن    
 العراق.

أما الطبيب النفسي فقد أبدى رأيًا مغايرًا متامًا وشّخص حالاة  
ليه هالة من معطيات، وقال إعلي تشخيصًا ال يتناسب مع ما توصلت 

يعا  من اضطراب ذها  حاد، وإن ها ه   - مبدئيًا - يًاذم: إن عل
السلوكيات املشوشة واللغة املبهمة ال  ال ميكن التكّهن مبحتواها تعود 

ضاف أن حالته حتتاج إىل استقصاء ومتابعاة  أو .إىل اضطرابه ال ها 
أكرب للوصول إىل تشخيص هنائي سليم، وأن احلالة أيفًا حتتااج إىل  

األسر    الوقت الراهن، ومن أجل أن يّتم قبل من  صرب وتفهم أعمق
ذلك كان من املهم أن يوصي األسر  أن تأخ  له شهرًا إجاز  مرضية 
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على أقل تقدير، وطلب ك لك منهم االلتزا  خالل ه ا الشهر بتوفري 
 واعيدها.  معطائها إالعقاقري و

وقد اتفق مازن كليًا مع الطبيب   أمر التشخيص. ومل يكان  
يديه حيلة، ومن مث ماذا تبّقى لكي ال يستسلم وال يعترض على ماا  ب

قيل؟ كان يائسًا حمبطًا أشبه مباّلح احترقت سفنه دون إرادته، وليس 
أمامه شيء سوى التقد  واكتشاف البقاع اجلديد . وكاأن مازناًا   
ةاول   موافقته الطبيب أن يوفر حالة سال  داخلي بني عقله وقلبه، 

ناع نفسه بصور  ما بأن ما قاله الطبيب حقيقة ال مباار  قإأو ةاول 
. كيف ال والطبيب يتحدث وجييب بلباقة واثق ومتمار  باال   هعلي

 جاباته نابعة من خرب  عارف وممارسة ضليع.إتعّجل وارتباك، وإن 

بابتكار منهاج يومي حافل ذاا  هالة جانب آخر، شرعت  ومن
احاد  مباا أن ها ا    سونك، وقررت أن ال تفيع دقيقة و - وجلن

ماٍد ماري   أالشخص الدخيل سيبقى معهم   املنزل من  اآلن وإىل 
 معلو .

فقاد  وعلى الرمم من أهنا مل تتأقلم بسهولة مع الوضع اجلديد، 
صامت بعض القواعد الداخلية لتهيئة املعيشة سوية، واتفقات ماع   

سونك مثاًل على أن يفترش األرض للنو  لياًل، وأن ال يعاود   - جن
 فراش الزوجية بعد اآلن، وشّددت على أن ال يدخل وخيرج مان  إىل

الغرفة من دون علمها املسبق. ولكون أمور املنزل تقع على عاتقهاا  
وعملها اليومي   املنزل ال يرحم وقتها، فقاد ارتفات بابعض    
اللحظات املسروقة هنا وهناك لتكتشف أكثر عن أمر ه ا الشاخص  

كانت تساتيق  أول الصاباح   الغريب ال ي يسكن زوجها، ل لك 
وتباشار  وتوضيبه وتنظيفه وتعّد الفطور ل سر ، وتقو  بترتيب املنزل 
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تيهما ضا بإعداد الغداء، ومن مث توق  الطفلني وتقاو  بتباديل حفا  
وتطعمهما وتلبسهما النظيف من املالبس، وحني ينتهي كل ما سبق 

 سونك. - تبدأ بالتواصل مع جن
د  دث بيناهما معّقاد  ومتاردّ   كانت طريقة التواصل والتحا

ميكن اعتبارها أن ه ه احملادثات  سّلمناذا إوخجولة بادئ األمر، ه ا 
لفاظ ال  يستعملوهنا   احلديث بينهما على حمادثات، فلم تساعد األ

تلوةاات  وشارات إحاديثهم أن تكون بسمات وأالتفاهم، ومل تتعد 
ان صورًا على الاورق  حيان يرمسمياءات. بل إهنما كانا   بعض األإو

لشرح مقاصدمها، أو يبحثان عن صور وخرائط   اذااتف النقاال   
ويتواصالن عربها. ومل تكن ه ه الطرق بالتأكيد تكفي لالستمرار   

 التواصل، ففاًل عن تبادل األفكار واملعلومات.
وذ ا حاولت هالة أن تستعمل املترجم الفوري باني اللغاات   

ما لغة مشتركة لتبادل األفكاار، فكانات   وكانت تأمل أن جتد بينه
تكتب الكلمة من جهة باللغة العربية وارج   اجلهة األخرى علاى  
شكل رموز وخطوط حمّير  باللغة الكورّية، واكتشفت بعد ذلاك إن  

ليست هي نفسها اللغة الكورّية « التشوسونو»اللغة الكورّية الشمالّية 
إن احلاجة أّ  االختراع، فإن هالة وعماًل باملثل القائل: «. اذانكوكيو»

للترمجة يقو  بتحويال الكلماات باني     يًاقاموس ًااكتشفت برناجم
ساونك بنفساه استكشااف     - الكورّيتني، وب لك يستطيع جن
، مث يقو  بدوره بترمجتاها  واأللفاظاالختالفات   الكلمات واللكنة 

 ليها باللغة العربية.إ
ًا وخاارج عان مادى    نعم، لقد أصب  املوضوع أكثر تعقيد

على شيء ينصادمان مباا    اتفقادراكهما، وكانا كلما إاستيعامما و
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من حّل آخر. فهالة  أيديهمخيرجان به من نتائج خمتلفة، ومل يكن بني 
ال؟   تسعى إىل معرفة ماذا حّل بزوجها وأين هو اآلن؟ وهل هو خبري أ

سونك أيفًا يسعى ليعرف من هو صاحب ها ا اجلساد؟    - وجن
من شاكلة ها ه   هومري هاذا حدث معه ه ا األمر بال ات؟ ومريومل
جياد احللول إعلى ويساعده سئلة الكثري، فكان ةّث أحدمها اآلخر األ

 حساسهما املستمر بالتيه.إرمم 
سونك خماوفه مما حوله واستوعب  - وشيئًا فشيئًا، جتاوز جن

ميكان  ماذا يكون بني أفراد األسر  ومن يكون كل فرد منهم، وال 
نكران دور هالة الكبري مبساعدته   ذلك. ومع الوقات، أحاس   

ذا نظرنا ما ا املنظاار   إسونك بينهم باالندماج واأللفة، و - جن
فيمكن اعتبار أنه أصب  أسري عاداهتم، فقد آلفهم وتعاّود علايهم   
وأحب تعوده عليهم، وكان ةّس دومنا سبب بأنه مسؤول عناهم  

ن يعشق الطفلني خاصاًة ويساتمتع   وعن محايتهم ورعايتهم. وكا
مبحاكا  حركاهتما ومالعبتهما. ومن أجل أن يتعايش بينهم أكثار  
فقد نصحته هالة بأن يكثر من االخاتالط مام ويتماشاى ماع     
تصرفاهتم، واشترطت عليه أن ال يتكلم بلغته الكورّياة الشامالية   

 أمامهم، حلني إجياد حّل ما ذ ه املأسا .
سونك من الغرفة ووجاد   - ل جنوحدث ذات صباح أن نز

على عينيها نظارهتا السميكة  وهي تفعاألرض  تفترشاحلاّجة أ  علي 
 - قبل طبخه. وما أن رآهاا جان   األرزحفنها صينية لتنظيف  و 

سونك حىت جلس جبانبها واحتفنها وشرع يساعدها   رفع الدنان 
ة هي ومن دون شك فإن هال األرز.حجار الصغري  والشوائب من واأل

ويطبطاب علاى    صاحبة فكر  املواسا  برّمتها لُيطمئن األ  العجوز
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ولكن املسكينة انصعقت من قدو  ابناها وتاأثرت كاثريًا     كتفيها.
تفلتهما . فبقيت ممسكة بيديه ومل - كما كانت تظن - لتحسن حالته

سونك التجاعيد واخلطاوط   - من شّد  احلبور. الح  جن بسهولة
جوز، وأهاجت مالحمها السمحة لديه شافقة  املرسومة على وجه الع

مري مسبوقني، وبدا له وكأن وجه ه ه العجوز ميّثل الطيباة   فًاوعط
 البشرية حبّد ذاهتا.

ولكن حدث أمر مريب ال ميكن تفسريه بالكلمات، فقد تعانقا 
التقااء   كاان وأخ ا يبكيان وينحبان دومنا رادع وسابب، ورمباا   

  فهام   وتبّحرةّير حىت من تعّمق  ، وإطالق العنان ذما،شاعرمهام
طبيعة النفس البشرية، إذ إن للطبيعة شؤونًا   مثل ها ه املواقاف،   

  للنفس البشرية عمق ولغز من الصعب أن ندركه أو حىت أن نتبّجو
منهما كان مربوطًا باآلخر  دراك جزء بسيط منه. وكما لو إن كالًّإب

لشاعرية تبّسمت العجوز و  محأ  ه ه اللحظات ا .خبيط من الدموع
بالدموع، وكان لساهنا يلاهج دون   تانها مغسولاابتسامة حزينة وعين

 دراية بالصلوات والدعاء.
سونك على الطرفني بالفائاد ،   - التواصل بني هالة وجن عاد

، وشرعت تعّد له الل ي  من بشيءفمن ناحيتها مل تقّصر   مساعدته 
د الطعم وامل اق، وشارك هالة انبهاره األطباق العراقية حىت أنه بدأ يتعو

كالت مل جيّرما فمه من قبل كالدوملة والتبسي والتشاريب.  أبطبخها 
صحي  أنه كان ةكم على الطعم باللسان ال ائق ال باللسان الناطق، 

تقن أإال أن هالة كانت تفهم أنه معجب مبا تطبخ من طعا . وك لك 
باملرق وشرب الشاي  رزاألسونك سريعًا مسك امللعقة ومزج  - جن

   قدحه الصغري خبفة ومهار .
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سونك  - و  أحدى املّرات، تناهى إىل مسمع هالة صوت جن
 - را يو» الباي وهو يدندن أمنية بلغته األ ، كانت أمنية صوت قل

يقااع  إنصتت جيدًا إىل أتبّينت مصدر الصوت وسعت جتاهه، «. مي
مجادت    تسمع حاىت  اللحن اذادئ. وما أن تأكدت مما كانت 

ليه وتوسلته أن يترجم ذا إوت كرت صوت زوجها. توجهت  مكاهنا
منية، أحرجها تكرار الطلب خمافة أن ال يفهم مقصادها،  كلمات األ
 سونك مل خييب ظنها وترجم ذا الكلمات: - لكن جن

 يامن أعمق خلجات قلب
 أمي أقول لك

 بكل صدق وأمانة
 لريتاح الفمري

 يةاحلان  وألنك األ
 النازف ال يندمل جرحهباي إن قل

 إال من عطفك ودفئك
و  محأ  ما يدور حوذما من أمور عصّية على الفهام، وجاد   

ن عالقته م ه املرأ  قد تطورت دومنا وعاي وإراد ،  أسونك  - جن
وأصب  كل منهما يتطلع للتحدث مع اآلخر. وعلى الرمم من أن وجه 

بل يوحي شكلها بعّفة وطهر ماري   ،هالة ال يدفع إىل أفكار مري الئقة
متصنع، فإنه سقط دون دراية   دوامة هو  وهاجس ومرا ، وال بّد 

صابعه حول رقبتها أو أله من أن يشتهيها بطريقة ما ويشتهي أن يفع 
 ه   شعرها ومري ه ه األمور من خواطر الغراميات.اأن تسب  يد

 - ن جنأكن جياز ممإشار  هنا وبأكرب سراع وااوال بّد من اا
 يّدعيهسونك مل يكن من النوع كثري العالقات مع النساء، وكل ما 
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إال  ووخيتلقه ألصدقائه وزمالئه   العمل   كوريا الشمالية ما ها 
حمض هتويالت ومغامرات خيالية، وكل قصص الغارا  واللياايل   
احلمراء مع البغايا واملومسات واخلليالت امللتهبات واذائجات وهّن 

بامسه صارخات مثارات من حلظة دخوله خمدعهن إىل حلظة يلهجن 
خروجه هي حمض أوها  من صناعته واختالقه هو وحده. لا لك  
كان من املستحيل عليه أن ميّيز ماذا تكون مشاعره اجتاه هالة، وهل 

هاي جمارد     حب وهيا  صاادق؟ أ   هي مشاعر اشتهاء فقط أ
ف؟ أو هل هي أو حلظات شبق أو ففول أو ضع ،اختالجات توّحد

هي مشااعر انشاداه     تعلق وشغف، أ  عجاب وتقدير، أإجمرد 
طالق، سّيان لديه كل يستحق ال كر على اا ئًاوحبور؟ أوليست شي

ه ه الكلمات وكل ه ه املشاعر واألحاسيس، وال دليل لديه ليمّيز 
بينها، وكيف لشخص ناقع باحلرمان مثله أن يعارف مثال ها ه    

 األمور.
ك أن يثبت ذالة أنه ها هنا موجود وذو فائاد   سون - أراد جن

يشبه أن يكون موقاف   فًاأكثر مما كانت تظنه، وأخ  يقف معها موق
من ةميها وخياف عليها، وقد الحظت بدورها ذلك ومل تعّلق علياه  
شيئًا، وباألحرى كانت افي وجاًل خفيًا من جانبه بشكل ما، إال أنه 

حبجة قتل الوقت الرتيب، وأخ   جتاهل تصرفاهتا وشرع يكسر احلاجز
ثري من األمور، كترتيب الغرفة مثاًل أو   كيقّد  يد العون واملساعد  

طفال إىل مكاهنا   الرفوف أاملتناثر  من مالبس ولعب  األشياءإعاد  
أو الدواليب، وكان ال يتهاون بااسراع هارعًا ليقو  بتهدئة ومحال  

مرهتاا مهارتاه   أوك لك  .نزلالصغري  حينما تنشغل هالة بأمور امل
بتصلي  باب الغرفة ال ي كسره مازن حينماا اقتحمهاا   الليلاة    
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سونك بدأ خيجل أن يدخن داخل الغرفاة   - املشؤومة. حىت أن جن
حّس أن دخان سجائره يتارك رائحاة   أواملنزل بصور  عامة حينما 

خادشة ل نف جتعل اذواء مستحيل االستنشاق. و  كل مّر  كاان  
فعاله احلسنة وهي تقو  باملقابل مبدارا  سرورها عن أهرها خبدماته ويب

 فعاله باخلجل ال مري.أوقع 
فعال من برناجمه اليومي ومل تغِن ، مل مت  ه ه األاحملّصلةولكن   

 كر عن الشعور بالرتابة واالنتظار وامللل، وكانت السااعات  بأثر ُي
يكن يعمل أكثر مما سبق متفي داخل املنزل كأهنا تثاؤب طويل، ومل 

وانتبهت هالة إىل ذلك وقررت أن تشاغل   .ذكره مما كان يراه أمامه
عدادات هاتف علي النقال ولغته ليكون كورياًا  إوقته أكثر فغّيرت 

ه ه احليلة أيفًا، رمم ما للاهاتف   دبكل ما للكلمة من معىن، ومل تف
نشاورات  من مقدر  رهيبة على قتل الوقت وتفييع النهار بتصف  امل

، إال من قبال  سونك مثلها - ومقاطع الفيديو ال  مل يكن يدرك جن
 أهنا مل تساعد   حقيقة األمر إال قلياًل.

ةّب أن يفعل كان ل لك كان خيرج أوقات املساء للتسكع كما 
تشك، وكان يرافقه أملب الوقت مازن أو هالاة أو   - سابقًا   كيم

ثنااء تساكعهم     أو   ، ما دا  ال خيرج وحده.شخص آخرأي 
سونك بغداد وهي تنتصب أمامه علاى   - الطرقات، استكشف جن

حقيقتها، واكتشف البون الشاسع بني عامله الكورّي والعامل الا ي  
يسكن فيه حاليًا، وبدأ يشعر أن ه ا العامل يبهره بشكل مري مسبوق، 
وبامتته فرحة دافئة وهو يرى كيف أجنلى جّو الغماوض واألسارار   

ي كان يكتنف مدينة بغداد، وأماره نابض احلياا    وجاوه     ال 
 البغداديني وتسارعهم املفرط   الشوارع والطرقات.
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سونك قد اجتاز شوارع   حياته خارج العامل  - مل يكن جن
الكورّي قطعًا، إذ كان ه ا العامل اجلديد، ال ي ةّده القلق والزحاا   

ئ  التعب والسخا ، سفلت الصاعد واخلاسف، ورواوالفجيج، واا
مسنت وامللصقات عليها. كان ذلاك  ر الكونكريتية ال  بلي ااُدواجُل

ليه. وكان باهرًا أيفًا، ل لك كاان جا اًل   إكله حّدًا حمرمًا بالنسبة 
، وأول حاادث  فيهكالسكران حني اخترب أول زحا  مروري يعلق 

للعجب، كم كان وجهه مفحكًا وهو مثار فاامر   يا طريق شاهده.
واملنائر العالية،  ينيقب  الكاظم علىلفّم حني ينظر إىل التماع ال هب ا

وكيف مل  باي،وكيف كان يشّم عبق الكتب املخّدر   شارع املتن
تصدق عيناه هو  الشراء املستشري   الشورجة وصخب التجاار   
احملمو  هناك، وتعجب من سعار احلداثة وتصّنع الرخاء   املنصاور  

 ثرياء فيها.وعملقة قصور األ
أما وجوه البشر   بغداد، فقد كانت متجّهمة ومتكّدر  أكثار  

ألوان بشرهتم مغرب  وكاحلة تشبه لون اخلشب ومن وجوه الكورّيني، 
كبري. وكانت عيوهنم مكفهّر  وماائر  متان     البيّن الداكن إىل حدٍّ

شعورًا مزعجًا للناظر، بل مل يكن هناك شخص له عينان مفتوحتاان  
مل، وكأن ضيق احلدقات هو الشائع وليس العكاس. وهنااك   بالكا

أخ ه االستغراب من عجيب كالمهم، فكانوا يبلعون اذواء وةاولون 
حلقهام   استعمالمدارا  صعوبة لغتهم باملأمأ  واألصوات العالية، أو 

 دون احلنجر  واحلبال الصوتية.
وا ويدخنصدقاء ليشربوا الشاي كان خيرج برفقة مازن للقاء األ

النارجيلة   املقاهي أو يأكلوا الكارزات والفشاار   الطرقاات.    
مسيات تلك ينتبه إىل شافاه املتحادثني   وبالطبع كان يبقى طوال األ
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صامتًا ال ينبس ببنت شفة مهما بلغ احلديث أقصى درجات احلماسة 
جواء بصور  ما، إال أن هوسه األكرب واحلركة، وكانت متتعه ه ه األ

مشاهد  واجهات احملال والقيصريات   شاوارع   كان ينصّب على
 هناك بالغبطة والترحاب. وعيالكّراد  إذ كان ةس دومنا 

عفائه أسونك    - وألول مّر  من  حادث االنتقال شعر جن
خّفة و  رئتيه نقاو ، حىت إن مازن انتبه إىل حتسن حالاة أخياه   

ًا ل لك، كان ساريره واستبشر خريأنشرحت فا ،امللحوظة   ليلٍة ما
يتأمل أن ينتهي شروده وذهانه العقلّي   القريب العاجل، لا لك  
طلب منه وترجاه أن ينفت  معه باحلديث أكثر وأن ال يصمت كل 

طلب منه سونك مل يكن يفهم ما ُي - ه ا الصمت احملبط. لكن جن
فيقو  مبجاراته ببالهة االبتسامات. و  وقت متأخر   تلك الليلاة  

يكن باحلسبان، فقد اتصل رقم دويّل مااتف ماازن:    حدث ما مل
لو.. لكن مل يكن   اجلانب اآلخر مري الصامت جاواب.   ألو.. أ

 فاستدرك مازن:
 لو.. من معي، سأملق اخلط؟أ -

 نثوي رقيق ه ه املّر  بلغة فرنسية ج ابة:أأجابه صوت 
 .(1)كوّني آيل؟ تومازين؟  -
 ماذا؟ -

ال مازن يسمع لغطاًا بعيادًا   عاد الالجواب من جديد، وما ز
خيفة  توّجسخلف مساعة اذاتف بأصوات مل يستطع فرزها ومتييزها، 

من أمر ه ا االتصال. أخفى ارتباكه وأخ  يردد بعصبية وبنرب  صوت 
 لو..".ألو.. ألو.. أعلى من ذي قبل: "أ

                                     
(1) Mazin? Tu connais Ali 
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لو! تبّدل الصوت ه ه املّر  ليحّل صوت رجال جادّي   أ -
 وحاز .

 نعم؟ من معي؟ -
 مازن؟ -
 نعم معك مازن، تفّفل من معي؟ -
 خوك..أأنا علي  -
 من؟ -
انتبه يل مازن. ما أقوله سيصدمك بشكل أو بآخر، لكّنهاا   -

احلقيقة رمم كل شيء؛ أنا علي أخوك. نعم، أقسم لك إهنا 
نين اآلن   فرنساا، مان   إاحلقيقة، وال شيء مري احلقيقة. 

لاو..  أاحد ، الصعب أن أشرح لك ذلك مبكاملة هاتفية و
 لو...أ

شحب وجه مازن من فظاظة املتصل وطبيعة كالمه املساتفز،  
، فصارخ    فًاسخي يًاصبيان بًان األمر ال يتعدى أن يكون مقلأوظّن 

 اذاتف ماضبًا:
 من معي؟ -
خوك أقسم لاك  أمازن أرجوك، أنا علي  يا ن تتفهمأجيب  -

إنه.. بغال  نونة، وأما الشخص ال ي معكم اآلن ليس أنا، 
إنه شخص فرنسي، أليس ك لك؟ أليس امساه فرانساوا   

 بروجييه؟
تلّبس الغفب مازن وانقبفت مالم  وجهه وجومًا فأخ  يزجمر 

ملق اذاتف بوجه املتحادث  أذكره وتدوينه.  ميكنويتوعد بكالٍ  ال 
نفاسه مفبًا. اشتدت قبفته وعّض على لسانه وأخا   أوهو ةبس 
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ساونك فقاد    - جتاه، أما جان يسري خبطوات عجلى بال وعي وا
استغرب األمر واستعجل السري مستدركًا صاحبه ليلحق باه دون أن  

أثر ذلاك إىل أن   علىيعلم من سبب لالستعجال املفاجئ. انتبه مازن 
يزال خلفه، وكان قد نسيه متامًا، فتوقف واستدار وأخا    ال"أخيه" 

 ليه ويتأمله متفرسًا، سأل:إينظر بشزٍر 
 أحقًا أنت فرنسي؟ من تكون أنت؟ -

إال أن الطرف املقابل مل جيب كعادته، وبقي دون أد  تفاعال  
 مصرًا على بالهته واستغرابه.

سونك ارتباك من وقاع   - حاملا عادوا إىل املنزل خامر جن
شارد ال هن يفكر   أمور مل  ئةنباء، فكان يبدو ذاهل اذيه ه األ

كون علي معن   جسد تكن   حسبانه، فإنه مل يتخيل مطلقًا أن ي
فهمته هالة بأن وراء االتصال اذاتفي أ ما إنآخر مري جسده، لكن 

صاوابه وتغّيار لوناه     رعلي نفسه وهو اآلن   فرنسا، حىت طا
واستطال وجهه وأخ  يفكر بأمور مرعبة سنعرج عليها بعد قليال  
بالتفصيل. أما وقع اخلرب على هالة نفسها فكان صاعب التفساري   

ًا من اخلوف والقلق واالرتياح، فاخلرب بصور  أو بأخرى لكونه مزجي
أي   رًا ما دا  علي اآلن خبري وبصحة جيد  يعّد خربًا مفرحًا ومبشِّ

 حال.

نًا وعينااه  سونك الساعات متجهمًا متغفِّ - كان يقفي جن
 منهاسئلة ال طائل أجامدتان هائمتان، وكان يسأل نفسه أسئلة تتبعها 

ذا جواب؛ فما دا  علي معان اآلن   جساد    وال ميكن أن يتوفر
شخص فرنسي فمن البديهي أن يكون شخص آخر   جساده    
كوريا الشمالية؟ فمن ذا ال ي يسكن جسده اآلن؟ وماا جنسايته؟   
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 - ؟ وهل ه ا الشخص يعامال أوك يئس أ وهل هو شخص حسن 
 - ن جنونه قد جّن كما حدث مع جان أ  حسان أإِهي باحترا  و
لك الليلة املشؤومة حني خنق هالة دومنا قصد وتادبري؟  سونك   ت

عااد  أسئلة ال  اصطخبت   ذهنه عنادما  وه ا ميض من فيض األ
 استقراء األحداث والوقائع األخري .

بالفابط   دون أن يعلم ما ال ي حدث لهكان يلعن ويستغفر 
سوى ما يصّور له دمامه من أفكار، فتجده تار  يشكو الظلم الصارخ 

حاق به وأنزل عليه الع اب، وتار  جتده يسأل نفساه؛ مااذا   ال ي 
بااي  فعلت لتعتليين ه ه املقادير؟ أكان من العدل   شيء أن ةّل 

مل؟ أكان ه ا   نظا  احليا  ومقاييساها؟ وإىل  ه ا الع اب وه ا األ
مىت سيظل هك ا هائمًا تالحقه اخليبات؟ وهل يقفي عمره البااقي  

حياان يساّوغ   العاثر؟ وكان   بعض األيرثي مصريه ويندب حظه 
ويسّلم أمره إىل سوء مقادير احل  والقدر ال  اختارتاه دون ساواه   

عماله املشينة ودناءاته احلقري  واخلسيسة! أو قد أولعنته بسبب ذنوبه و
ليمتحن مدى صربه علاى العا اب    ًامساوي ًايكون ما خيوضه اختبار

ال الشائع ال ي ةتوي مجلة والبلوى، لكنه ما انفك يسأل نفسه السؤ
، وملاذا دون سواه من كل العامل؟ وملاذا جسد ه ا «ملاذا أنا بال ات؟»

 هوالشخص العراقي الغريب؟ ومن مث ما احلكمة من كل ذلك؟ هل 
  ؟ أوخمتاربي  يخطأ علم أ  هوعجاز رّبا  حلكمة جبار  جمهولة؟ إ

كلماا حااول    مؤامر  سياسية عاملية خرقاء؟ وكان  ؟ أٍرمستشء وبا
حماوالته إىل  يسباما ال تؤدأمن خفايا احلادثة وكيفيتها و ءتفسري شي

شيء يستحق ال كر، و  كل مّر  كان يصطد  جبدار آخر ال شاق  
 فيه وال منف .
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حسا  بأنه ال شيء وأنه ال مكان له   العامل، بال إن  إانتابه 
مة صّماء العامل قد لفظه إىل مري رجعة وأصب  يعيش وسط متاهة فار

دروب متداخلة   دروب، وكل املفترقات والادهاليز ال   ؛مري ثابتة
تؤدي به إىل شيء ملمو  سوى ه ه املرأ  املاثلة أمامه، املرأ  ال  هي 
دون شك زائلة كه ا العامل اخليايل مستحيل املنال. وهنا فقط شاعر  
ه بعد  االنتماء والفياع، وبدأ اذواء ينتهي من الففااء احملايط با   
واستسلم إىل داء الوحد  والغربة واحلنني، فاشاتاق إىل اذارمونيكاا   
 - وبساطة احليا  وانسيابيتها فيها، إىل أخته وجريانه وعملاه وكايم  

تشك وكوريا الشمالية بأكملها. ومن املقّدر أن يكون ما حوله ومهًا 
ة هل واللغا فارمًا إن بقي ةّن إىل بلده وحياته املاضية، إىل الوطن واأل

 والدفء واملسكن.
 فّفالوا أما األسر  فقد تغريت كثريًا بعد االتصال، صحي  أهنم 

مهم باألمر وتصّنعوا عد  وجود شيء جديد ةدث، إال أخبار إعد  
أنه ليس عسريًا أن يالح  املرء وجود سر خفي يطوف   األرجاء، 
وينفف  السر   تقاسيم وجوههم و  التكّلف الواض    كالمهم 

سونك قد تغريت تغريًا ملحوظًا  - فاهتم. حىت أن معاملتهم جلنوتصر
وحتّول   نظرهم دون مبالغة إىل كائن طفيلي مريب،  ،بعد االتصال

بل ميكن اعتبار أهنم حترجوا من وجوده ومن دخوله إىل مرفة علي بال 
وشيئًا فشايئًا   ،استئ ان، ومن مث ارتدت النساء احلجاب   حفوره

له األرض لينا  بقرب مازن   الصالة حلني عاود    سحبوه وافترشوا
 ابنهم الغائب.

سونك، اعترب ه ه املكاملاة   - ضمنهم جنومن إال أن اجلميع، 
بشرى خري، ورمبا   أيا  معدودات يعود كل شيء إىل ما كان عليه، 
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بل رمبا يعود علي الليلة أو الليلة ال  بعدها، من يعرف؟ وحاملا يعاود  
ًا مامنًا سيسترجع سيادته على أسرته ليتكفلهم ويعاتين  من فرنسا سامل

مم من جديد، بل إهنم رمبا قد ينساون كال ها ه الادراما وال     
 يسترجعون منها أي ذكرى.
سونك اآلن أنه مرعوب من أن تصب   - لكن مهاًل، أدرك جن

هالة   رمبة شخص آخر. مث خامره ارتباك، أنه يتصرف مع هالاة  
 ٍعفعل نااب  ّدما قد يبدو مريبًا من تصرفاته، كان ر ، وأنًاحمرم ًاتصّرف

من الغري ، نعم الغري . فمثله ال يطيق أن يرى هالة   تفكري شاخص  
آخر، أو تفكر هي نفسها بشخص آخر. اآلن فقط أدرك أنه تعّلاق  

نظره ال يتعادى أن يكاون     مالة حّد اجلنون، وأصب  علي معن 
 دخياًل مغتصبًا مري مرموب.
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 نيس/فرن ا
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(2) 
 اثنتانتفجريات قلب العاصمة البلجيكية بروكسل،  ة"هزت ثالث
حساب   ،  إحدى حمطات املترو. ما أسافر  والثالثةمنها   املطار 

ثالثني شخصًا وإصابة أكثر مان   حواىلعن مقتل  ،حصيلة مري هنائية
ي   مائة آخرين. ه ا وقد عقد اجتماع طارئ جمللس األمن الفرنسا 

باريس، حيث مجع رئيس احلكومة   قصر االيزيه مع وزراء الداخلية 
 .والدفاع و..."

الح املكان مقفرًا تقريبًا   تلك الساعة، كانت مقاعد مطعام  
املستشفى تبدو فارمة فرامًا مؤسفًا، ما خال سيد  شابة جتلس وحيد  

ي، وكان لوك وإمييل -   ركن تشرب قهوهتا قبالة طاولة نيكوال جان
بعاد  اكتاراث إىل    ينظرونشخاص من عاملي املطعم أهناك ثالثة 

 شاشة التلفاز وهي تعرض أحداث تفجري مطار بروكسل.
نيكوال؟ فأنا ما زلت حمتفظة برأيي،  يا هل اقتنعت بكالمي -

بل إ  شبه تأكدت أن فرانس ليس مبريض، وها حنن قاد  
فساك، أمل  اتصلنا بالعراق كما رأيت ومسعت احملادثاة بن 

يصدمك حديث فرانس واسترساله معهم باللغة العربياة؟  
نيكوال؟ أال يبدو لك أن ه ه احلجج تساتحق أن   يا العربية
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ن بأعاد النظر بأمرها على األقل؟ أال تشّك للحظة واحد  ُي
شترط عليك أن تقتنع أما يقوله فرانس قد يكون صوابًا؟ ال 

 شك على األقل؟بالفرور ، لكن أال يساورك القليل من ال
إمييلي؟ كّفي عن النطق باحلماقات،  يا عالَ  يساور  الشك -

قتنع بفكر  خرافية كه ه؟ أال تنصتني إىل أكيف تريدينين أن 
كالمك؟ هل حقًا تعتقدين أن فرانسوا مادر جسده وها ا  
ال ي يسكن خلف جسده حاليًا شخص آخار وعراقاي   

تصادق     شياء ممكن أناجلنسية فوق كل ه ا؟ ه ه األ
وأنت وأنا لسانا ممان    ،إمييلي يا ساطري واخلرافات فقطاأل

 يؤمنون باخلرافات.
وماذا سيجين فرانس من ه ه التمثيلية؟ ال شيء، بل كيف  -

خميلتاه مث يصادق     له أن خيتلق عاملًا آخر ال يوجد إال 
ه، ومن مّث نكتشف أن عامله املختلاق  ؤويتحقق قوله وادعا
 ًا كعاملنا ه ا؟كان حقيقيًا وملموس

ميكن اختالق أي شيء إن كان العقل هّشًا ومري حصاني،   -
ال جتعلايين أساهب      .كعقل فرانسوا على سبيل املثال

 قال.عرف ُياحلديث أكثر مما حتدثت، فليس كل ما ُي
 مع ذلك، ما زلت أفّفل أن خنرجه من املستشافى، واآلن  -

تادهورها  نيكوال اآلن. و  حال عد  حتسن حالتاه أو   يا
نقو  بإعادته إىل املستشفى مّر  أخرى.. ها؟ ما قولك؟ لقد 
ذقت ذرعًا مبا نكابد حنن وإياه.. أرجاوك.. أرجاوك، أال   

 تشعر مثلي بال نب لكوننا رميناه   ردهة جمانني؟
 ها أنت تعودين إىل النطق باحلماقات! -



022 

، لكنها ليسات  إليكأعرف أن األمر يبدو ك لك بالنسبة  -
صّدقين، ولست أرمب   تبديد طاق    احلديث  ،محاقات

جرامًا مين ومنك إتكلم جديًا متامًا. كان أعن ذلك، بل إنين 
نفسي على ذلك حىت هناية  وسألو دخلناه مستشفى، أيو  
 أيامي.

 ئهلوك حمافظًا على هدو - عند ه ا احلد، ما زال نيكوال جان
ائه بإمييلي أن تنتاهي  بالرمم من أن املتعارف عليه عند لق باي،النس
خلقا ثنني مل ُيحاديثهما إىل عراك ومالمة وبغفاء، وكأن ه ين االأ

ليكونا على وفاق. وبالرمم من أن إمييلي تتمتع جباذبية ومجال منقطع 
لوك بطبيعة  - نكاره ومن ضمنهم نيكوال جانإالنظري ال ميكن ألحد 

ن من املستبعد احلال. ولوال بعض التجاعيد اخلفيفة حول عينيها، فإ
أن يكتشف املرء أهنا قد جتاوزت الثالثني. كانت ممشاوقة القاوا    
واضحة القسمات مفّصلة األعفاء تسلب العقل دون عناء، وكانت 

بل إن ما تنطق به قد  ،كلماهتا تبدو مقدسة مسموعة وطلباهتا أوامر
يعتربه بعض الرجال من املسلمات البديهيات، وكانت دائماًا ماا   

ا باملغناطيس ال ي جي ب الرجال من حوذاا، لكناها   تصف نفسه
ك لك تفيف إىل ه ه العبار  كلمة فاشلني فتكون العبار  كاملاة  

 والزجياتألولئك الرجال ذوي التواريخ الفاشلة « مغناطيس فاشلني»
 السابقة.

لوك قاسيًا معها ألنه الصاديق واخلليال    - وكان نيكوال جان
   ًاييه، مل يكن رئيس حترير مشاهور والزميل األقرب لفرانسوا بروج

  الوساط الصاحفي    تسابقانه نيس،   حني أن صيته ومسعتاه  
متقدمًا عالمي   فرنسا كلها، وقد قطع   مسريته املهنية شوطًا واا
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اآلن، وباملقارنة بسمعة إمييلي املهنية كإعالمية، فقد كان يسودها  حىت
ساهمت    أّدها قاد  الشّك واألقاويل والغموض. وكان نيكوال يع

انتكاسة صاحبه بعد أن تدهورت حالته النفسية عقب انفصاذما، بل 
  كوهنا إنسانة أنانية  قًارمبا يكون ما يشاع عن إمييلي حقيقة ال تلفي

 ومادية وال هتتم بأحد آخر سوى نفسها.
كان نيكوال يرشف قهوته وميّط رقبته ومييل برأسه ميينًا ومشاااًل  

، وكانت إمييلي تعرف ها ا  باحلديث يكون مقتنعًا كعادته حينما ال
عنه فحاولت التغاضي عن تصرفاته لتتفادى معه الشاجار، وماا إن   
نطقت كلمتها وتطّرقت إىل شعور ال نب واملسؤولية جتاه فرانساوا  

حىت تغّيرت مالم  وجهه وازداد وجومًا وعقد ذراعيه أما   ييهبروج
 والتهكم وقال: صدره ورمقها بنظر  يسودها االزدراء

 وأومهايين  أذّ  ياا  ترى؟ ك ّبيين يا مسعه حقيقيأهل ما  -
. فإن إمييلي اجلّبار  تشعر أخريًا بالا نب وبتأنياب   عييّن يا

 الفمري!
مل تنصد  إمييلي من اذجو ، فه ا ديدهنم   كال حاديث.   
ولكنها حاولت أن تقاو  مّصة النحيب القابفة علاى حنجرهتاا،   

 مًا ل شخاص اجلالسني وأجابت:خففت صوهتا احترا
بالطبع أشعر بال نب، ماذا كنت تظّن؟ إنك على األرج  ال  -

تقبل ما أتتخّيل ما يعنيه ه ا، اع ر  أن كان عسريًا علّي أن 
ال فأناا أشاعر باأنين     أ ةدث لفرانس، وسواء صدقتين 

 مسؤولة عما حدث له بشكل أو بآخر.
 بشكل أو بآخر.. ها؟ -

 تنهيد  أسف مث قالت: تنهدت إمييلي



024 

ليس األمر كما تعتقد، ولعلك مع ور   قساو  حكماك،   -
لكن فرانس ليس عدوًا يل، كفانا عراكًا ولننطلق من الوقائع 

فرانس مل يتقد  قط إىل ماا   على أنيدينا ولنتفق أال  بني 
يتجاوز مستوى طفل صغري، وأنا وأنت ندرك ذلك جيدًا، 

خيربش على أوراق ويرسام  إن فرانس ليس أكثر من طفل 
! وال ترمقين م ه النظر  املتهكماة كأناك ال   كاريكاتور

 تدرك ه ه احلقيقة من قبل.
 يزال طفاًل؟ الوكيف استنتجت أنه..  -
زوت آلوغ! ملاذا تأخ  من كالمي املرادفات وتبين عليهاا   -

أوهامك البازلتية املسبقة؟ هل تراك تستمتع وأنت تقّلب كل 
ا حتتوي حتتها؟ فأنا لست إمييلي القدمية الا   كلمة للنظر مب
ليل هنار، وال أريد أن اثبت لك مان مّناا    حتاجج وجتادل

بنااء  أاملصيب ومن مّنا املخطئ. يكفي شاهد واحد مان  
ليه، وال أطلب أن يكاون الشااهد   إجيلي ليفهم ما أرمي 

هيئات التحرير أو له باع   واقع حال النا ، جّل    عاماًل
ن، وه شاهد   مثل سّني ليقول لك إننا كبار راشدطلبأما 
ن طفولتنا انتهت من  اليو  ال ي نكون به اجتزنا أطاوارًا  إو

ثالثة، ثالثة فقط، ونكون بعد ذلك حماض راشادين إىل   
املمات. وأما فرانس فأؤكد لك إنه مل تستهوه ه ه األطوار 
مثلنا، ل لك حىت وإن كنت تراه أمامك رجااًل اكتساحه   

تزال عا راء   الواملشيب، إال أن روح الطفولة والصبا  اذر 
وأدرك متامًا إنك  ،  قلبه، وه ا رأيي اخلاص بطبيعة احلال

 ال تأخ  آرائي على حممل اجلّد.
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خربك بأننا، أنا وأنات، متمااثالن متشاامان    أن أيؤسفين 
متناسخان وراشدان. استقتلنا لنكون كاآلخرين، راشدين. انطحّناا  

رف بنا كبارًا رمسيًا! وفرانس دونناا  دخلنا الفرن حىت اعُتُأوتغربلنا و
 حنن ال ين مررنا بأطوار الكرب الثالثة، أتريد أن تعارف األطاوار  

 نيكوال؟ يا
اهتاجت إمييلي كثريًا من وقع ه ه احملادثة، وحاولت إكماال  

ناد  نيكاوال    .حديثها لوال أن صوهتا حتشرج وحتاملت على نفسها
ترف معها وشرع يهادئها ويساتميلها بابتساامة    لوك ملا أق - جان

 خفيفة:
 عصابك أكثر مما أريد أن أعرف ه ه األطوار!أأريد أن هتدأ  -
 ال يوجد أحد مريك ألففافض لاه باالبوح والكاال .     -

هو نفسه أنيسي الوحيد!  الّلدودقدار، عدوي لسخرية األ يا
أما زلت تريد أن تعرف فلسف  املتواضعة عان الطفولاة   

 رب؟والك
 .ال بأ  -
طفااًل حىت نفقد القدر  على اخاتالق  أأعتقد أننا ما نزال  -

متاع، وت بل خاصية التخّيل ويهر  فينا اخلياال،  املتعة واا
وه ه احلقيقة يعلمها أملبنا، أليس ك لك؟ فتتحول عيونناا  

شياء حينها إىل جهاز لكشف ما هو واقعي ومنطقي من األ
واض  املتعارف علياه وتغربال   فقط وال هتتم عيوننا إال بال

الشواذ، وب لك تفقاد األشاياء حفاورها وملمساها     
ووجودها، وتفقد اجلماليات هيبتها وتتحول األشاياء إىل  
كتل باهتة بالية بال روح وال حيا  وال ثقاة تغنيهاا، وال   



026 

يستفاد بعد ذلك من ه ه األشياء إال لالستعاضة والتشبيه، 
 ول.الطور األ  قصده ةدث أه ا ما 

متت اجلملة، وأكملت حديثها بعد أن رفعت أصبعًا حني إرفعت 
 أصبعًا آخر:

و  الطور الثا ، نفقد الشعور باالكتفاء من كال شايء    -
يدور حولنا، و  كل مّر  نعتاد على فعل أمر ما، نفقد معه 
الشعور بأي سعاد  وسّراء ألننا فقادنا ذلاك الشاعور    

ب أن تدرك أن التجارب ساسي بلّ   الشيء أول مّر . جياأل
يزال ُيحلم  الدا   دامت مل ُتجرب بعد أو ما تبقى ج ابة ما

ط عيناك عليها حىت يباهت  بتجربتها. وما أن تتعود وتتنّم
الشعور بالرضا واالكتفاء والقناعة، ونشرع بسلسلة أمنيات 
خائبة ال طائل حتتها، ويتجلى ذلك فينا حني يبادأ أملبناا   

خر، بل إن بعفاهم  ته إىل حيوات ُأبتمين اذروب من حيا
كيف سايكون حالاه   حياتاه     ويتخّيليتحمس كثريًا 

متىن البادء  أ»األخرى، ومن مث ننطق عبارتنا الشهري  الرعناء 
 أليس ك لك؟«. من الصفر

 ك لك، و  املرحلة األخري ؟ -
و  املرحلة األخري  اتلط لدينا املفاهيم وهتزل املبادئ الا    -

رضعناها   أيا  الطفولة والصغر، ونصل حيناها  تعلمناها و
إىل قناعة تامة بأن األرض مبن فيها مل تكن إال أك وبة، ومل 
تكن ه ه القوانني واألنظمة والدسااتري الا  قدساناها    

وليناها خوفنا واحترامنا يومًا إال حمض كا ب وهاراء   أو
وضالل. وحينها يصطبغ كل شيء بلون رمادي باهات،  
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ري والشّر بريقها وال تتجاوز وقتها أكثر من وتفقد فكر  اخل
مظهر وحفور اجتماعي مطلوب. ونفقد القادر  علاى   

خطئ، وبني صيب وامُل، وبني امُلبني األبيض واألسودالتفريق 
اخلري والشر، وبني السنافر وشرشبيل، وبني شارلوك هاوملز  

 ومورياريت، وبني....
 وبني فرانسوا وإمييلي؟ -
اوزت كل ه ه اخلالفات اآلن، وه ه األمور عمومًا، إنين جت -

دامت حيا  فرانس  العالقة بيننا ال تعترب ذات أمهية كبري  ما
موار اجلناون  أدا  قد وصل به احلال إىل  على احملك، وما

 واالنتحار.
 تأسف نيكوال ملا بدر منه فقال:

إمييلي،  يا رمبا أكون قسوت   حديثي معك كثريًا، ساحميين -
لم جيدًا إنك لست املالمة علاى ماا حادث    فكالنا يع
 لفرانسوا.

 أجابته بغّصة حزن واستسال :
 ال  مريي؟ومن يكون امُل -

التز  نيكوال الصمت عد  ثوان وكأنه يستعيد ذاكرتاه، كاان   
مطأطأ الرأ  مشغواًل مبس  دائر  رمستها القهو  على سط  الطاولة، 

 رفع رأسه وقال:
قاّص  أملالمة، وال يسعين أن كالنا يعلم جيدًا أنك لست ا -

عليك كل ما حدث مع فرانسوا عقب انفصالكما. جّل ما 
صابته باجلنون، أستطيع قوله إنه كان مهووسًا برائحة دخان أ

واعتقد أنك تعلمني ب لك اآلن؟ لقد كانت نوبات اذاو   



028 

صوغ احلكاياة  أه ه مسعور  ومرعبة جدًا. ال أعلم كيف 
املخبول طوال الوقت، مل كان يهتاج ك هففل، لكنأبشكل 

أكن أعلم ماذا كان يريد بالفبط وما ال يريد، ففي حلظاة  
جده قد اختفاى، هكا ا   أجده أمامي و  حلظة أخرى أ

بلغتين أكان.. وهك ا اهنزمت وتركته! وبعد ثالثة أيا  فقط، 
السلطات بأهنم وجدوه يدلف   رحاب اجلناون هائماًا   

اولة انتحاار. ومنا    ن القصة تشمل أيفًا حمأبالطرقات، و
إمييلي، أنا املال  ال أنات،   يا ذلك احلني، أصبحت أنا املال 

أنا ال ي جيب أن يشعر بال نب واخلجل وتأنيب الفامري،  
 وما من شيء ميكننا القيا  به م ا الصدد.

 ميكننا إخراجه من املستشفى. -
 نعم، ميكننا ذلك. -

هان فرانساوا   مل تكن إمييلي متيقنة من شيء، ال من سالمة ذ
بروجييه وال من ادعاء علي معن، لكنها قررت أن جتاريه مبا يصابو  

طالق، بال قامات   ليه، ومل جتادله أو تشكك أو تتهكم به على ااإ
بإخراجه من املستشفى وعادت به إىل شقته. وكانت ترجتي أن يكون 
ذلك كفياًل بشفائه. وحتصنت معه ك لك   الشقة   سان موريس. 

هم من حالته شيئًا، ومع مرور األيا  شرعت تعتين به كماا  فلعلها تتف
وتشتري البقالة ولواز  املطبخ وتقو   تتسّوقلو كان مريفًا، وكانت 

املائد  والطعا  وتناوله مهدئات األعصاب اذا ما اضاطربت   دبإعدا
 حالته أو تع ر عليه التأقلم مع الوضع اجلديد.

وأخياه ماازن     جرت بعد ذلك عد  اتصاالت بني علي معن 
العراق، وكانت األسر  العراقية مسبقًا قد شرعت باالتصال لتساتفهم  
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حادياث  أوتستعلم عن الشخص ال ي يّدعي أنه علي معان. وبعاد   
مسهبة مفّصلة عن حادث االنتقال وحيثياته وعّما جرى   الليلة األوىل 
وما بعدها من الليايل، أصب  األمر مستسامًا أكثر من ذي قبال مان   

 انب مازن وهالة   العراق ومن جانب إمييلي ونيكوال   فرنسا.ج
ذلك الوقت أهنم ال حول ذم وال قو     كنيوكان اجلميع مدر

لديهم املزياد مان الشاكوك والتوجساات      ناألمر بتاتًا، وإن كا
جيدون مّشقة   استيعاب وفهم الكثري مان   همجعل ماواالنطباعات 

أن يعزموا أمرهم   شيء وال ميلكاون   التفاصيل، فإهنم لن يستطيعوا
علي »مطبقي األفواه لرواية ه ين اجملنونني  ن ينصاعوا مصغنيأسوى 

وما حدث ذما   تسلسل الوقائع ذلك الوقت « سونك - معن وجن
 وحتديدًا ليلة الثامن عشر من فرباير.

ومن البديهي أن يقع اجلميع حتت طائلة احلري  والتساؤل، وكانوا 
اضطرابًا شديدًا، إذ إن خيال األعّم األملب منهم قد امتنع  مفطربني

عن استسامة ه ا الكّم من االدعاءات، وكيف يستسيغ املرء ويتقبال  
الواقعية هك ا ببساطة؟ وكيف يسّلم العقل بانتقال علي معن  صًاقص

سونك  - دهى أن ةّل جسد جنإىل جسد فرانسوا بروجييه؟ بل واأل
شارات عّد  ال ميكن إمينع أن تكون هناك  حمل جسده! لكن ذلك ال

جتاهلها تثبت صحة ادعاءات ه ين اجملنونني وتقّر برجاحة روايتهما. 
  النهاية ال مناص من التسليم بالرواية كأمر واقع، وال مناص مان  

فّناد الشاكوك   حاىت تُ  - على األقل   الوقت احلايل - جماراهتما
 شكاالت.دحض ااوُت

جياز ممكن إىل أمر آخر قد شغل باال  إبأكرب نسارع هنا ونشري 
اجلميع   تلك األيا ، وأخ  من أفكارهم مأخ ًا جعلهم يفاربون  
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 ءحدوث شي لوندون جواب واعد، فكان الكل يتأم أمخاسًا بأسدا 
ذهاهنم من الفرضايات  أما، أي شيء، مهما تبلغ تفاهته، فقد تعبت 

 اًلآماا  قاون يعّل  واجدًا وأخ نيطموح نواوالنظريات، والبعض كا
، بال  «فرانسوا بروجيياه »عمالقة على شيء واحد ال مري أال وهو 

السّر ال ي يكمن خلفه حادث  - ومنهم هالة مثاًل - اعتربه بعفهم
االنتقال برمته، بل قد مّحلوه تبعة كل ما وقاع حاىت اآلن، فالكال    

أين يكون اآلن فرانسوا بروجيياه؟   ؛باسم فرانسوا بروجييه جونيله
ا حّل بفرانسوا بروجييه؟ ملاذا مل يتصل إىل اآلن؟ هل هو مريض؟ ماذ

كتشف جثمان له بعد؟ وهل سّر ه ا االنتقاال  حتفه ومّلا ُي يهل لق
ه ا الكاريكاتوري؟ فكان ه ا السؤال احلتمي هو  ءهبأكمله يقف ورا

السائد كلما أتوا على ذكره، واستخلصوا أن الوقت ما يزال مبكارًا  
ت، إال أن احلقيقة ال  تشتعل   دواخلهم وال جيهرون لتقدمي االجابا

على االعتراف ما؛ إهنم   حقيقة األمار ال   ؤونما صراحة وال جير
نه قد مات أيتوقعون الكثري منه ومن كل أخباره، بل قد آمن البعض 

حمالة، وتبقى الفكر  ال  اتفق الكل على صحتها وآمناوا ماا أن    ال
سونك   كوريا الشمالية  - اآلن   جسد جن فرانسوا بروجييه يقبع

ساونك   - جان »وب لك تكون احللقة مكتملة متكاملة ويكاون  
الكورّي الشمايل   جسد علي معن العراقي ال ي يكون بادوره    
جسد فرانسوا بروجييه الفرنسي وال ي يكون بادوره   كورياا   

 «.سونك - الشمالية   جسد جن
جابة عن ها ه  إ حماولة اجياد   طونهك ا كان اجلميع يتخب

سئلة، وكانت أشد الفرضيات جرأ  تتهافت مبجارد أن تطارح   األ
طروحاات  مواضيعها الشائكة واجلنونية، ورمبا كانت مثل ها ه األ 
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مفاجعهم لكنهم خيفون عن عقوذم ذلك رعبًا من أن  وتقّضتقلقهم 
نساوا  فما العالمات والقرائن ال  تبي  افتراض إن فرا .تكون صائبة

سونك؟ ومن ذا ال ي يفمن مثل  - بروجييه يقبع اآلن   جسد جن
ه ا التصّور؟ وما ال ي مينع من أن يكون هناك شخص رابع   احللقة 
أو خامس أو ساد  وهلّم جرا؟ ففاًل عن ه ا كله، فإن عجلة الزمن 
متفي، واأليا  يأكل بعفها بعفًا، وفرانسوا بروجييه إىل اآلن مل يبلغ 

 وال مرسال، بل إن ميابه يصّب على النار زيتًا! وكلما مفى منه خرب
جمهواًل كلما هتّولت وتعملقت  بقيبالزمن شوطًا ومصري ه ا اانسان 

الفرضيات حوله وحتّول بعفها بالتدريج إىل وقائع مسّلم ما، وهك ا 
بأفكاره مبلغًا ظّن حينها إن فرضياته فوق مستوى  تشّبث البعضبلغ 

 الشبهات.
لى مرار ه ه املعطيات، عكف علي معن وإمييلي   البحث وع

أي خيط دليل   شقة فرانسوا بروجييه قد يدّلهما على سابيل   عن
يرتبط م ه احلادثة، فمفيا ي رعان الغرف من ركن إىل ركن ونبشا 
الشقة عاليها سافلها وتفحصا اللوحاات والصاور واملخطوطاات    

ف وتقصّيا األماكن اخلفية ومري رائك والرفواأل علىوالكتب املركونة 
مل يتركا  - بني قوسني - واخلزائن املقفلة، أي األدراجاخلفية وكسرا 

مكانًا مل يفتشاه أو جتد فيه بصماهتما، حىت أن إمييلي قامت بقاراء   
رسالة االنتحار مرات عّد ، وحاولت تفكيك جزئياهتا وحبثت عن أي 

ما بني السطور وتقّصات   مدخل سري ما أو عن طريقة معينة لقراء 
لكترونية واملصرفية وكل ما يوجد ك لك مجيع حسابات فرانسوا اا

ليه نفسها، لكن دون إ  حاسوبه أو هاتفه النقال عّلها جتد ما تصبو 
 جدوى، إذ مل يفض ذلك البحث إىل شيء ي كر.



012 

(3) 

دون أن يقوال أو يتفوهاا   اًلطوي تًاجلسا   مقهى البيسترو وق
يديهما إىل قائمة الطعا ، كان علي معن قد أهناى  أن متتد أو أحبرف 

مكاملة مع زوجته دون أن يفيف أي تعليق، و  النهاية هّزت إمييلي 
قرار بأهنما ال بّد أن يتكلماا باأي   إكتفيها هز  خفيفة بدت وكأهنا 

شيء بداًل من وضعهما األخرق وحاذما الشاذ الا ي مهاا فياه،    
 فابتسمت وقالت:

خلط إىل ه ه اللحظة بينك وبني فارانس،  أأنين  هل تعلم -
مياءاتك تتناسب فعليًا ماع حركاتاه   إحىت إن حركاتك و

توهم   مواضع عّد  أومظهره! ذلك صحي ، لدرجة أنين 
حتدث، وه ا يربكين ويقلقين للغاية، بل وجيعلاين  أمع من 

 شرع حبديث.أحسب حسابايت عندما أريد أن أتردد وأ
 بلهاء وقال:ابتسم علي ابتسامة 

 ملاذا؟ -
ناديك باسام فارانس     أبامسك و أخلطأمل تالح  أنين  -

ه ملا اقترفت من خطأ حىت أعود مّر  تنّبأمواضع عّد ؟ وحاملا 
 ناديك بامسك الصحي .أأخرى و

 ؤكد لك ذلك.أستطيع أن أ ،إنين لست فرانس -
 عند ه ا احلّد وجدت إمييلي ال ريعة ملفاحتته مبا يشغلها:

 ف حاذم؟كي -
 ع رًا؟ -
 آسفة، هل يفايقك احلديث عنهم؟ -
 من تقصدين؟ -
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 طفال.هالة واأل -
حسابك تفهماني جلّياة    أأبدًا، ال يفايقين، ولكنين  ،ال -

 املوضوع.
ال أحسب شيئًا، وهناك طريقة واحد  ألتابني املوضاوع    -

 برمته؛ أال وهي البوح.
تاك مباا   زيد من ع اباتك، فإن معرفأحتدث وأال أريد أن  -

 مما أنت فيه اآلن! أسوأفكر به قد جيعلك   حال أ
 باي؟ملاذا؟ أال تثق  -
 .ليست املسألة مسألة ثقة -
 متىن أن حتكي يل أكثر عن زوجتك.ألكّني  -
 ؟كافيًاوهل ما قصصته على مسمعك حىت اآلن ليس  -
مل تقصص علّي شيئًا يستحق ال كر واملعاينة، أنا ال أعرف  -

وملاذا  ؟ااف ومّم ؟تكون بالفبط ومباذا تفكرحىت اآلن من 
التشكك؟ وإال فكيف أمتكن من  َمهات ما عندك، ِل ؟ااف

 تفكر أنت فيه؟   ماالتفكري 
أماماك   ينه  ذهين أفكار، أفكار كثري ، بل إن جّل ما تر -

أفكاري ال أنا، فدمامي ال يتوقف عن التفكري حلظة  هواآلن 
لدماغ زّر إطفاء بداًل مان ها ه   َم ال خيترعون لواحد ، ِل

االختراعات؟.. يشري إىل هاتفه النقال مث يفيف: ال أريد أن 
 .املقيتةقلقك حبيايت أ
 ؟املقيتوملاذا ه ا الوصف  -
ذلك ألن أسريت هي جّل تفكريي ومّهي، فأنا مشاغول   -

تصل مم حىت أليهم، وما أن إمم، مشدود بعصر  احلنني 
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ريت وذف  علايهم. وكلماا   ايب توقعايت وتنطفئ حرا
توقعهم يفيفون مشاعر ذفة وكلمات فاّ   وقلاوب   أ

جاون  مفيئة، حىت أجدهم بااردين ماتململني، يتحجّ  
عا ار.  نترنيت وما شااكل ها ه األ  بفعف شبكة اا

أصدقك القول إن خيبة األمل تعتصر ، والصرب قد نفاد  
مين، وحتولُت إىل كيان يائس موجوع. إن ما يؤملين حقًا 

؟ ونطريقة حتدثهم الرمسي معي: كيف حالك؟ مشتاق هو
ال تقلق.. مازن   العمل حاليًا.. احلاّجاة   ،طفال خبرياأل

بأحسن حال.. وسن تسلم عليك.. كياف يوماك     
سونك نائماًا.. ال   - ال جنزنيس؟ نفتقدك كثريًا.. ما 

 تقلق، فال جديد   احليا  هنا..
 وماذا تطلب أكثر من ذلك؟ -
اتصااًل ميفي على ه ا النحو الرمسي البلياد، ال   ال أطلب -

أريد أن أحس أنين أصبحت عبئًا وعائقًا، أو أن أشعر أهنام  
عيلهم، إن البيوتاات واأُلسار   أاّلو عين ألّني أصبحت ال 

تقد  وحتتر  املعيل ال العالة، أنت ال تعرفني عان األسار   
 مثلما أعرف.

لعوائل مثلما أعرفها" بل إن ه ه اجلملة بال ات "ال تعرفني ا -
 مسعها مرارًا من فرانس!أكنت 

هنا ليست ملطتهم، فأنا إ  بعض األحيان أقول   نفسي؛  -
ال أعمل. ال أعيلهم، ولست فعليًا موجود   حياهتم، وإال 

طالبهم بأن يتفرموا يل، وبأي حق أنكر علايهم  أبأي حق 
 رمبتهم باالستمرار بالعيش بدو ؟



015 

تعل للبؤ  والكآبة، ال باّد لاك أن   يا لك من شخص مف -
تسيطر على تفكريك، حاول أن تتصور األمور   ضوء حال 

ساوأ،  سوأ مما تكون، رمبا من خالل النظر إىل اجلانب األأ
سيبدو ما أنت فيه ليس ب اك السوء. ملاذا تفعال بنفساك   
هك ا؟ أال يعجبك املكان هنا؟ أال تعجبك فرنساا بلاد   

 حال ؟األ
  ه ا العامل ال تعجبه فرنسا وال يرمب أن ال يوجد شخص  -

 قااً ، ففي كل مكان   فرنسا جتد للحاّب أل إليهانفى ال ُي
فاق سااحر   أوللجمال نكهة، و  كل شايء يلاوح   

وأنا لآلن ال أصدق نفسي أ  حقيقاة أو     باي.وعجائ
خيال؟ وكل مّر  أقرص جلدي ألتأكد أنين لست مستغرقًا 

نين قد برق   خاطري يومًا أن   حلم ورؤى، ال تتوقعي أ
شاهد على الطبيعة مثل هاؤالء  أجالس فاتنة مثلك، أو أن أ

جلس   مثل ه ا البيسترو االستثنائي أاملاّر  الرائعني وال أن 
  املدينة القدمية   وسط نيس. وإن ما أعيشه وأختربه اآلن 
معك لو قصصته ملن أعرفهم، حىت ولو قلت ذم أنين كنت 

. لكن ما عساي أقول؟ أنا معروف ن أجد مصدقًافلأحلم، 
فسد اللحظات اجليد ، وليس بيدي حيلة، وال أعلام  أبأّني 
شعر بالقنوط وعد  الرضا؟ ملاذا أنا حبايس العزلاة   أملاذا 

ن ها ه  أوالالمعىن؟ ال أعلم كيف أصف ذلاك، أشاعر   
ما، كأنين لست ماا،   يًااللحظات ليست يل، ولست معن

ول بصور  مطلقة وعبثية، أصبحت فعاًل وكأنين بعيد ومعز
 مغمورًا بالوحد  واخلواء واحلري . نينفاقدًا للهوية، ل لك جتدي
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 يئبدأت أتعلم أن تأثري كو  فرانسوا بروجييه ليس بالتأثري السا 
متامًا، على الرمم من أن الراحة جتا  قرار  نفسي طوال الوقت. رمبا 

حمّلي لكان أمره  ر لغريي ليحّلأنا، ولو ُقدر األمباي يكون ال نب ذن
ستطيع اجلز  م ا الصدد. إنه محل ثقيل جدًا أخيتلف. ال أعرف، وال 

تفطر أن حتمله معك، ال هن نفسه وال كريات عينها واخلواطر ذاهتا. 
ذّكر نفسي بني احلني واحلني مبن أناا ومان   أشيء مروع، ما زلت 
شاعر  أناين  أن أكونه، وعلى الرمم من أباي أكون ومن يفترض 

زعت من جسدي عنوً  على حنٍو ما، فإ  مل أفقد ذايت قط، وكأنين انُت
ّني أكثر خّفة وحتررًا، فإن ذهين جيرب  أن أحسست للحظة أوحىت لو 

أن أكون، ال يرياد  أن  باي أت كر دومًا مبن أكون ومباذا يفترض 
مفل عن حقيق ، ولكن الشيء الوحيد ال ي أدركته   الواقع هاو  أ
من شيء مثال   ومانين ال أدرك شيئًا، وما من شيء ممكن أن أفعله، أ

نك ال تفهميانين  أن أالح  أه ا ميكن أن يكون باامكان. أستطيع 
من طبيعة نظراتك، كالمي صعب بطريقة ما؟ إنين أتفلسف، ألايس  

 ك لك؟
 أفهمك نوعًا ما. -
جدها.. باهتة.. ناقصة، من مري أهنا باي إن كل حلظة متّر  -

ن أعرف احلقيقي منها والزائف، ما أصعبها من حالاة! ال  أ
حتكام  أأعلم كيف أصفها، أشعر بأنين أخارق ألناين ال   

 ستطيع أن أعّبر عنها بالكلمات.أمبشاعري وال 
ن اختالف اللغتني بني علي وإمييلي قاد  أكان من الواض  جدًا 

اليسري، وكان  إال ااجنليزيةترك أثرًا كبريًا، مل تستطع أن مت  منه اللغة 
ن علي معان  أاحلديث بينهما معقدًا وشائكًا، وميكن أن يالح  املرء 
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يتشّنج حني يتحدث خوفًا من أن اونه كلماتاه اخلجولاة ولغتاه    
حاديثه مبلء مسمعها وبفام  أالركيكة، أما إمييلي فكانت تصغي إىل 

مفتوح، وكانت تستخرج من كلماته املفككة ال  تقطعها الوقفاات  
شياء، فتفهم كلمة وتتجااوز ثاالث. و    ألؤات الكثري من اوالتلك

أحيان ُأخر تصغي وال تفقه شيئًا، وحينها يبدو واضاحًا   حمّياهاا   
ا يتداركه علي بدوره ويسارع ليصح  ما اقترف ماحلري  واالرتباك، 

ال ي أثااره   السيئويستبدل الكلمات مبرادفات أخرى ليمحو األثر 
 حديثه.
 عتقد.أشيئًا مهمًا على ما  لكنك تنسى هنا -
 أنسى ماذا؟ -
تنسا  أنا، من املفترض أن حتادثين حمادثة شاخص معاين    -

حادثة االنتقال على  ّيأن تقّص عل .باملوضوع ال أن تقصيين
حتاج إىل مثل ها ا  أسبيل املثال لتزيل حرييت وشكوكي، 

 احلديث صّدقين.
 ؟نينملاذا، أال تصدقي -
ي وقد خاهنا صوهتا، فوشى بابعض  ال أدري.. ردت إمييل -

لياك  إضافت: لكنين حباجة أن كلماهتا ولّواالنفعال ال ي ي
 يّل.إمثلما أنت حباجة 

 وأنا أحتاج أيفًا أن تسمعي تفاصيل ما حدث. -
 ؟ًاال تبوح ما إذ ِلَم -
سترجع ذكريات تلك أت لبدأ، ما زأحسنًا، ال أعلم كيف  -

ال كرى متاّر أماامي    الليلة كل ليلة، بل كل حلظة، وكأن
كشريط تسجيلي عايل الوضوح، كنت   مرف    العراق 
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حينما اعتزمت النو  بعد أن نا  الطفالن، كنا نتصارع أناا  
وهالة معهما ليناما ويهجعا، فهما بالعاد  يبكيان ويتنغصان 

بعد ذلاك أطفاأت التلفااز    حىت ننكفئ وجنزع منهما. 
 .ومفوت

ًا مريبًا، مل يكن حلمًا مبعىن احللم أت كر أنين حلمت ليلتها حلم
فكيانه وحدوثه حقيقة حبتة، وكأنين انتقلت من العتماة إىل وجاوه   
آخرين، وجه بعد وجه بعد وجه بعد وجه، حىت فزعت واساتيقظت  
من احللم وكان حول رقب  أنشوطة حبل معقود، وبطبيع  النّواماة  

ك خلعت من اعتربت إن ما كان أمامي حمّض حلم آخر ال مري، ل ل
رأسي األنشوطة وذهبت دومنا وعي إىل سرير الغرفة واضاطجعت  

وضعت رأسي علاى  وما إن هناك   الظال  ألكمل نوم  األوىل. 
طلق السرير صريرًا مسموعًا أربك نعاساي، انتففات   أاملخّد  حىت 

صابته صااعقة  أيّل رشدي وقفزت من السرير كأّني شخص إوثاب 
ودّب رعب بارد بداخلي كأنين أعلم  ،واختفى النو  من خلف عييّن

 إن شيئًا مشؤومًا   طور احلدوث.
جده   مكانه الساابق،  أضاء  فلم اتلمس زّر اأمددت يدي 

وحاملا أنرت الغرفة اكتشفت ما مل يكن   احلسابان، ووجادت   
مرتين أقبع   شقة ما   طابق ما   مكان ما ال أعلم أين، أنفسي 

اخلايل من التعقيدات وال ي ينّم عن ذائقة ورقي  لوهلة تركيبة املكان
واألرضية رائعة واجلادران   رًاصاحبه مري املبالغ ما. كان البناء فاخ

بواب والنواف  مرموقة بتزجيجها املزدوج، وكان األثاث ألمدهشة وا
قلياًل إال أنه عايل اجلود  وهناك تقبع   اجلانب خزانة كتب حتتال  

قصاه. مشيت حنو الشرفة العريفاة املليئاة   أقصاه إىل أجدارًا من 
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بسنادين خفراء خلف بابني صغريين وتطّل على شارع هادئ جدًا، 
رمبا ألن الساعة جّد متأخر  فال صخب وال ضوضاء مسموع يدلين 

 أين أنا حاليًا.
جواء الغرفة فوجدت عن مييين منزع ودوالب ثياب، أعدت إىل 

ح ية وعطور، ثياب سوداء قمصان وبناطيل ومعاطف وأربطة عنق وأ
وبيفاء وبنّية ورمادية وزرقاء وخفراء ومحراء، خبطاوط ورساو    
ونقوش، رمسية ورياضية وثياب نو . و  جه  اليسرى كان هنااك  

ن بسارياميك الزوردي دافائ   ّناا يطايل رإيففي إىل مهجع  ببا
وحوض جاكوزي ومرحاض ومغسلة وسخان مياه ونظاا  ضاوء   

 بالتأكيد كان هناك مرآ !رومانسي خافت، وك لك 
حب  أن أصف لِك تفاصيل ما اعترا  حينما رأيت ما يقبع أال 

خلف املرآ ، فأنا ال أقوى على است كار كال مشااعر اخلاوف    
والرهبة. ومل تسعفين األفكار الغائمة والفاائعة باني عشارات    
االفتراضات اذّشة لتفسر يل ما حدث وما ةدث، فالعرق تصابب  

رجتف والقلب يفرب كطبول حرب والفم جّف من كل جسدي امل
 من كل لعاب.

رجعت قلياًل إىل الوراء، كأن قوى ال مرئية سحبتين إىل اخللف 
حينما اكتشفت أنين مل أكن أنا نفسي أنا املاثل   املرآ ، وال يوجاد  
هناك من شيء قابل لقدح بصيص تفسري ملا ةدث   عقلي ذلاك  

شخصي اآلخر ال ي كاان  إىل حبلق أالوقت. فركت عيين ومفيت 
، نًاأقصر وأكرب من عمري، كنت ممتلئًا مسني الوجه والكارش بادي  

باحلمر  وباألخص األناف االفطاس، أزرق    بًاقوقازي البشر  مشّر
شعر سرح أشهل يفترق من املنتصف دومنا عناء، وكاان   وذاالعينني 
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زياد مان   مهاذا املتعمد إال أهنا تففي املإلدّي حلية كّثة عالية ورمم 
 الرجولة والسحر على صاحبها.

رمبا يعاب علّي رهاف  وحساسي  وما يعتريين بني احلني واحلني 
حسا  الغثيان، إال أن ما أصابين   تلك الليلة كان له وقع آخر، إمن 
حسست معه مّو  جّبار  تنفت  داخل صدري املفطر . صارخت  أو

ن ما أ ،ما يّل ولسببإوصرخت بصوت الشخص ال بصويت، وخيل 
أراه حقيقة حبتة ال جدال فيها، وال ميكن أن يكون الشخص ال ي   
املرآ  أحد آخر سواي لكن بنسخة مربية، ومفيت أمحلاق بعيانني   

وجه الرجل اجملهول املاثل أمامي إال أنه كلما أطلت النظر  إىلفارمتني 
فيه ازداد شعوري باالختناق، وخفت أن أبقى أمحلق على ه ا النحو 

 كثر وميسين دون إراديت اجلنون.أ

سافل  أمث جاءت نوبة الغثيان مّر  أخرى وبقيت تتصاارع    
علاى، ااذلات   أليدفع أحشائي إىل ا شيئًا ثقياًلمعديت وكأن هناك 

ساقاي واكتسحين النحول وتدفقت حمتويات معديت وأخ ت تتصاعد 
   التواء وخماض وتشنجات متتابعة. اعتصرت طرّ  املغسلة بكلا  
يدي منتظرًا اللحظة احلامسة لكي تأيت كاالحتفار. لطاملا عاودتين مثل 

تعامل معها   كل مّر  بأناقة وهادوء  أه ه النوبة املشؤومة، وكنت 
خبري، إال أن نوبة الغثيان ه ه قد اخترقت جسدي بقشعرير  أكارب  

تلوى حىت لفظت أفأحسست بربود  العرق مت  جبيين. بقيت هك ا 
  جو  كاندفاع شالل، وبقيت هك ا مناهك اجلساد   أخريًا ما 

 تطلع إىل شيء.أوالروح كاحملتفر املستسلم ال 
إىل الصالة،  دمّيق جّرأرجعت متثاقاًل جبسدي وشكلي اجلديد 

فاسترعى انتباهي شيء طارئ معّلق وسط الصالة   السقف، كاان  
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خطفاًا   ليه بالوضوح الكا ، ألنين رمقتهإهناك شيء مل أنتبه من قبل 
ومل أكن بكامل وعيي   املّر  السابقة. كان هناك   السقف حبال  

ذاج بآياات   أ  الساقف   بقيت هك ا لوهلة معلقًا عييّن ،انتحار
 تفرع أن ينتهي ه ا احللم املرعب بأسرع وقت ممكن.أو

انتقلت بعد ذلك ألتفحص ما حويل حبركة دائرية، وعكفات  
  ملقاا    بًافف، وجدت كترائك واألرألتفحص اأدراج وألفت  اأ

رائك والرفوف احمليطاة بالصاالة، وعاينات    ألأماكن خمتلفة على ا
املخطوطات والرسائل والصور والبطاقات، لكنها مل تكان تعنايين،   

تقنها. شغلت التلفاز فكانات  أذلك إن أملبها كتبت بلغة فرنسية ال 
القنوات والربامج ك لك بلغة فرنسية هي األخارى. هرعات إىل   

لقيت نظر  داخلها فوجدهتا أغرفة األخرى، وفتحت باما املوارب وال
متاار  أمتار   ساتة  أمساحة ال تتجاوز مخسة  ذاتبال نواف   بًامكت

ذوات تعابري  ،راتووذات جدران مليئة بالرسو  واخلطوط والكاريكات
جاّد  وذوات فكاهة وهزل، وبأحجا  وتصااميم وألاوان خمتلفاة،    

 .كيب متباينةوتراوقياسات وأشكال 
مررت على مرف الشقة مّر  أخرى مرورًا عابرًا لكأنين أردت 

له  يا تأكد مما رأيت   املّر  األوىل. ارتبكت واختنقت وارتعبت،أأن 
من موقف! بلحظة هتاويت على ركبّ  بترهل واستسال . مث قفازت  
من مكا  وفزعت تاركًا كل شيء دومنا تفكري وهرعت أركض حنو 

املقت الباب ورائي ونزلت الساالمل   .لباب اخلارجي للشقةالصالة فا
 شيء إال اذروب من ه ا املكان. علىهرولة ال ألوي 

خرجت من البناية وكنت خاوي الوفاض   الشارع، بال حمفظة 
نقود أو هوية تعريف أو هاتف نقال أو مفاتي  سيار ، فلام يكان   



042 

ض هواء الفجر يهمين شيء سوى أن أجد نفسي   اخلارج. لفعين بع
، كل شيء كاان  أفهم شيئًاالبارد، نظرت إىل ما حويل متفحصًا فلم 

جمهواًل، كان الشارع فارمًا بشكل رهيب وكان السكون  إيّلبالنسبة 
خمّيمًا إال من صدى أصوات بعيد  ألبواق سيارات، وكان ضوء القمر 

ن يقنت أأالففّي يتعاكس مع األرض السوداء بأضواء جمهولة املصدر، 
الشمس ليس ذا أن تشرق قبل ساعة أو أكثر، ولو أنه ال يبدو للزمن 

 من معىن واض    تلك األحداث.
نفاسي مث عاودت املسري بعجالة ال على تعيني، أوقفت أستجمع 

جهاد، فماا عاادت حتملاين    اوسرعان ما عاود  شعور العجز وا
 ، عياء. وعلى الرمم من أاطبق ظهري على صدري من اأرجالي و

رتعب خوفًا من فكر  املشي وحيدًا باني األزّقاة   أبطبيع  الغريزية، 
ه ا الشارع منجرفاًا إىل   أجتازرممتين أن أاجملهولة، لكن الفرور  

سرع اخلطى جتاه اليمني. كان مفتارق  أمفترق طرق معّقد وأخ ت 
باألضواء ال  طغت على وجه الفجار، أماا حاواف     منيًاالطرق 

مان   شايئاً فخمة من كل اجلوانب فقد حجبت واجهات املبا  ال
 شكال هندسية ممسوخة.أالففاء ومل تربز ذا إال 

أخ ت أسري حب ر بادئ األمر لكأ  توجسات خيفاة مان    
التوهان والفياع   ه ه الطرقات، وترّيثت مترددًا قبل دخول أي 
طريق، ولكين واصلت املسري إىل تقاطع آخر ودرت حول قو  مث 

 .اق   الناحية األخرى واجتهت حنوه إىل اليمنيالحظت مدخل زق
دخلت الزقاق وأخ ت أسري مبحاذا  الرصيف، لكن سارعان ماا   
اعترا  الند  من تسرعي   اخلروج دون جلب هاتفي النقال معي 
وقررت الرجوع إىل حيث كنت. كنت قد سرت منتصف املسافة 
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جاي إىل  دراأ، فرجعت وعادت  مخسة مبانربعة أو أاملقابلة لكتلة 
ضواء ودخلت إىل اليساار فوجادت   ألحيث مفترق الطرق ذي ا

ليه جيدًا وانتقلت إىل طريق فرعي آخر إتعرف أ، مل ضيقًاآخر  قًاطري
سري فيه. وكان كل ظّني أهنا الدرب املففية إىل الشاقة،  أوأخ ت 

لكن سرعان ما انصدمت مبا كان أمامي من شبه التواء مري متوقع، 
إىل باي الطريق يفيق شيئًا فشيئًا ولن ينتهي  وبدأت أشعر أن ه ا

مشا  ااحسا  أمنف  على ما يبدو. فتباطأت اخلطى مث توقفت، و
باالختناق مّر  أخرى وبقيت ممتقع الوجه شاحبًا متصالبًا، بال ال   
أخفي عليِك أنه قد تالمعت   عييّن مشاو  دموع جعلت رؤيااي  

 مقلقة   املشي واالستدالل.
ترق الطرق للمّر  الثالثة مث توقفت مباهورًا مماا   رجعت إىل مف

أدركت أخريًا، فبني جحيم مدوي ورواحي   متاهة املنعطفات يبدو 
ن مفترق الطرق ه ا ليس هو مفترق الطرق نفساه.  أأنين قد هتت و

لاوي  أما   دخيلة نفسي وركفت مهزومًا ال  شيئًاه ا التيه  أيق 
 بيهة بتالفيف الدماغ.الفرار من ه ه املتاهة الشعلى سوى 

اشتد ضوء الصباح صعودًا   االجتاهات وبدأ يا وي النسايم   
إىل شارع باي جواء، هبطت منحدرًا قويًا اففى ألالبارد املنعش من ا

عا  عريض اجلوانب، كانت السيارات تقبل بانطالقات خمتلفة مث تدبر 
صارحّية  رهبتين حقيقية وواقعية املبا  الأواتفي   اجلهة األخرى، 

وتزاحم احملال واملطاعم وجعجعة السيارات وضجيج املاار  ووقاع   
 قدامهم وانكبامم على املسري.أ

كان علّي االنتقال إىل اجلهة األخرى من الشاارع، لا لك   
اندفعت بكل قواي أسري   عرض الطريق بني السيارات مهزوماًا  
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بواقها ال  ال ترمحين، ويبدو أنين عربت مان مكاان لايس    أمن 
للعابرين! أخ ت أعدو   اجلانب اآلخر بقلب خافق وفم  صًاخمص

يابس وخطوات عجلى، وه ه املّر  ركفت منافساًا السايارات   
ن ه ا الشارع أسرعتها، ركفت وركفت حىت انصدمت حبقيقة 

ال يكاد ينتهي وميتد على مّد البصر دون التواءات، وال ترى العني 
على جدار مستسالمًا     له من آخر وال انتهاء، توقفت واتكأت

 حافة الرصيف.
هك ا بقيت واقفًا مستسلمًا القي نظريت األوىل إىل نيس ومتعنت 
مثل شخص ينظر خالل جمهر. نعم، هناك فقط أدركات أناين     

ذكره فقط أناين  أكنت خائفًا، ماضبًا، ال أدري ما كنت، ما  .فرنسا
 تأجج بسور  مشاعر وأخ ت أصرخ وأصارع كل من حويلأكنت 

ميجان املمسو  ال لسبب جلّي واض  سوى ألجل الصياح حباّد  
إمييلي بغوماائي وجناو  وصاياحي     يا قعدهتاأقمت الدنيا وأذاته، 

املسعور، وما هي إال دقائق حىت التقطتين سيار  جند    ذلك الشارع 
العا ، ظّنوا أنين جمنون ال شّك   ذلك، أو باألحرى كان فرانساوا  

 بنظرهم ال أنا. بروجييه جمنونًا
 وبعد ذلك؟ -
 وبعد ذلك تعرفني أنت تفاصيله أكثر مين. -
يكفي كالمًا اآلن، دعنا نتحدث مبوضوع آخر. ما رأيك؟  -

 ماذا حتب أن تطلب على الغداء؟
 ال أدري، هل تتوقعني أن أعرف شيئًا مما تأكلون؟ -

ن إمييلي أخ ت تكابر بتصرفاهتا وحتااول أن  أكان من الواض  
 السابق فمازحته بقوذا: مااالنفعال ال ي سببه حديثه تزيل
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توقع منك أن تقول سوى ذلك، وذ ا السابب أيفاًا   أمل  -
، واحلقيقة تقال، إهنا (1)ارتأيت أن أطلب لك سلطة النيسواز

الوجبة الوحيد  ال  يقّدمها ه ا املطعم وال تتعاارض ماع   
 محي  الغ ائية! ها؟ ما قولك؟ هل تطلب مثلي؟

  تعليق، أنا أثق باختياراتك.ال -
ؤكد لك أن ه ا املطعام  أ باي،بل أنت جمبور على الثقة  -

، حىت أناين إىل  ّيًايطايل وليس نيساوإيقد  النيسواز كطبق 
ستعد لتلفظهاا  أيطالية. دعين اتعّود على هتجئته اأاآلن مّلا 

، ينتابين شعور رائع مبجرد حماولة هتجئة «االينساالتا نيزاردا»
ه الكلمات وإخراجها من فمي. يقولون إن ه ا املطعام  ه 

علاى   ،وليس تونا عادية ةيستخد  تونا األلباكوري الالتينّي
 الرمم من أنين ال أعلم ما الفرق بينهما صراحة!

  الشرح جعلتين  أسهبتأرجوك ال تشرحي أكثر، فكلما  -
وطأك عّني قلاياًل وأن ال   اّففيأبدو أكثر مباًء. عليك أن 

كأّني شخص مولاود   الكوتاازيور. رمباا مل     عاملينينت
قاصايص  أحاديثك وشاروحاتك مّطات   أتالحظي أن 

وأوصاف نيس وحواضرها وتارخيهاا وكأناك مرشاد     
 كّفيِت ووّفيِتسياحية خبري . ورمبا مل تنتبهي أيفًا إىل أنك 

كالهتام وحاىت   أمساائهم و أحق النيساويني وعااداهتم و 
هم وشوارعهم. ومما يؤاخ  على وقيل وقال أزقت ،ففائحهم

                                     

(   نيس على وجه اخلصاوص،  Salade niçoiseتشتهر سلطة النيسواز ) (1)
التوناة والبايض    وحتفر وتقّد  كوجبة رئيسية متكاملة الحتوائها علاى 

 والطماطم واخلل واخلردل والفلفل والزيتون. اوالبطاط
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شياء ال تستهويين، بال يؤسافين   أله ه ا أنطبعي الكئيب 
دامت ليسات   كالت عندي سّيان ماألاالعتراف بأن كل ا

 بطعم مرق بامية زوج .
 هل ميكن عّد ما نطقت به رومانسيًا؟ -

 فأجاب مازحًا:
 ترى؟ يا ال أدري! ماذا كان ليعّده فرانسوا -

شيء من القلق حني ت كرت فرانسوا بروجييه، نف  إىل كالمها 
 فقد كانت تتوجس خيفة وترتعب كلما تت كره:

 مل تكن ه ه املواضيع تستهوي فرانس أيفًا. -
 هل تسمحني يل بسؤال يشغل حفيظ ؟ -
 أي شيء. -
 هل حقًا تعتقدين إنه اآلن   كوريا الشمالية؟ -
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(4) 
مل تكن مبالغة من إمييلي أن توجست خيفة أو تطّيرت بسابب  
انقطاع أخبار فرانسوا بروجييه، بل كان جيدر ما اذلع أيفًا! وإال فما 
ال ي مينع من اتصاله؟ وما ال ي كان يشغله   تلك األيا ؟ وما ال ي 
حدث   ملكال على وجه العمو ؟ وه ا هو   احلقيقاة ساؤال   

وحىت لو حاولنا ااجابة جوابه يبلغ من الصعوبة والتعقيد املليون. ألن 
اآلن ال يقنعنا جواب. ألن من احملال توثيق كافاة األحاداث    عليه

الرهيبة واملتسارعة   املخيمات التابعة ل مم املتحاد ، وال ميكان   
 تصوير حالة ال عر واذلع العا  املبامت لسكاهنا املساكني.

امهم من وقاع دوي االنفجاار   قدأفقد اهتّزت األرض حتت 
أعنف وأقساى،   ثاناألول، مث ما لبث أن تبعه بدون فاصل انفجار 

وتتابعت ك لك أصوات رصاص وحّل صخب وهارج وصاراخ،   
عمد  دخان حرائق وخّيمت نريان جّبار    األفق من كل أوانبعثت 
 االجتاهات.

ث توثيق األحادا  بأنوجيدر التنويه هنا قبل املفي بسرد الرواية 
بتفاصيلها وتوارخيها ومن مث تبويبها وأرشفة الوقاائع الا  جارت    
بتسلسلها وترتيبها الزمين نفسه دون السهو واللغط يبلغ من الصاعوبة  
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املطلقة ما ال يتخيله لّب لبيب وعقل عاقل، وكما إن جتميع األخباار  
والتقارير ومعاجلتها كحقائق جيب أن تكون عادلة وموضوعية وشفافة 

از  ومسؤولة ومنصفة للجميع، وجيب أال تكاون بادافع   ومري منح
مصلحة ذاتية أو رب  جتاري، وال أن حتّرض على العنف أو تقاتحم  
اخلصوصية الفردية. وكل ه ا يفسر بصور  وبأخرى ملاذا ال تغطاي  

نباء وصور بأسلوب ودقة ما أخبارية املتخصصة من اأملب اجلهات ا
ع، اللهّم ما خاال العنااوين   ال يتناسب مع ما ةدث   أرض الواق

، وما عدا ذلك فال ميكن اعتبار عليهاالعريفة ل حداث ال  ال مبار 
ت قيمة جوهرية حقيقية. ل لك فإن األعّم األملاب  اأملب األخبار ذ

من النا  كان يشكك بأسباب نشوب احلرائق، وكأن احلقيقة قاد  
ة ال يساود احلكايا  زحتت كثري من ال رائع، وما  وطمرتسترت 
ع ار الساابقة اقتصارت   ألحىت يومنا ه ا. ومن أجل ه ه ا ضممو

روايتنا على ما منلك من أخبار فقري  مبا يتسع املوضاوع لاه ما ا    
 اخلصوص:

كان احلشد عنيفًا ومهواًل جدًا، وكاان الرجاال يركفاون    
م عورين وتتبعهم النساء مرّوعات دومنا اجتاه. ولو أمكن ألحاد أن  

قدميه ليشاهد احلشد أو أن يكاون هنااك   طراف أصابع أيقف على 
جمال لتصوير الوضع من أعلى ملتابعة ما ةدث لا رض والناا ،   
فلسوف يتعجب من عظمة احلشود وهي هترع راكفاة   مجياع   

حناء، ففي كل صوب رجال ونساء، كهول وشاباب وحاديثو   ألا
الوالد ، طوال وقصار، سود وناحلون، مكسوون وعرا . وهنا تارى  

نقاذه مان ممتلكاتاه،   إطفاء احلريق لينق  ما يستطيع إ   من يساعد
املنظر إال مشاهد ، وهناك من هاج ومااج   تزد علىوهناك زمر  مل 
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وتوجه دون تردد هاربًا حنو بوابة اخلروج احلديدية للمخيماات، وال  
هول  منمرابة أن يترك الشخص أفراد أسرته أو ممتلكاته ويلوذ بالفرار 

 الفوضى.
يكن للنريان أن تستمر إال لوهلة قصري  لاو تكاتفات   ورمبا مل 

اجلهود من أجل إمخادها، إال أن الري  القوية هّيجات أوار الانريان   
أكثر، وأخ  احلريق يزحف   كل االجتاهات وينتشر انتشارًا مرعباًا  
حارقًا املخيمات كلها، فتحول ما أحترق منها إىل رمااد وحطاا ،   

األسود والرمادي على  لونال رات وساد وتسربت الرائحة الكثيفة   ا
باقي األلوان. و  النهاية توجه اجلميع حنو البوابة هربًا مان الاوهج   
الصاعد وميو  الدخان الواطئة، واصطبغ الففاء بالساواد وملبات   

 فرقعات الشرر واللهب املتقاذف واملتراشق من خيمة إىل أخرى.
فعون كاألمواج تكد  البشر باملئات   دروب صغري  وهم يتدا

  حميط متالطم، وكان يبلغ الوضع من التزاحم والتدافع حبيث إنه لو 
اّلف أي شخص منهم خطو  واحد  فإن جسده سيدا  بني أقدا  
املتدافعني ال حمالة وال يفّر من احلشد شيئًا، فيصب  جسده مرتكازًا  
ون لل ين يدفعون من الوراء ليجتازهم اجلمع اجلديد، فالالحقون يدفع

األولني، ولوال أن الطريق وحل ولزج ملات كل من تعثار وساقط   
 وهتشمت أضالعه هتشيمًا.

لاغ  با ما نعم، لقد جرت أحداث ه ا املشهد بسرعة كبري ، 
بفرانسوا بروجييه مبلغًا جعله ال يستطيع التفكري   شيء، وكان يسري 

د عياء برأ  متقلقل وجسا امتحاماًل على تعبه بعد أن هّده الربد وا
وعرق مزير. كانت احلرار  تنفر وتتمدد خارج  ٍلحممو  وذاث متعا

جلده، وكان يتحرك مع احلشد مبشقة ملتحفًا بطانياة صافراء. ومل   
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يكن مبقدوره االختيار بني املفاي قادمًا أو أن يادع اآلخارين     
يتجاوزونه، فمن املستحيل أن يستمر بالسري شربًا آخر لوال أنه كاان  

شد، ولوال أنه كان مسنودًا   مسريه من أكول ينساب مع اندفاع احل
على جهة اليسار، حيث « أوكاج»على اليمني وابن ياي آبور البكر 
، وكان سريه مرهونًا مما. ولو انأنه كان يتكئ عليهما كأهنما عكاز

أمعن املرء النظر من أعلى ميكنه مشاهد  فرانسوا بروجييه وهو يغوص 
الرؤو  وما أن خيتفي حاىت يعاود   ويظهر كالسّباح من بني مئات 

ويظهر من جديد، وكانت زوجته واألطفال يسريون معه ومن حوله 
وال يفصله عنهم   ه ا احلشد الغفري إال القليل فال يتخلفاون عناه   

 سوى خطوات.
جتمع املئات بعد ذلك   ممر موحل مكتظني عند بوابة اخلروج 

لع واالضطراب خلاف  متار، هاجوا وماجوا من شّد  اذأذات الثالثة 
البوابة، كانت األشراك على الرمم من صالبتها هتتز وتصرصر حتات  
ضغط ذلك اجلمع الكبري، أخ ت احلشود تطلب وتتوسل من جناود  

أو  يعباأوا قوات حف  السال  أن يفتحوا ذم البوابة، إال أن هؤالء مل 
ة لب منهم ذلك. كان النا  يائسني إىل درجُطيكترثوا مم وكأنه قد 

ّض جتمهرهم بالقّو  أو فرقهم اجلنود وفأهنم أرادوهم التحرك حىت ولو 
ا أي مان  لوالنار   اذواء أو حىت عليهم، لكن اجلنود مل يفع أطلقوا

ذلك. وكان األوان قد فات، ألن اجلمهور جن جنونه متامًا، وتشبث 
ن باألسوار الشائكة، وأقحموا أصابعهم   الثقوب وأقدامهم والواصل
الفجوات وشرعوا بتسلق السور، وأما ال ين مل يستطيعوا التسالق    

فقد أخ وا بتمزيق األسالك من األسفل وعمل شقوق فيها، وهكا ا  
ت بالدماء بفعل حواف األسالك الشاائكة  ّدمتزقت أيدي كثريين وتن
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احلاّد . و  وسط ه ه البلبلة والفوضى اندفع اجلنود أخريًا وقرروا أن 
على مصراعيها. وكان األجدر مم ذلك، فلو تاأخروا  يفتحوا البوابة 

دقيقة أخرى الهنارت البوابة بفعل الدفع والتزاحم. وما أن فتحات  
البوابة حىت تدافع اجلمهور بصخب وهيجان عظايمني إىل الفاّفة   
األخرى، وجتاوز اجلمع السور وخرجوا ال يلوون على شيء ساوى  

 الفرار.
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(5) 
ريًا على أن ةّطوا رحاذم   العراء، اتفق مئات النازحني ال شعو

فافترشوا األرض بعد أن هاموا عشرات الكيلومترات مشايًا علاى   
ملكال، ومل يكن على امتداد  جنوبقدا    ذلك اجلدب املترامي ألا
فق ومساحات األرض ال  حتيط بتلاك الطرياق املوحشاة إال    ألا

 شجريات متناثر  وخرائب حمترقة وهواء طري فاسد.

طفال، ألهم، ال سّيما الكهول وافن الغبار املتراكم قد خلوكا
  حال من الق ار  يستحيل وصفها، فكانت وجاوههم مغطاا    
بالسواد وأقدامهم عارية ال تقوى على ثبات ونظراهتم حبلى باآلال  

 مسااًل ممزوجاة بالساناج واألترباة والقطاران،     أوثيامم خرقًا و
بداللاة العاوز    يسامهم يًا رمسيًا وكأهنم يرتدون لونًا متشامًا وز

 واالنكسار.
وعلى الرمم من أن منظمات اجملتمع املد  ماري احلكومياة   

طبااء باال   أواملنظمات التابعة ل مم املتحد  كمنظمة اليونيسيف و
حدود مل تنقطع خالل تلك املّد  عن تقدمي العون واملسااعد  مباا   

يومني  خاللأعلنت تستطيع تقدميه من م اء ودواء وكساء، إال أهنا 
فقط عن استسالمها، واعترفت بعجزها عن استيعاب ه ا العادد  
املهول من النازحني. وكان موقفهم منطقيًا بشكل أو بآخر لكاون  

فواه ماا  ألمجيع مقدراهتم ال تشّكل قطر  ماء   دلو وال تسّد من ا
يستحق ال كر والثناء. وكان أملب النا  من شد  اجلوع والاربد  

تربصني قدو  أي مساعدات تقترب ناحيتاهم، وحاملاا   جيلسون م
سراب الغربان أعليها هتافت  نيلمحون قدو  سيار  من بعيد يتهافتو

املتناحر  حول جيفة، ومل تكن املساعدات الغ ائية تغين شايئًا وال  
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ن تلاك  إف ،األمطية والبطانيات. ولشّد ما أصب  الوضع مستحياًل
نازحني وتوزعهم باني خميماات   املنظمات قررت أن تنقل هؤالء ال

عاد  تأهيل اخلراب والدمار   خميمات إحني إىل ناصر وجوبا وبور 
 ملكال.

وهك ا انتظرت األسر أن ةاني دورهاا ليقّلوهاا إىل تلاك     
املخيمات، ومثلهم انتظرت أسر  ياي آبور. وكان حال ه ه األسر  

وا يتعااطفون  بال ات يتقطع ذا ثنايا القلب، بل إن مجيع النازحني كان
يا بل   أباهممعهم ويرجون مساعدهتم، ألن مشهدهم وهم يراقبون 

يالمًا واألدعى للمرار  واألبعث على إوةتفر أما  أعينهم كان األشد 
 األسف.

ذابل  ،فقد أصب  فرانسوا بروجييه   األيا  األخري  خائر القوى
 ييقفا تكت به احلمى كلّيًا، وكان فبعد أن  ،شاحب الوجه ،العود

يومه ممددًا   عربة دفع خشبية بتنفس خافات ونظارات مائماة    
حسا  بااحسا  نفسه، أو ارثى ذا، وكأنه فقد اُيرأ   وتنكيسات

وتقطع االتصال فيماا   أصاما العطبأن هناك مواضع   دمامه قد 
 بينها هنائيًا.

وكان يه ي دون شعور ويرمي بكلمات فرنسية مري مفهوماة  
فينقطع عنه الوعي وسالمة احلّس   حلظاة ماا    بال باعث أو دافع،

ليه وعيه ينتفض من مكاناه  إليه   حلظة أخرى. وحاملا يعود إويعود 
مرعوبًا وجياهد أن يستوي جالسًا رمم ترحنه ودواره باحثًا لاه عان   

. وكان يطلاب املااء     اذيئةمسند، كما لو أن كرامته معلقة م ه 
والد ليعود بعدها ويتكئ على عمود حيان من نيانو أو من األألبعض ا

 حديدي قريب دون أن يسأل مساعد  أحد.
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عانته مبا يتيسر ذا من سابيل،  إوكانت نيانو حتاول   كل مّر  
لكن حالته أخ ت تتدهور رممًا عنها شيئًا فشيئًا، ووصلت باه إىل  

 بدًا.أرجتى منه التحسن ُيوضع بائس ال 
نفا  فرانساوا  أضطربت كان ذلك   ليلة ظلماء موحشة، إذ ا

بروجييه وماب عنه الوعي كليًا، وميكن القول إن وضعه ينبئ بشايء  
واحد ال مري، ورمبا تكتنف الساعات القادمة بني عقارماا حلظاات   
الوداع األخري. حدست نيانو ذلك وهي متّسد ومتس  جسد زوجها 
ة احملمو  بالكمادات مع ابنتها لينا، تنهدت من وقع الفكر  املشاؤوم 

 دون إرادهتا، وقالت وكأهنا تتحدث مع نفسها:
 أشعر أن شيئًا سوداويًا سيحدث الليلة. -

ارتعبت لينا من وقع حديث والدهتا ألهنا مل تكن متحفر  ذا ا  
الشأن، ومل تتوقع أن يكون ه ا اخليار مطروحًا قبل اآلن، أسارعت  

ها أوكاج، وطلبت منه أن يهرع جللاب أي مسااعد    اوأيقظت أخ
 نة.ممك

عادت لينا إىل والدهتا فوجدهتا تبكي وتنوح، أدركت أن كل ما 
يعتلج   ذهنها من خماوف وكل ما يراودها من كوابيس حتققات أو  

وياا  ذا من فكر  كابوسية تقّض املفاجع!  يا ستتحقق عن قريب،
 ذ ه الليلة املشؤومة ال  باتت ليلة الوداع!

 أمي؟ يا مَل البكاء -
يب، حىت وأنا أحادثاه عان ذكرياتناا ال    والدك ال يستج -

ردت أن أسترجع معه ذكريايت أو أن أختزل حياتنا أيسمعين، 
لكنين أعجز عن ذلك. هال ميكان    قصصمعًا مبجموعة 

 اختزال حيا  شخصني مبسّراهتا وأوجاعها   ليلة وداع يتيمة؟
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صعدت العرب  وخنقت نيانو، انتففت وخرجت إىل الطرياق  
جز ، كانت تّعد أي شيء خارج عن املاألوف  العا  ترتقب أي مع

معجز ، أي شيء! حىت إن كان موهتا عوضًا عن زوجهاا ميكان   
اعتباره معجز  لقبلت به. كانت تسري بال شعور   منتصف الطرياق  

حياء، ضاق اتساع األرض   عينيها وبدت موحشة أكثر ألكاملوتى ا
 من قبل.

ازيني متقااربني  متو ضوءينبعد ساعة أو أكثر، حملت من بعيد 
 فصرخت بعايل صوهتا:

 معجز ..! -
 .نداءهاحلقها أكول وأجته حنوها حني مسع 

 معجز .. معجز .. سيار .. سيار .. -
قترب مصدر الفوء أكثر وانكشفت معامله، كانات سايار ،   ا
لنكون دقيقني. وقفا   منتصف الطريق يلّوحان بأيديهما  نقل،شاحنة 

هنا مليئة أاتف  ذما حني توقفت الشاحنة ويطالبان السائق بالتوقف. 
آلخرها باألشخاص. واتف  أيفًا أهنا مل تكن معجز  مثالية ومنوذجية 

مل تكن سحنة ناازحني،   وهيئتهمالبّتة، ألن سحنة السائق والركاب 
كانوا مرتزقة مدججني بالسالح، وكانت رائحة القتال واملوت تفوح 

اض أو االعتراض أو التخايري أو  من مساماهتم! فهل ةق لنيانو االمتع
املطالبة بإيفاحات؟ وهل لديها حّل آخر؟ و  األوقات االستثنائية ال 

رممتها الفرور  أن تلجأ إىل أبّد من اااذ إجراءات استثنائية، ول لك 
التوسل واخلفوع والتفرع للسائق والركاب أن ةشروا زوجهاا    

واستطاعوا ألي مكان فيه  أحدى زوايا الشاحنة ويقّلوه كيفما اتفقوا
 طبابة وعالج.
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كان السائق شخصًا مريب األطوار، وذا مالم  وجاه جافاة   
خمتلطة يصعب فرزها؛ بالهة واستخفاف وعاد  اكتاراث، كاان    
شخصًا مريبًا ببساطة. فلم تستطع نيانو أن جتز  ماذا يفمر خلاف  
عد عينيه، لكن ليس باليّد حيلة، حىت أن فرحتها بقدومهم قد خفتت ب

ومأ برأسه موافقًا أن يقّل زوجها، تقبلت احلال علاى مفاٍض   أأن 
ومحلت األب احملتفر ووضعته مع الركاب   اخللف، احتفنته وقّبلته 
مغمومة مغمور  مغموسة بالدموع. إهنا حلظة الوداع، أليس ك لك؟ 

 ومن مث انطلقت الشاحنة مبتعد  حنو اجلنوب.
قب الشاحنة تبتعد وتتحول تصّنمت نيانو على قارعة الطريق ترا

تدرجييًا إىل طيف   األفق، وكان عميق ما فكرت به أصاما بالشلل 
وجعلها عاجز  عن احلراك. اختفت السيار    الظال ، لكنها بقيات  

 ..تنتهيمن مراقبتها بعد، مل  تنتهيترتقب، مل 
آخر مّر  ُيسمع ما عن زوجها  - ل سف الشديد -كانت ه ه 
ىل يومنا ه ا، وعند ه ا املوضع تبدو القصة مري قابلاة  وعن أخباره إ

لإلضافة رمم عد  اكتماذا، وما من شيء م ا القدر من البسااطة،  
فمع ما لدينا من أخبار مامفة وضبابية وشاملة حلياز واساع مان    
اجملهول والتساؤل، إال أنه ال ميكن االعتداد م ه األخبار وال الوثاوق  

عقاب ذلك إىل إنه ال أولنا للتفاسري ال  جاءت بقوامها، ورمبا يعود قب
 يوجد أمامنا خيار آخر لقبوذا إال قبوذا.
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 الفصل الرابع

(1) 

 يطالية"إأيهص إلى  ريرها أمرييية وأ أيقظ " أم  
Sacramento Bee ،81  6182نيسان 

 
بني ليلة وضحاها، تغّير كل شيء   السيد  كلري هدسون ذات 

ن ار، بدأت تتحدث كأهنا شخص إدون أي سابق اخلمسني عامًا. فب
يطاليا! وحني نصفها بأهنا بادأت  إترعرع   القار  األوربية وحتديدًا 
تقان قامو  معني أو إجااد  لكناة   إجتيد اايطالية ال نقصد ب لك 

وديالكت معينة أو سرعة بديهة وحتّسن مالف  فحسب، بال اللغاة   
لنظرات واحلركات وطريقاة  مبجملها قد تغّيرت، وحىت اامياءات وا

 املشي مل تعد تشبه صاحبتها شيئًا.
ويكمن العجيب   األمر أن السيد  هدسون مدّرسة الثانوية   
دو  ريو  رففت االعتراف بأن تكون نفسها كلاري هدساون،   

وأهنا « آرورا كوّلايت»وزعمت مّدعية بشكل هنائي وقطعي وأن امسها 
 يا.يطالإتعمل   حانة   نابويل   
 هل تبدو القصة مريبة؟
دالئل علاى شخصاية كلاري    من  َق  واقع األمر، إنه مل يب

السابقة سوى الشكل واملظهر ونرب  الصوت املميز ، ولكن ما أن 
تتحدث معها حىت ال تشك بأهنا ممثلة أوبرا ميتانو دونيزي ، ورمبا 
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من ال يعرفها سيظن أهنا نشأت وترعرعت بني نابويل وستروفويل 
 ابيش!وك

  مركز ياو أ  ديفاس   باي ومن جانبه أوض  الكادر الط
ن ما تعانيه هدسون يّعد حالاة طبياة   أ  ساكرامنتو  للعلو  العصبية

نادر  جدًا، أشبه بتلك احلاالت ال  نشاهدها   ديسكوفريي هيلث 
 ودكتور هاو  وإي آر.

طباء فقد اختلفوا حىت اللحظة ه ه   أمر التشاخيص،  ألأما ا
هم يعتقد أهنا نامجة عن جتّلط دمامي وعائي أو نوع شقيقة نادر فبعف

بعد من ذلك وأوعزوا ما تعانياه إىل  أجدًا، وآخرون ذهبوا إىل ما هو 
حالة اضطراب الشخصية الفصامي نادر احلدوث. وأشار الربوفيسور 
ريتشارد ويلز رئيس قسم العلو  العصبية   مركز يو أ  ديفاس إىل  

ا جيز  أحد فيما تعانيه السيد  هدساون". وأضااف   "أنه حىت اآلن مّل
قصااء، أي إن  اقائاًل: "إن التشخيص يعتمد   األسا  على عملية ا

يعمل على استبعاد احلاالت املشكوك ما واحدً  تلو باي الكادر الط
األخرى، إذ ال يوجد حتليل خمتربي أو تصوير دمامي معتمد ملثل ه ه 

 النادر ". احلاالت
ه عن السيد  هدسون ومرضها أفاد زوجهاا السايد   و  حديث

يثري الريبة   اليو  ال ي تغاريت   شيءرافاييل هدسون "إنه مل ةدث 
فيه كلري، فقد عادت إىل املنزل متعبًة وصعدت إىل مرفتها ونامات  

لينا حىت اكتشفنا أهنا أصبحت إتلك الليلة، وما أن استيقظت وحتدثت 
 شخصًا آخر...".
دسون حديثه قائاًل: "إننا نصلي أن تتحسن حالتها وأهنى السيد ه

  أقرب وقت، ألننا مل نعد نعرفها بعد أن اختلف فيها كل شايء،  
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هي نفسها ال تعرف ما حدث وما ةدث ذا، وه ا شايء يرعباها   
 كثريًا، ويرعبنا أيفًا".
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(2) 

 الرجز اليم أحوز إلى جنوص  وداني
Dallas Morning News ،88  6182مايو 

 
اّيل أنك تستيق    يو  ما لتجد أّنك قد تقّزمت أو تعملقت 

، أو أن جتد أنك أصبحت   «أليس   بالد العجائب»كما   قصة 
جسد مريب مري جسدك، أو   منزل ووالية ووطن ماري منزلاك   

ووطنك! هل يبدو لك ذلك مثريًا؟ "ليس لو حدث ها ا  وواليتك 
 لك" حبسب ما يقول السيد هورويتز.

 وذلك، ةاّتم ن   عصر مل يعد يعترف بوجود املعجزات، حن
جياد تفسري ملمو  حلالة أريك  . هورويتز بطال الفلام   إعلينا 

الوثائقي املثري للجدل "الرجل ال ي حتّول إىل جنوب سودا " ال ي 
قبال ثالثاة أياا ، إذ    « CBS» اانفردت بعرضه أول مّر  قنا  ال

ولاة   مواقاع التواصال    انتشرت مقاطع مقتطفة منه بسرعة مه
على املشاهدات، وعلى الرمم مان أن بعفاهم   أاالجتماعي حمققة 

اعترب القصة مبت لة ومبالغ بأمرها، فإهنا تستحق الوقوف عند حيثياهتا 
 على أقل تقدير.

ليست القصة طويلة ومعّقد  البّتة، ورّب كاتب مان الكّتااب   
اياة سيساتغل   من كتاباة رو  الواعدين ال ين ال جيدون ما هو خري

املوضوع ويسومه   قالب روائي بشكل ما. فاحلالة ليست مطروقة 
من قبل، اللّهم إال ما نقرأه ونشاهده   احلكايات واخلرافات وقصص 

 فال  اخليال العلمي.أالكومكس املصّور  و
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التساعة   اوحسب ما ذكر فإن السيد أرياك  . هاورويتز ذ  
جنليزية، ومل يزر اية أخرى مري اجنبأوالثالثني عامًا ال ي ال جييد لغة 

جنبية سوى كندا. كان قد قفى أملاب حياتاه     أ  حياته دولة 
فلوريدا وانتقل مؤخرًا بعد طالقه إىل داال  ليبدأ عملاه اخلااص     
خدمات شحن وتوصيل الطلبات، وما زال يعيش حاليًا مع صاديقيه  

 لشارع ملار.باي   اجلانب اجلنو
الثامن عشر من فرباير حياا  أرياك    "لقد ّمري ما حدث  

"الشيء الوحياد  ويفيف: يقول مايك رفيقه   السكن  "،كلها
ال ي اعتز  على فعله ذلك اليو  هو مواعد  صديقته وتناول العشاء 

 معها".
"  صاباح   :وللحديث عن مرابة حالته يفيف مايك قائاًل

 وجهه الثامن عشر من فرباير، ارتعبنا حني وجدنا أريك مل يعد  
لون، وأصب  هائجًا مزجمرًا بكال  ولغط مل نعرف له معىن. اجتمعنا 

سرعنا به أحماوالت استيعابه بالفشل، ول لك  وباءتحوله لتهدئته، 
ملستشفى. وكان الرب رحيمًا به وبنا هناك، فقد مسعت كالمه إىل ا

صول جنوب سودانية. تقدمت حنوه وحتدثت أموظفة استقبال من 
فغر ذماا  أم كالمها وهدأ وحتادثا حىت ّهتف .بة عجيبةمعه بلغة مري

ن كالماه ذو ماياة   أثارا فينا اخلر ، وتأكدنا حيناها  أفواهنا وأ
 ومعىن".

دوية مل تطفئ من هيجان السيد هاورويتز شايئًا   ألويبدو أن ا
وبقيت حالته معّند ، وظّل حمتفظًا باعتقاده اجلاز  من أن امسه هو ياي 

الجائني    لورويتز، وأنه يسكن   خميمات آبور وليس أريك  . ه
 جنوب السودان.
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أفادت السيد   (1)و  تصري  خّصت به أخبار داال  الصباحية
ن ما قاله السيد هورويتز حقيقاي  أموظفة االستقبال: « ماري بوك»

هنم من أمئة باملئة، وإن أسر  آبور موجود  حقًا   جنوب السودان، و
ن والدها يعرف والده حاّق  أقوذا، بل  وجهاء القبائل هناك على حّد

 املعرفة.
ومن الطبيعي أن ففول من يتابع القصة باهتما  مدقق حبثاًا  
عن التناقفات والزاّلت وانعدا  املنطق سيطالب بأن يفسار لاه   

نناا  أالكثري من جوانب القصة ال  يسودها الغموض والتساؤل، و
الكثري مان  الوثائقي استقصى وأجاب « CBS»ن فلم أنؤكد له 
 التساؤالت.

أن تكون ه ه احلالة الدراماتيكية باي من جانبه نفى الكادر الط
كّدوا أن هناك هتوياًل وهتوميًا وهتوينًا بتوثيقهاا، وكا لك   أو ،حقيقية

طلقناه من اسم على احلالاة الطبياة   أرفض الكادر مجلًة وتفصياًل ما 
ضافوا إن السايد  أو، (2)«ياي/متالزمة أريك»الغريبة، إذ أطلقنا عليها 

بوهم مرضي وما إن يلتز  باالعالج   بًاهورويتز ال بّد أن يكون مصا
ومواعيده ستختفي األوها  واخلياالت كفقاعات الصابون ولن يّدعي 

 بعدها ويتحدث مثل ياي آبور.
ريك" أو "ياي" حديثه بلغاة  أو  هناية الفلم الوثائقي، اختتم "
تاجين أكثر مما تتصورون. ال أريد جنوب سودانية قائاًل "إن أسريت حت

شيئًا مري أن أعود اليهم؛ أعود إىل الشاخص الا ي كنتاه، وإىل    
 تطلع أن أكونه".أالشخص ال ي 

                                     
(1) Dallas Morning News. 
(2) Eric/Yay syndrome. 
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ومن اجلدير بال كر إنه بعد ظهور الفلام الوثاائقي والفاّجة    
ااعالمية املصاحبة له، صّرحت وسائل إعال  خمتلفة باكتشاف سابع  

ياي سندر ، ثالثة منها   الواليات /كحاالت أخرى شبيهة حبالة أري
يطالية، وشخص إاملتحد ، منهم امرأ  من والية كاليفورنيا تّدعي أهنا 

 آخر من نيوجريسي يزعم أنه من بنغالدش!
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في البالد بشيز  ظاهرأ أريك/يام  ندرمبياا عا أفشي 
 غير مأوقع

The New York Times ،61  6182يونيو 

ان الرمسي ال ي بّث مؤخرًا، قامات حكوماة   تعقيبًا على البي
الواليات املتحد  بالتنسيق مع حكومات الدول املشامولة األخارى   

دعى ُتا بإعالن حالة الطوارئ حتسّبًا لتفشي جائحة كونية مبهماة  
 ياي سندر    خمتلف مناطق البالد./ريكأ

و  بيان له، أّكد مصدر مسؤول   وزار  الصحة واخلادمات  
ن احلكومة الفيدرالية أعلنت أمس االثانني عان احتاواء    اانسانية أ

احلاالت واستدعاء منظمات دولية خمتّصة لتهيئة عمل أكثار فعالياة   
من احلكومات احمللية   واشنطن  لطلبوبأقصى قدر من التنسيق تلبية 

وكاليفورنيا وميزوري وتكسا  ونيوجريسي ونيويورك وأوكالهوما 
 وكارولينا الشمالية.

ملصدر املسؤول أن احلكومة مهيأ  لكل االحتمااالت  وصّرح ا
ال  ميكن اّيلها وتعمل على قد  وساق ومبستوى عاٍل لرسم خطاة  

ياي سندر  وعقابيلاها االجتماعياة   /حتواء حاالت أريكالحتسبية 
خالقية ومريها من األمور ال  ال نعرف تأثرياهتاا    ألواالقتصادية وا
 املدى األبعد.

دوره املواطنني أن يكونوا أكثر يقظة وح رًا وأن وناشد املصدر ب
يزاولوا حياهتم كاملعتاد بالرمم من أنه مل ينِف أن يكون احلدث جلاًل 
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وخطريًا وال جدوى من القفز فوقه، فقد أضاف   هناية حديثه باأّن  
اللبّس احلاصل   األعال  ال يعين بالفرور  تعارضاًا   املوقاف أو   

ين. وإنه ال ميكن استبعاد أن يكاون توقيات   خطرًا على الوضع األم
جاراءات  ااكتشاف احلاالت حمض صدفة وأن ال تتجاوز ها ه ا 

 مستوى احليطة والتنبؤ.
ياي /وال يوجد حىت اآلن الكثري مما ميكن فهمه عن ظاهر  أريك

سباما وطبيعة تكوينها وأعراضها وعالماهتا وال عان  أسندر  وال عن 
حصائيات دقيقة عنها، وكا لك مل  إوجود امني كيفية زواذا لعد  

جيّد الباحثون أي رابط ابيدمييولوجي بني احلاالت سوى أن مجيعهاا  
 حدثت   وقت واحد   الثامن عشر من فرباير املاضي.

ياي سندر  ظاهر  مثري  /ريكأومن اجلدير بال كر، فإن متالزمة 
خاتالف  للجدل وجمهولة السبب واملسبب، إذ يعا  املصاب ما من ا

ج ري   شخصيته مّدعيًا أنه شخص آخر متامًا، بل إنه ال يبقى من 
كون للشخصاية  يالشخص السابق مري اجلسد واملظهر والصوت، و

وذكريات  روأفكا ةوديان قوعر ةوهوي ةولغ اسم وعمر وجنساملتغينر  
وأحاسيس وماهية خاصة به. ويشاع أن الشخصية اجلديد  ال  تتلّبس 

من وحي اخليال، بل إن ذا وجودًا فعليًا ملموساًا    املصاب ليست 
دولة ولغة أخرى، ورمبا أصيب صاحب الشخصية هو اآلخر بأريك 

 ياي سندر ، ولكن ال يوجد ما يثبت ه ه املزاعم حىت اآلن.
 ثوسجلت وزار  الصحة واخلدمات اانسانية حىت اآلن ثاال 

  أوقاات   وسبعني حالة   الواليات امل كور ، شّخصت أملباها 
متفاوتة ما بني شهري أبريل ويونيو، وأن مجيع ه ه احلاالت حدثت 

   وقت واحد   الثامن عشر من فرباير املاضي.
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عامليًا، توجد حنو مخسمئة حالة مسجلة   دول العامل املتفرقاة  
وبأعراض متشامة بالرمم من االختالف   مسمياهتا. فاإن منظماة   

مسيًا باملتالزمة ومّلا حتدّد معايري تشخيصها، الصحة العاملية مل تعترف ر
 ومّلا يتم حىت اآلن معرفة اآللية الدقيقة املسببة ذا.

ونفى بعض الباحثني من أن تكون ه ه احلاالت مرضاية مان   
األسا  زاعمني أهنا نتجت عن اضاطرابات كونياة واخاتالالت    
 كوزمولوجية! وآخرون ذهبوا إىل ما هو أبعد من ذلك ونفوا أصال 

علنوا أن احلاالت حمض خياالت وخرافاات  أسا ، وألالفكر  من ا
حدثت بسبب مياب الرقابة العاّمة عن الشركات املتعدد  الرحبياة،  

راد ما إال زياد  ُيوقامت ببثها املؤسسات املالية الدولية ونشرهتا، وال 
األرباح واالمتيازات الريعية أو إىل تفليل وتوهيم وترويع املواطنني ال 

 ري.م
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 يام  ندرم أثير الشيوك/ظاهرأ أريك
USA Today ،5  6182يونيو 

عقدت منظمة الصحة العاملية بالتعاون ماع وكااالت دولياة    
مشاركة   جمال الصحة اجتماعًا تشاوريًا ملراجعة األنبااء والارؤى   

ياي سندر ، من أجال  /املتفاوتة عن احلاالت املسجلة لظاهر  أريك
مدروسة وشاملة الحتواء الظاهر    حال أثبتات   رسم خّطة تأهب

حقيقة وجودها، وتعّهدت املنظمة بالتزامها بدعم اجملموعات الصحية 
وشركائها، إال أن ما حاجة إىل تبويب وتقسيم فعلّي ذ ه احلااالت  

 وتسجيل فوري للحاالت املستقبلية.
وأعرب السيد آرون مارتينيز ممثل منظمة الصاحة العاملياة     

وكالة عن امتعاضه قائاًل "إن االستجابة السريعة من /لواليات املتحد ا
وزار  الصحة واخلدمات اانسانية والتداخل الفوري من احلكوماة  

انتشار املرض، فمىت ما حتّدد جا ر   مناحلّد   الفيدرالية قد يساهم 
املشكلة وتعّين، فإن العالجات تصب  هّينة على التصّور، على األقال  

. لكن أليس املبدأ أن يثبت املرض من األسا ؟ فمنظمة الصحة مبدئيًا
ذا احلّق   االعتراض على وجود املرض أساسًا لعد  وضوح الرؤياة  
الكاملة عن أعراضه وعالماته وعد  توضي  الصور  السببية واآللياة  
ال  ينتقل ما من شخص آلخر. وإن أملب احلاالت مل يتم تسجيلها 

تداولتها اجلرائاد واجملاالت ومواقاع التواصال      رمسيًا إال بعد أن
 االجتماعي".
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 حتظاى وبالرمم من أن ه ه احلاالت تبدو كثري  نسبيًا، فإهنا مل 
بدراسة وافية؛ وكل األدبيات املكّرسة ألسباما ومسبباهتا، ما تازال  
تتبىن فكر  كيفية االستفاد  من الظاهر  سياسيًا واقتصاديًا، وكياف  

الفقراء، وما هي إال فكر  وليست من املسّلمات  تتغ ى على ظالمات
 قطعًا.

وأضاف السيد مارتينيز معترضًا على تسمية املتالزمة موضاحًا  
مساء أشخاص حقيقيني أ استعمال"إن املنظمات املدنية قد حّ رت من 
يااي  /كما هو احلال   أريك»أو أماكن معروفة   تسمية األمراض 

سميات تسبب تأثريات سلبية مستقبلية معلاًل أن مثل ه ه الت« سندر 
 مباشر  ومري مباشر  وقد تكون خطري  على حيا  الكثريين".
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عملية الأناقز أحدث »أريك/يام  ندرم ما منظور مخألف 
 «بشيز نمطي

 رؤى وقرا ات
Space news ،61  6182يونيو 

فرق من الباحثني املتخصصني   دراسة ظااهر    ثقدمت ثال
سندر  مايو املاضي، بياناات عان كيفياة التباادالت      ياي/أريك

فاإن   PLOS واالنتقاالت بني العوامل، ووفقًا جمللة املكتبة العامة للعلو 
عملية التناقل بني األجساد حتدث بشكل منطي معّين وليست عشوائية 

حوا النمط اذيكلي للتناقل ضعتقد. أضف إىل ذلك أهنم أوُيكما كان 
شخصية خصية )ب( ومن شخصية )ب( إىل من شخصية )أ( إىل ش

مستمر، ومل تثبت الدراسة حقيقاة  باي )جا( بشكل هليكسي لول
 ال. أ أن يكون ه ا التبادل بنهايات مفتوحة 

وبافتراض أن طريقة التناقل حدثت   الثامن عشر من فربايار  
بنمط تعامدي وبزوايا ميل متماثلة متاماًا لكال مان )أ( و)ب(    

يا البعد االفتراضي للكون، كما   قاوانني  و)جا(، وحبساب زوا
تعشيق الترو  املسّننة، وباعتبار أن التناقل ةتاج إىل طاقاة كمّياة   

كما يثبت ذلك »مهولة وسرعة كامنة تتعدى حدود الزمان واملكان 
، «وجود الفجو  اخليالية ال  يسقط ما املتناقلون قبل حدوث التناقل

لتاوفري طاقاة   باي ليكسي لولوكل ه ا بدوره ةتاج إىل منط ه
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 مستقر  ومستمر  أكثر مما لو كانت بنمط تناقل مستقيم.

ومع ه ا النمط الكوّ  للتناقل تنشأ أمناط جديد ، وينتج عناها  
وأنظماة مغااير       ،أمناط مغاير    العالقة بال ات والغري واألشياء

الت ه ه التبادل والتواصل. ومل تنِف الدراسة احتمال أن تؤدي التناق
إىل تناقالت أخرى فيما بينها من جديد، ورمبا تنتقل الشخصيات إىل 
أجساد وعوامل أخرى   أي وقت من اآلن، أو رمبا تعود ببساطة إىل 

 صحاما األصليني.أ
 مت الوصول إليهوأكدت الدراسة أن ما يقارب الثمانني باملئة مما 
ي ساندر   ياا /مسبقًا من فرضّيات ونظريات لتفسري ظاهر  أرياك 

  ذلك على كل من الصاحفيني   وألقت بالالئمةمغلوطة وخاطئة، 
ال ين يبحثون عن االكتشافات املثري  ومري العقالنية، والا  تساعد   
اجملالت العلمية والطبية بنشرها وتسليط الفوء عليها. ويقع الا نب  
أيفًا على العلماء؛ ألهنم   معظم األوقات يكونوا متحمسني ابراز 

 ئج ال  اكتشفوها قبل التأكد من صحتها.النتا
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 يسليباوغ عةر اله
Huffington Post ،62  6182يونيو 

يااي ساندر  واساتنفار    /مع تصاعد تبعات ظاهر  أرياك 
نترنيات،  ااحلكومات، ومع التطّور التواصلي الرهيب عرب شبكات ا

تي  التواصل لكتروّ  جماّ  االنفما  يإقا  فريق مطّورين بإنشاء موقع 
والتقارب بني أرجاء املعمور  خاص باألشخاص ال ين يعانون مان  

املوقاع علياه اسام هايلكس      وياي سندر ، وأطلق مصمم/ريكأ
«Helix» بانمط   إىل آخار ، بافتراض أن التناقل ةدث من شخص

 مستمر.باي هليكسي لول
املتنااقلني وماري   »ويتفّمن املوقع خدمات تفاعلية تتي  للزوار 

التواصل وإبداء آرائهم وتعليقاهتم وتعاطفهم مع املتناقلني أو « اقلنياملتن
 مع عوائلهم.

أن املوقع أعطى مثاره مبكرًا، وأن عدد إىل حصائيات اوتشري ا
املتفاعلني مع املوقع وتطبيقات اذواتف ال كية   زياد  مساتمر ،  

ر ماا  بل إن التطبيق أصب  أكثر التطبيقات تداواًل وانتشارًا، ويقّد
لف ماد  بلغات املستخدمني اخلاصة، إذ أينشر يوميًا بأكثر من مئة 

لغة حّية وفرعية من لغات  ييتي  املوقع ترمجة فورية تلقائية إىل ألف
 العامل.

دراسة أخرى أجراها باحثون جبامعاة كينات      وأشارت
 ثةياي سندر  ثال/تفاعف عدد املصابني بأريك إىلاململكة املتحد  
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كانوا عليه من  صدور موقاع هلايكس، وحاّ رت     ضعاف ماأ
مكانية انتحال شخصيات مستعار  وومهياة  إالدراسة ك لك من 

يااي  /صابتها بأريكإكس زاعمة ليتّدعي كاذبة أهنا تنتمي إىل اذ
ا قد يسبب قلقًا وضررًا وتالعبًا   مشااعر اآلخارين   مسندر ، 

 ومفاعفة مآسيهم.
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سترسال   املانشيتات والعناوين مل يكن الغرض من الطرح واال
جياد جواب بالمّي ملا حدث بالفرور ، بل ميكن إواملقاالت السابقة 

اعتبار اذدف املرجو من البحث والتقصي أن ال يتعدى اللزا  وااللتزا  
بشح  اخليال وتوسيع املدارك ال مري، ونرجو من القارئ أن ال يفهم 

 بًا واجتاهًا معّينًا دون سواه.ننا نتفق ونناصر رأيًا وم هأن ذلك م
نفيفه إىل ما سبق سوى أن املصاابني مبتالزماة    شيء َقومل يب

ياي سندر  قد تفاعف عددهم بصور  مبالغ بأمرها يومًا بعد /أريك
يو ، وما زالت األعداد   تزايد خطر. ولتوضي  الصاور  أكثار؛   

جمازيًا،  فيمكننا أن نفرض أن كروية األرض ال تتعدى أن تكون تعبريًا
ولنعّدها جمّرد ففاٍء مستٍو ومبسوط من حيث أن كل شيء يسري على 
سطحها جيعلها أقرب إىل جماز السطحية واالستواء مناها إىل جمااز   
االستدار  والتكّور، كما احلال   رسم اخلرائط ماثاًل. ولنفتارض   
ك لك أننا ننظر إىل اخلارطة الففائية ل رض من على ارتفاع شاهق 

كسوسفري على سبيل املثاال. ولاو   ألكقمر صناعي   طبقة اجدًا 
سهبنا   االفتراض وقلنا أن باامكان رؤية سكان الكوكب بانورامّيًا أ

سود يتحركون ويتزامحاون  ألمن ه ا االرتفاع لوجدناهم كالنمل ا
ويتجاذبون ويتنافرون فيما بينهم. وألجل أن يساهل املنظار أكثار    

ياي سندر  باللون /رمز للمصابني بأريكسنفيف تالوين جغرافّية ون
 األصفر وباقي البشر بالسواد املفترض.

ومع األخ  ب لك كله سوف ميكننا مالحظة خطوط التناقال  
تتواصل وتتقاطع وتتقارب وتتوارد وتتفافر   كل الدول والقارات 
امتدادًا من كوريا الشمالية إىل العراق إىل فرنسا إىل جنوب السودان 



074 

ستراليا إىل ميامنار إىل نيجرييا إىل أيات املتحد  إىل سوريا إىل إىل الوال
نكلترا إىل كواالملبور إىل مصار إىل  إتركيا إىل هاي  إىل سرياليون إىل 

، وكأن مجيع املصابني نيوزيالند إىل بانغالدش وإىل وإىل... وهلّم جرًا
 مدعوون ليكونوا   صور  مجاعية واحد !

دراك التحشيد والتزايد املقلق الا ي مل  وليس من العسري اآلن إ
صافر  ألحنسب حسابه قبل اليو ، فقد متاّددت الظااهر  بلوهناا ا   

واجتاحت اخلارطة كداء الربص وهو ينتشر   اجلساد باال رادع   
ونرجو أن ال نؤاخ  على التشبيه السابق فالغرض منه تقريب »وواعز 

صايبوا    ُأل ين إذ إن احلالة مل تعد تقتصر على ا«. الصور  ليس إال
الثامن عشر من فرباير فحسب، بل إن األعداد توالادت وتزايادت   
وتناسخت واا ت أشكااًل متعدد  أخرى، ورمبا مشلت املفاطربني  
واملهووسني والشواذ ومن لديه هو  جلب االنتباه ونزعة الشاهر ،  
ومن يتمىن أن يكون شخصًا آخر مري نفسه، بل رمباا األجادر أن   

فظااظ والبليادين   ألء قائمة ال يستهان ماا مان ا  نفيف إىل هؤال
 والسخفاء والفارمني.

وال حاجة بنا اآلن أن نؤكد أن الظاهر  سامهت بإشراك البشرية 
نتجت من ذوبان وتآكل باني حادود   أمجعاء مبا ذا وما عليها، ومبا 

شراك الكال   إجيااد   إجيابيات إالدول والقارات. وعلى الرمم من 
توى الكوّ  فإن ذلك ترك   املقابل مثناًا باهظاًا   احللول على املس

وفظيعًا، فقد وّسعت الظاهر  وهّولت االختالفات باني املعتقادات   
 والثقافات والتابوات والروحانيات واملاورائيات.
ياي سندر  مبا يدركاه  /واآلن.. راح الكل يفسر ظاهر  أريك

نًا وماضايًا،  عقله وتشتهيه نفسه، والكل يّدعي إن لديه اجلواب، راه
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والكل يهتف ويولول بنهاية العامل، وهناية التاريخ، وهناية اانساان،  
وهناية الفلسفة والقداسة، وسياد  الشيطان والسقوط اجلهنماي وإىل  
مري ذلك من أحلان النهايات ومسفونياهتا الرثائية. وإن مل يكن هنااك  

 ثاء.مأمت فعلي، إال أن املشهد كان حرفّيًا يثري الشفقة والر
عادت وبرزت خماوف دول أمريكا الوساطى   املكسايك   
ومواتيماال وهندورا  والسلفادور من آبوكاليبس هناية التقومي املايا ، 
وصدحت أصوات الربامهة السيخ واذندو  بنبوءات انتهاء الطاور  
الرابع من عصر الكايل يوما، عصر الشياطني واحلديد، وكان تعليلهم 

الثامن عشر من فرباير يصادف   توقيته تااريخ     ذلك يعود إىل أن
 تقومي الكايل يوما باليو  والساعة والدقيقة. بدء

وبدأ مفسرو التورا  بتأويل نصوصهم من أجل إعااد  صايامة   
التاريخ وهتيئته حلرب هناية العامل حمققًة ب لك نبوءات دانيال القاديس  

زداد تزّمات  اوسرائيل وشعبه املختاار.  إووعود يهوه العظيم ورّب 
صوليني املسيحيني برؤى يوحنا وبطر  وإسطفان وبولس حبتمياة  ألا

رجوع املسي  املرتقب. وتباشر املسلمون وابتهلوا بازوغ عالماات   
شراط الساعة واملعاد، وتعالت أصوات مفسري الرواياات  أالقيامة و

وحمللي الرموز لظهور املهدي املوعود وعالمات آخر الزمان. ودّقت 
س وصدحت املآذن معلنة عن حتمية هتاوي اجلبال وتسااقط  النواقي

مواهتا وورود العظا  فوق القبور معلنًة ساياد   أاألرض  ؤالنجو  وتقي
 عامل املوت واملوتى واملوات.

و  املقابل فإن املثقفني املعاصرين جلسوا يتناقشون ويعيادون  
ويصقلون قراء  فلسفات هيغل وماركس وكوجيف وفوكوياما عان  

ية العامل واانسان األخري، وحتدثوا واجتّروا كثريًا األسباب والنتائج، هنا
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ودائمًا باهتما  مفرط، مع االلتزا  باملنطق، ومع احترا  القيم وحرياة  
 بداء الرأي، و  النهاية مل يقبلوا أو يرففوا الشّك   أي شيء.إ

وأما حديث العوا  البسطاء من النا  وقالقل الثرثارين منهم   
الشوارع واملقاهي، فال ةتاج العقل مّنا امينًا عميقًا ليدرك ما كانوا 
يفسرون ويستنتجون، وللقارئ حرية اخليال والتخّيل   ه ا الشأن، 

ماذا يرى وعّما بل األحرى به أن يغمض عينيه اآلن ويقول لنا بنفسه 
 يتحدثون.

تمعي ورمبا تتشابك العوامل ال  أّدت إىل تكوين ه ا الطابع اجمل
املعّقد، وكيف انبثق ه ا التوجه اجلديد   العامل ال ي مل يسبق لاه  
مثيل   تاريخ اانسانية، وه ا ما قا  بدراسته الفيلساوف املعاصار   

« ياي الكونياة /طروحات   ظاهر  أريك»دومينيك فيون   كتابه 
يصال إامل كور آنفًا، جن  الفيلسوف    كتابهبعمق واستفاضة، ففي 

كادميية عالياة اجلاود  و    أامني املختلفة ملوضوع دراسته بلغة املف
متناول مجهور عريض من القراء واملهتمني. وسنترك القارئ الكارمي  
يكتشف بنفسه خطو  خطو  ويستوعب الشأن أكثر وحنن ننقل لاه  

 جريت معه مؤخرًا:أجانب من املقابلة الصحفية ال  
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(1) 

، حوار مع دومينيك «ونيةطروحات في ظاهرأ أريك/يام الي»
 فيوا؛

Multitudes Journal 6182صيف  26، العدد 

 :مالحظة المحرر
 دومينيك فياون أجريت املقابلة مع الفيلسوف الفرنسّي املعاصر 
  باريس.  6042على مدار ثالثة لقاءات متتابعة ُعقدت معه   مايو 

شااد  ُي م ا اخلصوص ومبساعد  يحترير قإذ قامت اجمللة بتحفري فري
عادهتا  أال  نظمت ااجابات ونساقتها و                كوليج دو فرانسما من 

 لتكون على النحو اآليت:
يف زمن انعدمت فيه األجوبة، أو باألحرى مل يعد أحد يبقا   
هبا! يف زمن يفّضل اجملتمع فيه العيش بارتباك على العيش يف عامل من 

الوصقل   خالق، يف زمن انقطعألاالنسجام واالستمتاع والعمل وا
فيه مع احلّب والتواصل واحلميمية واالكتراث واملغزى، يف زمقن  
أصبح العنف فينا، يف الداخل، ظاهرًا ويف الصميم. بدأنا نتساءل؟ 

 ياي سندرم؟/هل اجلواب يف أريك

يااي  /أحّب    بداية األمر التحدث عّما ال تكونه ظاهر  أريك
ض ما قيال عناها   قبل التغلغل   تعريف الظاهر  نفسها، ألن تقوي

سيشكل لدينا من املقدمات والتفسريات، الصحيحة واملغلوطة علاى  
السواء، ما يساعدنا على فهم مبدئي للظاهر . وألن الظاهر  أصبحت 
املوضوع املتداول على كل األلسن بتنوع األلوان واألعراق واللغات، 
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  وبسبب التأرج  املقلق بني عقول البشر قاطبًة للمفهو ، وبااملفهو 
قصد املألوف والغريب   الوقت نفسه وجلميع ساكان الكوكاب   أ

بدون متييز، وألجل أن ننجو من اذّو  ال  وقعنا فيها، ال بّد من جتريد 
انفسنا من مجيع املسمّيات والشروحات ال  ساعدت   توهاننا أكثر 

 مما ساعدتنا على االستدالل.
"متالزماة"   وإن الحظت بدورك فإنين مل أصف الظاهر  بكلمة

أو "سندر " أو ما شاكلهما من املسميات، ألنين ال أجد من املنصف 
قطعًا اختزال احلادث وحتجيمه بعلم األمراض وآلياته املادّية وتعليالته 
القاصر ، وال أجد احلّل   اختراع كلمات علمية بّراقة ال جتدي نفعًا 

ريد احلديث عال . وإن جتاضفاء املشروعية على ما يقال   اإسوى 
من الرطانات العلمية واجلارمونات املبهمة ستدفع بنا تلقائيًا إىل الفهم 
واادراك ال إىل االنصياع واالنقياد، وال جمال بعد ذلك للتشاكيك  

 واالعتراض. هل يبدو كالمي لك واضحًا؟
من ةاول قراء  ما ةدث لن يستطيع أن يتغاضاى ويتسااهل   

ما من يبقى ساذجًا   التعامل مع ماا  ببساطة أو أن يبقى ساذجًا، وأ
ميفي بالقول إن ما أمامنا هو مارض أو  وعالميني اةدث بأسلوب ا

ليه الشركات الدوائية الكاربى  إمتالزمة وما إىل ذلك، وه ا ما ترو  
على سبيل املثال، فإهنا حتاول اختزال احلالة واحتكارهاا زاعماة إن   

 لديها الترياق السحري لكل شيء.
أشجب من ةاول اختزال الظاهر    نشرات األخبار، ما زلت 

مع أهنا أكثر ظواهر اانسانية حساسية ومزار    العصر احلديث. وما 
عال  من تزويق ظاواهر األماور   ازلت أستنكر ما تقو  به وسائل ا

وتغطية توافه اجلوانب دون القفايا احلساسة؛ عناوين بّراقة، مقتطفات 
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تأثريات حاّد  ومثري ، وأخبار سريعة حماطة قصري ، معلومات مكثفة، 
بأكرب قدر من الزخم   احملتوى واأللوان دون الساماح للمتلقاي   

 بالتفكري والتحليل والتبصر واالستيعاب، وبالتايل اااذ املواقف.
قصااء والتحجايم إن   اأنا أتوقع للظاهر  أن تعا  التهميش وا

سواء مبا يقوماون باه،    عالميني على حّدامن العلماء وا كلاستمر 
وسوف يصيب اجملتمعات التخمة من التكرار والتعويد والتنميط حىت 
تتحول األحاديث عن الظاهر  إىل حمض ترهات وسخافات، وحينها 
يكون من املستحيل قبول الطرح أو إعاد  الطرح ملا سيسبب ذلك من 

 تثاؤب وملل.
عاد أن  إن الظاهر  انبعثت وولدت من رحم احلقيقة نفسها، ب

أصبحت احلقيقة معدومة ال قيمة ذا. فالظاهر  منط كينوّني متكامل، 
تغريت معه العالقة باألشياء والرؤى والسلوكيات. ففاًل عن املفهو  
املدرك للواقع والزمان واملكان. فقد كان انفصال اانسان عن جسده 
ووطنه من جانب، بل حىت ديانته وعرقه وروابطه بشكل ما، جعلاه  

اقترابًا وتآصرًا مع عمقه وذاته احلقيقية   اجلانب اآلخر، وميكن أكثر 
االستدالل ب لك عن طريق جتربة املتناقلني أنفسهم واختبارهم الفعلّي 
للظاهر  ال عن طريق السجاالت التافهة والنقاشات الا  ال طائال   

 حتتها.
رسطو يعّرف الصديق بأنه أوباحلديث عن اجلسد وال ات، كان 

بّد أن نقارن الشخص اآلخار   أنه بالشخص مريك، وهنا الأنت إال 
بالصديق أو باملتناقل نفسه أو بغريه، فحني تعددت النساخ املتماثلاة   

عن بعفها، أي وتصنيفها ومتييزها لدينا معفلة ترتيب النسخ  توّلدت
كيف ميكن التمييز بني األصل والنسخة رقم واحد والنسخة رقم اثنني 
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. و..؟ ورمبا ال تكون   الصاور  األخارى   والنسخة رقم سبعة و.
نسخة أو نظري بل الشخص نفسه لكن باانابة والتعدد! هل تالحا   

 معي مشكل اذوية؟ أو أنك هتت؟

إّن التناقل عملية مزدوجة ومتعارضة، جتمع ما بني آليات التقسيم 
مرافقاة   ه ان النقيفانطارات التوحيد الكربى، ويترافق إالفردانية و
. أال ترى كيف توّحد العامل مع ما يصيبه من انقسامات للقرينالقرين 

وتشتت؟ وكيف تغّيرت بنيته ونظامه ومناذجه وشايفرات تواصاله؟   
وكيف طال الثوابت والبديهيات وُكسارت القوالاب والنمااذج    

 والتراكمات والنصوص والرموز والتراث واذوية؟
حقدًا  أي مبعىن إن توّحد اللغات واملصائر جعقل عاملنقا مو  

 ومتكاماًل من حيث التعددية والتنوع؟
أنا لست متفائاًل إىل ه ا احلّد مثلك، رمبا سأتفاءل إن نظارت  

ساتطيع أن أرى العاامل مّوحادًا    أإىل الواقع بعني اخليال، حيناها  
 )يفحك(. ألن العيش   ه ا الواقع جحيم كما تعرف.

هرة هل ميكننا بالنتيجة أن نستلهم الرؤى والعرب من ظقا  إذًا
 ياي؟/أريك

جابة عن ه ا السؤال، ألن الرؤى قد تبدو امن املبكر جدًا ا
  متناول اليد للوهلة األوىل، ولكن ما أن تتوقف عند املوضاوع  
ملّيًا وتستعرض أبعاده، حىت يربز التعقيد وتعدد األوجه فيه. ول لك 

يزال الوقات   الال أرجو أن نطلق أحكامًا قطعية ومتسرعة اآلن. 
تزال املعلومات تتعاظم باستمرار. وإن دّل ها ا علاى    الو مبكرًا

شيء فإمنا يدّل على إننا بصدد واقع مفتوح الناهايات ومتقااد    
 اخلطوات بسرعة مهولة.
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 والعنف الذي جيتاح العامل، هل للظاهرة يٌد فيه؟

ال أتوقع أنك حتتاج مين ل لك جوابًا، فمن الواض  أن الظاهر  
ام بالفوضى ُأكوكب من شيخوخة وبعد أن لدت بعد ما أصاب الُو

حولك بتمعن ودقق   تفاصايل العناف،    إىل مانظر اوالصراعات، 
تعمق مبا تراه، وأمطس وأمرق بداخله. أما زلت تريد أن تعرف ماذا 

 أصابنا؟ هل اجلواب معقد وعصّي على الفهم إىل ه ه الدرجة؟
هور، حروب، اقتتال، مؤامرات، أزمات، مديونية، تفخم، تاد 

وساكان   ،كوارث، فقر، جماعات، جائحات، انفصاالت، انقالبات
إن العنف ال ي نعتقد أنه مصدر الريب وعاد   األرض ال يكترثون. 

االستقرار، واملنبع ال ي يغ ي االندفاعات األصولية ومحى اذوياات،  
بل إن ما حدث فقط هاو إن عيونناا تطبعات     مل يولد من فراغ.

الدمار حىت أصابحت مشاهدًا اعتيادياًا    وتعودت املآسي والدماء و
 ومألوفًا ومفّرمًا من حمتواه. وإن عد  اكتراثنا ه ا سيكلفنا الكثري.

 مبعىن؟
ن أالظاهر  وليد  العنف الا ي حاّل بالكوكاب، و    أنمبعىن 

اجتياحها م ا الشكل سيدفع بأعدائها إىل عنف آخر حملاربتها وحماربة 
 مؤيديها.

 -وقلقت  « اإلنسان اجلديد» يف كتابك تطرقت إىل مصطلح
"إن املتناقل إنسان جديد فريد من نوعه،  - وأقتبس هنا من كتابك

 بل إن املتناقلني هم رسل الكوكب يف هذا العصر"، ما هو تعليقك؟
وما زلت مقتنعًا م ه األطروحة، إذ إن اانساان املتناقال     

بافتراض إن  اعتقادي هو الوصّي الكوّ  على البشرية، جمربًا وطواعية،
شكال والوجوه والدالالت للعصر الاراهن.  بإمكانه تغيري املعا  واأل
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فأنا أفّفل أن أرى اانسان اجلديد ةمل اذوية الكونية   كنفه، ألنه 
قد جتاوز بشكل أو بآخر ارتباطات الوطن والقومية واجملتمع والثقافة، 

مناوذج رساايّل   وحتتم عليه أن يتوّحد ويتصاحل مع ذاته ليتحول إىل أ
                   اانساانية للصاالح     ناسويّت أمسى. أال جتد أن املتناقلني هم مبشرو

                                                             واملصاحلة؟ بدون شعارات رنانة ووعود زائفة. ففي النهاية هم ليسوا 
                                                         بسياسيني، وال حماربني أشداء وال ثوار حروب. إهنم ببسااطة بشار   

                          نقاذ ه ا الكوكب الفوضاوي   إ                           حقيقيون استطاعوا   ظرف قصري 
                 ط ال ي نعيش فيه.     الساخ

ول لك أجد أن علينا أن حن و ح و اانسان اجلديد وأن نتصاحل 
نفسنا، وأن ال نقبض على الواقع، ألن فرضيات العنف والشاّر  أمع 
رهاب لن تنتهي حتمًا أن بقينا متعصبني وراففني. إن شاعارات  اوا

ب اته أيفًا، ول لك ال جيبيالقرن العشرين باتت منتهية الصالحية، وأد
املهم   األمر أن ال نرضى باأن   أن نرضى ب اتنا وال ب وات مرينا.

و منهج أو ماياة أو  تكون عقولنا مفككة ومشوشة، وبال انسجا  أ
 .هدف حمدد

وأما جواب السؤال األهم؛ ما العالج؟ وماذا بني أيادينا فعلاه   
سئلة ليست مشروعة   الوقت احلاضر، ألاآلن؟ أعتقد أن مثل ه ه ا

حقنا أن نشرط ونشترط أن يكون اانسان اجلديد على مري وليس من 
نفسنا. وإن مياب السبب أؤمن أن نكون حنن مري أما هو عليه. لكنين 

املباشر للظاهر  هو حبّد ذاته سبب يدفعنا أن نعود إىل احلقيقة، وهناا  
قصاد باالعالج زوال   أيكمن عالج املتناقلني، وعالجنا أيفًا. وال 

 ،للكوكب جًابل العكس. ألّني أجد الظاهر  عال ا،ئهالظاهر  وانتها
 مراضه.أوليست، كما يشاع عنها، بأهنا آخر 
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ؤمن أن البشرية انقسمت إىل فئتني، فئتني اثنتني؛ كاونيني  أفأنا 
وراففني، مصابني ومري مصابني، ذوي قلوب من حلم ود  وآخرين 

أمل تالح  كيف اختفت الدهشة والنفاور  ذوي قلوب من حجر. 
ستغراب   تعامل اجلميع مع املتناقلني؟ وكيف ذاب املتناقلون   واال

 ونستثىن من ذلك الراففُي؟ متناقلنياجلميع؟ بل كيف أصب  اجلميع 
وهناا  ساليبهم الدنيئة ووسائلهم اخلسيساة.  أومن لّف لّفهم، بكل 

ن هاؤالء  أؤكد لك، دون احلاجة إىل اللّف والادوران،  أميكنين أن 
هم ال ين يعانون من املرض فني والناكرين والناقمني املتعصبني والراف

فسهم، وبقي األمر أمامك أنت لتجد له اجلواب؛ أنالكو  ال املرضى 
 مراض الكوكب؟أمن ال ي يعا  برأيك من آخر 
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 الفصل اخلامس

 6182 يوليو 8فرنسا /نيس

(1) 
كان شعورًا جديدًا ما اعتمل   داخل علي معن ذلك الصباح، 

ضاحى   مكاناه   أبه يشّع بارتياح خفّي، وكأن كل شيء كان قل
الصحي ، وتلك مفارقة تدعو للتهكم نظرًا للحال ال ي هو فيه. فما 
إن استيق  من نومه حىت ت ّكر أنه ليس لديه شيء يساتعجله علاى   

ريكة مييناًا  ألالنهوض، وال لتعكري مزاجه. ول لك أخ  يتقّلب على ا
بصوت عاٍل، فرك عينياه   وتثاؤب هدوء ومشااًل. أزاح البطانية عنه  

قلياًل، انتصب من مكانه واعتدل   وقفته، توجه حنو الستار  ليزةها 
 شعة الشمس.أ لتدخل

قصد املطبخ، فت  الثالجة ليعّد شيئًا للفطور، أعّد القهو ، ألقى 
احلما  فوجده مشغواًل، يبدو إن إمييلاي قاد سابقته       علىنظر  

الصالة ال يعمل شيئًا، وضع يديه حتت رأساه،  االستيقاظ. جلس   
تفّحص علبة السجائر والقداحة أمامه، فّكر   تدخني سيجار  إال أنه 
استثىن الفكر  سريعًا. وكان على وشك النهوض والعود  إىل املطبخ 
حينما شعر أن هنالك من يراقبه، رفع رأسه وكانت إمييلي مبتسامة  

 جبانبه:
 صباح اخلري. -

 امسًا:فأجاما ب
 والورود. -
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 ناولته كوبًا وسكبت له فيه بعض القهو  وقالت:
 أراك قد استيقظت مبكرًا؟ -
 ال يستعجلين شيء. -

« شاكراً »ليها، أراد أن يقول ذاا:  إارتشف من القهو  ونظر 
 لكنها سبقته وقالت:

 وما مشاريع صاحب السعاد  ه ا اليو ؟ -
صدقائي، ألتوديع  الظهري  عندممم،   حقيقة األمر سأذهب  -

وأخطط   املساء أن أدعو صاحبة الساعاد  للعشااء     
 اخلارج.

 اضطرب وجهها لكنها دارته بابتسامة حائر :
هنيئًا لك مشاريعك، فإهنا   حتسن مساتمر، لكان ماا     -

 املناسبة؟
 رحيلي. -

 انفعلت من وقع اخلرب وقالت:
 وهل اقترب املوعد كثريًا؟ -
 عاد الرحلاة أو أناك تتظااهرين     أحقًا ال تعلمني مبو -

 ب لك؟
 علي، أال أستطيع أن أمازحك قلياًل؟ يا ياه -

خفاء حزهنا بإشغال يديها باحلركات، تصانعت  إكانت حتاول 
تفّحص حقيبتها كأهنا ت كرت شيئًا. لكن عليًا فهام مناها ذلاك    

 وخجل أن يربكها، فوقف وطبطب على كتفيها:
طاوى  ُتد؟ وكأن األيا  فراقك   الغ أحتّملال أعلم كيف  -

 معك على عجل.
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 مث ابتسمت ابتسامة خفيفة وأضافت:
نصاحك بتعويادي   أال  لكينأعجبتين فكر  العشاء كثريًا،  -

 على ه ا الدالل وإال فسدت طبائعي.
 مسعًا وطاعة. -
سنشرب خنب عودتك إىل أسرتك الليلة، ال.. ال تعارض..  -

 عن قريب. على أمل أن نشرب خنب عود  فرانس إىل نيس
 باي.أرجو ذلك من صميم قل -

 قلياًل مث قال: سكت كالمها
 إمييلي؟ يا خنبًا أن أشربتوقع أال  -
 وما ال ي مينعك من ذلك؟ -

 مل جيبها واخترع موضوعًا آخر إذ قال:
إال  َقمن حسن حظي أنين سأعود   أففل توقيت، مل يبا  -

 قليلة للعيد.  أيا
 هنيئًا لك ذلك. -

ملق الباب وراءه، تعّرى وفات   أحلما ؛ إىل اهب استأذهنا وذ
صنبور املاء ليم  احلوض، عاد ليحلق ذقنه   املغسلة. اساترعته  

لياه  إمههمة صوت   اخلارج، أملق املاء واسترق السمع فترامى 
قدا  إمييلي، يبدو أهنا ست هب إىل عملها، وارب الباب قلياًل أوقع 
 وقال:
قبل التاأخري.  ألثامنة مساًء... ال موعدنا   املطعم نفسه، ا -

 اتفقنا؟
هّزت رأسها دون كلمات داللة ااجياب، أملق الباب وألقاى  
جبسده   حوض االستحما  ببطء يستشعر برودته تاركًا املياه تزحف 
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على ظهره ورقبته. أملق الصنبور، وفجأ  عّم السكون   الشقة فقد 
سااريره.  أًا ملء خلت من أي صوت. كان مسترخيًا جدًا، ومرتاح

أشعل سيجار  وأخ  يدخنها، كاد النعا  أن يغالبه لوال أن عقله وقع 
سباما، وسرعان ما حتمس وخطار لاه أن   أفريسة تداعيات مل يفهم 

 يتصّل مالة، أخ  اذاتف النقال ووجد هناك ثالث مكاملات فائتة، ال
ّنة جااءه  ما ومن أول ر اّتصلبّد أن هالة قد قلقت لعد  رّده عليها. 

 اجلواب:
 أين كنت؟ أحاول االتصال بك ماّر  تلاو األخارى     -

 أ  أناك ولكنك ال ترّد، هل كان الوقت مري مناسب؟ 
 مشغول؟

ما ه ا االستقبال؟ أين صباح اخلاري واحلاّب وفاريوز؟     -
 ستموتني مري .
 ضحكت وقالت:

 أين أنت اآلن؟ يترامى إىل مسمعي صوت صداك؟ -
 علّي أرجوك. أنا   احلما .. هونًا -

 وقالت: عاليًاهدأ روعها واستكنت بعد أن كان صوهتا 
 صباح اخلري، كيف حالك؟ -
 استيقظت مبكرًا؟ ِك؟ أراِتأن ِكبل كيف حال -
 ال جديد، ننتظرك بفارغ الصرب. -

 فسأل باستهزاء:
ماذا قلت؟ أال تستحني؟ أتنتظرين أجنبيًا مريبًا بفارغ الصرب؟  -

ماع   ،هالاة  ياا  ك؟ خابت ظنو  بكتستقبلينه   بيت أو
 سف.ألا
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ستقبله   بي  فقط، أال... ال... صح  معلوماتك، فأنا لن  -
 بل سأدعوه ملشارك  الفراش أيفًا.

 :ضحك كالمها
 ذن؟إهك ا  -
 بالطبع، وماذا كنت تظن؟ سبق أن استفافت كورياًا    -

دون أن أت مر. أترا  سأفّرط باساتقبال فرنساي أزرق   
 العينني؟
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(2) 
كان املقرر أن يكون املوعد   مطعم البيسترو   املدينة القدمية 

ال لدى علي معن الناهار  زكما جرت العاد ، وحىت ذلك احلني ما 
كماا  « املقهى اللبنا »بطوله. ول لك قّرر أن ي هب   الظهري  إىل 

عتاد أن يفعل   اآلونة األخري ، وكان قد اهتدى إىل ه ا املقهاى  ا
؛ كان مقهًى صاغريًا  وطرقاهتا ثناء جتواله   شوارع نيسأ  مصادفًة 

بالكاد ميكن متييزه بني املبا  العالية ال  حتجب واجهته كليًا، بال إن  
منظره ال خيتلف من اخلارج عن أي بيت، ولكن ما أن اقتنص الالفتة 

حىت مجد   مكاناه تلقائياًا   « املقهى اللبنا »املكتوبة باللغة العربية 
 أحد كراسي املقهى دون تفكري. علىلس وج

وكان قد اا  املكان،   بادئ األمر، كمحطة استراحة مؤقتة   
ثناء التجوال، إذ كان يسري ويستكشف املدينة كعادته، وكان حاني  أ

يتعب أو يفنيه املسري أو يربكه زعيق السيارات وضوضاء املدينة، ةّل 
إىل  بأ  ما قبل أن يعاود  عصابه مّد  الأ  املقهى لريي  مفاصله و

لسري من جديد. لكن ما هي إال بفع زيارات حىت أدمان اجملايء،   ا
ال شعوريًا، وشعر بألفة فيه كأنه يعرفه من   باملكانرتبط اوسرعان ما 

 ليه.إعشرات السنني! وبات املقهى حّله ال ي ينتهي   مقصده 
بعفاه   وبالرمم من انزواء املقهى وضيق مساحته واختالط أثاثه

ببعض، وحىت بالرمم من األسعار الفاحشة للمشروبات فإناه كاان   
ميلك لّ   وجاذبية خالصة ال ميكن لعلي معن مقاومتها، فلم جيعلاه  

 ذلك يشعر بأنه مريب أو متطفل أو دخيل.
ىل بعض الزبائن العرب؛ سوريني وفلسطينيني إتعرف   املقهى 

سه إن كانوا يرون األماور  وعراقيني ولبنانيني ومغاربة. وتساءل   نف
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كما يراها؟ أو يشعرون مبا كان يشعر به؟ وهل ميكن عّده مغترباًا أو  
منفيًا بشكل ما؟ وتّوصل إىل أهنم مجيعًا يشعرون بالغرباة واملنفاى   
 واحلنني مثله متامًا، ولكن لكل شخص منهم طريقته اخلاصة بالتعبري.

هم، واّدعى أناه  وكان قد فّفل أن ال يبوح مويته احلقيقية أمام
حيان ألفرنسي من أصول عربية، وكان يتحدث بالفصحى   أملب ا

من بعد ذلك جانبهم مع مارور الوقات،   أع. إال أنه ّنف متصّلوبتك
طلق حين اك لسجّيته العنان وراح يساير ه ا وميازح ذاك، بل قاد  أو

أزال الكلفة مع البعض منهم، وراح يأمر وينهى   املقهى بال قيد أو 
 ج.حر

ال املقهى اللبنا  جملسه املفّفل، و  ذلك النهار جلس   زوما 
مقعده املعتاد، استرخى ودخن وشرب الشااي وجاال ببصاره      
األرجاء، كان يفكر   توديعهم، فّكر أن يكمل ك بته ويقول إنه قد 
كسب عقد عمل   دولة أخرى، لكن الفكار  مل تعجباه. كاان    

خفاء هويته عناهم،  إر أن يعت ر عن يستحي منهم كثريًا، ول لك قر
ياي سندر ، بل قد اقتنع أن ه ا /وأن يعترف حبقيقة أنه مصاب بأريك
، وكانوا خري أخاو  لاه     ؤههو العمل الصائب. فجميعهم أصدقا

. انتصب ونفض مالبساه،  هاألمر ويساحمو امربته. فال بّد أن يتفهمو
ن يصاارحهم    أنّظف حنجرته قلياًل قبل أن يبتدئ حبديثه، قارر  

 احلال:
قوله لكام قبال أن   أستميحكم الع ر أصدقائي، لدّي ما أ -

 أرحل.
ليه وسكتوا ينتظرون أن يكمل كالماه  إنظار اجلميع أتوجهت 
 فأردف قائاًل:
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أنا لست من تظنون.. لست فرانسوا بروجييه.. أناا هاو    -
بالتأكيد لكن.. آه ال أعلم كيف أشرح األمر.. آه.. نعام،  

 ياي سندر  و.../زعم. أنا مصاب بأريكأا أنا لست م
 انقطعت أفكاره لوهلة مث اردف قائاًل:

 خفيت ذلك مسبقًا.أآسف ألّني  -
 فأجابه أحد اجلالسني مستهزئًا:

 وما اجلديد   األمر..؟ نعلم ذلك. -
 وقال آخر:

من تكون، البعض قال إنك خليجي  علىلقد تراهن اجلميع  -
نا من ه ا الع اب والساجال  إنك عراقي، أرح قالواآلخر 
 أرجوك. ،لنا من أنت لالعقيم وق

 ضحك احلاضرون وضحك معهم وقال:
 أنا علي معن من العراق. -

وما أن مسع جوابه اجلميع حىت طفق البعض يصرخون فارحني،  
وجاوه   فتاهّللت وكأهنم مسعوا نتيجة مبارا  كر  قاد  مصاريية،   
ت لبعفهم اآلخار  وممغمت وجوه، وقا  بعض الزبائن بدفع رهانا

وكأن عليًا مل يكن له وجود، صرخ ليسترعي انتباههم بصوت عااٍل  
 وقاطع مبطتهم، لكنهم استمروا باللغط والعراك:

متاىن أن  أسأعود إىل العراق مدًا إن كان يهمكم األمار..   -
 تظّلوا على ما أنتم عليه.

والحقًا بعد ه ا احلدث بساعة أو أكثر، اساترعى انتباهاه   
ب   خارج املقهى، كانت هناك حركة مري اعتيادية، مشهد مري

من أي يو  وكأن هناك عيادًا أو   أكثروكانت مجوع النا  متوج 
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مهرجانًا، ظّل يسترق النظر من الناف   لكن الرمبة باالستكشااف  
اشتعلت   عروقه وانربى شعور الففول ال ي ال يهدأ   داخله، 

 فسأل النادل:
 ما؟ هل تصادف اليو  مناسبة -
ليس اليو .. لكنه عيد الباستيل.. ظننتك تدرك األمر؟ مل يبَق  -

 قليلة لعيد الباستيل.  إال أيا
مل جيد ما يعلق به، وّدع اجلميع وخرج من املقهى وسار متوجهًا 

سواق مكتظة ومليئة بالزباائن،  ألحنو الزحا ، كان اجلو باهرًا جدًا، ا
ناك جوقة وفرقاة موسايقية   املقاهي واملطاعم تفّج بالبشر، وهنا وه

تعزف دون أن تسترعي انتباه أحد من العابرين. وبشاكل ال إرادي  
أمسى علي جزءًا من الزحا ، بقي على ه ا احلال يغوص معهم حىت 
جتاوز وسط املدينة وحين اك استرعاه نسيم ثقيل، و  كال خطاو    

امه ويزداد النسيم اقترابًا؛ كان أم أكثرتتماسك اجلموع  أكثريقترب 
 البحر. نعم، كان البحر.

يبدو أن علي معن قد نسي أين هو بالتحديد؟ ومل يكن قد رأى 
شبيه ه ا الكائن العظيم قبل اآلن، بل يبدو أنه مل يكن يدرك أن مدينة 

لفرنسا، باي طول الساحل اجلنو علىحدى املدن الواقعة إنيس تعّد 
 سط.إذ تلتقي الريفريا مع الشمس والنوار  والبحر املتو

وجد نفسه قبالة البحر فغمرته حالة أشبه بالقشعرير ، وارتسمت 
على وجهه مشاعر االنبهار والفرح والدهشة وكل ما ميكن أن يظهر 
على وجه اانسان، مل يكن علي قبل ه ه اللحظة قد رأى منظرًا مثل 
ه ا املنظر الساحر اخلالب؛ كان البحُر ضخمًا، مت لئاًا، شاساع   

ورمبا ال يسع وصف حالته، ألنه نفسه ال يعرف كيف  املدى، بّراقًا.
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كان شعوره بالتحديد، لكن من املؤكد أن تلك اللحظاات كانات   
 ليه.إاألشد زمخًا بالنسبة 

صيل والغروب، واذواء واجام  ألومع أن الوقت كان ما بني ا
متامًا، إال أن نشيج البحر القاد  من بعيد كان مدّويًا جدًا، ومع ها ا  

ت أصوات العابرين ومل يعد ذاا أي حفاور. كانات    الصوت مت
تعودا البحر مل  تاالوجوه حوله تتبدل وتتغّير، لكن عينيه بعد أن شاهد

 طيافًا.أ  اآلخرين إال  تريان
و  ممر  ذلك الشعور بادر إىل ذهنه أن ةجز العشاء   مطعم 
قريب، تطّلع إىل ما حوله فوجد أملب األماكن بديعاة واساتثنائية،   
أعجبته واجهة مطعم شاطئي، دخل إىل املطعم فوجده رفيع الطاراز  
وال ائقة؛ األلوان واملوسيقى والرقص واألضواء الرومانسية اخلافتاة،  

 حىت تناهى إىل وعيه أنه   حلم من شد  الروعة.
حجز طاولة لشخصني واتّصل بإمييلي فجاءه صاوهتا مشاوبًا   

اولة وأناه ينتظرهاا اآلن،   بالنعا ، وما أن أدركت أنه قا  حبجز الط
 حىت انبثق من نربهتا احتجاج، وقالت:

 وملاذا الشاطئ؟ ما بال مطعمنا؟ -
 لقد قررت وانتهى.. ال أنصحِك بالتأخر وإال فاتِك الكثري. -
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(3) 
وصلت إمييلي بعد ساعتني أو أقّل بقليال وكاان وصاوذا    

خلاف   للمطعم شاقًا للغاية، حيث إن املطعم كان حبّد ذاته يقبع
عالنات املبهرجة ال  ال تترك منف ًا امن البنايات التجارية وا فٍّص

للساحل إال بالدخول   أحدها. كانت إمييلي ترتدي فوق قاّدها  
الرشيق فستانًا فففاضًا قصريًا بألوان صيفية ضاحكة، وسرعان ما 

حدى الطاوالت وأخ  يّلوح إقنصها علي من بعيد ووقف جبانب 
 ذا بيديه.

  حالة مزاجية رائقة، وباألخص بعد أن حفرت إمييلي،  كان
وقد فّفل أن يبقى صامتًا وسارحًا بداية السهر ، فلم يكن يدري ماذا 

تتحدث؟ كان مشغواًل مبا حوله عنها، وكأناه   عّماكانت تسأل وال 
لكاي ينتباه    فيه  عامل خاص. مفبت من تصرفه الفاتر وصرخت 

 ه مهس:ليها، اعت ر وقطع صمته   شبإ
 فكر  .. ماذا يسمى الشعور باأللفة؟أاع ريين، لقد كنت  -

 تفاجأت إمييلي من السؤال:
 ماذا؟ -
                       شعور باأللفة   موقف ما؟ماذا يسمى ال -
                        هل ه ا ما يدور   خاطرك؟ -

 مل يعر انتباهًا المتعاضها وأكمل:
                               شعور باأللفة   موقف ما؟ فيشاعر  ما بالك؟ ماذا يسمى ال -

                                            ه قد عاش اللحظة احلاضر  من قبل، ال أعلم كياف         املرء أن
                            أوصل لك طبيعة شعوري بالفبط؟

        دجيا فو؟ -
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   فو                                                 ال ال.. ليس الدجيا فو. وإال من أين يل أن أخوض الدجيا -
                     عنيه أنين سبق ورأيات   أ                             وذكريايت ليست   ه ه البالد؟ ما 

                                               ه ا املنظر اخلالب بال ات   املاضي السحيق. هل تصدقني 
     ذلك؟

 داللة االستغراب دون أن تتحدث، فأردف قائاًل: حاجباهاد انعق
هناية التسعينيات، كنات جناديًا    نعم. لقد حدث ذلك   -

مكّلفًا أو "أبو خلّيل" كما كان يطلق علاى اجلنادي     
العراق، أعلم أنك لن تفهمي كالمي ه ا لكن علياك أن  

 امبا ليه، وإال من يل مريك ألبوح لاه  إتسايريين فيما أصبو 
 خينقين من ذكريات.

 ال بأ . -
كانت عسكري    بيجي مشال بغداد؛ كنت أعود كال   -

كان    عمله امللعون.باي هناية أسبوع من أجل مساعد  أ
ات السيارات املساتعملة    ويعمل   بيع سكراب وخرد

ما سوق  دٍّسوق مجاهريي يدعى بسوق اجلمعة، يشبه إىل ح
  املدينة القدمية لكن  (1)اسالّي كور للربوكانت    األحد

حبال ال يصل  معه التشبيه أو املقارنة   شيء! مع إننا كّناا  
نق تنا بساطّية  أفخورين بتلك املهنة، ومكتفني ماديًا، لقد 

املسكني من اجلوع والفاقة. لقد كان احلصار شرسًا باي أ
إمييلي، علكنا بأسنانه الصفراء وبأظافره الطوال فلم  يا وخميفًا

رك فينا وجهًا وحيا ، كانت وجوهنا مكفّهر  وساحناتنا  يت
 وأفكارنا ومالبسنا متهرئة ومتهالكة.

                                     
(1) Brocante in Cours Saleya. 
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وهو يفتارش األرض وجيلاس     باي ما زلت لآلن أذكر أ
بسطّيته اجلنفاصية البالية   سوق اجلمعة   النهفة حتت اجلسر. رمبا 

مبلبلة متناقفة، ال أعرف. كانت بينناا  باي كانت مشاعري حنو أ
كاان  باي جو  عميقة، مل نكن متفامهني أو متخاصمني، رمبا ألن أف

مداق العاطفة.. نعم، إ   ينقصه العطف، أو مبعىن أدق كان مري كرمي
ه ا هو األمر، مل تكن املسألة بيننا تقتصر على شيء حمدد لكن كان 

يعّول علّي   مراقبة البسطّية باي هناك شيء أعمق. ومع ذلك بقي أ
الساوق  إذ أقصاد  ط الفجر، وكنت عند حسن ظنه، من  أول خيو

 بوجهي مباشر  من بيجي إىل البسطّية مبالبسي العسكرية.
صوذا كما تعلمني، وأنا كنت احملترف ال ي يراقب أوللحرفة 

بااي  السكراب من النّشالة والسّراق.. وما أكثرهم! فلم يكن أ
ء، ال طالق، مل يكن وجوده مفيدًا   شاي ايأمن إىل مازن على ا

كان يطلق عليه لقاب "القّطاان   باي فائد  وال زائد ، حىت أن أ
املّيت" تشبيهًا بالسمك ال ي قد فارق احليا ، ال يؤكل وال يغاين  

 من جوع.
أما سبب سرد القصة ه ه ألنه و  أحدى املرات الا  كّناا   
جالسني   مكاننا،   البسطّية، أنا ومازن. كّنا نتطلاع إىل بساطّية   

ات ومواد كثري  ومتباينة، جدياد   وكانت حتتوي على خرد قبالتنا،
ومستعملة، نظيفة وأخرى صدئة، أثاث منزيل وكهربائياات وقطاع   
ميار وحتفيات. و  تلك املعمعة كانت جتلس   اخللاف صاور    

تب حتت ُكمجيل.. هل تعلمني ماذا باي فوتومرافية كبري  وبإطار ذه
 تلك اللوحة؟

 ماذا؟ -
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، هل تصدقني؟ كان احلمار ماازن  «نيس/فرنسا»كلمتان  -
ذا من ذكرى! مل تكن  يا ياه،«.. فرنسا يا لطيفة»يترمجها 

حىت اللحظة. لقاد كانات    ذ ه ال كرى داللة ومعىن يل
بدون مبالغة وهتويل. املكان نفسه  ،اللوحة ذ ا املكان بعينه

نفساه  وزاوية التصوير نفسها والشااطئ  نفسها واأللوان 
له من  يا فسهم، كل شيء نفسه، كل شيء.أن ونوالراقص
 جنون!

 جنون حقًا. -
حد  أهنا تطلب أن يغاري  أجابت تساؤله مع ضحكة مكتومة ف

منطوق احلوار، وه ا ما حدث؛ فلم يطل الوقت كثريًا قبل أن يتاألق  
حبيوية، ومفى يسامر ويلقي النكات ويسرد املفارقات الطريفة ويطلق 

عيناه على شيء. ومن الواضا  أن   التعليقات الساخر  كلما وقعت
نفساها بااألخص بعاد أن     إىلدخال البهجة إعلى  ّباهتمامه انص

وجدها مفطربة وحائر ، فكان يتابعها بعينيه ويراقاب مالحمهاا،   
 ويالح  كيف تستجيب ملا يقول.

ما الاروتيين  هطلبا العشاء وشرعا يتناوالن الطعا ، حتدثا عن يوم
بدورها عن يومها كياف قفاته،    وّعما حدث مع كليهما، حدثته

وكيف كان الوصول إىل املقهى مزعجًا، وانتهى ماا احلاديث إىل   
خواهتا وعالقتها مّن، ووالدهتا الطاعنة بالسّن. وهنا اساتغرب أهناا   أ

انتظرت كل ه ه املّد  لتبوح له بتفاصيل حياهتا الشخصية، مع أهناا  
تا  طلاب مان   كانت تعلم عنه وعن أسرته أدق التفاصيل. و  اخل

 النادل قائمة احلساب فإذا إمييلي تقول:
 وماذا عن خنب الوداع؟ -
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حاول أن جيعلها تعدل عن املوضوع لكان حماوالتاه بااءت    
 .بالفشل، اتفق معها أن يشرب خنبًا واحدًا   حانة قارب الشااطئ  

هناك، وقد كان احلصول على الشراب صعبًا للغاية، حاىت  إىل خرجا 
 علىاد مكان للجلو  داخل احلانة فقررا اجللو  أهنما عجزا عن إجي

مقعد صغري   اخللف، أو يبدو أهنما مل جيلسا على املقعد، ألن علياًا  
ليها مشريًا إىل املقاعد، اعترضت وهّزت رأساها سالبًا   إومأ أحني 

 مففلة املسري.
متشيا بعد ذلك نصف ساعة قبل أن يتفاءل صخب االحتفاالت 

ان حريصًا، رمبا بدافع الففول قبل أي شيء عنهما، ك بعيدًاويصب  
آخر، أن يسأذا عن شعورها حيال فرانسوا بروجييه اآلن، لكناه مل  

ليهاا مرحهاا   إيشأ تعكري مزاجها بعد أن رآها مغتبطة، فقد عااد  
تدرجييًا، وتدفق معها الكال  ومرقت   املزاح حبيث إن كل مالحظة 

الفاحك، ويبادو أهناا    يبدي ما تكون مدعا  ملزيد من التهكم و
استعملت التهكم لتخفي قلقها واضطراما، ألن حالتاهما املعنوياة   

من املرح، ورمبا كانات تنتظار    أكثركانت متهيئة للدراما واجلدّية 
 اللحظة املواتية لتفيض جبميع مشاعرها أمامه.

معنا، فوجوده   نزهة اليو   ِتمن املؤسف أن نيكوال مل يأ -
 سيئًا. لن يكون

دعوه، ولكانين مل  أل تعتقد ذلك حقًا؟ لقد خطر يل أن ه -
 جترأ.أ
 كانت ليلة رائعة. أليس ك لك؟ -
 أجل.. كثريًا. -
 هل يفايقك رحيلي؟ -
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ليهاا رأى    إمل يكن خيطر بباذا هك ا انعطاف، وحني التفت 
 بعدت عينيها عنه وقالت:أعينيها شقاء أقرب إىل األمل، 

وف تتركين وحيد  هنا. بدون ال يفايقين رحيلك؟ س َموِل -
 علي؟ يا فرانس وبدون رائحة فرانس، من يؤنسين بغيابك

 ال بّد أن يعود فرانسوا. -
 هل تعتقد ه ا حقًا؟ -
 أرجو ذلك. -
 أنه سيعود إىل إمييلي إن عاد؟ َأَوتعتقد -
 نه لن يفرط   إمييلي.أأنا متأكد  -

قبلة مل تاد    ابتسم أحدمها لآلخر، وضّمها   عناق حار، قبلها
طوياًل، فقد اخنرطت   نوبة بكاء   حفنه دون توقف. كانا قاد  
اقتربا من الشقة كثريًا، ل لك مسحت دموعها بصمت، كان يادرك  
بدوره صعوبة املوقف فلم يربح مكانه ينتظر ماذا تفعل، لكنها أهنات  

 احملادثة   هدوء، وقالت:
 الكثري للرحلة. َقمراضك. مل يبأفلنحز   -
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 6182 يوليو 6العراق /بغداد

(4) 
ال جيتمع قي  يوليو اخلانق وشهر رمفان ومدينة بغاداد   آٍن  
ومكاٍن واحد، اجتماعهما معًا يعين ببساطة اجلحيم؛ فما أن تستيق  
الشمس وتنتصب   تلك األيا  حىت تبدأ األرض بالغليان والفوران   

جلدران والسقوف باحلرار  عمو  بغداد، ومن مث تتشبع خاليا التربة وا
سوأ   العامل. ميكن الشعور م ا اللهيب بسهولة ألالالفحة، احلرار  ا

وهو ينبعث من املسامات والشقوق والنتوءات، بل من كال شايء   
 تقريبًا.

حواذم، سيالح  كيف تنعكس آثاار  أومن يتابع الصائمني و
عليهاا   احلّر فيهم،   سحناهتم العابسة، و  وجوههم ال  يغلاب 

اجلفاف واللهاث والعرق، وميكن مالحظة آثاار احلاّر كا لك      
طباعهم وسلوكياهتم، و  حياهتم ال  تتحول إىل نازق وكسال،   
فيصبحون قليلي احلركة، منفوخني مزعوجني، ال يطيقاون الكاال    
والثرثر ، حىت تعامالهتم فيما بينهم تصب  جافة. ةاولون قدر اامكان 

ذا ما عزموا على قفاء حاجة   إىت انتهاء العيد، وتأجيل متعلقاهتم ح
رمفان يفّفلون الليل، فهناك يبقون مستيقظني حىت ساعة متاأخر   

 بعد السحور، وينامون النهار.
سونك مبكرًا ذلك الصباح، علاى   - ل لك حني استيق  جن

مري عادته، انزعج كثريًا. كان استيقاظه ال مسّوغ له، فبااضاافة إىل  
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واملرق  األرزااهناك والتعب كان جائعًا جدًا، وكأن رائحة الشعور ب
تفوح   اذواء. وذلك بال ات ما أثار استغرابه أكثر، فمن اجلدياد  

ماا.   شيءعليه أن يستيق  و  نفسه ه ه الشهو  الكبري  إىل تناول 
فقد تعّود أن يأكل   السحور،   ه ا الشهر، وجبات عاامر . ومل  

  املخلمة املليئة باللحم والبايض والطمااطم   يكن يشاركه   مقال
والبصل أحد مريه، بل ال جيرؤ أحد على ت وق طعامه احلار الالذع. 
ول لك كان شعوره ه ا الصباح مغايرًا وخمتلفًا، وكانت الرائحة مت  
طّيات أنفه، بالرمم من أن رمفان سينتهي قريبًا دون أن يترك فيه من 

 ش أو حىت لتدخني سيجار .قبل شعورًا باجلوع أو العط
ارتدى سروااًل قصريًا وتيشريت وصنداًل وترك الصالة، استغرب 

دهشاته  أوجود هالة   املطبخ تطهو طعامًا، فاجلميع صيا   ونياا ،  
رؤيتها   ه ا التوقيت، كانت مشغولة   املطبخ، وعلى املوقد قدور 

حمتاوى   وقاليات يتصاعد منها البخار، كانت هالة منهمكة بتقليب
 ضافة شيء على آخر.إقدر و

سونك بقدر سعادته حاني   - مل يكن االندهاش ما شغل جن
انفرد معها، حىت أن قلبه قد آمله، حرفيًا وليس جمازًا، إذ شعر باوخز  
خاطف   القلب دا  هنيهة مث اختفى، كانت متألقة، ولو أن ذلك ال 

ضعيات؛ كانات  يفرق لديه كثريًا ألنه كان يراها متألقة   مجيع الو
تفع الشال فوق كتفيها دون أن تغطي رأسها، وكانات ترتادي   
دشداشة خفيفة ساعدت أشعة الشمس على فف  تقاسيم فخا يها  
من خلف املالبس، وكان فرط نشاطها يفوق حدود االعتادال، أراد  

زعاجها، وكان التصرف األمثال أن  إأن ةادثها لكنه تردد، مل يشأ 
وقف يسترق النظر هناك، فقاد اساتبّد باه     ال إنهإيعود إىل مرفته، 
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الففول ليعرف ما تفعله، مل يشأ تنبيهها بوجوده لكن قدمه ارتطمت 
ا أفزع هالة من احلفاور  محبافة احلائط املوارب مصدر  صوتًا عاليًا 

 مري املتوقع، فقال مرتبكًا:
 هل حتتاجني مساعد ؟ -

حبماقة  انشغلت هالة بوضع الشال على رأسها عن إجابته، شعر
 وجوده وتصنع البالهة وأخ  يعت ر منها:

 أنا آسف جدًا، مل أتوقع أن أجدك مستيقظة. -
 ابتسمت وقالت:

ت ّفار ال تشغل بالك..   احلقيقة أنا سعيد  باستيقاظك، و -
علّي جهدًا كبريًا، كنت سأوقظك، أنت ومازن.. اليو  عيد  

 .إلينابالنسبة 
 عاد املرح إىل حمّياها فأضافت:

هل تعرف؟ خياتلين شعور رائع وأنا أراك تتحدث؛ الكلمات  -
تنساب من فمك كأنك طفل، ووجهك تعتصره املالما .  

أن تنظر إىل نفسك   املرآ  حاني  باي أمتىن من صميم قل
شبع من الفحك؛ حركات يتتحدث، ال بّد أن بطنك لن 

 يديك مت  الففاء، كأنك مريق...
 قاطعها:

 ة؟أذ ا التهكم من هناي -
 رمبا..   أحالمك. -

 صمتت قلياًل مث أكملت وكأهنا ت كرت شيئًا:
ستطع النو  دقيقة واحد .. سوف يعود اليو ، بل قبال  أمل  -

 الغداء، هل تصّدق؟
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 هل اتصل؟ -
نعم.. اتصل.. اتصل من املطار مرتني،   صالة االنتظار و   -

و أنه مل األسواق احلّر .. ستنطلق طائرته   متا  العاشر . يبد
 يكتِف من شراء اذدايا.

 يبدو سعيدًا؟ ها؟ -
سعيد؟ بالتأكيد يبدو سعيدًا، لكن.. إن عليًا ه ا ليس علي  -

القدمي نفسه، لقد تغّير متامًا، مل يعد ذلك اانسان البسايط،  
سونك، لقد أصاب  مرحاًا ومنفتحاًا     - جن يا لقد تغّير
 وسعيدًا!

وباعثًا للحرج، حين اك سكت كالمها حىت أصب  الوضع مربكًا 
 افتعلت هالة موضوعًا آخر، وقالت:

 ِهي؟ - أال يوجد خرب من أوك -
هالة مان البحاث، حبثات       يا ال.. ال أثر! لقد تعبت -

شاخاص    ألنترنيت، أوصيت عشرات اااذليكس و  ا
الشبكة حول أي معلومة.. أي معلومة، مهما كانت درجة 

ر، وأنا ها هناا.. عااجز    تفاهتها، لكن دون جدوى. ال أث
 حرفيًا، وال أعلم ماذا علّي أن أفعل؟

 آمل أن تتواصل معها عن قريب. -
الصمت ه ه املاّر   قطع سونك  - سكتا من جديد لكن جن

 وقال:
 ليك سؤااًل؟إهل يزعجك إن وّجهت  -
 ومل يزعجين ذلك؟ -

جلست على املقعد ملؤها الففول ملا يريد قوله، وما إن جلست 
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 بع حديثه:حىت تا
كيف يكون حايل وحالك إن عاد كل شيء إىل ما كاان   -

 عليه؟
 أه ا ما كان يشغل تفكريك؟ -
 نعم.. مالبًا. -
 ال شيء يتغري، ماذا كنت تتوقع؟ -
 ماذا أتوقع؟ أتوقع كل شيء. -
سونك. مؤمنة  - جن يا أنا مؤمنة أّنك ستعود إىل أسرتك -

ستبقى حاىت   أن كل شيء سيكون على ما يرا ، ال حتزن،
ذلك احلني عندنا، ال تشغل بالك.. ه ا البيت بيتك وه ه 

 األسر  أسرتك.
 شكرًا.. لكن.. هالة..! -
 نعم؟ -

 تردد قلياًل مث تابع بصوت خفيض كأنه ةدث نفسه:
 سأنتقل إىل بيت آخر حاملا يعود علي. -
 ملاذا؟ -
 آسف.. لكن.. -
 ماذا؟ ُقل؟ -
إىل قول ما سأقوله. ال  ما عدت أطيق الصمت، أنا مفطر -

 .ينتؤاخ ي
 مل أفهم! -
تأكدي إن ما سأقوله سيخرج من فمي رممًا عن مشيئ ،  -

ال بّد يل أن أبوح مبا يعتلج   داخلي وإال انفجرت.. أناا  
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 آسف.
سونك! ما خطبك؟ لو اساتطعت   - جن يا ال تقلقين أكثر -

 أن توض  يل...
 أنا نفسي - تفكريي مفطرب ومشوش.. ل لك ال أستطيع -

حاسيساي  أأن استخلص شيئًا واضحًا، وقد باتت كل  -
حاوال  ألباهتة وسحيقة الغور.. ما سأقوله سيعّد بكال ا 

 محاقة، محاقة متع ر  القبول، لكن...
 مّجع أفكاره مث اردف:

ياي أول مّر    حيايت   مفترق /لقد وضعتين ظاهر  أريك -
أصابحت   طرق، كيف أصوغ اجلملة؟ حلظة.. نعم.. حني

قنعت نفسي بالتجربة ورحبت بقدري، وعللت أ« عراقيًا»
طاوى  ُتلنفسي أن وجودي معكم سيكون رائعًا وال بّد أن 

صفحة كوريا فطويتها، وقلت إن حيا  أخرى ستفت  على 
مصراعيها أمامي فاستجبت دون تردد، قررت أن أكاون  
مغامرًا، وأخ تين احلماساة إىل االستكشااف واحلاّب    

جته   أحببت ذلك، وألول مّر    حيايت كنت أوالتجربة، 
رحلة حنو شيء أعشقه، ورحلة العشق ه ه وضعتين شايئًا  

زاء اختيارات صعبة مل تكن ضمن نطاق تفكاريي،  إفشيئًا 
 ألنين...باي و  ذلك يكمن ع ا

 هل يبقى حديثك ملّغزًا؟ قل.. ماذا دهاك؟ -
 نظر   عينيها وقال:

 ، وليس يل حيلاة   ذلاك..   أحبك هالة.. ه ا ما دها -
 أحبك..
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حاول جاهدًا أن خيفي اضطرابه وهو ينطق كلماته ه ه، لكان  
الدموع اهنمرت من عينيه دون شعور وانفغط وجهه حاىت فقاد   
شكله. أما هالة فقد ارتعبت بدورها وشحب لوهنا، أرادت الكاال   
اذا لكنها مل تنطق شيئًا. منعها ارجتاف شفتيها، ومل تعلم بأي حال ما 

 جيب أن تقول له بالفبط.
اع ريين أرجوِك، أعلم أن ما قلته يعّد إهانة لِك.. إزعااج   -

سبب لاك  أواقتحا ، لكن ليس بيدي حيلة، وال أريد أن 
سألك بأعّز ما عندك.. ماذا علّي أجرحًا مهما كان.. لكن 
تصّنع؟ فاملشاعر ال سلطان عليها، أأن أفعل؟ وكيف يل أن 

 خلعها طبقًا للظروف.وال ميكن وضعها أو 
بقيت هالة صامتة جامد  ال تعلم ماذا جيدر ما أن جتيب، فلاو  

ليها الكال  بطريقة متأنياة، أو إن  إكانت مستعد  أكثر أو قد وجه 
فعال   رّداملصارحة كانت خارجة عن انفعال مفااجئ، أو نتيجاة   

ربكتها وبقيات  ألكان وقعها أهون. لكن حراجة املوقف  باي،عصا
 سونك من حديثه. - رأ  حىت ينتهي جنمطرقة ال
أعلم أن ما قلته كان أنانية مين، كان األصل  أن أمحل ه ا  -

السر معي.. إىل كوريا.. أو إىل القارب.. ال يهام، كاان    
ستطيع البقاء هناا بعاد   أاألصل  أن ال أع بك بأناني . ال 

اآلن، ال ميكن يل أن أراه معك، أو أنت معه. له.. ملكه.. 
جرأيت ه ه ولكن.. جيب أن أبوح لك اآلن قبل  آسف على
 أن أرحل.

حني انتهى من كالمه رفعت رأسها فلمحت دموعه مت  وجهه، 
ضحكت ضحكة ال معىن ذا، لكنه لسبب ما مل يكن مهتماًا بعاد   
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حبمله، عاد إىل الصاالة   بركبتيه تنوءان. كان يرجتف، شعر اال ي قاله
ليها مّر  أخرى عند البااب،  إفت مترحنًا، جتاوز املطبخ، مث رجع والت

 لكن ه ه املّر  مع ابتسامة متصنعة، قال منهيًا حديثه بنرب  اعت ار:
 سأذهب ألوق  مازن اآلن. -
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(5) 
سونك عائدًا إىل الصالة ليوق  ماازن، اساتغرق    - انسّل جن

يقاظه ساعة من الوقت، وساعة أخرى ليزول أثر النو  مان عينياه.   إ
جدًا؛ حاول االضطجاع على سونك قلقًا  - جنثناء ذلك كان أو  

األريكة فلم يقدر، أراد أن يشغل نفسه بتقلياب القناوات، شاّغل    
التلفاز، شاهد قنا  ومّيرها مّر  ومّر  أيفًا ليشاهد قنا  أخرى مريها. 
ترك جهاز التحكم وأمسك هاتفه النقال، تصف  اذليكس فلم جياد  

مثال   ِ محق، فلم يقاأائيًا، كأنه ضالته أيفًا. كانت يداه ترجتفان تلق
 ه ه احلالة املرّوعة من قبل.

ر ملازن من مرافقته إىل املطار، اختلق حجة التوعك لكن   ّ تع
احلقيقة مل جيد   نفسه الطاقة ليخرج ويستقبل عليًا. مل ميتعض مازن، 
فليس األمر جلاًل إن أقّل أخاه وحده، ومل يكن سيتأخر على أي حال 

والعود ، كانت الشوارع خالية ذلك اليو  قياسًا بزحاا      ال هاب
 بغداد اليومي.

، تعااىل  أخوهوما هي إال ساعة حىت عاد مازن إىل املنزل ومعه 
صوت نفري السيار  بإحلاح، رفع مزالج الباب ودلاف راكفاًا إىل   
الداخل، كان خمتااًل فرحًا، أنشد األهازيج استقبااًل ألخيه العائد مان  

 بة.ديار الغر
أما علي فقد جتّمد عند عتبة الباب، كانت ااتلط   نفساه   
مشاعر الفرح واخلوف، كأنه يقول   داخله؛ ها هي اللحظة املرتقبة، 
وها قد عدت إىل "ما كنت عليه"، إن كان ه ا حقًا ما أناا علياه!   
وسرعان ما تناهى إىل مسمعه صوت مازن يناديه ويدعوه للادخول.  

رمتى علاى قادميها   اناظريه فتهاوى حتتها،  دخل فوجد والدته أما 
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وأسند رأسه على ركبتيها، كان يفحك ويبكي   الوقت نفساه.  
ارمتت فوقه أخته وسن ومن اجلانب أحتفنه عبودي الصغري، كاان  
املشهد شاعريًا جدًا، انتصب وحبث عن هالة، شاهدها واقفة قارب  

 الباب منحنية وماّصًة بدموعها.
، سقطت هالة مغشّيًا عليها، جتمعاوا  و  زخم تلك اللحظات

سونك ليحملها لكن علي  - حوذا ال يبدون وال يعيدون، احنىن جن
ثناء أذلك، أخ ها إىل الصالة ومّددها على أريكة هناك، و  إىل سبقه 

ظرات حاريى. وحياث   نليه إمحلها استفاقت قلياًل، وطفقت تنظر 
ر إىل إنسان جديد. ليه، وهي   ضعفها، شعرت أهنا تنظإكانت تنظر 

مماء، فإن اومهما كانت األسباب املختلطة ال  كان ذا نصيب   ا
هالة كانت تب ل ما   وسعها من أجل التخلص من واقع أهنا مغمى 
عليها، وكانت جتاهد نفسها لتستيق  وتستمع إىل األحاديث الدائر  

 حوذا.
سونك وماازن   - والحقًا حني استفاقت، شاهدت علي وجن

احلاّجة جتلس ، وعلى الكرسي املقابل ذا كانت حوذاوسن جالسني و
و  حفنها الطفلني. شعرت فجأ  مدوء عمياق يتملكهاا حاال    

شراقة، وما إن شاهدوها م ه احلالة إوجهها  علىرؤيتهم، ارتسمت 
 حىت هتافتوا فرحني:

 ها هي استفاقت.. ها هي استفاقت. -
وجها وساعدها علاى  منها، احتفنها ز صغري جتّلت ضحكة 

اجللو ، لكنها تشبثت به وتعلقت برقبته وانفجرت جمددًا بالبكااء،  
كانت ترمب بالكال  لكن من الصعب أن يفهم من حنيبها مجلاة أو  

 صوتًا:
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 أنت علي؟ أنت علي؟ -
 حاول أن خيفف عنها قلياًل فأجاما مازحًا:

ه بشاحم »ملاذا؟ أليس واضحًا أّني علي؟ بالتأكيد أنا علي  -
 «.وحلمه

 انفجر اجلميع بالفحك وقالت األ :
 ابن ، باهلل عليك، دعينا نرى ضحكتك. يا استفيقي -

 سأل علي ال على التعيني:
 من  مىت وهي تتدلع هك ا؟ -

 وأجابت وسن مازحة:
 من  أن رحل زوجها عنها. -

 وقال جن سونك:
 أي دلع ه ا ال ي تتحدثون عنه؟ هّون عليها. -

 سني، وقال مازن:ازداد ضحك اجلال
شارككم الرأي.. ه ه السيد  الشرير  ال تعرف الادلع  أال  -

وال تستخدمه. إهنا ماكنة روسية ال تعطاب، بال إهناا    
 دكتاتور، وكلنا حتت رمحتها وسلطتها.

 ضحكت هالة وقالت:
 كفاكم متلقًا. -

 فأجابتها وسن:
 ، إنه هتّكم.«خاتون» يا ليس متلقًا ه ا -

 مه إىل وسن وقال بشكل جاّد:سونك كال - وّجه جن
يكفينا مزاحًا باهلل عليكم. أليس األجادر بناا أن نتارك     -

 الزوجني وشأهنما قلياًل؟
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 سونك وقال: - اندهش علي من لباقة جن
حلظة.. حلظة.. أما زلتم تعتقدون أن ه ا الشخص املاثال   -

 أمامي كورّي اجلنسية وليس من باب الشرجي!
 سونك موجهًا كالمه إليه: - والتفت بعد ذلك إىل جن

 تقنت العربية م ا الشكل؟أما سّرك؟ كيف  -
 قصة طويلة.. أحكيها لك   وقت آخر. -
 أوليس اآلن؟ كّلي آذان صامية. -

 أجابت هالة:
 دع الرجل وشأنه. -
 ال.. ال.. حقًا أريد أن أعرف كيف؟ -

 سونك: - أجاب جن
لففل يعود إىل ال أعرف أنا أيفًا كيف؟ جّل ما أعرفه أن ا -

هالة وليس يل.. لقد كانت كل يو ، من الصاباح حاىت   
الغسق، تقو  بترمجة الدنيا من حويل إىل اللغة العربية؛ ها ه  
كر .. ه ه سيار .. تلك ملعقة.. ذلك جسر. كانت تتكلم 
طوال الوقت، وكنت   املقابل أردد كل كلماة أمسعهاا   

؛ ما ه ا؟ ماا  منها، وكل عبار  تنطقها. وكنت اسأذا دومًا
 ذاك؟ وكانت بدورها جتيب.

 قاطعته وسن وقالت:
ليتك ترى وجهه حين اك، كان مفحكًا جدًا. خاصًة حني  -

 ترتسم الغفون على جبهته من فرط اجلهد املب ول.
 انبهر علي وقال:

 يا له من إجناز. -
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 وقال مازن:
ليه، كان ياردد  إنصت أحيانًا يكّلم نفسه، فأشاهده أكنت  -

بني نفسه الكلمات مرارًا وتكرارًا، وكأنه ةااول أن  بينه و
 إحادى ن تصادف   إيلصقها   ذهنه دون أن ينساها، و

املرات أن نسي كلمة، كان يغفب ويقو  بصفع وجهه أو 
 يطرق رأسه باحلائط!

 سونك: - قاطعه جن
هو هو هو. من ه ا ال ي نتحدث عنه؟ يكفي مبالغة لطفًا،  -

أقو  بوضاع الكلماات   خاناات    جّل ما   األمر أنين 
ودواليب داخل رأسي، وأخزن كال كلماة جدياد       

نساها. لقد اكتشفت مع مرور الوقت أنين أدوالب كي ال 
كل إىل تطلع أأعشق اللغة العربية، أصبحت جمنونًا ما، كنت 

كلمة جديد ، وكل ما استزدت من الكلمات أكثر، ازداد 
ما ازدادت الكلمات  قو  بتجربتها. وسرعانأأن   شغفي 

ومنت داخل رأسي لتصب  عبارات، وأصبحت العباارات  
 مجاًل كاملة.

 فأكمل مازن من هناك:
 صب  عراقيًا بامتياز.أوشيئًا فشيئًا احنلت عقد  لسانه و -

 سونك: - وأضاف جن
 يعود الففل إىل هالة. -

 وعّلقت وسن ضاحكة:
 ؟«اخلاتون»هل تقصد  -
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(6) 
ذان معلنًا وقات  ألّل الغروب، صدح اأرخى الليل سدوله وح

سام اهلل  بفطار؛ اجتمعت األسر  أخريًا على مائد  الطعا ، وبعد اا
الرمحن الرحيم، شرعوا بتناول وليمتهم، كانت مائد  عامر  مبا لاّ   

كان  عدادها الكثري من اجلهد والوقت.إوطاب، ب لت هالة من أجل 
لاهم   آن واحاد،   اجتماعًا محيمًا سعيدًا، وكاانوا يتحادثون ك  

يتفاحكون ويتشاكسون. وعلى العمو ، كان علاي هاو مركاز    
حاديثاه، مهاتمني بساماعه،    أاالهتما . كانوا مجيعًا يتطلعون إىل 

جوبة عن تساؤالهتم عن حال فرنسا ومقارنتها حبال أومشغولني بإجياد 
العراق. وكان علي بدوره جييب عن استفساراهتم ويشاركهم جتربته 

 .بشغف ومحا 
أسعده أنه وجد كل شيء على حاله كما تركاه، مل يتغّيار؛   
األرائك ما زالت حتتاج إىل جتديد، املنشفة ما زالت ملقا    نفاس  
مكاهنا فوق املقعد، الصنادل واألح ية ما زالت بانفس الفوضاوية،   
رزمة املفاتي  ما زالت معلقًة مبسمارها، مل يتغري شيء! تغّيرت عينااه  

ثقة وتقباًل  أكثرهو نفسه، إذ أصب   - دّقألباملعىن ا - فقط، أو تغّير
 ومرحًا وجتربة وحيا .

سونك فقد كان حاملًا مستغرقًا بأفكاره، ال تعنيه  - أما جن
األصاوات مان حولاه إال    من أحاديثهم، وكأنه مل يكن يسمع 

ممغمتها ووشوشتها، ولو كان من املمكن الولوج والنظار باني   
مكانية حدوث ذلك، وحبسب الطريقاة  إطّيات عقله، إن افترضنا 

املتبعة، فمن املستحيل حين اك اختازال أفكااره وحصارها      
كلمات، وكأن دمامه   فوضى عارمة. إال أن العقل ال يعمل م ه 
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أن يكون حماولة لفهم ما ةادث ال   والطريقة، واالفتراض ال يعد
 مري.

 كان مشغواًل، أواًل، بتّ كر ما حادث   الصاباح، فكاان   
يسترجع حديثه مع هالة كل دقيقة، فيعيد   نفسه مصارحته اجلريئة 

ظهار انفعاالته، فإن إحلقيقة مشاعره. وعلى الرمم من أنه اهتم بعد  
ال كرى كانت جتربه على االنفعال، فتتشنج قسماته وجتمد نظراته، 
ويند  على ما اقترف تار  ويرتعب تار  أخرى، فما ال ي سيترتب 

رحة؟ وهل تكشف هالة، ولو قلياًل، لزوجها حقيقة ما عن ه ه املصا
 دار؟

بطال ه ا الواقاع؟  إومن مث تراوده أفكار خمتلطة؛ كيف ميكنه 
وكيف ينتهي به احلال   النهاية؟ وهل يستعيد حياته السابقة؟ أو أن 
جيمع شتاته من جديد؟ وكان   خميلته يتصّور نفسه جيوب طرقاات  

ا ويرّد على ذاك، أو يتصّور نفسه داخال  اذارمونيكا، يسّلم على ه 
ِهي، أو   حمله الصغري يقو  بإصالح  - بيته، يعّد العشاء ألخته أوك

دراجة هوائية. إهنا حمض خياالت من املاضي، تصاورات، ولكناها   
 عنت له الكثري.

أما اآلن، ما ال ي لديه ليفعله؟ ما احلّل؟ أال يوجاد   األفاق   
تفكري   األمر، فيفترض أن عليه املفي جواب وسطّي؟ كان يغريه ال

مساحة للفكااك مان    يعطيهاقدمًا   حياته، أن يترك ه ه األسر ، 
عبئه، يفكر أن يكون لديه مسكن خاص به. وهك ا ااا  قاراره،   
سينتقل للعيش قريبًا، سيترك ه ه األسر  وشأهنا. رمبا سيقو  بتأجيل 

األسار  فرحتاها   ملوضوع حىت انتهاء العيد، كي ال ينغص علاى  ا
 ومبطتها.
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 طلبت احلاّجة أ  علي، بعد الفطور، أن يأخا ها أحادهم   
لزيار  ااما  الكاظم. فلدى ه ه املرأ  دعاء ون ر وشكر جياب  

ليها "ساملًا مامنًا"، تارّبع ماازن أن   إالقيا  به بعد أن عاد ولدها 
. أما البقية مايأخ ها إىل هناك، وك لك طلبت وسن ال هاب معه

ألبسة  يتسّوقواطفال وألرروا اخلروج للكراد  داخل لينزهوا افقد ق
 العيد.

سونك أن يرافق الزوجني، ل لك تع ر ومتّلص  - ومل يشأ جن
. ويعلم ّيًامن اخلروج، ألنه كان يعلم، علم اليقني، إن ذلك سريبك عل

، فلن يأخ ا معه راحتهما ولن يأخ  معهماا  ماأيفًا إن قا  مبرافقته
 قفي النزهة متجهمًا ومرتبكًا.راحته، بل سي

سونك قلقة حساسة، تنافساية   - كانت العالقة بني علي وجن
هنا كانت مليئة باالرتباك أال إرمبا. وقد تبدو لعني الرائي هادئة مساملة، 

والشروخ مري احملسو . مل يسبق ذما أن حتدثا سوية ألكثار مان   
حًا   الطبااع  يربز واضا  واختالفهمادقيقتني. كانا خمتلفني جدًا، 

وامليول والسلوك والتطلعات. ويبدو أهنما كانا يدركان األمر، ول لك 
ن اآلخر ينجرف أمالبًا ما كان يتراجع أحدمها إىل اخللف حني يشعر 

 حنو مساره اخلاص.
وبالطبع فقد تغري احلال بعد أن عاد علي معن إىل منزله، فحني 

إىل مقارناة   سونك وحده   الصور ، مل يكن يفطر - كان جن
خفاقاته اصه هو وحاده.  إنفسه مع أي أحد، فكانت جناحاته و

وكان مبقدوره العيش وفقًا ملا ةب أن خيطط ويرسام، أماا اآلن   
ا يتركه يكاباد شاعور   مباحليا ،  زوج حقيقي مفعمفلدى هالة 

 االمتراب من جديد.



207 

بقي وحده، كان يعا  مان صاداع   وخرجا من املنزل دونه، 
أراد أن يشاغل نفساه    .إىل البقاء مبفرده لريتاح قلياًل شديد، احتاج

برنامج تلفزياو  أو مسلسال   على ، أو أن يتفرج اذليكسبتصف  
رمفا . لكنه مل يستطع. فّكر أن ينا ، لكن ذلك أيفًا كاان مان   

 جهز عليه كليًا.أسابع املستحيالت، فالصداع قد 
و يطاردهم. أيًا عاودته فكر  اخلروج، أن يلتحق مم أو يتعقبهم أ

كان املسمى املالئم، فقد استحوذت عليه فكار  أن يعارف مااذا    
يصنعون؟ أو أين ي هبون؟ أو عّم يتحدثون؟ ومل يكن   يده حيلاة.  
فقد أمّل به القنوط. وكان، كمريض الوسوا  القسري، يعيد وجيّتر   

فقدته رشاده. و   أالفكر  نفسها مرارًا وتكرارًا، استحوذت عليه و
ل مّر  ينتهي به التفكري إىل أن يتركهم وشأهنم، فاال ةاّق لاه    ك

 مالحقتهم على أي حال، ال ميكنه أن يفعل ذلك، بل ال جيوز.
لكن، وباندفاع تلقائي، قفز من مكانه، هرع إىل اخلارج، اجتاه  

داخل، أخ  جيوب الطرقات حبثًا عنهم، فاتش     - صوب الكّراد 
بعصبية وانفعاال، كانات عينااه     طالع الوجوهاحملالت واملتاجر، 

كان اجلاو  تتالطمان هنا وهناك كالسها  دون وجهة واحد  حمدد . 
حاّرًا بال حركة هواء، إال أن العرق ال ي تصبب من جسده مل يكن 

 داللة على اجلو القائ  بقدر ما كان يدّل على اضطرابه وقلقه.
وجدهم هناك،   الشارع العا ، يتنزهون ويتفرجاون علاى   

جهات املتاجر، كانوا مستمتعني ومتناممني. وعلى مسافة قريبة من وا
حتولوا إىل اجلانب اآلخار، وقفاوا   آخار    « لوز وموز»مرطبات 

الشارع ومّر  أخرى أما  كشك أكالت شعبية. وطاوال املساري،   
كانت هالة تعتمد   مشيها على ذراع علي، وبني احلاني واحلاني   
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، فكانت متسك الطفل من جهاة  ةكانت تتكئ على يده حبنان ورّق
وتعقد ذراعها ب راع زوجها من جهة أخرى، وكان علاي بادوره   

 يدفع عربة الطفلة الصغري .
استمروا   السري حىت وصلوا إىل شارع فرعي يففي إىل مرقد 

، انعطفوا إىل هناك، يبدوا أهنم قد قصدوا املرقد لغرض «سيد أدريس»
ريه إىل أن وصل إىل مساافة  سونك س - الزيار  والدعاء. تابع جن

قريبة من املمر الفرعي، كّف عن املسري نتيجاة أفكاار مل يساتطع    
ركان، وقف خلف حاجز حديدي مينع املرور، ألتفسريها. و  أحد ا

 يزال يستطيع أن يتلصص عليهم ويراقبهم من بعيد. الكان 
و  مفون نصف ساعة، خرجوا إىل الشارع من جديد، عادوا 

كانوا ميشون ببطء منتقلني من متجر إىل آخر، وكاان  إىل مسريهم. 
سونك يتابع حتركاهتم أينما حّلوا، راقبهم مّد  طويلة، و  كل  - جن

ذا وصالوا إىل  إمّر  يقف   مكان ال يستطيعون فيه رؤيته. حاىت  
 قدامهم عنده.أجلسوا لريةوا « بو الشربتأجبار »

جدًا،  قًا، بل خانكان املكان أما  حمل املرطبات صاخبًا ومزدمح
، مان مجياع   دًاإذ كان يعّج بالرجال والنساء واألطفال، عوائل وأفرا

ها ومن خارجها أيفًا، وكأن املنظر مشاتق مان   ئحناأمناطق بغداد و
 بالتساّوق لوحة أحد الفنانني االنطباعيني، حيث اجلميع مشاغول  

 والتحفري الستقبال العيد.
مكان واحد، ال نقول مجيعهم اّيل أن الكّراديني قد اجتمعوا   

لباو  امان   صبالتأكيد، إال أن املوجودين ال بّد أن يكون بينهم شخ
رخيتاة والناظمياة   أبو أقال  والبوليس خانة وألبو شجاع وامجعة و

واملسب  والسّد  والراهبات والعرصات والزوّياة وجازر  الشاط    
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 41و 46مباسي وقرياط وباص ألوالعصرية وساحة احلرية واجلادرية وا
وأ  العظا  وسبع قصور، مجيعهم التقوا   ذلك املكان، بغداد برمتها 
اجتمعت هناك، من الكاظمية حىت الزعفرانية ومن بغاداد اجلدياد    

 حىت البياع والسيدية.
سونك الفرصة ال  ذهب ما علي إىل الكاشاري   - استغل جن

بات لطلب العصائر واقترب منهم، جلس إىل طاولة قبالة طاولتهم، و
يشاهدهم بوضوح أكرب فاملسافة كانت تالئم مستوى نظره. حااول  

ليه، فراح يّلوح ويرفع يديه فوق رأسه بداللة إأن يسترعي انتباه هالة 
إلقاء التحية باستمرار. لكن هالة مل تنتبه له، ومل تلقي عليه حىت نظر  

الرأ  مشغولة بإسكات عبودي مان جهاة    مطأطئةعابر ، كانت 
 ة من جهة أخرى.رضاع نونإو

الطاولة، ساعد هالة   هتدئاة   إىلعاد علي مع العصائر وجلس 
الطفلة وراح يالعبها، لبثا على ه ه احلالة قلياًل قبل أن تسيطر عليهاا  
متعة حقيقية، ضحكا ومتازحا، كانت هالة سعيد ، أسعد مما كانات  
عليه من  زمن طويل. وكانت قد استعملت بعض املاكياج، لا لك  

ا جعلها مثري  وج ابة فوق العاد ، مناقتها فتية جدًا. أ زّيها وبدت  
 ثناء جلوسها.أليها إويفسر ذلك سّر اجن اب الشباب وتطلعهم 

سونك يسحب سيجار  تلو  - و  تلك اللحظات، جلس جن
السيجار  ليمتّص منها القسم القليل مث يرمي ما إىل األرض، وكاان  

ماذا يقول ذاا؟  »علي وهالة:  يسأل نفسه مع كل حديث يدور بني
مل يكن ةسدهم، وحىت لو كان حسودًا لقفى من  « وماذا تقول له؟

فإناه لايس   حاال  كل  و اللحظة األوىل على كل دافع للحسد، 
حبسود، على األقل هو ال يعتقد أنه ك لك، لكنه يعتقد أن ما يفعلاه  
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 نشاز ومعيب، ومن األجدر به أن يتركهم وشاأهنم، أن ميفاي    
 حياته وينساهم.

الحقًا، هنفت هالة من مكاهنا، حتدثت ببفع كلمات مع علي 
ووجهها ملؤه احليوية والفرح، أخ ت الطفلني واجتهات إىل جمماع   

سونك من مكانه حاملا شاهدها  - الليث التجاري القريب. هنض جن
يزال الزوج ملتصقًا مبقعده، ظّل يتابعهاا حاىت    المع طفليها بينما 

ع، آسره انفرادها عن زوجها وعد  مرافقته ذا، امشأز منه دخلت اجملم
ومن عد  اكتراثه وتقديره جلمال وروعة ما لديه. اجتاحه اضاطراب  
مفاجئ ومل يعد يعي ما ميكنه فعله من شاد  التاأثر، ومل يكان      
استطاعته عمل شيء، متىن أن ميحو ه ا الشخص اجلالس أمامه مان  

ني، بدت له تلك الفكر  عادلة وصاائبة  الوجود، أن يقتله بيديه األثن
وليست حباجة إىل تسقيط، متامًا كما إن طارد الاروح الشايطانية    
املتجسد    شخص ال ةتاج إىل حكم مسبق. أجته إىل طاولة علاي  
ووقف فوقه، كان حانقًا ومنتفخًا، جلس جبانبه بدون استئ ان وبدون 

 سال  وقال له:
 أين ذهبوا؟ -

 جاب متهكمًا:أجوده ومل ينصد  علي من و
 يا أهاًل بالعيد. -

 سأل بإصرار:
 مل جتب..! -

 ليه بشزر وقال:إنظر علي 
 ماذا بك؟ أراك مفطربًا؟ -

 مل يعبأ بسؤاله فأفتعل علي سؤااًل متهكمًا آخر:
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 أراك متكنت من اجمليء؟ -
 نعم، متكنت. -

 ال.. ال.. حقًا أنا تّواق ألعرف. -
 تعرف ماذا؟ -
  هنا؟كيف وصلت إىل -
- ..... 
 أريد أن أعرف بالفبط ماذا تريد؟ واآلن.. -
 جيبك.أأن باي ال أعلم كيف جيدر  -
 هل حقًا إنك لن متكث معنا إال أسبوعًا؟ -
نعم، سأنتقل بعد العيد مباشر . يبدو أن هالة قد أزفت لك  -

 اخلرب
إهنا ال افي عين سّرًا.. بالرمم من أنك عزيز عليها، وها ا   -

لك. لكنها ما تنفك تقول إنك إنساان  ّمر  على حتبِّما يص
حقيقي، وإنك تستحق هدية خاصة.. هل تصادق؟ لقاد   

للعجب، ال  يا ذهبت إىل اجملمع لتبتاع هدية لك. لك أنت!
حتملك حىت تنتقل أطيقك وأواألدهى أهنا اشترطت علّي أن 

 إىل مسكنك اجلديد.
 ابتسم ابتسامة خفيفة:

 أحقًا قالت لك ذلك؟ -
ليه بنظر  من يتاهيأ  إب علي من انشراح وجه مرميه ونظر مف

 لالنقفاض عليه وقال:
مان جساد    أكثرامسعين قشمر، أنت ال تتعدى   نظري  -

  نظار   - ليه، بال إناك  إفارغ ينتظر صاحبه أن يعود 
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 .أكثرحار  للجسد ال  - اجلميع
 أنت حقًا ال تستحقها. -
 هل تقصد زوج ؟ -
 نعم.. زوجتك. -

ّد  النرب  بني األثنني، دفع األول الطاولة بقو  وأنقض صعدت ح
على الثا ، أمسك ياقته بكل  يديه، لكمه الثا  على وجهه، ركلاه  
اآلخر برجله، امسك رقبة خصمه فجعلها حتت إبطاه. و  تلاك   

،   حني كانت احلشود تتفرج وحتاول جتنب العراك، حصال  ثناءألا
وايته، فقد أضفت احلالاة  شيء رهيب، شيء مرعب جدًا تصعب ر

املتوتر  على العقل وقت اك تعبريًا مبهمًا جيعل السرد والوصف عاجزًا، 
بل يصعب على املراقب أن يقو  بتجميع نثاار املشاهد   صاور     

 مقتفبة واحد .
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(7) 
 ثناء وبينما كانا يتجاذبان ويتدافعان، حدث انفجار..أل  تلك ا

 انفجار مهول..
 بعد احلدود..مهول.. مهول إىل أ

مل يكن لالنفجار صوت، إال أنه كان قويًا جدًا حبياث دفاع   
اجلالسني، من شد  العصف، ثالثة أو أربعة أمتار. استدار اجلميع بعد 

مابات  فاقوا من الصّدمة فلم يلحظوا مري ضوء.. ضوء رهيب، أأن 
معامل األشياء بلم  البصر   ضوء وضباب كثيف خمتلط من الدخان 

كان االنفجار بالتأكيد   جممع الليث وماا  ياء املختلطة، شألونثار ا
 يقابله من بنايات.
.. ذاب عاال.. ساخا ..    تزحف، ترتفع، تتعاظم نار هائلة

قصاها إىل أكان من املرعب النظر إىل البناية من  دخان.. حّر خميف..
قصاها. واألدهى من ذلك أن النريان كانات تشاتد وتشاتد دون    أ

 توقف.
هرج ومرج   كل مكان.. جتمهار الكاثري..    عّم الصخب..

طبقاة كثيفاة مان     املوجودينكانت تعتلي العشرات بل املئات.. 
القيامة بال  قامتبصار شاخصة حنو النريان، لقد ألوكانت االقطران، 
 شّك.

من مّر .. انفجارات متعدد   أكثراملشهد نفسه تكرر   اجملمع 
ملّر ، تكرر املشهد أيفاًا    داخل البناية نفسها، أصوات مريبة ه ه ا

 جممع اذادي سنتر   اجلهة املقابلة جملمع الليث.
كانت احلشود   حالة صدمة، فهنا من أخا  ياركض دون   
وجهة، وهناك من مجد   مكانه م هواًل، أو جلس علاى ركبتياه   
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مستسلمًا.. كان اجلميع يصرخ، ويصرخ. اجلميع ينحب، اجلمياع  
«.. حساني «.. »حريق«.. »بّسا «.. »حريق»ينادي بأعلى صوته: 

ولاك  «.. »خوياة عباد اهلل  «.. »بوية أميان «.. »صالح هياب»
 ، إال أنه مل يكن من السهل فهم صوت من تلك األصوات.«مصطفى

 دقائق حىت استوعب املوجودون ما حدث. مفت
كان صوت فوران النريان يطغي على بقية األصوات، لكن ما أن 

حىت يسمع أصوات البشر داخل البناية، هال   يصيخ املرء السمع قلياًل
ثناء االحتراق؟ بالتأكيد ال..! ال ميكان،  أميكن اّيل أصوات البشر 

مستحيل. ال تدّل أصواهتم على كلمات مفهومة بعيناها. أصاوات   
متداخلة، شوهاء، مبهمة، ال ميكن متييزها. لكنها كانت هنااك،    

 حااً ها وتؤلاف نيا فق، موجود . أصوات تدمم ومتتزج مع بعفألا
 .دًاواح يًامجاع

عطاء فكر  كاملة وصاور   إإن القلم ليعجز عن الوصف وعن 
جواء، فكيف يتسىن للمرء أن يصف كابوسًا؟ إننا ألواضحة عن تلك ا

ال نطلب منك أيها القارئ العزيز إال أن تؤمن بأن ه ا هو ما حدث، 
صدق أو ال تصدق، لقد كانت تلك الساعات عبار  عان هاول   

 رعب، وه ا يكفي.م
جساد وهي حتترق؟ هل ميكن؟ هال ميكان   ألهل ميكن اّيل ا

اّيلها وهي تتحول إىل مسحوق فحم متناثر؟ ال باّد أن الوصاف   
صعب، لكن ال مىن عنه، وال ميكن جتاوزه، وال بّد مان اساترجاع   
احلدث مرارًا وتكرارًا، فما حدث   الكّراد  لايس عادياًا علاى    

 طالق.اا
 اّيل..



225 

رت السنة اللهب اجملمع، من املدخل وامتدت إىل املتااجر.  مم
هجمت   البدء على املواد القابلة لالحتراق. وعلى الرمم من أن كل 
شيء   نظر النريان من املمكن التهامه، فإهنا كانت تفّفل اخلشاب  

شخاص العالقني، مل يكن للنريان ألوالقطن والكتان قبل أن تتقد  حنو ا
 لرجل واملرأ  والطفل والرضيع، اجلميع لديها سواسية..!أن تفّرق بني ا

تبدأ النريان بالتها  املالبس، مث الشعور، اجللود، قبال أن تتاهيأ   
شاالء  أالبتالع األجساد. لتخفت حين اك األصوات، وتتحول إىل 

برياء للموت، وكيف ألّنات، إذ ةّل الصمت. ويستسلم اأأصوات، 
 ويبقى على قيد احليا . لإلنسان أن يواجه تلك النريان

 حّل الصمت..
، احترقت األجساد واساودت،  تشققت اجللود ومّطتها البثور

يها القاارئ  أانسلخت وتفاءلت، انكمشت واضمحلت، ال متتعض 
جساد حني أل.. ال تقفز ه ه السطور.. ألن اُيقلفما زال هناك ما مل 

صغري، تفقاد وزهناا وشاكلها     وجتّف تصب  حبجم طفلتتقلص 
مكن التعرف أهومها، وال يعود ذا ما مييزها عن بعفها، ه ا إن ومف

 جساد بشرية   أي حال.أعليها على أهنا 
 حّل الصمت..

وحتّول املكان   ظل ساعات إىل فحم وركاا . ولكان،     
الوقت نفسه، أمسى املكان ضرةًا مقدسًا، وحتّول الدخان والشرر إىل 

لبشر املادّي، شيء روحي. نعم شيء آخر.. شيء ال ينتمي إىل عامل ا
رواح الربيئة وتطوف وتصعد إىل عنان الساماء.  ألروحي، إذ جتتمع ا

 فق البعيد.ألتتسامى وتعرج أعلى فأعلى، وتظّل حتو    األعلى   ا
 وهالة.. أين هالة؟ وأين طفالها؟
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من علاي   كلٌّ  اجلانب اآلخر من األحداث، جلس القرفصاء 
صاامتني، افترشاا األرض يتفرجاان    سونك متململني و - وجن

هنما ينتميان إىل أة وخمّدر ، مل يشعرا ّملويبكيان، كانت مشاعرمها من
ه ه األحداث، كانا   حال أشبه باانكار. لقد أهنكهما االنتظاار  
كثريًا. وما زاال ينتظران أن تعود هالة وصغرياها؟ لقد تأخرت.. تأخر 

 نتصف الليل.الوقت.. جتاوزت الساعة الثالثة بعد م
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(1) 
 وبعد..

كيف جيب أن تكون النهاية؟ وما ال ي جيدر أن نفيفه إىل ماا  
سبق؟ وما اجلدوى؟ ال شيء.. ال شايء يساتحق؛ ال الباوح وال    
الدموع وال املراثي وال حىت ه ه السطور. ال أحد يستحق املالماة،  

 بالقصة وبنهايتاها، وال  يعبأوناالكتراث وعد  االكتراث، فالنا  ال 
. وإن حبثوا واستفساروا، وإن دعتاهم   مزاجهمعن تعكري  يبحثون

الظروف يومًا إىل أن يستمعوا، فال جيدر أن يكون سقف التوقعاات  
عاليًا جدًا. وعلى األرج  أهنم لن ةتفظوا   ذاكرهتم إال باحلادث  
األبرز واجلزء األهم. وحىت ذلك ال ميكن ضمان تواتره   الكتابات، 

خيتلف كليًا عن النقل وااخبار، وإن احلاديث عان   ألن وقع الرؤية 
االنفجارات شيء ورؤيتها بالعني اجملّرد  شيء آخر، بل الكتابة نفسها 

 بداع واالجتهاد.ال تقارن باملعايشة مهما كانت درجة اا
وما حدث الحقًا   الكّراد ، على أي حال، ال ميكن جتااوزه  

واد، أقيمت املآمت والعزاءات والقفز فوقه، فقد ُأعلن احلداد وطغى الس
وامت ت البيوت والشوارع بأصوات القرآن، احتشد النا  من كال  
حدب وصوب، كانوا مفجوعني ومتهسترين، متعبني ومكادودين،  
وماضبني، وكانوا يبحثون عن أي جهة أو شخص ليصابوا جاا    
مفبهم عليه. ل لك حني شّكل رجال الشرطة واجليش طوقًا حاول  

، واقفلوا الطرق وم وا املنطقة باآلليات العساكرية،  حميط االنفجار
ازداد امتعاض النا  واذكى فيهم جنوهنم، وراحوا يناادون فايهم   

أيان  »و« أين كنتم باألمس حني حدث ما حادث؟ »ويصرخون؛ 
 «.كانت خططكم األمنية وتدبرياتكم؟
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 ال ندري حقًا عّما جيب احلديث عنه.
 الكثري. َقمل يب

بالوضع املرتبك ال ي شهدته املديناة بعاد   مل يشغل علي باله 
االنفجار، وألن صخب الكّراد  تركه   موقف ال يستطيع معاه أن  

 DNA اجراءات الا إيفعل شيئًا، حىت التعازي واحلفور والتشييع و
والطب العديل والثالجات والنقل والتغسيل والدفن مل تكن تعنيه. ومل 

بل العكس، فقد وقاف   تكن تبدو عليه أمارات التأثر واالضطراب،
. طيلة أيا  الفاحتة متزنًا صامتًا يستقبل املعزين وميسيهم باخلري ويودعهم

كان بإمكانه أن يعلق على صعوبة احلالة ال  هو فيها، وعلى العمو ، 
أو أن ميتعض من مآمت العزاء أو أن يشتكي من عد  وجاود وقات   

أن يتظاهر  خاص ليحزن أو ينتحب أو يفعل أي شيء ليظهر حزنه أو
ثناء مّد  احلداد، لكن ال، ليس علاي.  أبه، كما يفعل النا  عاد    

فقد فّفل الكبت سبياًل على أن يظهر حزنه، مل يشاهده أحد ياتكلم  
أو ينطق حرف إال   حالة اضطراره ل لك، أزداد هزااًل يومًا بعاد  
   يو ، ذبل وجهه وأصّفر لونه، مل يعد يرتاد البيت ال   النهار وال

الليل، كان يقفي الوقت هائمًا   الطرقات إىل أن يعاود حياث   
سونك، هناك جبانبه جيلس قرب البناية احملترقاة،   - مستقّره، إىل جن

  نفس املكان ال ي جلسا فيه وقت االنفجار، جيلسان ويتفرجاان،  
 ملة أو كلمة واحد .جبدث أحدمها اآلخر دون أن ة

 وبعد..
مؤكد.. الشيء الوحيد ال ي نستطيع  ال شيء حتمي.. ال شيء

توكيده أن علي سيتصل بإمييلي بعد أسبوعني من اآلن، ولان تارد،   
وسيعاود االتصال ما مّرتني وثالث وأربع مرات دون أن تّرد علياه،  
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وسيقلقه ذلك وخييفه كثريًا، وسيتمكن وقتئٍ  من الوصول إىل نيكوال، 
. إال أن املالمز  وااةاءمن  وسينقل نيكوال له خربًا شنيعًا مع الكثري

عليًا سيفهم ما بني السطور. وسيدرك أن إمييلي قد فارقت احليا  دون 
ثناء جلوسها   مطعمها املعتاد أوداع، وقد دهستها شاحنة بفائع   

   يو  الباستيل.
أملق اذاتف، فما زالت به حاجة إىل دقائق أخرى ليساتوعب  

حلظات، تغريت مالم  وجهه وزّ  اخلرب ويهفمه. ومن مث   مفون 
، ومن مث قهقه كاجملنون عاليًا. وبقاي  ك، ضحم، ابتسش؛ ارتعشفتيه

اآلن  ..اآلن فهمات »على ه ه احلالة يتخبط   الشارع ويصرخ: 
 «.فهمت

ركض حنو مكان االنفجار، أو مل يكن يركض، كاان ميشاي   
يًا قد يبدو أن علإذ  يقاع سريع وخطوات متباعد .إاملشي العادي مع 

أدرك ما مل يدركه من قبل، واستوعب أخريًا ماهّية الظاهر ، وساببية  
التناقل اجلبار  بني اجلنسيات والشعوب، بل قد فهم العّلة واملغزى من 

. كال  سونك وهلّم جرًا - أريك وياي وبروجييه وعلي معن وجن
،   مكانه الصحي ، استغرب أن «اجليكساو»شيء وضعه، كأحجية 

 ب أما  عينيه طوال الوقت دون أن يتمكن من اكتشافه.يكون اجلوا
محل فكرته املكتملة معه إىل الشارع، وما ه احلالاة جلاس    

ساونك اآلن؟   - أين جن»القرفصاء   مكانه. قال بينه وبني نفسه: 
أي   بّد إنه سيظهر، أو أن يكون على وشك اجملايء   أين ذهب؟ ال

 «.وقت
ر على الرصيف، ما زال هنااك  جلس قبالة اجملمع احملترق وانتظ

ن يرتلون القرآن وآخرون يفاعون الشاموع. إال أن   ونا  جالسأ
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سونك مل يظهر بعد! رمبا سيأيت خالل ساعة. رمبا. ورمباا ال   - جن
 - يأيت، خطرت   بال علي فكر  عجيبة أن يكون قد تناقل جان 

سونك ثانيًة واستيق    عامل آخر وحيا  أخرى وع اب ومآساي  
 !أخريات

ومع ذلك، ما زال األمل معقودًا، وميكان أن يتصال اآلن، أو   
ميكن أن يكون قد تع ر عليه اجمليء ألسباب يبينها له الحقًا، أو رمباا  
هو مسبقًا موجود   اجملمع،   الداخل، يفع الشموع أو يبحث بني 

 الركا .
 دخل البناية يبحث عنه، ولكن مل جيده هناك أيفًا.

 9/86/6182إلى  81/2/6182من 
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