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بيتي.  الذي يدخل منه سواي؛ ألن قلبك  وقال لي: سَدّ باب قلبك 
المخاطبة13( ـ النفري)المخاطبات الجبار عبد
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الـبـاب األول

نـداء حـواء الـورد

رّنالهاتفالجوالفيالصالةالمظلمةخاللالساعاتاألولىمنالفجر،ظليرّن
ظّل الزوردية! فسفورية بأشعة المعتم الصالون تضيء الصغيرة شاشته يجيب، أحد وال
أخرى. مرًة الرنين تعالى ثم لثواٍن، بعدها بالطويلة،صمت ليست للحظات يرّن الهاتف

الرنين. المّرةاألولى،وبعدنصفدقيقةتوقف لفترةأطولمن ظليرن

الليلةالغامضة؛حيثحضر فيالساعاتاألولىمنالفجرالغريبالذيتلىتلك
باعتباره هابيل الطفل عن ليتحدثوا السود مالبسهم في وهم الملتحون األربعة الرجال
البشارةواألملالمنتظر،ثماختفوافجأةبطريقةغامضةومعهمبشارتهموأملهم،فيتلك
الساعات،وفيالصالةالمظلمة..فيتلكالشقةالضيقةرّنالهاتفالنقالالموضوععلى

الطاولةقربالصوفا.

الرنين المجاورة،كان الطاولة الجوالعلى الشبيبي،رأىضوءشاشةهاتفه آدم فّز
رأى بأنه يقظته من لحظات قبل نفسه الشبيبي آدم تذّكر اللحظات، تلك في توقف قد
بأفرشةفضية أبيض،مغطى النومعلىسريرخشبي الحلم،كيفكانغارًقافي نفسهفي
اللون،فيقاعـةواسعةبيضاء،قاعةفارغة،جدرانهامناأللمنيوماألبيض،سقفهاأبيض
وأرضيتهامنالمرمراألبيض،نوافذهامغلفةبطبقةمنالستائرالفضيةاللون،الشيءفي
القاعة،الأثاثوالخزانات!وكانتهناكطاولةفضيةقريبةمنالسريرالخشبياألبيض

يرّن! اللون عليهاهاتفجوالفضي

بأنه يعرف كان الحلم في وهو يستيقظ، لم لكنه الجوال الهاتف رنين يسمع كان
على ويجيب يستيقظ كي األبيض؛ الخشبي السرير على بالنائم يصيح كان لذا يحلم،
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السرير على الراقد مّد استيقظ، فجأة ثم الحلم! في مكتوًما كان صوته لكن الهاتف،
المتصل مجهول! الشاشةفقرأ: إلى الجوال،نظر الهاتف إلى األبيضالخشبييده

وما الحلم، في رآه ما بين التطابق هذا الصالة عتمة في وهو الشبيبي آدم استغرب
صديقه سمع هل سؤال: ذهنه في خطر الظالم، في حوله فيما تلّفت الواقع! في جرى
لمرتين كان االتصال وأن السيما الهاتف، رنين الفارسي حواء وزوجته التنك أبو آدم
متتاليتين؟!أو،ربمالميكنهناكاتصالأصاًل؟ال،ال،فهناكإشارةمكتوبةبأنالمتصل

غيرمعروف..!
نهض، ثم للنوم، سريًرا منها يتخذ التي الجلدية الصوفا على جالًسا للحظات بقي
الثالجة، فتح المطبخ. فأنار الضوء زر على ضغط والقريب، المقابل المطبخ إلى اتجه
أخذ أسود، زيتون حبات فيه رأىصحًنا رشفات، عدة منها ارتشف بارد، ماء قنينة أخذ
النواةمنفمه،وضعهاقرب الطيبة،أخرج الزيتون حبة،الكهاداخلفمه،أحسبملوحة
القمامة جردل في بها وألقى الحبة أخذ رجع، المطبخ، باب عند صار وحين الصحن،
تراه من الغامض، بالمتصل يفكر ظل الجلدية. الصوفا على جلس الصالة. إلى وعاد
السرير على كانت التي اليدوية ساعته إلى نظر الوقت، هذا مثل في يتصل من يكون؟!
غامض وقت على يقفان عقرباها متوقفة، فالساعة مريب، بشيء أحس الوقت، ليعرف
الدقيقة على يقف كان الدقائق 8،وعقرب الرقم على يقف الساعات فعقرب له، بالنسبة
ذلك بعد ماجرى بأن نفسه مع وفكر البيت! إلى فيه عاد الذي الوقت أنه تذكر أيًضا! 8
يجري الذي ما الجريان..؟! والزمنعن الساعة توقف معنى بالواقع..فما لهعالقة ليس

يتوهمكلهذهاألشياء! معه!هلهو
وقرأ: الهاتف أخذ رسالة، إلىوصول يشير وانطلقصوت الهاتف، ُأضيئتشاشة

ياآدم؟". "لماذاالتجيب
آدم سيوقظ ربما أنه فكر والرد، اإلجابة في للحظات تردد موجوًدا، الرقم يكن لم
أن مارّدعلىاالتصالصوتيًّا،لكنهقرربرغمذلك إذا الفارسي التنكوزوجتهحواء أبو
على المقابل الشخص صوت يسمع وإنما هو يتكلم ال األقل على أو بهدوء، يتحدث
"الرقم له: يقول اآللي بالصوت فوجئ لكنه االتصال، زر على ضغط األخرى! الجهة
استلمت قد وأنا نفسه:كيفهذا الخدمةحالًيا!"،سأل نطاق أوخارج الذيطلبتهمغلق
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الجواب ثوانحتىجاء تمض ولم أنت؟"، "من رد: كتابة في يتردد ولم منه! رسالة للتو
الورد!". أناحواء ياآدم؟! "كيفالتعرفني أيًضا: فيرسالة

في يقلب وأخذ نفسه، مع فكر االسم!" بهذا امرأة أعرف ال أنا الورد؟! "حواء
االسم:حواء هذا تحمل حياته في بامرأة يلتِق لم إذ شيًئا، يتذكر ولم االسم، هذا ذاكرته

الورد!
اآللي الصوت فعاد أخرى، مرة االتصال زر على ضغط حارق، فضول راوده
وتصاعد استغرابه زاد حالًيا!" الخدمة نطاق خارج أو مغلق طلبته الذي "الرقم مكرًرا:

"منأنت؟الأعرفأحًدابهذااالسم!". توتره،فكتبرسالةهاتفية:
الجوابفيرسالةطويلةنسبيًّا: قلياًلجاء امتدت وبعدلحظات

بحاجة ألني إليك توجهت التي أنا السهولة؟! بهذه نسيتني كيف الورد، حواء "أنا
االسم هذا يتذكر أن عسى ذاكرته يعتصر وأخذ الرسالة، بهذه فوجئ مساعدتك"، إلى
حاجة في ألنك إلّي توجهت "هل مستغرًبا: نصّية برسالة عليها فرد جدوى! دون لكن

لمساعدتي؟متى،ولماذاتحتاجينمساعدتي؟".
بأنني التقينا، أخبرتكعندما قد "أنا نسبيًّا: منهارسالةطويلة استلم قليلة دقائق بعد
مخطوبة،بلعقدتقرآنيعلىشخصمايحبني،لكنهناكشيًئامايزعجني،ويوترني،
التواصل عبروسائل معي يتواصلون أنشباًبا عنه،وهو أخبرتك وقد بالذنب، ويشعرني
االجتماعي،بينفترةوأخرى،وأحسهممتعلقينعاطفيًّابي،ثمانيةأشخاص،وهذااألمر
لكني احترام، فيها معهم عالقتي الجميع، مع التعامل في ا جدًّ عادية أنا كثيًرا، أتعبني
أحسهميعشقونني،وشرحتلكبصدقبأنيالأفسحلهمالمجالوالأعّبدلهمالطريق،
االبتعادعنهم أستطيع أننيال أريد،أحس االبتعادعنهموال أريد لكنيبصراحةشديدة،
شيًئا أعمل أنني أشعر نفسه الوقت وفي قديمة، ومعرفة صداقة بعضهم وبين بيني ألن

إيجادحللي،كيفالتذكركلذلك!". خاطًئا،وطلبتمساعدتكفي
قد ما التباًسا هناك بأّن متيقًنا كان الطويلة، الرسالة هذه في تائًها الشبيبي آدم ظل
"ربما لها، يعرفها!فكتب بأنه بيقين تتحدثمعه الورد،وهي حصل،فهواليعرفحواء
أني أذكر وال أعرفك، ال لكني آدم، اسمي أنا صحيح سيدتي؟! الرقم أخطأت أنت

الورد". امرأةباسمحواء أية التقيتك،والأعرف
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ظلآدمالشبيبيينتظرجوابها،لكندونجدوى،مرتدقائقوهوينتظر،لمتجبه،
ولم بالحديث أستدرجها لم لماذا نفسه: مع نفسه،وفكر الرضاعن بشيءمنعدم شعر
ثانية،ظل النوم يستطع مثيرة!..لم أنحكايتها يبدو فكما أكثر، نفسها تتحدثعن أدعها
جالًساعلىالصوفا،نظرإلىالساعةفاستغربأنعقربالدقائقيتحرك،والزمنيجري!
الجوال الهاتف أخذ الهاتف، على وصلته التي النصية الرسائل يقرأ أن فضول راوده
أية الرسائل ملف في يوجد فال كبيرة، كانت الدهشة لكن الرسائل، وظيفة إلى وذهب
رسالةنصية،استغرب،فأرادالتأكد،ذهبإلىوظيفةالمكالماتالفائتة،وكانتالصدمة،

بنفسهمشوًشا. فائتة.كيفهذا!أحس أيةمكالمة فليستهناك
التشويش بالضيقمنهذا النوم..ظلساكًنا..شعر يستطع الصوفا..لم استلقىعلى

البغدادي!وتاه! آدم إراديًّاأخذإحدىمخطوطات الذييعيشه..وال
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الفصـل األول 

الـقـاتـل الـرحـيـم قابيـل الـمو�سـى

سريره، في وهو ما، رجل أفاق مظلمة، بعيدة غرفة وفي وغامضة، بعيدة بالد في
في يده مّد بالعرق،  مبتالًّ جسده كان هو! أين يدرك أن يحاول للحظات ظل مذعوًرا،
لم شاحب ضوء الغرفة أضاء المجاور. المنضدي المصباح زر على ليضغط الظالم
لكنه الغرفة إلنارة يكفي ال المصباح من المنبعث الضوء كان جوانبها، كل عن يكشف
التي الغرفة هي ليست الغرفة اكتشفأن ذلك ومع السقف، على ظالاًل األشياء منح
استيقظفيهافيالمرةاألولى،أترىمارآهفيالمناملميكنسوىكابوسثقيل؟وفجأة،
التفاصيل يستذكر أن أراد ذاكرته، من تهرب أخذت النوم في رأى ما تفاصيل بأن أحس

لكنمندونجدوى!
والتاريخ الوقت عن تكشف التي المصباح قرب المنضدية الساعة إلى نظر
ساكًنا ظل الثامن! الشهر من الثامن هو اليوم تاريخ أن كما الثامنة، إلى تشير أنها فرأى
ثمانية بالرقم واشتراكهم والشهر واليوم الوقت في التطابق هذا ذهنه في للحظات،خطر
"8"،ثمفجأةاختفتهذهالخاطرة،مرتلحظاتكانفيهاخالًيامنأيأفكارأوخواطر
انبثقتاألسئلةفيذهنهمجدًدا: ثمفجأة الزمن، تدفق الذهن،وكأنهالحظاتخارج في
من وال اآلن؟ أنا أين أدرك ال فِلماذا كابوًسا رأيته ما كان وإذا هنا؟ إلى بي جاء "من
على التعرف أستطيع ال ولماذا بل الغرفة؟ هذه إلى وصلت ولماذا وكيف جئت؟ أين
الذاكرة؟ فاقْد مثله أنا هل الكابوس؟ في نفسه الرجل ذاك هو أنا هل أنا؟ من نفسي؟!
هذه وظلت الواقع؟"، في اآلن وأعيش كابوسي من أفقت أم اآلن أحلم زلت ما أنا هل
لكنه موجود؟ هو جسده، ليتلمس يده مد إراديًّا وال ذهنه، في للحظات تدور األسئلة
نفسه: أيًضا!،وسأل ليتأكدمنوجوده قدتحسسجسده المنام في الرجل ذاك بأن تذكر
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لوكنافياألوهاموالرؤيا!". "لكنمامعنىأنأكونموجوًدا؟كلناموجودونحتى
فنية! لوحة مثل عربية بنقوش المزخرفة والجدران السقف إلى ينظر للحظات ظل
أينهواآلن؟ليسفيحلمبالتأكيد.فقدكانرأىكابوًسالرجلفيممرمخيفالنهايات
له!فكرمعنفسه،هذهالنقوشاألندلسيةتوحيلهبأنهفيمكانأسطوري،لكنأين؟ظل
فيه. الذيهو المكان يتعرفعلى الحالةلدقائقأخرى،ثمراودهفضولأن علىتلك

قنينة أخرج الغرفة، زاوية في موجودة كانت ثالجةصغيرة إلى توجه سريره، غادر
تلّفتفي الثالجة، إلى القنينة،وأعادها بارد،أخذيرتشفمنهارشفاتطويلة،أغلق ماء
الغرفة،الغرفةشبهعارية،يتوسطهاالسريرالعريضالذيكانراقًداعليه،ثمةمرآةكالحة
"البتوب" متنقل حاسوب الطاولة وعلى الصندل، خشب من مكتب طاولة على جالسة
ثمة أخرى زاوية في صغيرة، سوداء جلدية يدوية حقيبة جانبه وإلى ُمطفأ، لكنه مفتوح
مفتوحعلى الغرفة باب يشبهمصطبةعريضةمستويةعليهاحقيبةسفرجلديةصغيرة، ما

بالبهواألندلسي! صالةأشبه
لكنه نسبيًّا، صغير أندلسي بهو في نفسه وجد مستطلًعا، الغرفة خارج إلى توجه
تحيط آخر، عصر في يعيش وكأنه ونقوش، وأطواق أعمدة ثمة لجماله؛ الرائي يسحر
الجانب في األندلسي. والفن األرابيسك من خاص طراز ذات مقاعد البهو جوانب
استاءمن لكنه الشقة، الحمامومرحاض أنه إليهفعرف توجه بابصغير، لغرفته المقابل

أكثرمنشقفياألرض! الشرقية،فهوليس الطريقة المرحاضعلى كون
انتبهلنفسهولخواطرهعنالمرحاضالشرقيوانقبضتنفسه:"أنافيأيةحالاآلن
كيأفكرفيالمرحاضالشرقي؟!ثمربماأناالأزالأعيشفيالحلمالغامض،أنالست

واثًقامنحقيقةوجودي!".
انتبه نصفين، إلى الجميل وقوسها األعمدة تقطعه الذي الصغير البهو وسط وقف
ببطء، تقدم الشقة، خارج إلى يقود الذي األزرق باللون المطلي الخشبي الباب إلى
بابهسوى عن يبعد ال لشقته مقابل باب على فأطل األزرق، الخشبي الباب فتح وبحذر
إلى وصلت اللحظات تلك في صاعًدا! يلتف وآخر لألسفل، يهبط ودرج قليلة أمتار
يأتي وضجيج أفريقيا، شمال بلهجات تذكره غريبة بلكنة لكن بالعربية، همهمات أذنيه

الباب. منمكانما!أغلق
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الواقعوليس أناأعيشفي "إذن البابمنالداخل،فكرمعنفسه، وقفحائًراعند
لكنها تعني ما أدرك لم أنني صحيح وصلتني، التي الهمهمات فهمت لقد كابوس، في

أنا؟!". أين أندلسي،لكن العربية،وأننيفيبيتطرازه باللغة
الجلدية الحقيبة إلى انتبه المكتب، طاولة على عابرة نظرة ألقى غرفته، دخل
المرآة إلى نظر الطاولة، حيث إلى توجه الحاسوب. جوار إلى السوداء، الصغيرة،
على جلس وجهه، على والتيه االرتياب ومالمح التوتر إلى انتبه الطاولة. تتوسط التي
ألمانية، فيهاوثيقةسفر الصغيرة،فتحها،وجد الجلدية الحقيبة الطاولة،أخذ أمام كرسي
"إذنأناآدم "آدمالتائه"،وصورتهعلىصفحةالمعلوماتفيالجواز! تصفحها،قرأاسم

لنفسه! ألمانيا.قال التائه"ومن
في هو إذن مراكش! إلى لندن من الطيران تذكرة منها وأخرج الحقيبة في يده َمّد
التذكرة في النظر دّقق ومتى؟ هذا حصل كيف لكن مراكش، في وبالتحديد المغرب،
نهار وصل أنه أي الشهر من السادس ليل منتصف كان لندن، من اإلقالع تاريخ وقرأ
أنههنامنذيومفقط،هكذافّكرمعنفسه!أحسبغموضمايجريمعه، يومالسابع،أي
حاولأنيستذكرشيًئايفسرلهكيفيةوصولهإلىمراكش،فلميجدأيتفسير!أخذيفكر

أنههو! التائه،والذييفترض آدم الذياسمه فيهذا
الذي الحاسوب جهاز إلى نظر المكتب، على الطيران وتذكرة السفر جواز ترك
أمامه،خّمنأنهيعودله،وفّكربأنذاكرةهذاالحاسوبربماستكشفلهشيًئاعننفسه،
وعنشخصيته،كيفوصلإلىهذالمكانالذييفترضأنهامدينةمراكشفيالمغرب

الطيران،لكنكيفحصلكلهذا؟! حسبتذكرة
المريح، األزرق بلونها الشاشة فظهرت الحاسوب جهاز تشغيل زر على ضغط
الملفات، أحد اسم وقرأ سطحها، على تظهر الصفر والملفات األيقونات أخذت ثم
ذلك داخل موجودة كثيرة عناوين وقرأ كثيرة، مواد فظهرت عليه ضغط "األرشيف"،
الملف،منبينهاعنواننصكانتأثيرهكالبرقفيذاكرته،"متاهة آدم ـ المرأة المجهولة"،
ثم"متاهةاألشباح"،لكنهلميتذكرشيًئابعد،انتبهلنصآخريحملعنوان"متاهة األنبياء"،
إذنهوكاتب التائه! آدم الكاتب أنهاتحملاسم إلى فانتبه النصوصبسرعة تصفحتلك

يتذكرشيًئا. روائي!وبرغمذلكلم
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وأنه للذاكرة، مؤقت فقدان له حصل بحيث ا جدًّ مرهق هو ربما نفسه، مع فّكر
سيسترجعهابعدأنيرتاحنفسيًّاوجسديًّا،وأنعليهأاليقلق،بلعليهاالسترخاء،وحاول
بها ويلقي مالبسه نفسه عن ينزع وأخذ الكرسي، عن فقام الفكرة، بهذه نفسه يقنع أن
الحمامفي الغرفةحيث إلىخارج توجه ثم منهامنشفة، فتححقيبتهوأخذ السرير، على

البهواألندلسي. المقابلةلغرفتهفي الجهةاألخرى

* * *

ناحية من حديثة الشقة تكن فلم الحمام، غرفة طبيعة من بالضيق التائه آدم أحّس
من دلو في تصب حنفية هناك وإنما لالستحمام، ُدش هناك يكن لم الصحية، خدماتها
أنيجلسعليهاويسكب األلمنيوم،ودكةحجريةصغيرة،عليه فيهطاسةمن البالستيك
الموجود المرحاض ثقب من تنبعث كريهة رائحة وكانت الدلو، من نفسه على الماء
أنهملميهتموا الشقةاألنيقةكيف علىمقربةمنه،ولحظتهافّكرمعنفسهبأصحابهذه

بمرافقهاالصحية!
شامبو من الالزمة المواد لديه تكن فلم صغيرة، مشكلة واجهته االستحمام عند
اضطر لذا التعرق بقايا من يتخلص كي جسده على الماء صّب لكنه للجسد، ومعطر

الماءعلىنفسهفقط. لسكب
فكر ذلك الشقة،خالل في معتدل فالجو وقميًصا، ارتدىسروااًل الغرفة، إلى عاد
يتذكرتفاصيلعماجرىمعه! الموجودةفيجهازهعسىأن الملفات فيأنيفتحبعض
في قرأ يحتويه، الذي النص تصفح األنبياء"،  "متاهة  اسم يحمل الذي الملف فتح

الخليل": آدم  األخير،  "االعتراف فصلمنهعنواًنايحملاسم
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 مـتـاهـة األنبيـاء
1 

فر األول  السِّ

العتراف الأخيـر، اآدم الخليـل

أناحواءكازابالنكا،سأتحدثهناعماجرى،عنأشياءرأيتها،وعرفتها،وعشتها،
الهذيان؟! أيةحماقةهذه؟!ماهذا المستقبل،فهيلمتحدثبعد؟! لكنهاجرتفي

حامل المثقف، المؤمن، زوجي، الخليل، آدم حكاية سأروي شيء، كل سأروي
الزنيم، النذل، الرعديد، ذلك نفسه الوقت في لكنه جمعاء، للبشرية والخير المحبة لواء
لقروض مستحقات دفع أجل من أخته أني على آخرين لرجال قّدمني الذي الديوث،

إليه! بنكية،ومنأجلتحقيقطموحهفيالحصولعلىعقدمقاولةكانيطمح

يسيل حتى الدم رائحة يشّموا أن ما كالذئاب، الرجال بأن يقنعني أن سعى لقد
والهجوم البطش غريزة ستهدأ فربما له كأخت بتقديمي وربما شراستهم، وتزداد لعابهم
مخٍز، شيء يفعله ما بأن حاججته وحين بسالم! نعيش أن ويدعوننا لديهم واالغتصاب
بأن لزوجته قال الخليل،حينما اهلل نبي األنبياء أبي أمشيعلىخطى "إنني قائاًل: أجابني
تقوللجنودفرعونإنهاأختهخوًفامنبطشهم!"،ولميكنأماميإالأنأطلقتسياًلمن

نبي! الزنيمحتىلوصدرعن الفعل الشتائمعنهذا

سأحدثكمعنزوجيالمثقف،القوّادالمحترم،آدمالخليل،الذيتعرفتعليهمن
البداية،لكن التواصلاالجتماعيعبراإلنترنت!ال،ال،سأبدأحكايتيمن خاللوسائل

المستقبل،لكنيعشته،ورأيته،ومررتبه! كماقلتلكم،كلشيءجرىفي
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االنتحار
كنت له، أصدقاء مع يتناقش كان فيه، النظر سّرحت األولى للمرة رأيته حين
ووقفته ولبسه وحركاته ولحيته شعره أعجبتنيخصالت لنفسي، أنتبه أن دون من أتأمله
فأحّس إليه أنظر فيجدني أحياًنا إلّي النظر يخطف هو كان فيه، شيء وكل قامته، وطول
ألمحكوكًباجديًدا. اللحظةوكأني أتذكرتلك بارتعاشاتتسريفيجسدي،مازلت

تحاورنا أديًبا، أو كاتًبا ظننته أعرفه، لم الفيسبوك، في دعوة لي بعث بأيام بعدها
يرتجف، وقلبي تهيج، مشاعري بدأت ثم ومن تحدثنا قلبي. فخفق بنفسه ذّكرني كتابة،
بناإلىالجنس،صار تعمقنافيالحديث،اتصلبيلياًل،وتحدثناإلىأنوصلالحديث
الجنسوالعالقةالحميمةموضوعنافيالحديثالهاتفي،لكنهكانالعًبامراوًغا،إذصار
ا،فمرةيكلمنيعلىأساسأنهحبيبي، يبتعدويقترببأسلوبيجيده،أسلوبغريبجدًّ
كنت ذلك ومع غريب، حتى أو صديق، وكأنه بحيادية معي يتحدث التالي اليوم وفي
الصدمة كانت بي، عالقته ينهي أن هو قرر يوم ذات لكن بجدية، العالقة هذه إلى أنظر
ذات عاد أنه بيد اكتئاب، لحالة فتعرضت به، تعّلقي وقوة له حبي عمق اكتشفت قوية،
عاد وإنما كذلك، يكن لم األمر لكن يحبني، ألنه عاد أنه وظننت معي، ليتحدث مساء

العالقةمستحيلة! بأن ليوضحلي
وهو بكلي أحبه فأنا فقط، واحٍد طرٍف من كان حبي نادًرا، إال يكلمني ال صار
يعاملنيعلىأساسأننيصديقة،كانتتجربةصعبة،ولمأطقصبًرافعّبرتلهعنحبي
مشاعري طبيعة بالتفصيل له وشرحت التقينا دونه! العيش أستطيع ال وأنني له العميق
أكثر، ال كصديقة معي يتعامل وإنما يحبني، ال إنه قال كالصاعقة، الجواب فجاء تجاهه

فأقدمتعلىاالنتحار.
تبدو العالقة وإن فقط، يحترمني وإنما يحبني ال إنه قال إذ واضًحا، هو كان نعم،
وأحسست مشلولة، أنني شعرت أمامه، كلمة بأية أنطق ولم أجبه، لم حينها مستحيلة.
الكالم، على يرغمني فكان صمتي، أزعجه ملتهبة، كانت مشاعري لكن فارًغا برأسي
تواصلت عنيف، يأس اجتاحني البيت، إلى عدت كلمة، بأية النطق على أقدر لم لكني
وكأني يعجبه لم سكوتي أن أخبرني الحاسوب، منخالل الفيسبوك على بعد فيما معه
غيرمهتمةلوجوده،ولماأوضحهلي،حاولتأنأشرحله،لكنبعدماأنهيناحديثناازداد
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متدين فهو له، حبي سّر أفهم أكن لم شخصيًّا ا، جدًّ معقدة العالقة أن وأدركت حزني،
سلفي،وأناملحدة!

أذكرحينهاكنتأتنفسبصعوبةودخلتمتاهةمظلمة،فقدتالمقدرةعلىالحركة
بالضيوفوبأميوجدتي. أبكي،كنتحينهاعندخالتي،والمنزلكانمليًئا وبقيت

كنتقدقررتاالنتحاروالخالصمنألميالذييخنقني،لذاكنتأنتظراللحظة
فّكرت المنّومة، الحبوب من علبة واشتريت قريبة صيدلية إلى ذهبت وفعاًل المناسبة،

بالحياة. تتعلق أيةفكرة بأنيسأتناولهاوأنامولنأشعربموتي،ولمتزعجني

للمرة سأراهم ألني دموعي حابسة أهلي إلى أنظر كنت للطعام، شهيتي فقدت
األخيرة،لكنفجأةجاءتابنةخالتيلترويليبأنهاحلمتبيوكأنيمت،بيدأنهناك

يعتنيبي! أنقذنيوأخذنيألقيمعنده،وظل أنقذني،رجلما من

الموت أجل من ليس المرة هذه لكن أكثر، االنتحار على لإلقدام دفعني حلمها
لينقذنيوليأخذنيألقيمعنده! الرجل يأتيذاك وإنمامنأجلأن

* * *

وفي خائفة كنت صدري، في المنومة الحبوب علبة أخبئ وأنا الحمام دخلت
بذكرى أنأحتفظ أريد المرآةوكأنما إلىوجهيفي بإصرار،نظرت نفسهمندفعة الوقت
وجهي،لكنلمنومتىسأراهإذاكنتسأموت؟،أحسستبالتردد،ولكيأحسمترددي
بأمري،عدت أهلي يعلم أن من خوًفا أرتعش وأنا دفعتين،وعدت على حبة 15 تناولت

الجدار. السريرمتكئةعلى الغرفةوجلستعلى إلى

أتحمل أعد لم وأني يغرقني، صار له حبي بأن وأخبرته رسالة للسلفي أرسلت
يتصل أاّل منه بي.طلبت يتصل ليأسيفظل انتبه أنه ويبدو وّدعته دونه، دقيقةمن العيش

بالقصةبعد. كياليعرفأهلي

وأناأتحدثاآلنعّماجرىفيالمستقبلالبعيد،أشعربنفسالشعورالذيشعرت
المنّومة! ابتالعيللحبوب أثناء به

ارتعشقلبيوأخذيخفقبشدة،ولكيأتجنبالتفكيرفيموتيأخذتجهازتسجيل
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أخيمعسماعةتوضعفياألذنينوصرتأستمعإلىاألغانيمنتظرةالموت،لكنالموت
إلىجزئين؛جزء مقّسمة نفسي أرى باسترخاء،كنت أشعر فقدكنت العكس يأِت،على لم

الوقتنفسهكنتفيعالمآخر! نائموآخرمستيقظ،وكنتحاضرةمعأهليوفي
وبرغمأنالحبوبهيللنوملكنيلمأنعس!نهضت،انتبهتإلىأنيصرتأمشي
بأن آلية،شعرت بالخوف،مشيتمشية بالذاتشعرت اللحظة بصعوبةشديدة،فيتلك
فيجسدي،وتجّلىفيمشيتيوحركتي،أصابنيالرعب،أشفقتعلى الموتبدأيدبُّ
شبه وصرت فسقطت نهضت بعدها إراديًّا ال ثم سريري، على واستلقيت عدت نفسي،
األرضحتى على ملقاة أمي رأتني فقد الصالون على مفتوحة غرفتي علّي!وألن مغمي
عانقتني، جانبي، إلى وجلست السرير، على ووضعتني رفعتني نحوي، أقبلت صرخت،
أبكي دموعي،صرت تدفقت أين من اآلن إلى أعرف ال بِك؟ ما تسألني: أسمعها كنت

الذيينقصك؟ ابنتي؟ما يا ِلَمذلك بالعيش،فقالت: وأقول:لمأعدأرغب
ألني عليَّ ُأغمي أنه ظّنْت خائفة، إلّي تنظر أمي كانت بينما ببكائي، مستمرة كنت
تفاحة، وبيدها وجاءت الصالون إلى بسرعة قامت لذا أيام؛ ثالثة منذ الطعام أمس لم
كان فميوأخذتقضمة، في الثمرةووضعتها أخذت للكالم تفادًيا لكني إياها، أعطتني
ا،بصقته،ذهبْتبسرعةإلىالصالونوعادتوبيدهاكأس،أعطتنيأمي طعمهاكريًهاجدًّ
ماًءمحلى،فبصقتهباشمئزاز.كانتفيأعماقيرغبةدفينةبأنأخبرهمماذافعلتبنفسي

تتنفس! أناجثة وبأنيالمحالميتة،بل
أحياًنانؤذيأنفسنامنأجلأننلّبيرغبةفيأعماقنابأذيةَمننحب،ونجعلهيقلق

علينابلويحزنلفقدنا!
على بالشفقة وشعرت كبير، بخوف شعرت داخلي، ويهتز بشدة ينبض قلبي بدأ
التي ومجهوداته ومعاناته، اإلنسان وجود أستشعر صرت العالم، في موجود كائن كل

اعتبرتهاآخرلحظةفيحياتي! التي اللحظة ستذهبهباءحينيعيشهذه
حياتيمرتكشريطسينمائيأمامعينيالداخلية،أشفقتعلىكلالناس،تذكرتهم
باالختناق، شعرت حين أنهض نفسي وجدت فجأة اإلله. فكرة فلعنت يتعبدون وهم
أتذكر ذاهبة؟، أنت أين إلى تسألني: ورائيوهي تمشي أمي أيماهدف، دون من مشيت

الحمام! إلى أنيأجبتها:
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فجأة ثم المشي، يواصل وظل ناري بطلق ضرب كمن ترتعشان رجالي بدأت
بأعلى أمي صرخت تكسرتا، وكأنهما عظامهما صوت سمعُت ركبتّي، على سقطُت
صوتها،ومسكتنيوأناكالجثةالأستطيعأنأحّركيدّي،جاءبقيةأفرادالعائلة،حملوني،

يتساءلونعّماحصل! صاروا

أعماقي في أقتل بأني أشعر كنت الحزين، الشعور ذاك مقاومة في مستغرقة كنت
داخلي في قتلت بعيًدا، كان الذي وأبي وخاالتي، وجدتي، أمي، قتلت حولي، من كل

كلشيء!

ابنةخالتيتصفعنيألستيقظ،جدتيبخبرتهاالعميقةأدركتأنيانتحرت، صارت
حملوني ويولولون، يصرخون أخذوا األمر من تأكدوا حين قاتاًل، شيًئا ابتلعت وأني
األطفال مالبسي، على يتدفق فصار الحليب شرب على وأجبروني الصوفا إلى بسرعة

المستشفى. إلى نقلونيبسرعة يبكون، الصغارجلسوامذعورينفيزاوية

بيتناوحتى باب بين ما المسافة تلك في كانذلك قلياًل. أفقت للحليب بعدشربي
إلى تنظر جدتي كانت السيارة في كنا حين اآلن أتذكر لتقلني، جاءت التي السيارة باب
أن من تخاف كانتجدتي إسكاتها. تحاول أمي بينما تشتمني، أخذت ثم بغضب، أمي
أموتوألطخشرفالعائلةبانتحاري!وعلىالرغممنغضبهافقدحملتني،حينوصلنا

النقال! السرير الرواقحيثمددونيعلى المستشفى،علىظهرها،وأدخلتني

* * *

الطبيبةمبتسمة:َمنيكون؟ الفحصسألتني فيغرفة

قائلة:الأحد. فهمتماذاكانتتقصدفأجبتها

علّي تطرح ظلت المعالج، الطبيب وليس الجنائي المحقق دور معي تلعب كانت
هل قالت: شيًئا، أعرف ال أحًدا، أعرف ال صبر: ونفاد بعصبية لها فقلت أتعبتني أسئلة

لديكأصدقاء؟فأجبتهابعدتفكيرطويل:ال،ال.

وتقيأت، أكملتها، منهاحتى أعّب وبدأت أخذتها، ماء، قنينة أشرب أن مني طلبت
نفسية!حينسمعُتذلكأحسسُت لطبيبة تأخذني بأن أمي الدواء،ونصحت أعطتني ثم
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وكأنقلبيسينقلعمنمكانه!يدايأصبحتاباردتينكالثلج،راودنيشعورأننيسأموت!
خطرتليوأنافيتلكالحالةالجسديةوالنفسيةخاطرة،فمسكُتجهازالهاتفالنقال،
الجهاز أخذت أمي لكن الفور، على متصاًل فأجابني السلفي، لحبيبي رسالة وأرسلت
منيوأخبرتهبأنيمازلتعلىقيدالحياة!طلبُتمنهاأنأتحدثمعه،فأعطتنيالهاتف،
العيش أستطيع ال فأنا صديًقا؛ أو أًخا بحياتي أريدك له: قلت أبكي، وأنا إليه تحدثت

المهمأنتكونفيحياتي! بعيًداعنك،كنَمنشئت،

* * *

اليتيم واالتصال المستشفى من خروجي بعد ألننا به، واتصلت األيام، ومّرت
وِلَم أجابني: وأرحل، هدية ألعطيه مرة، آلخر رؤيته أريد إني له قلت نتواصل، لم ذاك

نلتقي،تعطينيماتريديندونأنترحلي. سترحلين؟نستطيعأن
ا،هذهالكلماتأخرجتنيمنعذابي،وصرتأقفزمنالفرحبعدانتهاء فرحتجدًّ
المكالمة،إذنهويريدنيأنأظلموجودةفيحياته!اآلنأنظرلكلتلكاألحداثكمن

فيلًمااليخصه! السينما، فيلًمافيقاعة يرى
لمنحددموعًدا،لكّناصرنانتحدثهاتفيًّا،ليسدائًما،أحياًنا،ومرةأخرىأحسست
أنهاليهتمبيواليعيرنيانتباًهاوإالماكانينقطععني،وذاتليلةفكرتأنأتزوجمن
بغيره. للزواج بأنعلّيأنأتحدىنفسيوأخطو أنساه!وفكرت أيرجليصادفنيكي

أميفرحتحينماأخبرتهابفكرتي!
أخذتأبحث،تعرفتمنخاللالفيسبوكومواقعالتواصلعلىرجلسورييقيم
وسألته، بذلك، يشي لقبه ألن فلسطينيًّا األمر أول ظننته الخليل، آدم اسمه النمسا، في
خلياًل. اهلل اصطفاه الذي األنبياء بأبي تيمًنا الخليل ولقبه شامي، إنه ال، لي: قال لكنه
البالد، هذه وأغادر أتزوج أن هدًفا، لنفسي رسمت قد كنت عالقتنا، تطورت المهم،
وعلىالرغممنعدمارتياحيلهمنخاللالحديث،إالأنيدفعتهإلىأنيتقدملخطبتي
ادعى ومرة للنظام، معارض وأنه وينشر، يكتب وشاعر كاتب بأنه يّدعي كان نفسي! من
الرغم بالغموضوباألهميةاالستثنائية،وبصراحةعلى نفسه أعمال،كانيحيط أنهرجل
مناندالقهالعاطفينحوي،السيمابعدأنأرسلتلهصوريعبرالواتسابوالماسنجر
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المهموافقت بينيوبينه، والبريداإللكتروني،لمأستطعأنأحبه،فثمةحاجزنفسيكان
لكنحبيبي البالدوأطويصفحةمنحياتي، أغادرهذه أن منهفيسبيل أتزوج أن على

باليقط. السلفيلميهجر
البعيد! المستقبل أتذكراآلنماحدثفيذلك

كلية باحة وفي الجامعية، دراستي أثناء عشت حيث البيضاء، الدار في مرة ذات
وفي أحبه! الذي الشخص عن فسألني لي، زمياًل أحّدث كنت فيها أدرس التي الفلسفة
يرى أن أشأ بالدموع،ولم للسلفي،واغرورقتعيناي اليائس تذكرتحبي اللحظة تلك
له فقلت الجهةاألخرىمحاولةاإلجابة إلى ابتسامةحزينة مبتسمة فالتفت زميليحالتي
وبينه بيني تقاطعت الذي السلفي حبيبي رأيت إذ أكمل، ولم أحب، الذي الشخص إن
ملحدة، أني من الرغم على إلهية إشارة وكأنها جسدي اقشعر ُصدمت، قادًما، السبل
وتمتمتبوجهزميلي:مستحيل!لميفهمماذاقصدت،ومايحصلمعيفأخبرته،أخبرته

يقبلعليناهومنأحب! الذي أن
وأنا صديقه يبدو كما الذي زميلي مع يتحدث بدأ جانبي، إلى ووقف علينا، أقبل
أصغيإليهما،فجأة،التفتزميلينحويفوجدنيشاردةالذهنفقالليوهويلوحبيده:
زميلي: فأجابه ذهنها؟! يشرد هل السلفي: فسأله المرة؟ هذه رحلت أين أنت؟ أين لو،
السلفي ابتسم أنت! لتحضر تغيب فقالزميلي:هي يتفلسفانحولحالتي، دائًما،وأخذا

ابتسمُتبحزنولمأعّلق. الغياب! بفرح،وقال:هيتغيبلتحضر،لتحضرهيفي
آخر عن يتحدثان صارا للجلوس، كطاولة ُصبت أسمنتية دكة على جلسنا
يقترب السلفي أن إلى وانتبهت العربية، إلى المترجمة الفلسفية الكتب من اإلصدارات
اآلخر وجود من الرغم على يحدثني وبدأ بفخذي، فخذه يلتصق أن ويحاول أكثر مني
حول معه اتفق قد كان يبدو الذي زميلي بيت في والليل اليوم نقضي أن ودعاني معنا،
لكن علّي، عرضه ما أصّدق ولم بيننا، مرة ألول يحدث التقارب هذا كان وطبًعا األمر،
لنا، زميلي دعوة سّر أعرف لم معنا، تأتي أن أختي من فطلبت ذلك، بمقدوري يكن لم
أن يريد وهو البالد، وأغادر سأتزوج بأني أخبره السلفي إن فقال المناسبة، عن فسألته

للوداع! نحتفل
من وملحقاتها كبيرة ليست صالة سوى تكن لم الصغيرة، زميلي شقة في اجتمعنا
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السلفي،نظر إلى انتبهت الفلسفيوالثقافة، النقاش الليلفي مطبخصغيروحمام،قضينا
فيهاعتابوتساؤل،نظرةهزتمشاعريوأفقدتنيتوازني! ا إلّينظرةغامضةجدًّ

كان جانبي، إلى هو نام الصالون، في األربعة نحن نمنا الليل من متأخر وقت وفي
النقالويطلبمنيأنأشّمرائحته،أنأتشممقميصه،كانيسعى يرينيصوًراألمهبهاتفه
أعرف وال األنفاس، ومتقطعة منبهرة، وأنا إليه أنظر كنت الرغبة، لمنطقة يقودني أن إلى
كيفأتصرف،ألنيلمأصدقنفسيأننيسأستلقيإلىجانبه،وأتشممه،وأحسبأنفاسه!

يمارسسحره كانساحًرا الضوءخافًتا، كان له، أنظر بقيت لذيذ، بخدر أحسست
أنها تعرف التي بطريدتها تتسلى أفعى مثل فيه، ويتفنن ذلك، ويعرف بوعي، علّي
تستطيع وال صادها بفأرة يلعب قط مثل أو تحددها، التي اللحظة ترى وقتما ستلتقمها

الفرارمنمخالبه!
مصّدقة، غير المشهد وذلك اللحظات بتلك وأفكر له أنظر بقيت عينيه، أغمض
كنتأريدأنأحتفظبهاحيةفيذاكرتيوأعماقي،إذلمأكنأصّدقذلكالحضورمعه،
كانتأروعلحظةفيحياتيخاللتلكالليلة،هاهوحبيبيالسلفي،حبيالميؤوسمنه،

الطاغي! أتأملحضوره إلىجانبه، السعيدة أناأرقدكالمحتضرة وها
لكني األخرى، الجهة إلى نظري فحّولت زلزلتني، نظرة إلّي نظر قلياًل، عينيه فتح
فتحت التي اللحظة اقتنص أنه بيد النائمة، أمثلدور وأنا إليه النظر أسترق أال أستطع لم
ألمس كفي أحرك أخذت النائمة وبحجة النائمة، دور أمثل بينما فيها إليه ألنظر عينّي
نائم، وكأنه عينيه هو أغمض فقد بيننا، لعبة مثل األمر وصار منجسده، جزًءا أو شعره
عينيه، ليغمض عاد ثم بشيء! فوجئ وكأنه بكفي أمسك حتى شعره مسسُت أن ما لكن
قائاًل: مني واقترب عينيه، فتح أن إلى عنه، عينّي أبعد لم النائمة، دور أمثل أعد لم لكني
ألمتناميبعد؟أجبتهوأناأحسبنشاطورغبة:ال.ابتسم،واقتربمنيأكثر،ابتسمتله،
اقتربتمنه اقتربتمنهومددتيدياألخرىألمسوجههولحيته، حّطخدهعلىيدي،
قبلتهمن ثم قلياًل، ترددُت أعماقي، بأذن بشدة،كنتأسمعصوته قلبييخفق كان أكثر،
أن أكنأصدق لم بشبق، يقبلني أخذ إذ اإلشارة، أعطيته وكأنني لكنه قبلةسريعة، شفتيه
نقّبل تعانقنا،صرنا يقظتي، أحالم أعيش وكأنني أشعر كنت الواقع، في معي يجري هذا

البعض،وكنتفيذرىشبقي..! بعضنا
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الخليل، آدم النمساوي السوري الرجل من الزواج في رغبتي عن تحدثنا بعدها
عّبر أيًضا وهو ذلك، على لي قدرة ال دونك، من العيش أستطيع ال أنا له: قلت لكنني

ليعنمودته.
لماذا أعرف ال كنت بيننا، جرى ما وبرغم لكني، الجامعة، إلى ذهبنا الصباح في

وجدتنفسيمكتئبةوخائفةمناآلتي!
بامتياز، ونيتشوية الفلسفة، في وبارعة مثقفة، ُأعّد أنا صحيح معقدة، امرأة أنا
أعرف ال لكني زمالئي، بين بذلك ومشهورة للبعض، استفزاًزا إلحادي أعلن وملحدة،
وأطلب الفيسبوك، خالل من السلفي مع أتحدث وجدتني إذ جيًدا، وتحوالتي نفسي
أنهيت أن وبعد حياتي! في أريده وال أخرى، مرة أراه أن أريد ال عنيألني يبتعد أن منه
حياتي أتصور أن أستطيع ال أنني أعرف ألني له، كتبته حرف كل على ندمت حديثي
متشبًثا سلفيًّا أحب نفسه الوقت وفي ملحدة أنا كيف نفسي، من أستغرب أحياًنا دونه!

العالممنخاللغربالها،لكنهاليمانعأنيزنيمعي! التييرى بربهوبشريعته
بالحرقة والشعور القلب، وانقباض السوداء، والكآبة المعاناة من يومين مرور بعد
الماء أرش كنت حيث فقط، العاطفي وليس الفعلي الداخلي واالحتراق صدري، في
تشعر أخذت أمي فائدة. دون لكن الصيدلية من دواًء اشتريت جدوى، دون نفسي على
أتصنع أخذت ثم األمد، قصيرة إغماء حاالت إلى أحياًنا أتعرض كنت إذ بالخوف؛
كل ينمو كان داخلي في األلم لكن قلياًل، يشفيني حنانها لعل أمي من وأقترب الضحك

دقيقة.
الذييحدثمعأختك؟أجابتأختي التفتتإلىأختيوسألتها:ما أتذكرأنأمي
أال معها، يحدث شيء ال الصريح: القول من تتهرب وهي أسراري، كل أشاركها التي
بأننيأمثلحالة أنهاتضحك!فأجابتهاأميمعتمدةعلىفراستهاوحاستهااألنثوية، ترين

أمًراماهيتخّمنهوقلبهامنقبض! الضحك،ألننيأخفي
البيضاءحيثجامعتي، الدار إلى أيامشفيت،غادرتمدينتيالصغيرةعائدة بعد
الزواجمنهإالأنيسميها أنوي الذي النمساوي السوري الرجل التياليود المدينة

باسمهااألوروبيكازابالنكا!
بصوت وحدثته فرحة قفزت حالي، على ليطمئن السلفي بي اتصل مساء وذات
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فرط من أتنفس أن أستطيع ال كنُت شيء! ال أجيبه: وأنا بِك؟ ما يسألني فظل مرتعش
بخير، بيننا األمور صارت ثم ونمت، الفرح من وأبكي أضحك بقيت بعدها السعادة،
الحب،ولمأشف بوهم بالسلفي،مريضة أننيكنتمريضة لمأعرف هكذاظننت،لكن

العميقة. البئر، منهإالبعدأندخلت
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2 
فر الثاني السِّ

 الـبـئـر الـعـمـيـقـة

حين منها، ا مهمًّ شيًئا أتذكر أكاد ال طفولتي، مع قطيعة لدّي أن أحس بصراحة،
بئرعميقة بئرسوداء، الطفولة ليوبكائها، أمي أتذكرلحظةعناق "الطفولة" كلمة أسمع
أمي يحّدث أراه وأنا حاضرة أعماقي في الصورة زالت ما أبي، وجه أنسى ال مظلمة،
القرفصاء، كانجالًسا الحقول، أحد في ذلك كان ببطءعلىخده، تسيل ودمعة وجدتي
كنت عينه، من سالت دمعة لكن حزين، هادئ بصوت يتحدث أمامه، ممدودتان ويداه

الذيحدث! أفهمما بتمعن،لكنيلمأكن الدمعة أراقب

أبي كان بينما رأسها، بجانب جالسة وأنا جدتي أراقب كنت أنني أيًضا وأتذكر
كالطفل يبكي وراح الغطاء تحت رأسه وضع ثم العبرات، مخنوق وهو معها يتحدث
تبكي،قل لماذا الغطاءعنوجههوسألته: بجانبه،رفعتجدتي ثمةموسيقى بينماكانت
كان إنه وفهمت قال ما استذكرت بعدسنوات شيًئا، أفهم لم يبكيك؟حينها الذي ما لي

بأزمةماديةونفسيةكبيرة! يمّر

البيتفتمسكهاعمتي!هذاالمشهد وأتذكرأميوهيتحزمحقيبتهاوتجّرهاخارج
بينجدتيوأميوعماتي! تكررمّراتومّرات،والسببكانالخصام

عينّي وجد عاد وحين أمًرا، ليقضي ذاهًبا كان أبي، سيارة في كنت أني وأتذكر
ثم أحرقتني! الشمس لكن ال، أجبته: تبكين؟ كنت هل فسألني: البكاء، من محمّرتين
كان ألنه أبكي، كنت الطريق طوال لكني الشمس، من ليحميني المظلة يشبه شيًئا وضع

يأخذنيمنجديدألسكنعندجدتيألميفيمدينةأخرى.
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كماأتذكرأنيكنتجالسةفيالسيارةمعصديقأبيونحنفيالطريقمرةأخرى
نعم، له فقلت بي، تعتني جدتي هل فسألنيصديقه ما، ألمر أبي نزل جدتي، حيث إلى
بعيدة يقلقهألنك بأنهليسمرتاًحاألنوضعك أبوكيحدثنيعنكدائًماويقوللي فقال

السن،وبقيتأستفسرمعنفسيعّمايقصده! أفهمقصدهوأنافيذلك عنه!لم
أمي، إلى باكية فركضت بعصا، جدتي فضربتني ألعب كنت مرة ذات وأتذكر
تبكي، كانت لماذا حينها أفهم لم بكيت، أنا مما أكثر بشدة معي تبكي وبدأت فعانقتني
أنها فهمت بعدها بقوة، وتعانقني تبكي وهي لها أستمع وصرت البكاء، عن أنا توقفت

البكاء. اللحظاتمن أفرغتهمومهافيتلك
قليلة أيام لهسوى يبق لم الذي ا، جدًّ المريض أخي بابنها، تحيط وهي أمي أتذكر
ويموت،فقدكانمريًضافيرأسهمرًضامميًتا.كنُتأراقبهاوهيتحتضنهوتبكي،كانت
تنظرإليهمندونأنتتكلموتمسحدموعهابصمت،وبينفترةوأخرىكانتترفعرأسها

ابنها! ابني!لكنرّبهالميشف الغرفةوتقول:ربياشفلي إلىسقف
وبكيت، أمي عانقُت جدتي مع البيضاء الدار من عدُت حين وفاته، لحظة أتذكر
الكالم نفس لي يقلن حولها من والنساء ابنتي، يا تبكي ال عاٍل: بصوت لي فقالت
،عدتللغرفةأنظرلمالبسأخي،أخذتأتخيله،كانتعيناه فاستمعتلقولهن،وسكتُّ

ابتساماته،فبكيتوحدي. ا،تذكرت زرقاوينوشعرهأشقر،كانجمياًلجدًّ
وأنا التابوت في يحملونها كانوا كيف أبي عّمة أتذكر السوداء، البئر ذكريات ومن
ومسحت أمي مسكتني ثم ماًء، وسقتني النساء إحدى فأخذتني وأبكي، وراءهم أسير
الموت!، معنى ما تدرك تبكي،وكأنها المسكينة انظروا يقلن: والنساءمنحولها دموعي

ا. ألنيكنتحينهاصغيرةجدًّ
الرجال من ومجموعة عمي كان حقل بجانب أسير كنت آخر، مشهًدا وأتذكر
حذاًء تحمل وهي أمي وأتذكر علّي، يضحك الكل وصار الطين، في فسقطت يسقونه

يتكرركلماعدتمتأخرةمنعندصديقاتي! به،وهذاماكان لتضربني
أتذكرلقطاتأخرى،أتذكرابنةعّمتيوهيتلبسفستاًناأصفروتهزهفكنتألتصق
بها،كنتأتمنىلوكنتولًداألنيأراهميتبولونواقفين!كنتأحبفعلذلك،لذاكنت
أمسكشيًئاصغيًراأضعهداخلسرواليوأمألهماء،ثمأفتحسرواليوأمسكبهكقضيب
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التبولفأفرح. نافورةكماكاناألوالديفعلونعند الماءفي وأضغطعليهليخرج

كنت وزوجاتهم، وأعمامي يسكنهجدي كبير بيت في قرية، في ولدت أنني أتذكر
إلى لكنحينوصلت وأناصغيرة، أحتاجه ما كل لي يوّفر أبي وكان غنية، لعائلة أنتمي
سنالسادسةتغيرتاألمور،صارأبييعيشأزمةماليةونفسية.اضطررتألنأسكنمع
كبيرة لمدينة انتقلت بعدها أدرس، كي سنوات بعد أهلي لها انتقل بمدينةصغيرة عّمتي
عندجدتيألمي،وكماهوظاهرفإنطفولتيلمتكنعاديةألنيلمأكبربجانبوالداّي
فكنتأفتقدحنانهما،وألنيكنتخجولةوكتومةكنتأبكيلياًلفيصمتحينأشتاق
بجيشان والمغادرة اللقاء لحظات أعيش كنت العطل، في إال أراهما ال وكنت إليهما،

عاطفي!

بينما خرجُت البيت، أمام السيارة في ينتظرني كان أبي أن هو قويًّا مشهًدا أتذكر
الذهاب مني تطلب بينماهي الذهاب أريد كانتتحملحقيبتيوتشّمني،وكنتال أمي
لإلقامةمعجدتي،كانسنيآنذاكسبعسنوات،كنتأرفضالذهاب،بكيت،وصرخت،
إليها شّدتني لكنها أمي، أودع أن رفضت ذهابي من غاضبة كنت وألني استسلمت، ثم
كانت أيًضا. تبكي صارت ما سرعان إذ هي تصبر ولم وبكيت، حضنها في وارتميت
يمسك أبي ولمحت السيارة، فصعدت حيلة، بيدي ليست بنيتي، يا اصبري لي: تقول

ترافقنيفأبكيوحدي! الذكريات دموعه،وهكذاكانتمثلهذه

معي يراجع كان خالي بخاالتي، محاطة كنت ألمي، جدتي عند المدينة، في
له أكّن فكنت يعّنفني، كان لكنه أبي، مثل كان جانبه، إلى أحياًنا أنام وكنت الدروس،
الكرهوفيالوقتنفسهأخافمنه،طيًباكانوعصبيًّا،إذكانيغضبألتفهاألمور،وكان
عجزت إذا تنكسر حتى الطاولة يضرب أو القلم ويكسر ويضربني شعري من يمسكني
لكن الدروس، معي ليراجع ناداني كلما بالرعب ُأصاب وكنُت رياضية! معادلة عنحل
كنت أو كتفيه، على فيحملني شعره من وأشّده ونتصارع، نمزح معي، يلعب كان أحياًنا
وتجبرني بي تصرخ حينما جدتي على يغضب وكان وهكذا، فيالحقني، وأهرب أضربه
قائاًل:هيلمتأت البيتكغسلاألوانيمثاًل،فيصرخفيوجهها القيامبعملمافي على
كان الكبير خالي أن إال يضربني كان منه، أصغر خال لي كان لكن لتخدمك! هنا إلى
كان أستاذي نعم أستاذي، بي تحرش المراهقة في بالمناسبة، ذلك، على ويوبخه يضربه
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بإلقاءدروسالدعمفيمدرسةلألطفال،طلب يّدرسنيفيالسلكاإلعدادي،كانيقوم
منيأنأمسحالسبورةفينهايةالدرسففعلتولماأدرترأسيوجدتالكلقدذهب
وبقيتأناوهوفقط!طلبمنيأنأجلسبلطفقربهفجلست،وبدأيحدثنيعنالدراسة
ثملمسشعريوحلقتيأذني،ثمبدأيمسعنقيفأبعدُتيديه،لكنهصاريلمسصدري
افسمح أذهب،كنتخائفةجدًّ أن أريد له بسرعةوقلت فنهضت تنهيداته، أسمع وكنت
تقريًبا! 15 أو 14 بين ما حينها كنت فقط، لي صديقة سوى أحًدا أخبر لم بالذهاب، لي
ونتحدث نتناقش كنا كانصديقي، مقربةألستاذجامعي، أيًضاكنتصديقة الجامعة في
مني طلب ثم فرفضت، الزواج مني طلب األستاذ هذا نيتشه. وفي والفلسفة، الفكر في
صرت فرفضت. حرة، جنسية عالقة معي يقيم أن طلب ثم فرفضت، أخرى مرة ذلك
الكابينة إلى دعاني مرة وذات السلفي، أحب حينها كنت عنه، الحديث أحب وال أكرهه

إذقاللي: التالي، الحوار بيننا له،ودار المخصصة

ترقد أعماقك ففي دائًما، تعلنين كما كنيتشه ملحدة أنك أشك أحياًنا أتدرين، -
الدينمثلماتمّردتعلىأمكوأبيك. فتاةمتدينة،لكنهامتمردةعلى

إذ إلحادي، علّي أنكر حينما السيما كالمه، صدمني مستنكرة، سألته كيف؟ -
يهينني. أنه شعرتحينها

أخذيفلسفاألمر،إذوجدفيذلكمناسبةإلذالليوسلبيماكنتأتباهىبهوهو
إذقال: إلحادي،

إنكتحاولينأنتؤثثيحياتكبعالقاتسرعانماتمّلينمنها،بلأنتتلهثين -
لربمامارفضتني. أنالوكنتقدأهملتك وراءكلمنيهملك،

أكثر،فقلتمحاولةأنأمسكمابداخليمنتوتر،فقلت: صدمنيكالمه

تطمح كنت لكنك صديًقا ظننتك وأستاذ، كصديق كبيرة محبة لك أكّن كنت -
فيجسديفقط.

فقاطعنيمواصاًلكالمهوكأنهلميسمعني:

ُتهملين. تتعذبيعندما الذيتعيشينه،تحبينأن الدور تتلذذينبهذا أنت -

بتوتر: كالمهاستفزنيفقلت
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ثقافته هو الرجل إلى يجذبني ما كذلكصدقني، لست أنا ليسصحيًحا، هذا -
وفكره.أناالأستطيعمثاًلأنأمارسالجنسمعرجلغيرمثقف،ثقافةالرجل
"فيتشـصنمية"بالنسبةلي،ثمكانهناكمنأعجبتبهمولميهتموابي، هي
يعذبني أدوسعليهموأكملطريقي،ولميكنأحدمنهم لكنيمعذلككنت

هكذامثلك!
ألسُتمثقًفا؟ وأنا، -

أي لدّي يكن لم األمر واقع وفي بل أوضح أن أو أجيب أن لحظتها أستطع لم
تفسير،فقمتخارجةدونأياستئذان.
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الـفـصـل الثـانـي

لـقـاء غام�ش في �سـاحة الفنا بـمراكـ�ش

اسم تذكر ذهنه، في البريق يشبه بما فجأة، أحس، إذ القراءة، عن التائه آدم توقف
حواءكازابالنكا،وانبثقوجههامنالغيبفيذاكرته،بلتحركشريطسينمائيفيذهنه،
بدأيتذكرنفسهبصعوبة،نعم،يتذكراآلنأنهالتقىهذهالمرأةهنافيمراكش،لكنكيف
كتب هو هل ثم التقاها؟! فكيف مراكش، في واحد يوم منذ أنه إلى تشير البطاقة هذا!
من تهبط سوداء بغمامة أحس لكنه نفسه، يسأل كان فعاًل؟ ذلك كتبت أنها أم عنها هذا
أعماقجبينهلتثقلعلىعينيه،تطبقجفنيه،ودبيبخدرفيجسدهونعاسقوييجتاحه،
النوم. بنفسهعلىسريره.وغرقفيظالم وبالكاداستطاعأنيقومعنكرسيهويلقي

* * *

النهاريضيء كانضوء المفاجئة، رقدته التائهمن آدم فّز النقالطوياًل، الهاتف رن
الرنين! باحثاعنجهة إلىماحوله تلّفت ا، الهاتفمستمرًّ الغرفة،كانرنين جانًبامن

حقيبة أخذ السرير، غادر النقال، الحاسوب جهاز حقيبة من ينطلق الرنين كان
الهاتف شاشة إلى ينظر لم النقال، الهاتف فأخرج األعلى جيبها وفتح النقال الحاسوب

بالنعاسواالنزعاج: بنبرةممزوجة المتصلوإنماأجابمباشرة ليعرفمن
ألو. -

هلنمتجيًدا؟جاءالصوتنشيًطاوقويًّا. -
الصوت، صاحب عرف المفاجئ، بالصحو أحس الصوت، بنبرة التائه آدم ُصدم
لكنهأرادأنيكسببعضلحظاتمنالوقتكييستعدلمواصلةالمكالمة،فسألوكأنه

المتكلم: اليعرف
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يتكلممعيرجاء؟ من -
يجول ما وكأنهعرف اآلخرساخًرا الطرف في الصوت أجاب لحظةصمت مرت

التائه: آدم فيذهن
آدم، يا ماشي تعرفني؟ لم بأنك لي تبّين أن أتريد السهولة؟ بهذه نسيتني هل -
إلى المتجهة الطائرة وأركبتك بلندن "هيثرو" مطار إلى أخذتك الذي ألسُت
الموسى،هلنسيتكيف قابيل أنا الجبان؟ الكاتب أيها تتذكرني مراكش؟أال
أتمنى طليقتي! الساقطة، لحبيبتك وتنّكرت عليك، أقضي أاّل تتوسلني كنَت
كالموت فأنا يد؛ متناول عن بعيد مراكش في اآلن بأنك التفكير يراودك أاّل
نهايتك وإالستكون معها التواصل من وأحذرك الوريد، منحبل إليك أقرب
الحقيقية،هلسمعتني؟!لقدرأفتبك،ألنيأعرفأنهاهيمنألقتبنفسها
عليك،فتلكالساقطةالتستطيعأنتعيشدونعشيقأوتكوندونعالقةمع

امرأة. أو رجل
على ينزل أخذ البارد العرق من وخيًطا  مبتالًّ صار قد جبينه بأن التائه آدم انتبه
لتسارع وإنما الهواء لنقص ليس يخنقه، يكاد وتنفسه بشدة، يخفق وقلبه الفقري، عموده

قلبهوتنفسهفقالبصوتمبحوح: نبضات
قابيل،أرجوكاسمعني،أستاذ. اسمعنيأستاذ -

الغضبوالسخرية: بنبرةيشوبها الموسى قابيل قاطعهصوت
بها، لتفرحوا المثقفين من وألمثالك لك أتركها األستاذية بطيخ، وال أستاذ ال -
يدعني ولم أنقذك الذي السبب هو ربما ا، سرًّ لك سأكشف حال، أية وعلى
المطعم في رأيتك فحين بلندن، "ريتشموند" بمنطقة الشقة تلك في أقتلك
قد حينها وكنت ليسنج، إيفا السحاقية الممثلة وتلك طليقتي مع الصيني
بيتيالذيتركتهلطليقتي،وعرفتمن التيأقيمتفي الكبيرة بالمأدبة سمعت
عينيالتيفيالمنزلأنككاتبعراقي؛لذافتشتعنرواياتك،لمأجدهافي
رواية لك، واحدة رواية بيروت من لي مقرًباحمل لكّنصديًقا لندن، مكاتب
أخفيك ال أنت، من ألعرف وقرأتها آدم"، متاهة  ـ  المجهولة  "المرأة  بعنوان
تائه خروف بأنك أحسست ألني عليك، أشفقت لذلك أعجبتني، الرواية أن
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بقرنين، تيس خروف، مثلي أنت بل طليقتي، عالم عن بعيد وأنت أكثر، ال
بي؛ طليقتي فعلت مثلما قرنين ألبستك قد اللبناني آدم مع بعالقتها زوجتك
دنيئة مؤامرة ضحية لندن جئت أنك وعرفت أقتلك، فلم معك تعاطفت لذا

بالظهورمعك. الشبهةعننفسيهما إبعاد أرادتا المرأتينسحاقيتين

سرترجفةفيجسدآدمالتائه،وأحّسباإلهانةالخفيةواإلذاللمننعتهبالخروف
التائه،فتمتم:

قابيل. ياأستاذ لكني -

بنبرةحاسمة: الموسىمرةأخرى قابيل فقاطعه

منطقة في هي صحيح لي، تعود فيها أنت التي الشقة الخروف، أيها اسمعني -
يمكنك الفنا"، "ساحة من ا جدًّ قريبة لكنها القديمة، مراكش في تقريًبا شعبية
البقاءفيهالشهرينأولثالثة،والموظفينتحتفياستعالماتالبنايةسيهتمون
بك،صحيحأنالمبنىاليسمحبدخولالنساءالغريبات،لكنيتفاهمتمعهم

النظرعنذلك. النساءوسيغّضون بأنُتدخلمنتشاءمن

قابيل. ياأستاذ -

الموسى: قابيل فجاءصوت

تنس وال ضرورة، لذلك وجدت ما إذا بك سأتصل الكلمة، بهذه ترهقني ال -
إذا لحظة أية في ذبحه يمكنني تائه خروف لي بالنسبة أنت واحًدا، شيًئا
إليه، تتجه أّيمكان أناحولكفي البطل!هلفهمت..!، تلعبدور أن فكرَت
أنا أنَّىاتجهت.ستتذكرنيحينترىمنجاءبكإلىهنا، ستجدنيأحيطبك

تتنفسهاآلن! الذي الهواء الذييمكنكأنتشمهفي موتك

الموسى. قابيل وانقطعالخطمنطرف

وضعه، تفاصيل كل له أوضح الذي االتصال هذا مستغرًبا مذهواًل، التائه آدم ظل
أمه طفولته، شيء، كل يتذكر نفسه وجد خاطفة، بلحظة ذاكرته عن الضباب وانقشع
بعد الجامعة في عمله تركيا، في الدكتوراه الجامعية، دراسته الشرس، والده الحزينة،
مقتلها،هروبه الغريب، بحواء لقاءه المؤمن، المطلقةحواء من زواجه بغداد، إلى عودته
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ميونخ، إلى رحلته منها، طالقه اللبناني، آدم مع له زوجته خيانة ألمانيا، ثم األردن إلى
القاتل هذا طليقة صحراوي حواء على تعرفه لندن، إلى سفره ليسنج، إيفا مع لقاءه

الموسى! قابيل الخليجي المليونير الغيور، الزوج الرحيم، القاتل الغريباألطوار،
القتلة من مجموعة مع الموسى قابيل فاجأه حين المرعب المشهد وتذكر
الممثلة صديقته شقة في وهو الغريبة الليالي من ليلة منتصف بعد األجانب المأجورين

المشهد،والكيفصارفيمراكش! يتذكرشيًئابعدذلك إيفاليسنج،ولميعد
نفسه،وال يعرف يكن لم الثامنة الساعة في الصباح اآلنكيفصحاهذا يتذكر بل
إلى أعادههذااالتصال الطيرانلميدركهويته،اآلن أينهو؟ولوالجوازسفرهوتذكرة

لنفسهبصورةمخيفةوصادمة!
يسترجع أن أراد األطوار، غريب الموسى قابيل الشخص بهذا نفسه مع فّكر
نفسه: لندن،وتساءلمع المشؤومةفي الليلة تلك لقاء ذاكرتهمن بقيتفي التي مالمحه
تعاطف بأنه الهاتف عبر اآلن قال كما ا أحقًّ اغتيالي! عملية تمثيل القاتل هذا أراد "لماذا
دون أرسلني لماذا هو: فالسؤال الرأي هذا قبلت ما وإذا لي! زوجتي خيانة بسبب معي
أنا هل مني؟ يريد ماذا الشقة! لي ويوفر طرفه، من بمعيةشخص مراكش إلى مني إرادة

مختطف؟".
انتبهلنفسهبأنهكانمتضايًقاحينمالميتذكرنفسه،لكناآلنصارمتضايًقاأكثربعد
ماذا يعرف يكن لم األفق، معتم غامض، وضع في نفسه وجد إذ ذاكرته، إليه عادت أن
الصغيرة، الجلدية الحقيبة يأخذ أن سوى أمامه يجد ولم يتصرف، وكيف يفعل أن عليه
بعض وجود إلى انتبه كما النقال. وهاتفه الطيران وتذكرة السفر جواز فيها أودع التي
حينها المغربية، النقود من وحزمة اإلسترليني، والجنيه اليورو، لعملة النقدية األوراق

يتذكرشيًئا. المبالغ؟"،ولم أينجاءتهذه "من سألنفسه:

* * *

مكتًبا الزاوية في وجد والضيقة، الصغيرة الباحة إلى الضيق المصعد من خرج
تحية عليه التائه آدم ألقى له، الشاب ابتسم المالمح. مغربي أسمر شاب وخلفه صغيًرا
فشرح فيه، يفطر أن يمكن قريب مكان أي عن الفصحى شبه بالعربية وسأله الصباح،
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من يخرج حينما عليه بأن مغربية وبلكنة مغربية مفردات ذات بعربية المغربي الفتى له
ـ الشارع حيث أخرى مرة اليمين إلى ينعطف أمتار عشرة وبعد يميًنا، يتجه أن المبنى
القديمةوأشهرمعلممنمعالممراكش المدينة الفنا،مركز السوقالذييقودإلىساحة

الحمراء!

* * *

من حشد متنوعة، ومقاٍه ومطاعم دكاكين جانبيه على بالناس، يضج السوق كان
المواطنينومناألجانب،منالعربواألوروبيين،الحياةتضجهنا.أعجبههذاالكرنفال
وواسعة ا جدًّ كبيرة ساحة في نفسه وجد حتى قليلة دقائق إال يمر ولم األلوان، من
على ثعباًنا يعلق حاٍو أمام نفسه ووجد األجناس، كل من بالناس تضج ساحة ورحبة،
تجمع الذي الحاوي أمام واقًفا ظل ناي، فمه وفي األفاعي من عقدة ويراقص رقبته
الناي،لكنهرّكزبصرهعلىرؤوس الذييعزفعلى بالرجل الناس،لميكنيفكر حوله
وفّكر الناي، لموسيقى تنتبه كانت وكيف الباردة، ونظراتها عيونها في وحدق األفاعي،

معنفسهعنسرهذااألمر!
من ويقربها كوبرا بأفعى يمسك وهو الحاوي إلى انتبه حينما تداعياته من أفاق
انتبهإلىيمينالساحة،فوجدسلسلة فمه،لميستطعأنيواصلالمشهد،فتحركمبتعًدا،
يستطلعها وأخذ بمحاذاتها، صار المقاهي، باتجاه يمشي أخذ والمطاعم، المقاهي من
أنيًقا امرأةمحجبةحجاًبا بنظراته،فهوجائعويريدأنيفطر،فجأة،تسّمرفيمكانه،رأى
المكان، متجاوًزا يتحرك أن يستطع لم والمطاعم، المقاهي تلك أحد في جالسةوحدها
والإراديًّادخلإلىالمقهىالذيُمّدتفيمقدمتهمايشبهالخيمةكيتعزلروادالمقهى

السابلة. والمطعمعنعيون
وأمامها طويلة خشبية مصطبة على وحدها جالسة األنيقة المحجبة المرأة كانت
أزرق ثوًبا ترتدي وحيدة، المحجبة المرأة كانت طويلة، لكنها عريضة ليست طاولة
شعرها يحجب األرجواني اللون يتخلله حريري أزرق منديل رأسها وعلى طوياًل،

وجوانبوجهها!
فيها، تقرأ شاشة على منكبة النقال بالهاتف تمسك كانت التائه آدم لمحها حين
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يشربون أو يأكلون أناس وحولها مشغولة الطاوالت معظم بينما ومنعزلة وحيدة بدت
الشاياألخضر!

خارجة، المحجبة الفتية المرأة نهضت المقهى إلى فيها هو دخل التي اللحظة في
هي انتبهت واقًفا، المقهى!ظل تغادر هي وها المثير، بسببحضورها دخل هو ارتبك؛
ابتسامتهاكانت إلىنظراتهالشاردةوالذهولواالنجذابفيمالمحه،أسعدهاذلكلكن
على صارت وحين فيه، فكرت مما شيء أي يعكس ال وجهها ظّل بينما أعماقها، في
لتهّز كافية كانت ثواٍن لثواٍن، نظراتهما فالتقْت وجهه إلى نظرت منه متر من أقّل مسافة

أثًراطيًبافينفسها. كيانهوتترك

بتيار أحس شهيرة، فرنسية لماركة زكي عطر عطرها، وصله جانبه من مرت حين
المطعم ـ المقهى مافي مناالنفعاالتيغمره،وقفللحظاتوكأنهيبحثعنشخص

أثًرا. لها يتبعها،لكنهذهلحينمالميجد المقهىكي ثماستدارمغادًرا

منذ أمامه من تمر لم وكأنها اختفت قد كانت لكنها الجهات كل إلى يتلّفت أخذ
الفنا"حوله "ساحة الصخبوالضجيجوالضوضاءفي الرغممن لحظاتالغير!وعلى

العالمصامتومكتومالصوت. لكنهلميسمعشيًئا،

بهيلمحها فإذا الماّرة أبعدممافوقرؤوس ليرى فجأة،وقفعلىرؤوسأصابعه
بها، يلحق أن عسى الخطى يحث فأخذ شقته، تقع حيث منه، جاء الذي السوق تدخل

السوقلميجدها. السوق،وحينوصل إلى انعطفتداخلة لكنهاكانتقد

إلى الناس يجذبون الذين البائعين صوت ويتعالى بالعابرين، يضج السوق كان
والبائعون الطريق، وسط في تمتد موائدها لكن السوق جانبي على تقع التي المطاعم
المسنين وبعض دكاكينهم، إلى للدخول يدعونهم بالمارة يتشبثون وهناك هنا وصبيانهم
الذينيبدوعليهمالوقاريمدونأيديهممتسولينالمارة،السيمامنغيرالمغاربة،داعين

بالجنةلذويهم!

وأي األرجواني الرأس ومنديل األزرق اللون عن كالمجنون يفتش التائه آدم ظل
فأخذ لذلك، أثر أي أمامه المنظور األفق في يكن لم لكنه األزرق! يرتدي أنثوي جسد
كبيًرا جانًبا قطع وهكذا اختفت؟ أين نفسه: ويسأل الجانبين، على المحالت في يفتش
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منالسوقوصارعلىبعدعشرةأمتارمنالفرعالذيتقعشقتهفيه،فجأةانتبهإلىمشهد
المرأةبلمحةعين! أطفألهيبرغبتهفيرؤية

كان وجًها رأى شقته فيه تقع الذي للفرع المقابلة الجهة على جانبي مقهى في
تلك في الشقة عليه دخلوا الذين الرجال أحد هو نعم، نعم، يعرفه، أنه من يقين على
الموسى قابيل الغامض القاتل إليه أشار الذي نفسه الرجل ربما وهو المشؤومة، الليلة
أّنىتوجهت؟! أننيمراقبمنهما،ويعرفانتحركاتي "أهذايعني اليوم! فياتصالهصباح
ينتظرني؟!" أتراه فيها! أسكن التي الشقة قرب المطعم ـ المقهى هذا في يجلس ولماذا

هكذاتدفقتاألسئلةفيذهنه.
لم الرجل هذا أن إلى انتبه إذ الذاكرة، في نافذة عن أزيحت ستارة وكأنما فجأة
يكنجالًساوحدهوإنمامعهامرأةمغربيةالمالمح،أنيقةالقسمات،ذاتتسريحةغالمية،
بأنه يقين على كان لكنه أبيض، وقميًصا الجينز، من بنطااًل ترتدي النحول، إلى تميل
في برق فجأة نفسه، سأل هي؟!" من "لكن المرأة، هذه يعرف بل الوجه، هذا يعرف
مكتوب "النص نفسه: سأل ما سرعان لكن األنبياء"! "متاهة نص كتبت التي الفتاة ذهنه
ومحفوظعنديفيالحاسوب،فهلهيالتيكتبتهأمأننيدونتاعترافاتها!لكنيمتأكد
أننيالتقيتها،وأعرفهاجيًدا.نعم،نعم،هيالتيكانتتسّمينفسهاحواءكازابالنكا،لكن
كيفالتقيتها؟أيعنيأنيكنتهناقبلهذهالمرةفيمراكش؟!علّيأنأتيقنمنأمري!"،
هذه اعترافات نص ليقرأ غرفته إلى يذهب أن قرر ذلك نفسه،وخالل يحاور كان هكذا
إلى توجه تردد وبال ثانويًّا، المحجبة األنيقة المرأة أمر المفاجأةصار شدة ومن الحواء!

المجاور. الفرع شقتهفي

* * *

آخر فتى وجد منه، الثامن الطابق في شقته تقع الذي المتواضع المبنى دخل حين
ينتظرالمصعد،فسمعصوت الوقت!ظلواقًفا غيرالذيكانعندمغادرتهقبلقليلمن

الخلف: يأتيهمن الفتى
مسيوآدم،أحببتأنأقوللكبأنالمسيوآدمغضباهللكانهناوسألعنك. -

هلتركشيًئا! -
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السالم! يبلغه الموسى قابيل بأنمسيو التائه آدم أبلغمسيو ال،وإنماقاللي -
أغلق إليه، فدخل بابه، وفتح المصعد، وصل أن إلى كالتمثال واقًفا التائه آدم ظل

اللوحةاإللكترونيةتتصاعد. الباب.وبدأتاألرقامعلى

* * *

جلسآدمالتائهأمامجهازالحاسوب،شّغله،أخذيفكربمعنىالسالمالذيبعثهله
تابعهآدمغضباهلل،وسألنفسه:ألميكلمنيهوبنفسه الغيورقابيلالموسىعبر القاتل
المرأة هذه مع واحدة طاولة اهللحول آدمغضب المدعو هذا تواجد معنى وما صباًحا؟

التقيتهاسابًقالكنيأجهلمتىوكيف. بأنيأعرفهاوأني يقين أناعلى األنيقة!
بعدلحظاتظهرتالنصوصوالملفاتالمحفوظةعلىشاشةالحاسوبالزرقاء،
وضغطعلىملف"متاهةاألنبياء"،فظهرالنصالمكتوبالذيحاولقراءتهصباًحاعلى

القراءةحينها. الشاشةلكنهتوقفعن
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3 
فر الثالث  السِّ

اآدم الخلـيل، نبي من هذا الزمان

صرت أجن، أو أنتحر أن خفت ألنني فيه، أنا الذي الوضع من ا حقًّ يئست لقد
نفسيوعقلي أمهيحالةاضطراب إنكانتعادية أكنأعرف لم أعيشظواهرمخيفة،
مريب،فقدكانتتراودنيحاالتأنسىفيهاشكلوجهيكيفهو؟!ويحدثأحياًناأن
أشعربفرحمفرط،حتىكنتأحاولحينهاأنأتخيلكيفكنتحزينةفيأوقاتما!أو
بشكليوجسدي، أهتم أستطيعتصورذلك!صرت أكن لم المرءحزيًنا! يكون أن معنى
واألخطر قصيرة، فترات بين تسريحته أغير كنت لي، إزعاج مصدر يشكل صار شعري
أننيفي وأعتقدحينها مدينة في أكون مثاًل أتواجد! أين أدرك أحياًناال منكلهذاكنت

مدينةأخرى!

يبكيبحرقة بأنيكنتفيجنازةوالكل تراودنيأحالمغريبة،حلمتمرة صارت
المكانيشي كان امرأة، كانتجنازة فيهارقصوغناء، لحفلة األمر ماتحول ثمسرعان
العشب من واسعة مساحة وفيها األزهار مشذبة خضراء، المقبرة كانت أوروبا، في بأنه
الطريقة حسب وليس أكتافهم على التابوت يحملون الرجال كان والغريب الندي،
وقفت الميتة، المرأة وظهرت ُفتح، األكتاف، على والتابوت فجأة، سيارة، في األوروبية
الذي الصوت مكّبر أخذت أنا ترقص، وبدأت الرجال، أكتاف على وهي التابوت وسط
جميع وبدأ التابوت، الرجال أنزل أغني، وأخذت لماذا، أعرف وال أحدهم، بيد كان

المشيعينللجنازةيرقصون!

أننيطعنت دمهم!ومرةحلمت بسكينوأشرب اآلخرين أطعن بأني ومرةحلمت
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النمساويوالذي الفترةكّثفصديقيالسوري أنافيه،وفيتلك خالي!لذلكخفتمما
عن لي يكشف بدأ أن إلى ليليًّا، لساعات نتحدث كنا اتصاالته، الخليل آدم اسمه كان
هو ما له فصورت المكشوفة، الصور بعض مني وطلب ومشاعره، الجنسي انجذابه
هناحيث إلى المجيء علّي أكثر،وعرضهو بي فتعلق فاضحة، ليستصوًرا لكن مثير
أعيش،ليتزوجنيويأخذنيمعه!وألنيأريدالتخلصمنوضعيومغادرةالبالدوافقت!
ووثائقي هوياتي كل ا سرًّ أخذُت العاصمة، في سكن طبًعا، أهلي أخبر لم جاء! وفعاًل

الرسميةوقابلته.

التواصل وسائل في صفحته على صورته كانت فقد صادًما، به األول لقائي كان
االجتماعيةتصغرماهوعليهبحدودخمسةعشرعاًما،لكنيكنتأريدمغادرةالبالدبأي
حصل قد كان إذ النمساوية، السفارة إلى ذهبنا ثم شرًعا، سريع بشكل فتزوجنا شكل،
إلىشهر! بينأسبوعين لناعلينااالنتظارما السفارةقيل النمساوية،وفي الجنسية على

أكون إلىشقةمجّهزة،كي أنقله أن فندقرخيص،ولكنيحاولت نزلفي قد كان
البيت، في الطبخ خالل من والشرب األكل مصاريف له ألوفر وأيًضا دائم بشكل معه
السفارة اتصلت بالرباط،وبعدأسبوعين بيروت وهذاماحصل!استأجرتشقةفيزنقة
بهوأخبرتهبأناإلجابةلمتأتبعد،وربماستتأخرألكثرمنشهرآخر،فجنجنونه،فهو
على فيينا إلى الرجوع قّرر مااًل،وهكذا المدةألنهاستكّلفه هذه كل االنتظار يستطيع ال
يمنحوني لكي الزواج، على الموافقة تصل حينما بي يتصلوا أو السفارة أنا أراجع أن

النمسا!وهذاماحصل. إلى الدخول تأشيرة

شهر وخالل زوجة، صرت وضحاها ليلة فبين األفالم، في وكأنه سار شيء كل
اللذين األسبوعين هذين خالل لكن النمسا، إلى الدخول تأشيرة على حصلت ونصف
اكتشفت األسبوعين مظلمة!فخاللهذين غابة أدخل أنني اكتشفت معه عشتخاللهما
كان بل له، وجارية دمية وكأنني باحتقار جسدي مع وتعامله وبخله، الجنسية، ساديته
ال، يضاجعني، كان وإنما معي، ينام يكن لم ال، ال، معي، ينام وكان كعاهرة! يعاملني
كان بل معي، ينام يكن لم عّماجرى، الصحيح التعبير العربيةعاجزةعن اللغة ال،حتى
يفعلهاوقتمايشاءهو،فيالسرير،فيالصالة،فيالمطبخ،فيالحمام،وقوًفا،أويطوي
المكان يقرر الذي هو كان المهم الخلف. من ليولجني االنحناء على ويجبرني جسدي
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ينتهيكلشيء،فاليهمهماكنتأحسبهحينها،كنتأريد ينتهيهو والوضع،وحينما
أنأحتجوأرفضوألغيكلشيء،لكنكانلديهدفأيًضاأنأغادرهذهالبالد،فكنت
أقنعنفسيبأنهذهالمدةليستكافيةعلىأنأحكمعليه،واألهمعلّيالسفروالحصول

العليا. علىاإلقامةهناك،منأجلأنأواصلدراستي
حين مااًل. أملك ال أنني يعلم وهو التذكرة، ثمن لي يترك أن دون من هو، سافر
غداء ربماهيوجبة أي بعملتهم، يورو يعادلعشرين ما أي درهم، مائتي أعطاني ودعني
بيكي السفارة اتصلت مدينتك،وحينما إلى للتاكسيكيتصلي ليهذه فيمطعم،وقال
أستلمالفيزااضطررتإلىأنأبيعحلقأذنيوأنأضيفعليهمامبلًغااقترضتهمنصديقة
التذكرة. أتمكنمنشراء التيأخبرتهابماجرىويجريمعي،كي الوحيدة لي،كانت

* * *

خسارة الحالي ربحنا يكون بينما مضيًئا، ربًحا الالحقة خساراتنا تكون أحياًنا
بل للكثيرات، وحلًما آنيًّا ربًحا ُيعد الذي الزواج هذا لي وبالنسبة مرئية! وغير مكتومة
لذا بها! واإلقرار بها االعتراف أريد ال مكتومة خسارة أحسه كنت لكني عليه، وُأحسد
كنتأحّدقإلىمستقبليوإلىماينتظرنيبعينينجامدتينوبنظراتباردة،كنتمشغولة

بترتيبخساراتي!
أنتظر صرت فقد يرّوضني، كان كالسابق، معي يتواصل لم غيابه من شهر خالل
قرأ أنه إشارة تأتيني له، أكتب موجوًدا، فأراه الماسنجر أدخل إليه، وأسعى اتصاله،
يتصلبيعنطريق فرًحا،كان أطير ماأجابنيكنت لميكنيجيبني،وإذا لكنه رسائلي،
وطلبت به اتصلت السفر ويوم أكثر، ال قليلة دقائق األسبوع، في مرة الواتساب، هاتف

السبتوهويومعطلةفيأوروبا. المطار،السيماوأنهيوم ينتظرنيفي منهأن

* * *

أننيدخلتعالًماآخر،وأني التفتيشأدركت المطاربعدعبورمحطة حيندخلت
البئرالسوداء،عشقيالمرضيللسلفي.هناك تركتكلشيءورائي؛ذكرياتي،طفولتي،

فقطأدركتوهمحبي،شعرتوكأنيأولدمنجديد!
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في نعرفها ال مرحلة تعيش البشرية أن أدركت األروقة بعص في تجولت أن بعد
الشخصي واالسترخاء االجتماعي والسالم والدقة بالنظام يوحي شيء فكل بلداننا،
نرى أن الممكن من أنه نفسي مع وفكرت انبهرت، والتناسق، والجمال التقني والتطور
شعوب توجد مثلما ومنحطة، فاسدة شعوب توجد ذلك ومع ا، ومنحطًّ فاسًدا شخًصا
فقدت وشعوب اقتحامها، أجل من والمجرات السماء تواجه شعوب الحرية، تعشق

الفقروالجهل،والسوط! بالكرامةوأحنتظهرهاللخرافاتوأذّلها الشعور
يفعل كما تقليدي بشكل إليه ينتظرني،ضمني رأيته حقيبتي، أسحب وأنا خرجت
وكأنه يحدثني كان المحبين! ليس لكن األهل، أو األصدقاء يستقبلون حين الجميع
في مباشرة دخل وإنما الرحلة كانت كيف يسألني لم أنه حتى البارحة! إال يفارقني لم
بمناسبة العشاء على األصدقاء بعض دعا بأنه فيينا، في وجودي برنامج عن الحديث
سأتحدث كيف التاكسي، في ونحن سألته لكني منه، االلتفاتة هذه أسعدتني وصولي،
هذه خالل تعلمها حاولت وجمل كلمات بضع سوى األلمانية أعرف ال وأنا معهم
اللغتين هاتين إحدى يعرف وبعضهم واإلنكليزية الفرنسية تعرفين بأنك لي فقال الفترة،
ومن ممتازة أماكن يحتلون الذين والموظفين المثقفين من فهما كالهما، أو جيد بشكل

الشركات. الشأنفيبعض أصحاب
مثل لديه بحيث المكانة؛ بهذه الخليل آدم زوجي أن أتصور أكن لم يقال الحق
هذهالنخبةالمتنفذةمناألصدقاءوالمعارف،لكنمعرفتهمباللغاتالتيأجيدهامنحني

المساء! الساعاتويأتي بنفسي،بلوشعرتبرغبةغامضةفيأنتمر الثقة بعض
وصلناإلىالحيالذييعيشفيهتيّقنتأنهميسورالحال،فالمنطقةراقية،وتأكدت
أتوقعه، لم أنيق نوًعاما،مؤثثةبشكل الشقة،فقدكانتشقةفارهة منذلكحينمادخلنا

اللمسةاألنثوية! يفتقد الذوق، إلى يفتقد الثراءلكنه ومعأنكلمالديهيدلعلى
قالهليوماطلبهمني! الصدمةجاءتبعددقائقمنوصولنا،صدمنيما

اللون، الرمادية الجلدية الصوفا على جلست الصالون، في تزال ال حقيبتي كانت
وفيها كريستالية يحملصينية وهو عاد ثم المطبخ، دخل أنه فعرفت للحظات هو ذهب

البرتقال. أيًضامليئانبعصير كوبانكريستاليان
جلسعلىالصوفاالجلديةالمقابلةلي،مّدليبكأسالعصير،أحسستمننظراته
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بيننالحظات بأنهيودأنيقولليشيًئا،أخذتأرتشفالعصيررشفاتصغيرة،وامتدت
وضع كبيرتين، رشفتين في كأسه عّب قوله، يريد ما يقول أن عليه بأن أدرك صمت،

انتباههنحويوقال: الصينية،ثموجهكل أمامهوليسفي الفارغة الكأس

مستوى في أعيش أنا ترين وكما جميلة، امرأة أنت جيًدا، حواء يا اسمعيني -
في غارق الحقيقة في ألنني الظاهر، في يبدو كما ذلك لكن جيد، معيشي
قروض من الثمن مدفوعة هي ترينها التي األبهة هذه فكل المصرفية، الديون
ستزداد يعني جئت، أنت اآلن وحدي، كنت لكني البنوك، من أخذتها

البيتيةوالعامة! المصاريفوالنفقات

وجودي لحظة أول من ماليًّا عبًئا صرت أنني أحسست ألنني بالخجل شعرت
قائلة: عنده،فقاطعته

لكننيسأشتغل،بعدأنأحصلعلىاإلقامةوأتعلماللغة،سأشتغلوأساعدك! -

قائاًلبصوتحاولأنيكونهادًئا: بتوتر فقاطعني

أناالأريدكأنتشتغلي،أريدكأنتكونيربةبيتمرتاحة. -

لمأفهم!أناالأريدأنأكونعبًئاإضافيًّاعليك،علىالعكسأحبأنأساعدك. -

بنبرةمنفعلةحاولجاهًداأنتكونلطيفة: فقال

نقومبشيءآخر. أريدذلك،لكنيمكنناأن قلتلِكال -

امتدالصمتللحظات،فسألته: قالذلكوصمت،لميكمل،

به؟ نقوم الذيعليناأن أفهممايدورفيذهنك،ما أنالم تقترح؟ ماذا -

أوردودفعلعلىما أيةمشاعر يلتقط يريدأن رّكزنظراتهعلىوجهيوكأنه
بنبرةوكأناألمرطبيعي: سيقوله،وقالبهدوءولكن

سأقدمكللجميععلىأنكأختي،وليسزوجتي! -

فيهااستنكارمكتوم. بنبرة ماذا؟قلت -

نعم،سأقدمكعلىأنكأختي. -

ولماذا؟ -
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يقنعني،فقال: قلياًل،واآلنعليهأن ألقىجملتهاسترخى أنهبعدأن أحسست
زمن، منذ الدفع مستحق وبعضها الديون، في غارق أنا لك، أوضحت كما -
وكذلك منه، اقترضت الذي البنك في مسؤولون ضيوفي بين أماطل. لكني

المقاوالتوالتجارة. هناكمنيعملفي
بالضبطلماذايقدمنيكأختهوليسكزوجته،فسألته: أفهم لمأكن

ولماذاتقدمنيكأختلكوليسكزوجتك؟ -
صمتللحظاتوقال:

به أفكر ما لكن نظرةسيئةعني، لديك ربمافوجئت،وتشّكلت أنك أعرف أنا -
ورأى سيناء إلى نزح حينما نفسه اهلل خليل األنبياء أبو عيًبا، وال خطيئة ليس
إنهأخي. الجميلةسارايقوليلهمعني الفرعونمقبلين،قاللزوجته جنود
وفيتلكاللحظةتذكرُتنيتشه،وإنجيلهالخامس،وتذكرتقراءاتيللعهدالقديم

له: فقلت
لكنجنودالفرعونبعدأنقالتلهمإنهأخيأخذوهاللفرعونعشيقة،وبقت -

إليه. إلىأنأعادوها عنده
ابتسامةصفراءوقال: ابتسم

الحكاية، من األهم الجزء تنسين لكنك جيًدا، القديم العهد تعرفين أنك يبدو -
وُأتن وإماء وعبيد وحمير وبقر غنم له وصار الكثير، أعطاه الفرعون أن هو
أبو فعل مما أكثر أفعل ال أنا القديم!، العهد في ورد ما هذا أليس وِجمال،

األنبياء!
من هناك أنه يرى ديوًثا أو لي قواًدا يكون أن يريد أنه وأحسست باإلهانة، شعرُت

فيهاغضبوزعلواضح: بنبرة له ينكحزوجتهوهوراٍض،فقلت
المادية،أال أأنتتزوجتنيمنأجلأنتقدمنيكأختلكمنأجلمصالحك -

السلوك؟ يقتربونمني،كيفيوصفهذا تراهم باإلهانةحين تشعر
ابتسامةكريهةكأيسمساررخيص،وقال: ابتسم

أوضحت لقد عليك! القوادة أمارس أن أريد وأنني قواد، بأني القول أتريدين -
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قولي الجميلة لزوجته قال حين قواًدا اهلل خليل األنبياء أبو أكان األمر، لك
أن إلى عنده بقيت بل عشيقة الفرعون واتخذها أختي، بأنك الفرعون لرجال

المستور! ُكشف
أبي لفعل انتبهت بل زوجي، هو الذي الشخص لهذا الكثيف باالحتقار شعرت
أن لنبي كيف باالحتقار، نحوه وشعرت القديم العهد في فعله توصيف جاء كما األنبياء

له: يفعلذلك؟فقلت
ولماذاالتقدمنيكزوجتك،ماالفرق؟أمأنكتخجلمنأنتقدمنيكزوجتك -

وليقتربوامنيمادمتراضًيا!
أحسستأنهشعرباالنتصارألنيبدأتأناقشهعنالدورالجديدلي،فقالبكلاهتمام:
احتاج ربما بل منك، منهم أحد اقترب لما زوجتي إنك لهم قلت لو ال، ال، -
أو المسابح، وفي الطعام، موائد على عديدة ولقاءات طويلة فترة إلى األمر
ولطال الساونا، في االستحمام أو الخاصة، السفرات أو الراقية، المراقص
أقّدمك حين لكن زوجتي، لكونك منك االقتراب في سيترددون ألنهم األمر؛
والسعي منك، للتقرب استثناء، وبال جميعهم سيسعون، فإنهم لي كأخت
اللطف، وبعض منك، وبابتسامة متزوجون! كلهم أنهم مع عليك، للحصول
الوقت وفي عشيقة! منهم كل يتخذك أن أجل من المستحيل سيبذلون فإنهم
والقروض والمنح، بالتسهيالت، وعلّي بالهدايا، عليك سيغدقون نفسه

التجارية! المقاوالت الجديدة،وبعض
فيهااحتقارمبطن: بنبرة فقلت

يناموامعيويتخذونيعشيقةلهم! أن أيرضيك وأنت، -
قهقهقهقهةرخيصةوقال:

زوجة تصير أن زوجته ويترك يوافق ألم األنبياء، أبي من أفضل أنا وهل -
أبو ذلك. بسبب الفرعون عطايا على وحصل بل زوجها، هو بينما للفرعون
األنبياءوافق،ورضي،فِلَمأزعلأنا؟!الفرقبينيوبينأبياألنبياءهوأنزوجه
بينماأنتستكونينمعيفيهذهالشقة،أنت الفرعونلفترةطويلة، كانتعند

أمامهمأختي،لكنناهنازوجوزوجة!
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به أفصمعالقتي أن أريد بانفعال،لكنيكنتال فقلت أكظمغيظي أن ولمأستطع
التجربة: بأنأخوض التعيسة،وإنمافكرتبسرعةمذهلة وأرجعلبالدي

أنت دمت ما اآلن لك سأقولها هذا، لكل خططت أنك يبدو آدم، يا اسمع -
الورق، على إال زوجتك أكون لن أنا نواياك، عن الكشف في واضًحا كنت
أيًضا وأدفعهم األخت، دور سألعب لكنيسأساعدك، الرسمية، الدوائر وأمام
منحك أو الديون سداد عن الصمت أو القروض بمنح سواء يساعدوك؛ أن
ونستمر غرفته، في ينام منا كل الشقة، هذه في هنا لكن التجارية، الوكاالت

اتفقنا؟ كأخوأخت،
أن على أيًضا ووافقت وافقت، أنني يصدق يكن لم مذهواًل، إلّي ينصت كان
األخ بدور بالقيام نستمر أن يعجبه لم إذ قلته، مما مذهواًل كان أيًضا لكنه أساعده،
ينامكلمنافيغرفته!وبعدلحظاتقالمبتسًما: أيًضا،وأن واألختحتىداخلالمنزل

ياحواء،كازابالنكا. اتفقنا، -
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الفصل الـثـالـث

ال�سداقة اختيار، والحب قدر

وفناجين كبيرة قهوة دلة وجود إلى انتبه الصالة، إلى خرج مكانه، من نهض
على الساخن للماء فضي وسماور الشاي من ألنواع أكياس فيه وصحًنا فارغة وأكواب
ولم اآلن؟!"، قبل والسماور الطاولة هذه أر لم "لماذا نفسه: مع فكر الزاوية، في طاولة
يتوقفكثيًراعندهذااألمر،أخذكيسينمنالشايووضعهمافيكوبمزخرفبنقوش
صينية،وصبالماءالحارمنالسماور،وحملالكوبمعهثمجلسعلىالدكةالمغطاة

بالسجاد.
كانيفكربحكايةحواءكازبالنكاالغريبةوالمشاكسة،وراودهفضوللماجرىبينها
وبينزوجهاآدمالخليل!،ارتشفعدةرشفاتمنالشاي،وفيتلكاللحظاترّنهاتفه
النقالالذيكانعلىالطاولةقربالحاسوب،حملكوبالشايوذهبإلىغرفةالنوم
الصوت مكّبر على وضغط الطاولة أمام الكرسي على جلس يرن، زال ما الهاتف حيث

الشاي. وهويرتشفشيًئامن
ألو. -

بنبرةساخرة: جاءالصوتمازًحا
آدم،هلكلشيءلديكتمام؟ أهاًلأستاذ -
عرفصاحبالصوت،فأجاببالمباالة:

الحمداهلل. -
التحية. القدامى،يحبأنيتحدثمعك،ويلقي هنايوجدأحدمعارفك -

يتحدث أن يريد اهلل آدمغضب الذيل التابع أنهذا باالرتباك،ظن التائه آدم أحس
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وبينما القتلة، من بمجموعة ومحاط كماشة في أنه يشعر فهو االستفزازية، بطريقته معه
الهاتف: يأتيهعبر بلكنةمغربية أفكارهتلكسمعصوًتانسويًّا هوفيخضم

آدم،كيفحالك،إنشاءاهللتكونبخير!تذكرتني! عليكمأستاذ -

فقال متأكًدا، ليس لكنه الصوت هذا سمع أنه وأحس المغربية، للهجتها انتبه
بارتباك:

أتذكرحضرتكبوضوح. أهاًلوسهاًل،لكنبصراحةال -

اتفقناأننسميهاحواءكازابالنكا،تذكرتنياآلن! التي أناحواء،حواء -

فجأةتذكرآدمالتائهالمرأةالتيكانتتجلسمعآدمغضباهللفيالمقهىالقريب،
بانفعال: وأنهاهيصاحبةاالعترافات،فقال

أنت،أنتصاحبةاالعترافاألخير،صح؟ -

التقيناهنافيمراكش. صح،تذكرتنياآلن، -

أني بيد األنبياء"، "متاهة عنوان تحت التي االعترافات في قليل قبل أقرأ كنت -
المغرب. التقينا،هنافي بأننا يقين لمأكملها،لكنهلأنتعلى

جاءصوتهامازًحا:

بل طوياًل، وتحدثنا طبًعا، الذاكرة؟ لفقدان تعرضت هل آدم، أستاذ بك ما -
نكن لم إذا إليك اعترافاتي وصلت كيف ثم تنسى، ال لحظات بيننا وكانت

نعرفبعضنا!

التقينافعاًل. أننا كلشيءضبابي،أعتقد -

وصلتمسامعهقهقهةخفيفةثمقالت:

أو لفترةشهر أناموجودةفيمراكش قراءةاالعترافاتكلمني، تنتهيمن حين -
أنا بك منجديد،سأتصل النمسا إلى أرجع ذلك بعد بعد، أعرف شهرين،ال
أيام،سآخذرقمكمنسيآدمغضباهلل،وأرسلإليكرقميفيرسالة! بعد

المدعوآدمغضباهلل،مازًحا: ثمجاءهصوت

ياملعون! الحواءاتفيكلمكان لديكجمهورمن -
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غريبة، مصيدة في بأنه التائه آدم شعر اهلل، غضب آدم طرف من االتصال وُقطع
وسألنفسهعّمايريدونهمنه؟صحيحأنالزوجالغيورقابيلالموسىفّسرلهلغزوجوده
وفكر واالنزعاج، بالضيق أحّس بهم؟! المغربية المرأة هذه عالقة ما لكن مراكش، في
أوروبي، بلد أي إلى أو ألمانيا إلى تذكرةسفر يشتري أن يهرب، أن يمكن بأنه نفسه مع
ويتخلصمنهذهالمصيدةالتيتبدولهمثلشبكةالعنكبوت،فالمرءمهددفيأيةلحظة

يتماالنقضاضعليه! بأن
اليوم التيرآها المرأةالمحجبة انبثقمنأعماقذاكرتهوجه فجأة،وبشكلغامض
"ساحةالفنا"واختفتفيالسوق،ووجدفينفسهرغبةقويةلرؤيتها،وقّررأنيخرج في
في ضبابي، عالم في يدور بأنه أحس آخر، مكان أي في أو السوق في يلتقيها أن عسى
حلٍم سوى ليس يجري ما وكل ما، مكان في نائم اآلن هو ربما فوضوي، غريب منام
غريب،غيرمترابط!وأنوجودالمرأةالمحجبةربماحنينلمغامرةأخرى!لميجدإجابة

أولميجدنفسهيميلأليمنهذهاالحتماالت!
لتناول البداية في خرج أنه من الرغم على اآلن، إلى يفطر لم أنه إلى لنفسه انتبه
الوقت هو وها بعد، يفطر فلم شقته، وصل أن إلى المحجبة المرأة الحق لكنه الفطور

الغداء! فترة يقتربمن اآلن
الباببالمفتاح، النقال،وخرج،قفل أخذحقيبتهالجلديةالسوداءالصغيرة،وهاتفه
الثامن،وعندماصارفياألسفلوخرج الطابق الذياستغربوقوفهفي بالمصعد وهبط

قائاًل: بادرهفوًرا الذي المبتسم المصعدرأىوجهفتىاالستعالمات منكابينة
الشقة. تنظيف المفتاحمنأجل آدمأنتعطينا لوسمحتأستاذ -

المبنى. له،وغادر الجلديةالصغيرةوسّلمه الحقيبة المفتاحمن فأخرج

* * *

لميصّدقعينيهوهويدخلإلىالمقهىـالمطعمنفسهالذيالتقىالمرأةالمحجبة
هناتجلس يراها السوق،وهاهو في يراها بأن نفسه يمّني يأسوهو أن بعد مرة أول فيه
فيالمكاننفسهوحولالمائدةالرباعيةنفسهاالتيكانتتجلسعليهاصباًحا،أحسبأن

بينهما. اللقاء ثمةإشارةقدريةلهذا
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النهار.ولم تلّفتحولهفلميجدطاولةفارغة،فقدكانالوقتيقتربمنمنتصف
يبقسوىهذهالطاولةالتييمكنألربعةأشخاصأنيجلسواحولها!شعرباإلحراجمن
وإاّل هذه من أجمل فرصة يجد وال عليها التعرف يريد نفسه الوقت في لكنه الموقف،

بلهجةهادئةومهذبة: بأدبمنطاولتها،وقال فإنهسيفقدها،فتقدم
المائدة. إلى بالجلوس أتسمحينسيدتي -

تنتظر كانت أنها ويبدو المطعم، أعماق إلى بالنظر منشغلة كانت فقد فوجئتهي،
من شيًئا أبدت لثوان، ارتبكت بعينيها، العاملين وتتابع طعام من حجزت بما يأتوها أن
عدماالرتياحوالتحفظ،لكنهالمتبدأياعتراض،فالمكانيتسعألربعةأشخاص،وهي

الطاولة. وحدهاتجلسحول
بمتابعة لها،وبينماكانتهيمنشغلة المقابلة الجهة المائدةعلى اتخذمكانهحول
لشفتيها انتبه الجميل، وجهها هو تأمل المطعم، داخل األطباق يعّدون وهم الشغيلة
الطيبة ولنظرتها إغريقي، تمثال كوجه المصقولة وبشرتها اللوزيتين، وعينيها الورديتين
يشد مندياًل تلبس كانت حيث الرزين، األنيق لحجابها انتبه كما مكتوم، بحنان المليئة
الرأس يغطي فوقه آخر ملوًنا كبيًرا ومندياًل جبينها من الظاهرة المساحة ويحدد شعرها
والرقبةوجزًءاكبيًرامنالصدر،وانتبهلصدرهاالناهد،ولتناسقجسدهااألنيق.إنهاامرأة

ألوان. فيهاوالبهرجة ذاتجمالرزين،المساحيقمبالغ
نسبيًّا كبير فيهاطبقان،طبقفخاري بصينية المطعم اللحظاتجاءعامل تلك وفي
فيهمرقوخضار الخضاروطبقصغير بعض الناعموعليه البرغل أو الدخن يشبه ما فيه
تذكر لكنه أفريقيا، وشمال المغرب في الشهير "الكسكس" هو الطبق أن وعرف أيًضا،

الجمعة! الجمعة،واليومليس الشعبيةللمغاربةيوم بأنهذههياألكلة
سائاًل إليه التفت حتى الطاولة على األطباق وضع من المطعم عامل انتهى أن ما

له: المحجبةوقال المرأة إلىطبق التائه آدم عّمايشتهي،فنظر
لألسفل رأسها المحجبة المرأة خفضت أيًضا. "الكسكس" من طبًقا أريد -
إلى يشير اللفظ فهذا منها، الرغم على شفتيها على ارتسمت ابتسامة وكتمت
هوإلىعاملالمطعموواصلكالمه مفردةفاضحةعندالمشارقة،بينماالتفت 

سائال:
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الجمعة. اليومليس لكن -
له: العاملوقال ابتسم

اليومية. بأنواعهمنأصنافنا "الكسكس"و"الطاجين" دائًما، نعم،لكننانجهزه -
انتبهتهيإلىلغتهالعربيةالتيكانتبنبرةعراقيةفارتسمتعلىوجههاعالمات
في إليها بنظرته التقت أن صادف خاطفة، نظرة إليه ونظرت تبين، أاّل حاولت انبساط
وتقباًل ارتياًحا تخلق أن كافية كانت لكنها ثوان، النظرةسوى هذه تدم لم اللحظة، تلك
غير لحركة ونتيجة ما، أمر على تقدم وهي ُمسكت وكأنها ارتبكت أنها مع لديها، نفسيًّا
قد اللحظةسقطتملعقتهاعلىاألرض،ولمتكن تلك ارتباكهافي مقصودةعّبرتعن
بدأتاألكل،ارتبكتأكثر،وكأنماعيونكلروادالمطعمتنظرإليها،فانتهزهوالفرصة،
ينتبه لم إليه، أشار الطعام، يعد المطعم أعماق في كان الذي المقهى عامل إلى والتفت
نظيفة، بملعقة وأتىمنهناك المطعم، أعماق إلى فقامهومنمكانه،وذهب له، العامل
وتقدممنهامقدًماالملعقةلها،ارتبكتخجاًل،ليسمنهوإنمامنهذااللطففيمبادرته،

لهبخفروقالت: ابتسمت فيهالمسةرومانسية، إذوجدت
شكًراجزياًلأستاذ. -

لتقديمنفسه. الفرصة آدم.قالمنتهًزا آدم،اسمي -
آدم. شكًراجزياًلأستاذ -

بأدب: لها اللبنانية،فقال لنبرةصوتها انتبههو
الطعام،وإنما ألهيكعن الشكرعلىواجب،لمأفعلشيًئا،لكن،الأريدأن -

لبنانية؟ انتبهتللهجتك،هلحضرتك
ابتسمتبطيبةورزانةوقالت:

أليسكذلك! لبنانية،وحضرتك،عراقي، أنا نعم، -
بنبرةهادئة فقال بينهما،لكنهحواررزين، بدأ بأنحواًراعفويًّا التائه آدم لميصدق

ومطمئنة:
التائه،عراقي،منبغداد،وحضرتك؟! آدم أنا نعم، -

برّقةوقالت: ابتسمت ترددتللحظات،



53

بيروت. الورد،من أناحواء -

تشرفنا،مدامحواء. -

أنها ففهم بصرها، وغّضت عنه تشاغلت لكنها ليصافحها، إياها موجًها كفه رفع
الرفض، في أعجبتهطريقتها نفسه الوقت في لكن إليها، يده يمد لم ارتبك، تتصافح، ال
أحسباإلحراجقلياًلمعأنهلميمديدهإليهاوإنمارفعهامندونأنيمدها،فقالمدارًيا

فيه: الذيهو الوضع

الشهيرة. الوجبة أاّلأكونقدقطعتعليكشهيتكلهذه أرجو -

أبًدا. ال -

أخذتالملعقةلكنهالمتبدأاألكل،أدركتأنهاأحرجته،لكنهيهكذاالتصافح
أحًدا،ولمتودأنيكونذلكسبًبافيقطعالحواربينهما،لذالكيتصلحالموقفبينهما

سألتهبهدوء:

يبدوأنكتعيشهنامنذزمن؟ -

بالتواصل،فقالبدفء: الطيبةمنها المبادرة بالحيويةلهذه شعر

أننيكنتهنامراتعديدة. يبدو أننيكنتهنا،لكنكما أذكر أناال ال، -

فيماقال،فسألته: إليهنظرةمستفسرةومستغربةوكأنهاتختبرجدّيته نظرت

مامعنىكمايبدوكنتهنامرات،لكنكالتذكر؟ألستمتأكدامنأنككنت -
هنا؟

بنبرةحزينة: فقال

ال. -

جاء اللحظة تلك وفي شيًئا، تقل ولم باالستغراب مليئة طويلة نظرة إليه نظرت
رأسه رفع المطعم،حتى عامل غادر أن وما طلبه، الذي طبقه فيها بصينية المطعم عامل

قائال:

شهيةطيبة. -

شكًرا. -
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الحوار اصطنع لذلك المحادثة، هذه عند بينهما الحوار ينتهي أن التائه آدم يشأ لم
أنهسألهابعفوية: إذ بهاليحبذعنداألكل، الرغممنأنمايقوم على

المغرب! هلهذههيأولمرةتزورين -
توقفتعناألكلللحظة،ثمأجابت:

نعم،أولمرة. -
وهلأعجبتكمراكش؟ -

ا،وأنت؟ جدًّ -
ثماستدركتقائلةبنبرةفيهاسخريةمبطنةوكأنهالمتصدققولهبأنهاليتذكرعدد

المغرب،وقالت: مراتتواجدهفي
أناافترضتبأنكالتدريإنكانتتعجبكأمال،ألنكالتدريإنكنتهنا -

أوال!
لهاموضًحابصبر: أنهالمتصّدقكالمه،فقال نبرةصوتهاوأدرك إلى انتبههو

عدد أذكر ال أو هنا كنت إن أذكر ال إنني لك قلت حينما تصدقيني لم أنت -
أليسكذلك؟ المغرب، فيهافي التيكنت المرات

بالها،فقالت: ُصدمت،واستغربتتوغلهألعماقتفكيرهاومعرفتهماخطرفي
ال،ليسلألمرعالقةبالصدق،لكنخطربباليربماأنكالتريدأنتفصحعن -

ذلكألسبابتخصك.
لها،مبتسًمابطيبةوقال: نظر

الأريدأنأشغلكعناألكل،فهذاالطبقُيفضلأاّليؤكلبارًدا،لكنهاالحقيقة، -
عديدة أدلة ولدي هنا! كنت أنني من متأكد لكنني هنا، كنت أنني أذكر ال أنا
أدركه، ماال فهذا هنا؟ومتى؟وكيف؟ مرةكنت لكنكم هنا، أننيكنت على
إذا األخضر، الشاي نشرب الطعام، من ننتهي أن بعد شيء كل لك وسأروي

اتفقنا! الرغبة، كانتلديك
غامض فهناكشيء معه، الحديث تواصل أن في غامضة برغبة وشعرت إليه نظرة

لهوقالت: ابتسمت إليه، يجذبها
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اتفقنا. -
مغربيًّا شاًيا وطلبا لشخصين، أخرى طاولة إلى انتقال الغذاء وجبة أنهيا أن بعد
أخضر،ولميكنالحديثسهاًل،كانكلمنهمايريدأنيعرفكلشيءعناآلخر،وفي
السؤالعنشخصه،لكناالنجذاب منهمااآلخرفي أنيحرجكل يتجنبان نفسه الوقت

النفسية. العقبات بينهمادفعهمالتجاوز الخفي
وألنههوالذياقترحعليهاشرحوضعهفإنهبادربالحديثعنوضعه،لكنهلميرو
لها نفسه قدم وإنما المؤمن، حواء زوجته مع معه وماجرى الزوجية حياته تفاصيل كل
بأنهكاتب،وروىمنذتعرفهعلىالممثلةاإلنكليزيةإيفاليسنجفيالقطار،ثمدعوتهإلى
بالمرأة هناك ولقائه الزوجية، حياتها في عائلية ورطة من لتخليصها لها كمساعدة لندن
له تعّرض وما صحراوي، حواء الدكتورة والجنسية المولد البريطانية األصل العربية
في هنا نفسه وجد كيف ذلك بعد يعرف وال الغيور، طليقها يد على اغتيال محاولة من
مما الحواءات بإحدى لقائه عن وكتب األماكن يعرف أنه إلى هنا انتبه وكيف مراكش،

يتذكرشيًئا! أنهكانهنا،لكنهال يعني
في لها ذكر حينما وابتسمتا عيناها تألقت وتركيز، باهتمام إليه تنصت هي كانت
مؤلًما شعوًرا أن بيد يكتب، عما بالسؤال تقاطعه أن تشأ لم لكنها كاتب، بأنه البداية
اجتاحهاحينماأخذيحدثهاعنقصةحواءصحراويوطليقهاقابيلالموسى،وحصارهم

الجزئيلذاكرته! له،وفقدانه
حكايتها وعن نفسها عن يسألها كي حياته عن حكايته يختزل أن يحاول هو كان
فأشار اإلبريقمنشاي، في ما أنهماشرباكل إلى انتبههو مراكش! في تواجدها وسبب
وتلبية الفهم بإشارة العامل له فأشار الطلب، يكرر بأن مشيًرا المطعم لعامل بعيد من

لهبحنانوبهدوء: الطلب،وقبلأنيسألهاعننفسهاقالت
العالم. فلتكنفيطمأنينةولتحفظكروح -

بانفعالحاولكتمانه: إليهابدهشةوفينظراتهإعجابومودةكبيرةوقال نظر
للكون خاص بفهم تشي ونادرة، راقية، دعوة هذه العالم(، روح )لتحفظك  -

والوجود.
باالرتباكوبفرحخفييغمرها،فقالتبخجلوتواضع: أحستهي
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إلىوقتطويلللشرح. صح،معكحق،عندينظرةمعينة،تحتاج -

التقطإشارةمبطنة،وقال: ابتسمهووكأنما

محبة بكل إليك أستمع كي شوقتني لقد ينبغي، مما أكثر فائض إنه الوقت؟ -
الالديني؟ أو الديني بالمعنى وانتباه،هلأنتروحانية،سواء

األخضر، الشاي من جديد بدورق المطعم عامل جاء سؤاله على تجيب أن وقبل
في الشاي تصب أخذت فجأة ثم المطعم، عامل ذهب أن إلى للحظات هي صمتت

الجديدينوقالتبهدوء: الكوبين

روحانية لكنني ما، نوًعا وبديهية عنها غنى ال أساسية دينية بتعاليم أحتفظ أنا -
مما أكثر احترام فيها للدين ونظرتي عليه، المتعارف الديني المعنى من أكثر
بمعنى يعني المتطرفين، المتدينين وبعض الدين رجال لها يدعونا هيطقوس
أوضحأشعربوجوداهللفيداخلي،ولديصلةدائمةومستمرةبهتختلفعما
أنامؤمنةتماًمابالوجود، يحاولونترسيخهفيذهننابأننتوجهلهعبرالصالة،
وبروحالعالمالموجودةفيهإلىاألبد،يعنيأنامتدينةبهذاالمعنىعلىطريقتي

بالدين! لهاعالقة البعضتجديفوليس التيربماهيفينظر

كانيصغيلهابمودة،ويفكربأنهعلىالرغممنحساسيتهمنالحجابوالمتدينين
اللطف الباهرة المرأة هذه في وجد أنه إال اآلخرين، عن سابقة أحكام لهم عادة الذين

يقتربمنهافقال: واألناقةشيًئاقريًباومشترًكا،وحاولأن

ولم األديان أعرف ال أني يعني ال هذا ديني، ال لكني روحاني، مثلك وأنا -
أن في رغبة لدي بصراحة لكن كلها، درستها فقد العكس على منها، أقترب
أتعرفعلىشخصك،فشخصيتكبالنسبةليغامضة،وأظنأنلديكرؤيتك.

ابتسمتبطيبةوقالت:

ألطمئنك، كذلك؟ أليس البوح، إلى اآلخرين الستدراج الكتاب طريقة هذه -
نفسي أصنف أن يمكنني هكذا أو طيبة، بسيطة، إنسانة أنا أبًدا، غامضة لست
ألنيالأفكربإيذاءإنسان،بلوالأيمخلوق،وحياتيكتابلأللموالخيبات!

وماوجوديهناإالمحاولةلتجاوزاأللموالخيبة!
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بتعاطفخفيمعها،فقالبطيبة: أحس
أمامك. الحياة تزالينشاّبة،وتتحدثينعناأللموالخيبة، لكنكال -

نواياه من وتتأكد أعماقه تكتشف أن تحاول وكأنها مرة ألول عينيه في نظرت
ابتسامةطيبة: نحوها،وقالتوعلىوجهها

من أن من الرغم على والمعاناة، التعاسة من يكفي ما نلت فقد ذلك، أتمنى -
أبًدا! يرانياليظننيكذلك

إليهابتركيزوهويحاولأنيقرأفيمالمحهااحتماالتردفعلهاإذاماسألها، نظر
إذسألها: ينتظر ولم

أكثر. يراودنيفضولأنأعرفك الحقيقة -
الشايوقالت: ارتشفتشيًئامن

ليسلديشيءاستثنائيفيحياتي،حكايةمكررةمنحكاياتاأللموالتعاسة. -
ابتسمبحزنوقال:

العوائل "كل كارنينا": "آنا روايته بداية في قال تولستوي ليف الروسي الكاتب -
بطريقتها"، تعيسة منها التعيسةكل العوائل بينما فيسعادتها، متشابهة السعيدة

وللناسحكايات،كلحكايةهيعالمبحاله.
أسبابه تختلف قد يتشابه، التعيس الشعور لكن مختلفة التعاسة قصص نعم، -

التعيسمؤلمللجميع!. الشعور النهاية ودوافعه،لكنفي
ابتسمبحزنوخيبةوقال:

الحديثعننفسك،أوسردحكايتك! يبدوأنكمترددةفي -
لكنها وجهه، على االنكسار لمالمح انتبهت ألنها التعبير أساءت ربما أنها شعرت
علًما بينهما، لقاء أول من كان ألي خصوصياتها عن تتحدث أاّل طبيعتها من أن تعرف
هذه من واستغربت نفسها، عن معه للحديث تدعوها كانت أعماقها في قوية رغبة أن
نفسها، تتحدثعن لم الرغممنذلك لكنهاعلى للتواصلمعه، تميل فعاًل الرغبة،فهي

له: وقالت
النساء آالف مع تحدث مكررة أنهاحكاية سترى كما لكن أبًدا، مترددة لسُت -
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بالرغبة أشعر ال لكني تردد، دونما سردها يمكنني وببساطة الحظ، الخائبات
المرحلة.الأعرف،ربماالحًقا. الحديثعنتلك في

نفسه عّزى لكنه نفسها، عن تتحدث أن تود لم ألنها خفيفة خيبة مشاعر انتابته
البابمفتوًحاللقاء،فلميلحعليهاوإنما أنهاتركت "ربماالحًقا"،أي بجملتهااألخيرة،

انكسار: فيها بنبرة قال

أمسياحة؟ ولماذاأنتهنا،هلجئتزيارةعمل -

الذياجتاحهامنسردقصةطالقها،فقالت: الحزن تتناسى ابتسمتمحاولةأن

القولسياحةوعمل. يمكن -

كيفيفهمذلك! -

وأن السيما له، انتبهت واضح، بشكل التائه آدم مالمح ارتبكت تجيبه أن وقبل
وتركيز باهتمام إليه ينظران هما وكانا المطعم، دخال رجلين على تركزتا قد كانتا نظراته

ووقاحة،وجلساحولطاولةقريبةكانتخاليةمصادفة!

وبمشاعر االرتياح وعدم باالرتباك أحس ولجليسته، إليه لنظراتهما التائه آدم انتبه
منالغيرةتتسربإلىنفسه،استغربمنذلك،ووجدنفسهمندونأنيهيئقواًل،ينظر

إليهاويقول:

نبقى. إذارغبت،وإالفيمكنناأن المكان،طبًعا نغادر عليناأن -

الفاتورة، لهما يحمل بأن بيديه المطعم عامل إلى أشار ردها ينتظر أن دون ومن
البقاء يريد وال الشخصين هذين مع ومقلًقا خطيًرا شأًنا له بأن مباشرة هي فهمت
لندن السفرمن إلى اغتياله،وتخديره،وحملة لهامنمحاولة رواه ما بسببهما،وتذكرت
يحيط الذي والغموض المخاطر من الرغم وعلى القتلة، من مرافقين بمعية مراكش إلى
إنساني شعور أعماقها في تدفق كما له، ارتاحت قد نفسها وجدت فإنها الرجل، بهذا

لهوكأنهصديققديم: اللحظة،فقالت بالتعاطفمعهومساندتهفيهذه

أنتظرأختيوزوجها،لكنالضيريمكننيأن البقاء،كنت أريد نغادر،ال طبًعا -
الفندق. ألتقيهمفي

بعيدمنهنا؟ أيفندق،هلهو -
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وسمعها الحساب، بفاتورة يأتي بأن المطعم عامل إلى هو أشار تجيب أن وقبل
تجيبه:

شارع في هوتيل"، فرح "كنزي فندق هو أجرة، بسيارة جئنا لقد أعرف، ال -
الرئيسكينيدي.

أنه وبرغمالقلقالواضحالذيحاولأنيكتمهمنذأنشاهدالرجلينيدخالن،إال
باحتراموبمودة: لها قال

الفندق؟ إلى هلتمانعينأنأوصلك -
بارتعاشةمريحةتسريفيجسدهاوقالتبخجل: ارتبكتهيلكنهاأحست
بالسيارة. بعيًدا المكانليس ربماسأشغلكوأستقطعمنوقتك،كماأن -

الفم لرائحة مطيبة حبوب فيه صحًنا حاماًل المطعم عامل جاء اللحظة تلك في
ارتبكتهيألنهالمتعرفكيفتتصرففي الفاتورة، الطعامومحفظةجلديةتضم بعد
النهائيفي األمر،هلستدفعحسابهافقطأملكليهما،لكنهألقىنظرةسريعةعلىالرقم

لهاقائال: ابتسم الفاتورة،وأخرجتهيمحفظتها،لكنه
المرة. أناسأدفعهذه اليومأنتضيفتي، -

عفوي بشكل يقلها لم التي الغامضة جملته ومن بالدفع، مبادرته من هي ارتبكت
"أناسأدفعهذهالمرة"،أيهناكمراتمقبلة،أفرحهاذلك،ووجدتروحهاتنفتحعليه
لذا الرزانة، من شيًئا تبدي أن عليها لكن معها، يجري ما سر تعرف تكن ولم بحنان،

قائلة: اعترضتبلطف
هذاغيرممكن،نحنالتقينامصادفة،ولمتكنهيدعوةسابقة،لذاعليناعلى -

الدعوةالحًقا. أمر المرةأنيدفعكلمناحسابه،ونترك األقلهذه
ابتسمهولهابلطفبرغمتوتره،ووضعالمبلغالمطلوبمعمبلغكبقشيشداخل

لها: الجلديةعلىالصحن،وقال المحفظة
أول يكون أن أردت إذا إال دعوتك، وأنني مصادفة، ليس اللقاء هذا لنعتبر -

بيننا. لقاء وآخر
التعبيرعنمقاصده،وأعجبهاذلك،فقالت: الذكيةفي ابتسمتلطريقته
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نلتقيمرةأخرى،لكن... العكس،يسعدنيأن على -

بأنك وتخبريهما وزوجها بأختك تتصلي أن يمكنك نغادر، هل لكن، بال -
الفندق. إلى متجهة

قاما،وأثناءذلكقالت:

فكرةجيدة. -

ـ المطعم باب وعند الحانقة، الغامضين الرجلين نظرات تتبعهما المكان وغادرا
الفندق. أنهماستلتقيانفي بأختهاوأخبرتها المقهىاتصلتهي

* * *

لميكنمنالسهلالحصولعلىسيارةتاكسيإالمنالفروعالتيتمتدمنالساحة
لذا األجرة، سيارات فيها تتواجد ساحة توجد السوق نهاية في أن يعرفان هما الكبيرة،

المزدحم. السوق إلى توجها

ويحدث كتفاهما، يلتصق إراديًّا ال وكان جانبها، إلى يسير كان السوق زحمة في
األماكن بعض في السيما السير يضيق مما المارة أو السياح من موجة تأتي أن أحياًنا
حيثتتوسطموائدالمطاعمالطريق،فإنهيصيرخلفها،ومرةمنهاصارتالزحمةشديدة
الزحمة بسبب منها واعتذر ا، جدًّ ارتبك للحظات، الخلف من بها يلتصق نفسه فوجد
مؤخرتها على وأطبق بها، التصق حينما كهربائي بمس هي شعرت الناس، وتدافع
كان فعاًل وإنما ذلك يتقصد لم أنه تعرف وهي أكثر، ال للحظات ذلك جرى وظهرها،
بينهما. اعتذارهوكأنمالميحصلشيء لذالمتجبعلى الناس، الزحمةوتدافع بسبب

تتقدمها السواح من مجموعة العابرين، من أخرى موجة قابلتهما أن وحدث
السائحين، فضول تثير التي األماكن بعض فيه كان الذي السوق معالم لهم تشرح امرأة
أن اضطره مما الطريق يسد أثريًّا بيًتا كان مطعم أو ما محل أو ما دكان أمام ووقوفهم
يمسكبهامنذراعهاللحظاتبشكلعفويكيالتتوهعنهوتمرقمنالزحمة،وبرغم
بقصدية ذلك تفسر لم أنها إال تثيرهاوتحركمشاعرخفيةفيجسدها اللمسات تلك أن

منهللمسها.



61

الباب لها فتح هناك، مصطفة األجرة سيارات من عدًدا وجدا السوق نهاية في
السائق وأخبر يزاحمها، ال كي األمامي المقعد إلى هو وصعد جالسة فدخلت الخلفي

فانطلقبهما. بالعنوان، المغربي
بها االهتمام لهذا فرحة نفسه الوقت في لكنها لها مرافقته من محرجة هي كانت
بينهما أثرالعالقة الرزانةواالحترام،علىالرغممنأن الكثيرمن بلووجدتفيتعامله

يتطوربسرعةضوئية. المشاعر ناحية صارمن
عندبابالفندقأرادأاّليخرج،لكنهاوبرغبةالواعيةطلبتمنهأنتدعوهلفنجان
ترتاح أن تود ربما بأنها إياها سائاًل للحظة تردد اللوبي، في أخضر شاي دورق أو قهوة
الوقت، ولديه ذلك أحب لو معه تجلس أن ويسرها بالتعب تشعر ال بأنها أجابت لكنها

بابتسامةودودة. فاستجاب
يبعث الداخل من الفندق أن إال الظاهرة األبهة بتلك ليست الفندق واجهة كانت
الضارب المرمر من أرضيتها النزالء، الستراحة قاعة إلى قادته فقد النفس، في الراحة
متساٍو بشكل تتوزع عريضة خطوط الجدران بعض تتخلل بيضاء وجدرانها للصفرة،
منجدة كراسّي حولها طاوالت القاعة وتتوزع واألصفر، اللون األبيض بين ومتناوب
صوفات تضم أخرى زوايا تتوزع كما البنفسجي، للون المائل البني القديفة بقماش

الزواياطاوالتزجاجية. النوعواللوننفسهوتتوسطتلك وكراسيمن
فتاة تجلس القاعة أقصى ففي الوقت، من الساعة تلك في فارغة شبه القاعة كانت
وبعد القاعة، منتصف في زاوية في فجلسا هما أما بالكتابة، ومنشغلة البتوب وأمامها
من كوًبا فطلب هو أما قهوة، فطلبت إليهما، النادل جاء الفندق أناقة قليلةحول كلمات
الشكوالتةالساخنة،وسألهاعنرقمالغرفةفأخبرتهبأنغرفتهاتحملالرقم8فيالطابق
من حولها يحومون َمن استذكرت حتى الرقم هذا نطقت أن ما أنها والغريب الثامن،

الحاليالتعرفكيفتتخلصمنهم! العشاقوهمثمانية،وهيفيوضعها
أن إال بمراكش فندق في أنها من الرغم فعلى بالطمأنينة، تشعر الورد حواء كانت
وزوج أختها بمعية هي وهنا نومها غرفة وهنا سكنها مكان فهنا بيتها؛ في أنها شعورها
بأنه أعماقها في شعرت اآلن، معه أنها غامر وبفرح باالسترخاء، شعرت لذلك أختها،
تعرفها لم بجرأة أكثر،فسألته تعرفه أن منها،واستغربتمنهذااإلحساس،ودت قريب

فينفسها:
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أنتلمتحدثنيعننفسك،ماذاتكتب،وماهيمهنتك،وعائلتك! -

أكثر،فقالمبتسًما: إليه تتعرف إلىأن إليهابمودةمستغرًباميلها نظر

لمناسبة ذلك وأجّلت نفسك، عن أنت تتكلمي أن المفروض كان أتعرفين، -
األخير، السؤال من سأجيبك طيب، نفسي. عن اآلن تسألينني بينما أخرى،
لستمتزوًجا،أوبدقةأكبرمطلق،وغيرمرتبط.مهنتي،الأدريكيفأجيبك،
أما الجًئا. العراق غادرت أني بيد جامعيًّا، أستاًذا كنت لي، مهنة ال اآلن أنا

أكتبهفليسسوىكلمات،كلمات،كماقالهاملتشكسبير. الذي

أنهغيرمرتبط،وانتبهت الحديث،وأكثرماأعجبهاهو أعجبتهاإجابتهوطريقتهفي
أفرحها بينما أكثر، ال ساعتين منذ عليه تعرفت فهي أعماقها، في الخاطر ولهذا لنفسها
حاماًل النادل مجيء مشاعرها دفق من أنقذها إذ إجابته على مباشرة تعّلق لم مطّلق، أنه
للتأكيدإنكانرقمغرفتها808صحيًحا، الفاتورة،وسألها صينيةفيهاماطلباإلىجانب
فقالتلهمؤكدةبأنهصحيح،ووقعتعلىالفاتورة،وفجأة،خطرفيذهنهاأنتسألهعن

قائلة: فابتسمت مشكلتهامععشاقها،

أستمع أن بودي نفسي عن أتحدث أن وقبل لكني أسألك، كيف أعرف ال -
أمرمايخصصديقةلي،ممكن! لنصيحتكفي

يتأكدإنكانتصديقتهاهينفسهالكنهامترددةفي يريدأن بتركيزوكأنه إليها نظر
لهاقائال: ابتسم بالسؤال،وإنما الكشفعنذلك،ولميشأأنيحرجها

أو بطريقة نصائح هي الخائبة البشر تجارب وخائبة، باطلة، النصائح كل -
ال فهي الحب، في النصائح السيما خائبة، تجارب هي والنصائح بأخرى،

تنفع.

انكسارحزينوقالت: إليهوفيعينيها نظرت

تعّقداألمرعلّي. أنت -

النصيحةلصديقتك. أفهم،أنتقلتأنكتحتاجين لم -

لهبحزنوخجلوقالت: ابتسمْت أنهقبضعليهامتلبسة. ارتبكت.أحس

تلكالصديقةهيأنا،أناأنظرلهاكصديقةويجبأنأنقذهابجوابشاٍف،أي -
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بالنسبةلي. أنقذنفسيمندائرةمزعجة أن
لطف بمشاعر نحوها أحس المالمح، األنيق وجهها متأماًل للحظات إليها نظر

وحنانكبيرين،وقال:
وال قط، يؤِذنا لم ما نحوشخص وعدوانية معادية مشاعر لدينا تتشكل أحياًنا -

العدوانية! المشاعر لتلك نعرفسبًبا
باستسالم. صح.قالتمؤكدة -

وأحياًنانشعرباالنجذابومشاعرالمودةوالحبنحوشخصمامنأولنظرة -
السبب. لنانحوهمندونأننعرف
تبدأهكذا. صح،معظمصداقاتي -

أنهواصلحديثه: أنهاإشارةمنه،إال أّكدتمبتسمةوفهمت
أماالحبفقدر. الصداقةاختيار، -

أعماقها، في غامضة مشاعر من يجول عما لها كشف أنه أحّست جملته، صعقتها
بلهوكشفالغطاءعمايدوربينهما.كانتهذهالجملةقدهزتهابقوة،وأدركتوكأنها

إليها،وسمعتهيواصل: رسالةغيبيةموجهة
البشر لكننا إراديًّا، ال يختارنا الحب بينما بإرادتنا، األصدقاء نختار نحن -
الرفيعبين عميان،كائناتغيورةبشكلملتبسومثيرللحزن.النلمسالخيط
متاهة المتاهة، سوى أمامنا نرى فال حبًّا، الصداقة فنسمي والحب، الصداقة

الخانقة! الغيرةودروبها
إليهوفيعينهامشاعرإعجابورددتجملته: نظرت

لقد نعم، حبًّا، الصداقة فنسمي والحب، الصداقة بين الرفيع الخيط نلمس ال -
ا. كشفتليشيًئامهمًّ

كالنبيذ قدرية، صداقة عميقة، صداقة إلى يتحول ينضج حين الحقيقي الحب -
يتالشى فإنه المزيف الحب أما أكثر. ترقرقوجاد الزمن عليه مّر كلما المعتق
هادئ حب إلى تتحول الحقيقية الصداقة أن أيًضا وأعتقد الوقت، نار أمام

التملك! بعيدعن أناني،حب الحقيقيةحبغير الزمن،الصداقة بمرور
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ألول وكأنها بها وتثمل كلماته تلتهم وكانت إعجاب عينيها وفي إليه تنظر كانت
مرآتها اآلخر، وجهها هو عنه، بحثت من إذن هو أعماقها. في الوضوح بهذا تشعر مرة
اختارها منهم واحد كل الذين "عشاقها" عن تحّدثه أن تريد هي نفسها، فيها رأت التي

انتظار! الذيجاءعلىغير بينماهوقدرها لنفسه،

فابتسم،وقال: أنهافيحوارمعذاتها، الذهولفيعينيهاوأدرك انتبههولحالة

هلأنتبحاجةفعاًللنصيحتي؟! -

تبتسم: ارتبكت،خجلت،وقالتوهي

فيمابعد. ال،وصلتنياإلجابةدونقصدمنك،سأرويلكذلك -

ابتسمهووقالضاحًكا:

فإلىاآلنلمتتحدثيعننفسك..! ماذا؟!إنكتؤجلينكلشيء، -

لهبطيبة،وقالت: ابتسمت

كم لتعرف بنفسي، سأعّرفك شيء كل أؤجل إنني عني تقول ال طيب..لكي -
أمامك! التيتجلس المرأة هيتعيسةومظلومةهذه

أناهناكيأستمعلك،لكنانتظريكيأرتشفشيًئامنالشكوالتة،فهيحين -
أيًضاقدبردتقهوتك. الشهي،وأنت تبردتفقدمذاقها

نفسه مع منهما كل وانشغل بل منه، ليرتشف مشروبه إلى منهما كل توجه وفعاًل
الحديثعننفسها: للحظات،ثمبعدثوان،بدأتتسترسلفي

أن إلى فيها ترعرعت لك، ذكرتها لو تعرفها ال ربما ضيعة في ولدت لقد -
منا. بالقرب نسبيًّا كبيرة مدينة في الموجودة للجامعة وانتقلت الثانوية أنهيت
درستاألدبالعربي،وبصراحة،علىالرغممنحبيللضيعةوهدوئهالكني
أنا واألخوات، األخوة من ستة نحن المدينة. في وشخصيتي نفسي وجدت
محافظة عائلتي أخي. بعدي جاء ثم بعامين تكبرني التي أختي األولى الثانية،
أن إلى وصباي، طفولتي قضيت الضيعة وفي باعتدال، لكن دينيًّا وملتزمة
حصلتأحداثفيحياتيقلبتهارأًساعلىعقبكمايقال،وذلكقبلانتقالي

المدينة! إلى
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الطفولة براءة تتجاذبه الذي وجهها يتأمل وهو التائه آدم سأل جرى؟ ماذا -
الوقتنفسه. وغوايةاألنوثةفي

وكأنه إليها نظر شكوالتة، من كوبه في ما هو وعّب فنجاها، في كان ما ارتشفت
إلىاستعدادهلسماعها،فواصلت: أشار

من األخيرة السنة في وكنت عمري، من عشرة السابعة السنة في كنت حينما -
المفتوح، الباب من دخل شكلي، أعجبه شاب عالمي دخل الثانوية مرحلة
أشهر ثالثة دام التعارف من قليل وبعد بالتحديد، أمه مع أهله، مع بيتنا دخل

القران! الوقتنفسهعقد تمتالخطوبة،وفي

بتردد: القرآنمًعافسألها بربطالخطوبةوعقد قاطعهاحينماذكرتجملتها

بينكماعالقةحبأومشاعر؟ هلكانت -

وصار ا جدًّ بي تعّلق الخطوبة بعد لكنه تماًما، تقليدية عالقة كانت أبًدا، ال -
ثالث خطوبتنا فترة استمرت الصعبة؛ االقتصادية ظروفه وبسبب يعشقني،
عقد أن تعرف كما طبًعا الجامعية، إجازتي خاللها أنهيت قد كنت سنوات،
القرآنيعنيزواًجاشرعيًّادوندخولوحفلزفاف،لكنهذهالسنواتالثالث
كل في نقول أن يمكن ا، القليلةجدًّ الفرح لحظات بعض تخللتها عذاًبا كانت

للفرح،والباقيحزنأسودومشاكل! شهرثمةساعة

التعاطف إلبداء طيًبا مدخاًل ذلك ووجد صوتها في والخيبة الحزن لنبرة انتبه
اإلنسانيمعها،فسألها:

لماذا؟ -

لمتنظرإليهمباشرةوإنماشردتبنظراتهافيأرجاءالمطعمفانتبهتإلىالفتاةالتي
لتواصلحديثها: إليه التفتت المتنقل، بالكتابةفيحاسوبها كانتمنهمكة

القولربما المرضية،يمكن اكتشفتغيرته بينناهوةواسعة، أن اكتشفت ألني -
هل فقط، االبتدائية أنهى متعلم، غير شاًبا كان فقد الخطأ، نتحمل وأهلي أنا
عن سألوني حينما عليه وافقت كيف أعرف ال اللحظة هذه إلى أنني تصدق

رأيي!
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ابتسامةمودة. التائهمع آدم ربمابسببوسامته؟علق -
ا. أبًدا،كانشكلهعاديجدًّ ال -

في أكثر التوغل محاواًل التائه آدم قال المراهقة! عمر في وأنت رغباتك، ربما -
النفسي. عالمها

تاريًخا: فردتمباشرةوكأنهاتسترجع
أمام التباهي في مني رغبة كان ربما بأنه األمر أفّسر اآلن رغباتي، حتى وال -
والحلم والتحرر بالزواج، االحتفال وفرحة بالخطوبة، الضيعة في صديقاتي
أقنعوني فقد أهلي، بيد كان الخطوبة قرار أن واعية،كما أكن لم ببيتخاص،
على خطيبي ووافق دراستي أكمل أن اشترط والدي وأن السيما بالزواج
أننيكنتفرحانة،ربما ذلك!الأطيلعليك،صارالذيصار،ولألمانة،أذكر
بكابوس اصطدمت ألني الخطوة، تلك أهمية أدرك ولم مراهقة كنت ألني
امتسلطة،ومشاكسةبوقاحة، ُأمًّ مرعب،كابوساسمهوالدةزوجي،فقدكانت
ولم بيدها، أمر كل في القرار وكان كالسيف، وقاطعة حادة تتكرر، ال كلمتها
كنت أنني القرآن،صحيح عقد بعد أدركته لكني البداية، في ذلك أعرف أكن
كان لكنه رسمي، زفاف حفل نقم لم ألننا الخطوبة فترة في أهلي عند أعيش
سنتزوج التي لشقتنا اإلعداد بحجة أمه نزور كي ليأخذني تقريًبا يوم كل يأتي
أمه الطابقاألرضي! أمهكانتتسكن إذأن الطابقاألول، فيها،كانتشقةفي
لكنهاكانت التيجاءتلخطبتي، أنهاهي الرغممن ا،وعلى كانتغيورةجدًّ
التفكير بي يذهب بأاّل ووعيد، وعد فيه كالًما مناسبة وبغير بمناسبة تسمعني
وطبًعا تعوض! ال األم لكن الزوجة تعويض يمكن إذ منها، ابنها سآخذ بأني

أمامه! الكالم كانتتقولهذا
كانآدمالتائهيسعىلحرقالمسافاتبينهماإذوجدهامرتاحةومنفتحةفيحوارها

معه،فسألها:
تعتبرينزوجته. وكيفكانتعالقتكما،أقصدأنتشرًعا -

إليه، يرمي ما فهمت ألنها السؤال من داخلية برعشة أحست للحظات، صمتت
لثوان،لكنهاوجدتنفسهاتقول: أعجبتهاجرأته،ترددت
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عرفت معه حياتي، في رجل أول هو كان ولألمانة إليه، ترمي ما فهمت -
كان النواحي، بعالقتهمعيمنكل ا كانسعيًداجدًّ أنه أذكر األولى، اللمسات

ا،ويغارعلّي. يعتبرنيكلشيءعنده،كانيحبنيجدًّ
بنبرةمباغتة. وأنت؟سألها -

زاد وما سعيدة، ليجعلني كافًيا حبًّا ليس لكن أحبه، كنت مثله، أكن لم أنا -
بيئة في سواء وبينه بيني الشاسع الفرق لتفاصيل اكتشافي الداخلي حزني

العيشوالثقافة!
دفًئا أكثر لقاءهما يجعل أن التائه آدم فأراد المطعم عامل مر اللحظة تلك في
وحميميةوتواصاًلفأشارله،وحينمااقتربمنهسألهإنكانلديهمأينوعمنالحلويات
وأصابع والسلو، الغزال، كعب مثل قليلة أصناًفا العامل له فعدد الطعام، بعد تؤكل التي
هو أما تركية، قهوة طلبت وإنما الحلويات، أكل رفضت لكنها فسألها والجينواز، التمر
فطلبدورًقامنالشاياألخضر،وحينماذهبأحّساكالهمابأنثمةألفةوبذورصداقة
بينهما التواصل يفقد بأن داخله في الكاتب فضول التائه آدم يترك ولم بينهما، نمت

بنبرةمحايدة: حرارته،فسألها
بمقدار! أحببتهولو بقوةحبهلكن ليس أيًضا،صحيح تحبينه لكنكقلتكنت -

أينجاءالحبإذن! من
فيهاحزن بنبرة وقالت الوراء، إلى تنظر أن تحاول وكأنها بدت للحظات، صمتت

وخيبةومعاناةمكتومة:
ربماأحببتهمنخاللكلماتهعنحبهلي،وتصرفاتهالرقيقةأولفترةالخطوبة! -
المهم،كانتعالقتناطيبةطوالتواجديفيبيتأهلي،إلىأنتزوجنارسميًّا
للعيش وانتقلت الخطوبة، فترة من سنوات ثالث بعد زفاف حفل وأقمنا
لم حقيقيًّا، كابوًسا كانت معه المشتركة حياتي لكن أمه، بيت بيته، في معه
ليلة فقط، مرتين كزوجة فيها عاشرني يوًما، أربعين سوى كزوجة معه أعش
كان التي الفتاة تلك أكن لم وكأنني أهملني ثم بليلتين، ذلك وبعد الدخلة،
يصرخ صار مخيف، بشكل عصبيًّا صار فقد فيها، شيء كل ويعشق يعشقها
الزجاجية واألواني الصحون بتهشيم فيأخذ تعجبه، ال التي األمور ألبسط بي
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والكريستالية.صرتأخافه،أربعينيوًمادفعتبيإلىحافةالجنون،)صمتت
باب يقفل كان البيت يغادر كانحينما أنه ثمواصلت(،هلتصدق للحظات،
النقالكي أنهأخذهاتفي الخروج!،حتى الخارجيعلّيكيالأستطيع الشقة
الأستطيعاالتصالبأهليأوبأحدمامنصديقاتي!وذاتمرةصرخبيحينما
بأنه لي قال إذ إجابته، فصدمتني القسوة، بهذه معي تعامله سبب عن سألته
عائلتي، وأمام أمامي بالذل فيها يشعر كان التي الخطوبة لسنوات مني ينتقم
ماوطالبةجامعية!وجاءت نوًعا ميسورة عائلة فقيرة،وألنيمن عائلة ألنهمن
الدورة انقطاع يوًمابدأتعلّيأعراضالحمل، أربعين الصدمةاألخرى،فبعد
اإلجازة مرحلة أنهيت قد الخطوبة سنوات خالل كنت واإلرهاق، والتعب
الجامعيةوبدأتمرحلةالماجستير،وربماستفكربأنهكيفسمحليبالدراسة!
الجامعيةوأنافيبيتأهلي أنهيتمرحلةاإلجازة سأجيبكقبلأنتسأل،لقد
دراستي أكمل أن كان عليه والدي أنشرط الخطوبة،وكماذكرت فترة خالل
وإاّلسيتدخلهو،وحيندخلتمرحلةالماسترصرتفيكنفه،فأخذيمنعني
منحضورالدروسومقابلةاألساتذة،ولميسمحليبالذهابإلىالجامعةإال
أياماالمتحانات،)صمتتمرةأخرىللحظات،ثمواصلت(،ربماستسأل في
مرات منه الطالق طلبت لقد تسأل، أن قبل الطالق،سأجيبك أطلب لم لماذا
وحدث دوني. العيش يستطيع وال يحبني أنه بحجة يرفض، كان لكنه عدة،
للتخرج، بحثي يخص ألمر الجامعة إلى الذهاب أردت أشهر ثالثة بعد أنني
إلى يأخذني لم خاصرتي، وتأذت الباب على فوقعت وضربني، عصبيًّا فصار
هذه خالل كنت أيام، ثالثة بعد موعًدا لي وأخذ بالعيادة اتصل بل الطبيبة،
الطبيبة مع موعدي كان وحينما قوي، وبتعب شديد بألم أشعر الثالثة األيام
كالمجنونة صرت لي، كبيرة صدمة كانت رحمي، في مات الجنين أن اتضح
أبكيطفليالذيلمأره،بينماهوكانيرمقنيبنظراتحقودةوغاضبةوكأنني
بمشورة لكنه بسرعة، إجهاض عملية إجراء طلبت الطبيبة ذلك! في السبب
يشتري بأن أمرته بل العملية، إلجراء المستشفى إلى أذهب أن رفض أمه من
الشقة، البيت،فيحمام الطفلفي إنزال تمكننيمن أدويةكي الصيدليات من
صراخ وبعد ميت، الجنين دام ما مهم غير أصبح األمر بأن يتحجج وكان



69

المستشفى، إلى يأخذوني كي بأهلي يتصل أن منه طلبت قبلي، من مجنون
سبب كان ألنه ندم بشعور ربما ذلك، على ووافق حدث كيف أعرف وال
ومن العملية، وأجريت المستشفى، إلى وأخذني والدي جاء الجنين، موت
فقرر كله، الوضع لوالدّي إليه،شرحت يعيدني أاّل والدي توسلت المستشفى
رحلة وبدأت رفض، زوجي لكن النتائج، كانت مهما منه يطلقني أن والدي
عشرين أهلي من طلب لقد أخرى! ثالث لسنوات استمرت جديدة عذاب
رفعت فقد انتقامية، حرب بيننا وبدأت الطالق، على يوافق كي دوالر ألف
أيام،لكن توقيفهلعشرة عليهدعوىعنفزوجيوضربوإسقاطجنين،وتم
سياسية شخصيات وتدخلت والقضاة المحاكم ورشوا تدخلوا وأخواله أهله
في الدوران من سنوات ثالث عمليةطالقي استمرت وهكذا براءة! فأخرجوه
المحاكم!خاللهذهالسنواتالثالثكنتأعيشأصعبأيامحياتي،يمكنك
زاد وما بل الضيعة، أهل إشاعات عشته، الذي والذل الكالم، ثقل تتصور أن
أن أريد بعد!وال منه أناغيرطالق بينما امرأةأخرى أنهتزوج فيذليوإهانتي
تدخلت والدي من بجهود لكن معه، فيصراعي السنوات تلك تفاصيل أعيد
تريد بأنها تصّر كانت الخبيثة أمه أن إال األمر، في وسياسية دينية شخصيات
البارزينومن الدين أحدرجال أن الغريب الطالق. على موافقتهم مقابل مااًل
بعدم أفتى قد كان زوجي، أم أقرباء من وهو الدينية، األحزاب أحد وجهاء
تم المالية، التعامالت بورصة في دخولنا بعد لكن الطالق، بطلب أحقيتي
لدينا يكن لم المبلغ هذا حتى وطبًعا دوالر، آالف سبعة إلى الطلب تخفيض

أبيوجدتي،وحصلالطالق! متوفًرا،تعاونعليه

تتماوج واأللم المعاناة تيارات يرى كان وإنما يقاطعها، لم لحكايتها روايتها طوال
ارتجافات يستشعر كان نظراتها، في الحزن وكثافة نبرةصوتها وفي وجهها مالمح على
ست طوال لها تعرضت التي واإلهانات والذل األلم تفاصيل تستذكر وهي جسدها
يستطعذلك، لم لكنه ليحضنها يقوم أن يود كان المريضة، العالقة سنواتمنعمرهذه

ا. بأنهاقريبةمنهجدًّ أنهشعر الرغممن على

حكايةمؤلمة. -
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باإلحراج، شعر المتصل، هي أختها أن حوارها من وفهم النقال، هاتفها رّن فجأة
أحس قليل، بعد ستأتي بأنها تقول وهي منها جملة سمع إذ مكالمتها تنهي أن انتظر

لها: أنهتمكالمتهاحتىقال قلياًل،وماأن بالحرج

الأدريماذاأقوللك،لقدأخذتالكثيرمنوقتك،ربماتنتظركأختكاآلن. -

له: ابتسمتبحزن،وقالت

كي مراكش إلى بي جاء القدر إن أحس بل بحديثنا، ا جدًّ سعيدة أنا أتعرف، -
ألتقيك.

كالهما، ارتبكا الواضح، االعتراف وبذلك الجملة، بتلك نطقت كيف تعرف ال
ابتسمهووقال: إرادية، التيكانتال الوجد نتيجةحالة يتجاوزااالرتباك ولكي

أرقامهواتفنابعد! نتبادل أننالم أتدرين -

ضحكتهيمثلطفلة،وقالت:

صحيح. -

بأختها، وتلتحق ترتاح كي اآلن يغادرها أن المالئم من هو األرقام،ووجد وتبادال
ثمة هناك يكن لم المصاعد، إلىحيث أوصلها القاعة، غادرا أيًضا، هي ونهضت نهض
فمد لهمصافحة، يدها تمدهي مرة المصعد،وألول باب ُفتح الصعود، يريد غيرها أحد
بها، سيتصل إنه لها قال بابه المصعد يغلق أن وقبل جرأتها، مصدق غير بارتباك يده
بابه، المصعد يغلق ال كي االنتظار زر على هي ضغطت يالئمها، وقت أي في وسألها
أنيكونكذلككي الليل،ويفضل يريدبالحدود،حتىفيآخر لهفيأيوقت وقالت
أي في أيًضا به االتصال تستطيع وأنها سيفعل، بأنه لها فقال غرفتها، في وحدها تكون
بينما له ابتسمت قدر. والحب اختيار، الصداقة لك، قلت كما لها: قوله وأنهى وقت،

بابه. المصعد أغلق

* * *

أجرة، سيارة من أكثر جانبه إلى توقفت هوتيل". فرح "كنزي فندق التائه آدم غادر
وكان المتضاربة، الجميلة المشاعر من فيض يغمره كان فقد يصعد أن يشأ لم أنه إال
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التياسمهاحواءالورد،والتياجتاحتعالمهبقوة،منهي؟ يسألنفسهعنهذهالمرأة
نفسها عن به تتحدث كانت الذي الضعف بهذا وليست قوية شخصية ذات تبدو هي
معنى وما اآلن؟ عملها عن تتحدث لم هي تعمل؟ وماذا وزواجها! خطوبتها مرحلة في
أنتتحدثعن تريد بأنهاكانت الشك أنهلحظتهاراوده إلىصديقتها؟صحيح إشارتها
إلى مبتذلة وليست لعوًبا امرأة ليست هي إلىصديقتها؟ الموضوع أحالت لكنها نفسها

درجةأنيكونلديهاعشاق..ال،ال،هذاغيرممكن!
يزال ال شقته إلى الطريق لكن األقدام، على مشًيا طويلة مسافة قطع أنه إلى انتبه
بعيًداإذاماأرادأنيقطعهمشًياعلىاألقدام،وقبلأنيأخذسيارةأجرة،أرسللهامسًجا
طلب أجرة سيارة أوقف ثّم قدر. والحب اختيار، الصداقة فيه: كتب النقال الهاتف عبر

إلىحيثيسكن. يقله منصاحبهاأن

* * *

النقالويشغله.كان ماأندخلغرفتهحتىوجدنفسهيذهبإلىجهازالحاسوب
ثقته له ويجدد أعماقه في يسري غريب بارتياح شعور أخرس، أمل يغمره، بفرح يشعر
من ويخرج حياته يعيش أن عليه بأن أعماقه في يهمس وهاجًسا شعوًرا ويمنحه بالحياة
قوقعتهالحلزونيةالتيوجدنفسهفيها،وبعددقائقوجدنفسهالإراديًّايفتحملف:"متاهة

اعترافاتحواءكازابالنكا. ليواصلقراءة األنبياء"
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4 
فر الرابع: السِّ

كارثة اآدم الخليل الأخرى

آالم من أعاني وكنت ا حقًّ متعبة كنت فيينا إلى لوصولي األول المساء ذلك في
في وجدت لذا تقريًبا، بساعة زوجي باقتراح صدمتي بعد جاءتني التي الشهرية الدورة
من نوًعا وصولي، علىشرف دعاهم الذين ضيوفه، مع بلباقة أتصرف أن على تأكيداته
عندما مواجهته في منشجاعة أبديته ما أن أعرف كنت لكني المبطن. والتهديد االبتزاز
هذه لمواجهة مني ومغامرة مقامرة سوى يكن لم أخته أني على يقدمني أن علّي اقترح
زوجته أكون أن على الصرامة من شيًئا أبدى لو ألنه معي، بها قام التي القذرة الخديعة
كل قطعت أني األحوال كل ففي وافقت، لكنت اآلخرين الرجال أمام وأخته البيت في

! أواصريمعذاكرتيوماضيَّ

بأنعلّيأن السادسةطرقبابغرفتيوسألنيإنكنتجاهزة،ونبهني الساعة في
أركزعلىمديرالقروضفيأحدالبنوكواسمهآدمجوردانووآخراسمهآدمفانهايدن،
وهومسؤولالعطاءاتفيإحدىالشركات،أخبرنيبأنهسيقدمهمابالتسلسل،األولثم

الثاني!

لي، إليهموقدمهم مًعا،وقدمني منهم اثنان تماًما السابعة في أنوصل لكنحدث
له، ينبهني لم الذي موتر فون وآدم معه والتساهل التركيز علّي الذي هايدن فان آدم كانا
أن إلى بينهم، األهم الثالث ننتظر بقينا بعد، يأت فلم جوردانو آدم األهم الشخص أما
جاءالمديرآدمجوردانو،حاماًلباقةكبيرةمنالزهور!والحقيقةكانتالتفاتةجميلةمنه،
إلىجانباإلنكليزية! الفرنسيةبشكلممتازوكذلكاإليطاليةواإلسبانية وكانيعرف
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وزوجي ألخي احتراًما واإلنكليزية والفرنسية األلمانية من خليطا حديثهم كان
ن،األولهوآدمجوردانو، الذياليجيدالفرنسية،اثنانفقطكانايتحدثانالفرنسيةبتمكُّ
نحوه أحسست الذي وهو عربية! أصول من أنه كماعرفت الذي موتر، فون آدم والثاني
أن ويبدو العراقية، بلهجتها والعربية والفرنسية األلمانية يتحدث وكان بانجذابحقيقي،
زوجيآدمالخليلبحكمخبرتهفيالحياةوالعالقاتقدانتبهلنظراتيالمليئةباالنجذاب
نحوه.أماالشخصالمهمالثالثوهوآدمفونهايدنفقدكانيتحدثاإلنكليزيةبطالقة

يتكلمهابشكلسيئ. الفرنسيةفقدكانيفهمهالكنه أما
ناداني هناك ومن ما، بشيء يأتي أن بحجة المطبخ إلى الخليل،زوجي،ذهب آدم
يتحدث أن يريد أنه ففهمت ما شيًئا وسمى الشيء، ذلك يجد ال ألنه إليه أذهب كي
معي،وحينماذهبتإليهقالليهامًسا:ليسهذااآلدمفونموترهوالمهم،وإنمااآلخر
باالثنين العراقي،امسكيلي العاشقةمعهذا للعبدور آدمجوردانو،فالداعي واألهم
وقال كازابالنكا"، بتاع يا شاطرة، "يا تشائين، كما العبي وبعدها عنهما أخبرتك اللذين
الجملةاألخيرةبطريقةمبتذلة،فشعرتباالحتقارلنفسي،ووددُتلوبصقتعلىوجهه
بكثبانمن بلوشعرت بأنأصبر، القوة أينجاءتني أعرفمن اللحظة،لكنال تلك في

تنهمرعلىروحي! الحقد رمل
األهم الرجل قرب جلست والسعادة، المرح قناع ألبس وأنا الصالة إلى رجعت

العمر! الستينمن آدمجوردانو،وكانرجاًلوسيًماقارب البنك القروضفي مدير
وحينما مرة، من أكثر نظراتنا والتقت المطبخ، من بعينيه يبصبص زوجي كان
يبتسم الجيد،وهو النبيذ نوًعامن ارتاح،وجاءحاماًل آدمجوردانو وجدنيمسترخيةمع

باأللمانية. النكات ويلقي
يراقب وكان النظرات، حزين وسيم، األربعين، يقارب هادئ رجل موتر فون آدم
مع ومزاح باسترخاء أتحدث وأنا ما لحظة وفي فيها، يشارك مما أكثر وأجواءها المائدة

آدمجوردانولمحتنظرةغيرةفيعينيه!
طعام من حجز ما أو النبيذ قناني في كريًما وكان مرحة، األجواء جعل زوجي
وانتقلوا الضيوف، واسترخى المدينة، في الموجودة العربية المطاعم من المائدة على
الجميع وبينما دقائق، وبعد هادئة، موسيقى بوضع زوجي وقام الصالة، إلى المائدة من
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القاعةكبيرة. يراقصني،فالمساحةفي بأدبأن آدمجوردانو يتحدثون،طلب
بعدثالث النسبية والثمالة االسترخاء أنجو أم مقبواًل كانذلك إن أعرف أكن لم
أن وهو واحد أمر من متأكدة كنت لكني األمر! هذا مثل تتيح كونياك وقنينة نبيذ قناني
زوجيوأخيآدمالخليلكانقدخططلكلشيء،وقدوضعالموسيقىالناعمةالراقصة

البنك. القروضفي بعينيهأنأراقصمديرقسم إلّي عنقصدوتعمد!بلهوأشار
النقاش عن توقفا حتى زميلهما لمراقصة قمت أن ما لكن يتحدثان، اآلخران كان
بالحديث تركيزهما وتشتيت إشغالهما يحاول زوجي وكان يتأمالنني! وأخذا ترقًبا،

الحلوىوالفواكهوالنبيذ! الكؤوس،وتقديمأصنافأخرىمن النبيذفي وصب
فون آلدم مراقصتي وأثناء بالتناوب، الثالثة الضيوف راقصت ساعة من أقل وفي
كان إن بالفرنسية وسألني المزاح، باب من بالعربي الجمل بعض تبادلنا العراقي، موتر،
رقمي سوى نمساوية، هاتف شريحة أي لدي ليس بأنه له فقلت بي، االتصال يستطيع
ماصار يرىاآلخرونذلك،وإذا أن ليرقمهعلىورقةدون إذنسيترك فقال المغربي،
في الغيرة رأيت لي الضيوف مراقصة أثناء الغريب لكن به، أتصل أن فيمكنني رقم لدي

الخليل. آدم عيونزوجي

* * *

حينانتهتاألمسيةكانالجميعثملينإالزوجيوأنا،قّبلوايديعندالوداعبطريقة
احتفاليةكملكة،ووعدكلمنهمأنيدعوناإليه،وأكدآدمجوردانوبأنهسيدعوناإلىبيته
الخليلماسمعه،وأكد آدم نهايةاألسبوع،ولميصدقزوجيوأخي للراحةفي الخاص
لذا الخاص، المديرسائقه ثملين،وكانمع المهم،كانوا لنا. أنذلكسيكونشرًفا على
حيث جوردانو آدم سيارة في الجميع وركب نسكنه الذي المبنى قرب سياراتهم تركوا

للبيت. يريدانبعدأنيوصله إلىحيث طلبمنسائقهأنيوصلهما
حينأغلقناالبابخلفهمفوجئتبزوجيآدمالخليليحضننيبحجةالفرحونجاح
فيها، يسقط كاد بطريقة تدحرج ألنه لشّدتها، ارتبكت نفسي أنا بقوة، فدفعته األمسية،
وجلست الصوفا على أجلسه أن واستطعت يقع، ال كي بذراعه ماسكة نحوه فركضت
له وقلت معه، أفعالي ردود في أبالغ نفسي وجدت إذ بالخجل شعرت بذراعه، ماسكة
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صوتي نبرة لكن وغضبه، بانكساره، أحسست به، ممسكة وبقيت ذلك، أقصد لم عفًوا
يهدأ جعله به واإلمساك نحوه بلهفة وركضي به ماسكة وبقائي االعتذار، في الصادقة
لتخفيف فعلمنطرفهسعيتجاهدة رد أي وأتجنب أبررتصرفي ويكتمغضبه،ولكي

بيننافقلت: األجواء
أني تعرف فأنت أستريح، كي يغادرون متى أصدق ولم السهرة، من تعبت أنا -
أتألممندورتيالشهرية،وطولساعاتوأناأمثلوأبتسموأتحدثبسخافات
وأضحكلنكاتتافهة،وأشربوأصطنعالسكر،والأبديلهمبأنيمتعبةمن
أصدق ولم الجميع، مع أرقص أن علّي بل الشهرية، الدورة آالم ومن السفر
فعلي ردة على ا حقًّ آسفة أنا لي. باحتضانك تفاجئني بك وإذا غادروا أنهم

المباغتة.
ما مصداقية عن يبحث وكأنه بانتباه، واعتذاري لكلماتي ويستمع لي ينظر كان
على ابتسامة وارتسمت الموقف تجاوز فشيًئا، شيًئا مالمحه ارتخت كيف ورأيت أقول،

وجههوتألقتعيناهوهويقول:
وفون جوردانو اآلدمان وهذان أختي، بأنك قط وا يشكُّ لم رائعة، كنت لقد -
لي بالنسبة لكنه بك، تعلق قد موتر فون آدم وحتى ا، جدًّ بك تعلقا قد هايدن
صديققديمووظيفتهليستمرتبطةبمصالحيكمامعهذيناآلدمينجوردانو

التالية! الخطوة ا،عليناأننفكرفي بارعةجدًّ وفونهايدن!كنت
له: أننيمازلتممسكةبذراعه،فسحبتنفسي،وقلت إلى أنا انتبهُت

علّيأنأذهبإلىغرفتيألغيرمالبسيوأنظفحالي،أحتاجألخذحمامساخن. -
ابتسموقالبمودةفاجأتني: إلّيدونماضغينةثم نظر

بعدها المائدة، أرتب أنا بينما وغيريمالبسك استحمي مبكًرا، الوقت زال ما -
بماعلينافعله! فيلًماونتحدث لنتابع نجلس

وكيف هنا الحياة عن يحدثني أخذ عدت بعدما حيث األولى، ليلتي تلك كانت
جانًبا، عليها تربى التي األخالقية المفاهيم بعض ترك ما إذا ثريًّا المرء يكون أن يمكن
وهذا شابه، وما إقامة من القانونية أموري يرتب بأن يستطيع ما بأقصى سيساعدني وأنه
األمرسيساعدنافيهآدمفونموترألنهيعملفيالجهازاإلداريبقسماألجانبفيبلدية
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على ماحصلت إذا منهما،حيث القصوى االستفادة فعلينا اآلخران اآلدمان أما المدينة،
بيدي،ويمكننيأن فإنهماسيصيران بالحب إذاماطاوعتهماوأوهمتهما اإلقامةفيمكنني
آخذقرًضاكبيًرامنالبنكالذييعملفيهآدمجوردانومسؤواًلعنقسمالقروض،حيث

أفتتحمشروًعاتجاريًّالي! يمكننيأن
إنكليزي لشاعر قصيدة وتذكرت األنيقة، الدعارة طريق في أسير نفسي ووجدت
ميكائيل عن يتحدثن وهن الفندق أمام يتجولن الالتي العاهرات عن يتحدث كان أحبه،
بينما األخت دور أمثل اآلن نيتشه" "مس الجامعة في اسمي كان التي أنا وها أنجلو!
"نيتشه"، بلنسيت أمامجنودفرعونمصر! األنبياءمعزوجه أبي أنازوجة،كمثل شرًعا
ال،نيتشهحاضرفيعالميأبًدا،لقدتذكرتشذرةلهيقولفيها:"َمنيحتقرنفسهمازال

الجملةعزائي. قادًراعلىاالحتقار"،ووجدتفيهذه يحترمنفسهبوصفه

* * *

رقم لدي فصار نمساوية موبايل شريحة وأخي زوجي لي اشترى التالي اليوم في
طبًعا، رقمه جانب إلى الثالثة األوادم أرقام أعطاني بل بذلك يكتِف ولم جديد. هاتفي
قد كان إذ الرقم أمتلك أنني من الرغم على موتر، فون آدم رقم أعطاني أنه واستغربت
كتبهليعلىورقة،ويبدوأنهلميشأأنيدخلفيمواجهةمعيالسيماأنهانتبهالرتياحي

إنجازمعاملةاإلقامة! آدمفونموترسيساعدنيفي بأن أنهفكر له،كما
بآدم والتقينا األجانب، قسم إلى المدينة، بلدية إلى الخليل آدم زوجي مع ذهبت
إال بعضها واختزل البيروقراطية! األمور من الكثير تجاوز في ساعدنا الذي موتر فون
لدفع بالذهاب زوجي انشغل وبينما مكتبه، في عنده كنا وضروري، ا جدًّ رسمي هو ما
رسوماإلقامةاتصلتبه،نظرهومستغرًبا،ابتسمتوقلتلههذارقميفاحفظه،واتفقنا
األمسية، عن قلياًل بالعربية تحدثنا زوجي عاد وحين متأخر، وقت في لياًل يهاتفني بأن
أزعجني ما أن إال جوردانو، آدم لدى االستجمام بيت في المقبلة األمسية على واتفقنا
وتحدث جنيف! من قادًما ضيًفا ينتظر بأنه وقال حضوره يؤكد لم موتر فون آدم أن هو
بأناإلقامةستكونجاهزةفي معزوجيباأللمانيةعنأمورلمأفهمهامباشرة،ووعدني

التالي،علًماهيتستغرقوقًتاأطولمنذلك! اليوم
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وتناولنا بنظافتها، سحرتني التي المدينة على للتعرف جولة في زوجي وأخذني
باالسترخاء شعرت كيف اآلن إلى أعرف ال والحقيقة المطاعم، أحد في الغداء وجبة
بخيوط إليه يشدنا الناس فبعض وقوادي، زوجي هو الذي الرجل لهذا والتقبل والرضا
الكلمات عطور من علينا ويرش مديحنا في ويبالغ المجانية المجامالت من حريرية
على لكننا ومبالغة مديح من كلماته تعني ما يقصد ال أنه نعرف ونحن الكثير، الرقيقة
أو بأكثر مجامالته له نرد أن إلى نسعى بل بأريحية، منه ذلك كل نتقبل ذلك من الرغم
في نحن هل منه؟ النفاق ذلك وكل المزيفة المجامالت تلك كل نتقبل لماذا ُترى أقل!

النفاق! إلى حاجةإلرضاءغرورناوإشباعنرجسيتنا!هلنحنفيحاجةفطرية
فيينا،أشبعنيبكالمهومجامالته التجوالبمدينة اليوماألولمعزوجيفي قضيت
أتقبل كنت هذا ومع التقيؤ، حد إلى بل التخمة، حد إلى والمبالغات باألوصاف المليئة

يعنيه،وأنهاجزءمنمهنته! يقولهال أننيأدركأنكلما ذلكمنهبرضا،علًما
البارحةومعآخرين،بعضهم الليلة النهاركانهوفياتصاالتمعضيوف وطوال
ألنه الجميع، من اقترض قد أنه ويبدو غاضًبا، بالعربية معهم تحدث حيث أيًضا، عرب
قريًبا لكن الدفع قادًراعلى ليس اآلن بأنه يعتذر كان ودائًما أكثرمنشخص مع تحدث

العالقة! المادية سوفتحلكلاألمور
والتي الخليل، آدم وقوادي زوجي من الثانية الصفعة جاءتني الليلة، تلك في لكن

به! العالقتي وضعتحدًّ

* * *

بيجامتي، وارتديت وتحممت، مالبسي، غيرت الليلة، تلك متأخر وقت في عدنا
وليمة من القناني في نبيذ بقايا من تبقى بما هو وجاء السهر، لنواصل الصالون وجئت

بقايا. أناوإنماهوعّبعلىكلماموجودمن البارحة،لمأشرب
هو ينتبه ال ولكي لذلك موتر، فون آدم من هاتفيًّا اتصااًل أنتظر بأنني أعرف كنت
اتصال ألي وأنتبه شاشته أرى بحيث جانبي إلى الصامت الوضع على الهاتف وضعت

دونأنيعرف!
كنت بينما باأللماني، وبعضها بالعربي بعضها كان التي باتصاالته منشغاًل هو كان
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الشاشة، إضاءة لمحت بالقصيرة ليست فترة وبعد دبي، من تبث عربية قناة أتابع أنا
منا كل افترقنا، لحظات وبعد النوم، إلى وبحاجتي التعب مّدعية تثاءبت هو، أنه عرفت

إلىغرفته.

ال التي بالفرنسية وتحدثنا به، اتصلت غرفتي، في وعزلتي انفرادي أصدق ولم
العراقية أمه عن حياته، عن موتر فون آدم حدثني التنصت، أراد ما إذا زوجي يفهمها
قلياًل يبعد بتخصص أنهدرس أمه،وكيف من العربية تعلم أنه النمساوي،وكيف ووالده
عازف الموسيقي والده وفاة بعد ربته التي أمه لكن الفن يحب كان وأنه وظيفته، عن
تعرض وهناك البرازيل، إلى فيينا لمدينة األوركسترالية الفرقة مع فيينا غادر الذي الجلو
إلىأزمةقلبيةوماتهناك،رفضتأنيدخلهذاالمجال.اضطرأنيدرسنظماإلدارة!
وكانيحبقريبةلهلكنوالدتهالمتوافقعلىزواجهمنهاألنهكاناليزالطالًبا،وكيف
في ثانوية أدواًرا ولو هناك ليمثل المسارح أحد إلى يتسلل كان ذلك من الرغم على أنه
السادسة،وكيف في التي بابنتها تأتي الممثالت إحدى كانت مسرحياتمعروفة،وكيف
سنة عشرة اثنتي وبعد البوظة، لها ليشتري المسرح من قريب محل إلى يذهب هو كان
رجل من تزوجت قد قريبته وكانت خاصة، شركة في موظًفا يعمل بدأ قد وكان تقريًبا،
البوظة،فاندهش التيكانيشتريلها الفتاةالصغيرة التقىهوتلك البالد، غنيوغادرت
االعتراضات، برغم بزواجهما انتهت جارفة عالقة بينهما ونشأت بها، وتعلق لجمالها،
ولم شباكها. عليه ألقت الشابات الثريات األرامل إحدى لكن طفلة، الزواج هذا وأثمر
آدم أخت كنت إن سألني ثم الحًقا، لي حكايته يكمل بأن ووعدني حكايته، يواصل
شّكه، جاء أين من فسألته فراسته، أعجبتني لكن سؤاله، صدمني لحظتها ا؟ حقًّ الخليل
عمرك، بمثل له أخت عن يحدثه لم وهو سنوات، منذ الخليل آدم يعرف بأنه لي فقال
السيماوأنهسوري،بينماأنتلكنتكمغربية،فوجدتنفسيأنهاروأعترفله،وأحكي

لهقصتيطالبةمنهأنيساعدنيفليسليغيره!

الخليل آدم زوجي بأن لي روى حينما جاءت معه حديثي خالل الثانية الصدمة
وأنهما السيما بعيًدا، بابنها ترحل أن على زوجته أجبر لكنه وطفل، زوجة لديه كانت
غير القانون أمام فكانا الزواج، عقود ودائرة المحكمة في رسميًّا زواجهما يسجال لم
متزوجين،وكانهوحينهاقدارتبطبامرأةنمساويةأصغرمنهعمًرا،وحينطلبهاللزواج
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أشهر،وال بثمانية قبلمجيئك ثانية،وكانهذا تكونزوجة أاّل عليه واشترطت رفضت،
وتركهما الشام إلى بنفسه أخذهما هو وابنها، المسكينة المرأة تلك مصير يعرف أحد

النمسا! إلى هناكوعاد
المرأة أن وجد فرًحا النمسا إلى عاد حين أنه هو آن في والمبكي والمضحك
تأتمن وال منه، تخاف بأنها له قالت واجهها وحين آخر، عشيًقا اتخذت قد النمساوية
ا مضطرًّ ليس هو بينما بها، االرتباط أجل من بسهولة ابنه وأم بامرأته هو غدر فقد إليه،
لذلكإذأنهيعيشفيالنمسابأمان،لكنهأرسلهماإلىالمجهولمندونرفةجفن،وأنها
بسهولة عرضها رفض أنه لو عشيقته تبقى أن فضلت كانت ولربما ستحترمه كانت ربما
مدافًعاعنزوجتهوابنه.ومرةأخرىتذكرتأبااألنبياءالذيأخذزوجتهوابنهوأعطاهما
جاءت التي األولى زوجته لرغبة تلبية الصحراء في المجهول للمصير وتركهما ماء قربة

للفرعون! بالثروةوالثراءبسببمقايضتهالتكونزوجة له
دمرتنيتلكالحكاية،ووجدتنفسيأمامإنسانمخيف،وحشبالقلب،وتذكرت
افهوليسبأمرإلهيوإنماأمر ذلكالنبيالذيقامبذلكقبله،ولميكنذاكالنبيمضطرًّ

نبوةهذه! أنهاأخته!أي الثراء،والتيادعى له التيجلبت زوجته
ويمكنني إقامتي، األجانبصباًحاألستلم دائرة أجيء أن على هاتفيًّا معه واتفقت
سكن على ألحصل نصحني كما مباشرة االجتماعية المساعدات دائرة عند أسّجل أن

إذاأردتأنأعيشمستقلة! إلىأنأجدعماًل،هذا إعانة ومرتب

* * *

اإلقامة ختم وفيه استلمتجوازسفري األجانب، دائرة إلى ذهبتوحدي صباًحا
التسجيل في ليساعدني معي اليوم،جاء لبقية إجازة موتر فون آدم لثالثسنوات،وأخذ
بعد أجيب! وال بي يتصل زوجي كان ذلك وخالل االجتماعية، المساعدات دائرة عند
ال لكني كثيًرا، فرح إقامتي، وأخذت األجانب لدائرة ذهبت بأني زوجي أجبت ذلك
ولم االجتماعية، المساعدات دائرة إلى ذهبت حينما ينقبض قلبي وجدت لماذا أعرف
المساعدات لدائرة ذهبت بأني أخبره لم مثلما معي موتر فون آدم بأن زوجي أخبر
وال الطريق، في فّكرت الشقة إلى ورجعت موتر فون آدم وّدعت وحينما االجتماعية،
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نظيفة، فشقته الخليل، آدم وقوادي زوجي مع والعيش البقاء إلى أميل كنت ِلَم أعرف
على زوجي وافقت وإذا مهمة، شخصيات مع اآلن عالقاتي إن ثم متوفر، شيء وكل
بأنأكونعشيقةآلدمفونموتر. ا،لكنيقررتمعنفسي ثريةحقًّ خططهفربماسأصير
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الفصـل الرابـع

الو�سوح ممل اأحياًنا

حواء اعترافات من يقرأه كان الذي الفصل من التائه آدم انتهى التي اللحظة في
كازابالنكاسمعوصولرسالةهاتفية،أخذالهاتفونظرإلىاالسم،فعرفأنهامنحواء
الورد،"هليمكنأنيجداإلنسانكيانهوذاتهفيإنسانآخر،هذاأمرلنيحدثبإرادتنا،
من رسالة وكأنه توقعه، استحالة بل توقع، غير وعلى قدري، بشكل يأتي أمر هو وإنما
لكني الغامضة، والضرورات الغيب رهن شيء كل شيء، من واثقة غير صرت الغيب،

العالمتحميني". أشعرأنروح

هذا في ونوره باهلل "أقسم سريًعا: ا ردًّ لها فكتب عدة، مرات رسالتها قراءة أعاد
خليل جبران كتب لقد وذاتي، كياني أنيوجدت والموجودات الخالئق وبكل الوجود،
وأنتم األبدية وأنتم مرآة، في نفسها إلى تنظر األبدية هو الجمال إن مرة ذات جبران
رأيك ما المساء؟ هذا مشغول أنت "هل نصها: رسالة جاءته لحظات وبعد المرآة"،
هنا الثامنة الساعة ذلك، "يسعدني فكتب: آخر"، مكان أي في أو الساحة في نلتقي أن
وجاء نفسه"، المطعم ـ المقهى أمام سأنتظرك رائعة، ستكون األجواء الفنا" "ساحة في

"اتفقنا". الجواببعدأقلمندقيقة:

* * *

أختها بها ستخبر التي اللبقة الطريقة تجد أن الورد حواء حاولت اليوم ذلك عصر
كي منهما بإلحاح السفر في رافقتهما فقد المساء، هذا وحدها ستخرج بأنها وزوجها
ترتاحنفسيًّا!وهمايسعيانجاهدينإلىأنتستمتعبهذهالرحلة،وتعبيًراعنهذاالشعور
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يزورون حينما أو المقاهي أو المطاعم إلى سواء توجهوا، أينما معهما تكون أن يسعيان
قصًراقديًماأوروضةمنالرياضالتيتحولتإلىفنادقذاتحدائقونافوراتيملكها
هذا تريد لكنها وأنحائها! مراكش في السياحية األماكن أو األحيان معظم في أجانب
بطريقة تفكر اقتحمحياتهاكشهابغامض!ظلت الذي الرجل تكونمعهذا أن المساء
حينما وصلتها، غامضة َقَدرية إشارة ثمة لكن بعد، مناسب عذر أي تجد لم لكنها ما
أعلنتأختهابشكلمفاجئأنهاتتألموسترقدفيغرفتهافقدجاءتدورتهاالشهريةقبل

أوانها!

جلستحواءالوردفيشرفةغرفتهاالمرفهةفيالطابقالثامنوالمطّلةعلىحدائق
متضاربة بتيارات تحس كانت جوانبه. معظم من الفندق مبنى حول تلتف التي الفندق
بالحياة لهابهجتها يعيد تأنيبضميراليدركهغيرهامنجهة،وفرحغامر المشاعر، من
ويدفعهاإلعادةالنظرفيذاتهاوحياتهاويضيءلهاأفًقا،لكنسألتنفسها:لماذااهتزت
ألتق لم أنا الرجل؟ هذا قابلت أن منذ لحياتي أتخيلها التي ودروبي وأعماقي مشاعري
النفسيمن يعيدصياغةعالمي أن القصير الوقت اليوم،كيفيمكنلمثلهذا بهإالهذا

جديدوكأننيفراشةتخرجمنشرنقتها؟!

غادرتالشرفةودخلتإلىغرفتهابدافعالشعوري.تحررتمنحجابالرأس،
على تنتصب التي الكبيرة المرآة نحو إراديًّا ال وتوجهت العريض، السرير على به ألقت
الذييميل أمامها،ظلتتنظرلوجههااألنيق الذي طاولةصغيرةوجلستعلىالكرسي
انهمر الذي الطويل األسود شعرها نفشت وبيديها المكتنزتين، شفتيها إلى النحول، إلى
علىجبينهاوكتفيهابنعومة،كانتتتأملوجههاوكأنهليسوجهها،غمرهاشعورباللطف
والمودةنحوصاحبةهذاالوجه!كانتتدركأنالوجهالذيفيالمرآةهووجهها،لكنها
في التي الورد وإنماوجهحواء أيًضا، ليسوجهها أنه تحس كانت ذلك من الرغم على
الكرسي، عن نهضت وببطء نفسها، إلى تخلو حين إال بسهولة يظهر ال والذي أعماقها
ابتعدتقلياًلعنالطاولةوالمرآة،رأتجسدهاكاماًلفيالمرآة،ببطءأخذتتنزععنها
الشرفة باب أن إلى انتبهت فجأة المرآة، أمام جسدها مفاتن تستعرض وهي مالبسها
اللحظة تلك انتبهتفي يراهاأحد، الستارةكيال إلىإغالقهوسحب مفتوح،فأسرعت

الفسيحة! السماء أمامشرفتهاأيمبنىوإنما أنهلميكن إلى
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انتبهت حينما ببهجة ممزوجة بكبرياء إحساس راودها المرآة، أمام عارية وقفت
على الخوف مالمح ارتسمت غامض، مريب شعور داهمها فجأة، جسدها، لجمال
وهي الحمام غرفة إلى ودخلت بسرعة مالبسها لملمت النفسية، حالتها انقلبت وجهها،

التيتجتاحهاأحياًنا. النزوات الشيطانعلىهذه تتعوذمن
ومستحبًّا، بل طبيعيًّا هناك عريها ووجدت األمان، من بشيء شعرت الحمام في
رغبة راودتها بل جسدها، على المنتشرة والشامات وجسدها، وجهها، تتأمل أخذت
ما لتعّد استدارت وظهرها، جسدها على المنتشرة الشامات عدد حساب في طفولية

اعلىجسدها! الشاماتالصغيرةجدًّ العددمن تراه،استغربتهذا يمكنأن
شفاًفا أسود منزليًّا ثوًبا ترتدي كانت خرجت أن وبعد الحمام، في بقاؤها طال
ومخرًمابنقوشيبدوالجسدمنخاللها.لمتجلسأمامالمرآة،وإنمااتجهتإلىالسرير
وجودها بثقل تشعر تكن لم الفراغ، في يحلق كمن بحالة تشعر كانت عليه، واستلقت
المطلي تاهذهنهافيبياضالسقف الغرفة، الجسدي،هيليستهنا،حّدقتإلىسقف

السقفاألبيض! تائهةفي الوقتمّروهي بالجبس،لمتعرفكممن
الغرفة أرجاء في بعينيها األولى للوهلة عنه بحثت النقال، هاتفها رنين على فّزت
بلهفة إليها قفزت السوداء، الجلدية حقيبتها من يأتي الرنين أن ثوان بعد أدركت أن إلى
وهيمتيقنةمنأنالمتصلهوآدمالتائه،أخذتالهاتفونظرتلشاشتهالمضيئةفقرأت
على تجيب أن أرادت قط، بها صاحبه يتصل أن تتوقع تكن فلم لثوان، صدمها اسًما
السريروهيتحملق لتجلسعلىحافة االتصاللكنخاطرةومضتفيذهنها،رجعت

إلىأنتوقف. الرنين، التليفونوتسمع بشاشة
حافة على جالسة ظّلت فرحها. عليها عّكر لقد االتصال، هذا من بالضيق أحّست
مرت لحظات وخالل حديدي، قفص في لبوة مثل محاصرة نفسها ووجدت السرير
أرويآلدم أن علّي "أيجب نفسها: الداخليةكشريطسينمائي،وسألت عينها أمام حياتها
التائهقصتي،بأننيمخطوبة،بلومرتبطةكزوجةشرعيةعلىوقفالتنفيذ؟وإننيمررت

المحافظة؟!". بهاحجابرأسيومالبسي يتوقعهامنيربما،واليشي بتجاربال
القادم من المستقبل، من خوف أعماقها، إلى يتسرب بدأ بارٍد بخوٍف أحّست
سيكون سيأتي الذي بأن نفسها وتقنع متفائلة دائًما أنها من الرغم وعلى المجهول،
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جمياًل،لكنمنذفترةصارلديهاخوفمنخطيبهاآدمالشّكاك،منشكوكه،وغيرته،من
بالضبط سيأتي الذي هذا ما "ُترى نفسها: مع تفكر وأخذت ومعه، منه سيأتي شيء كل
وكأني نفسي في بانقباض أشعر أني بيد سيأتي! ما أتبين أن أستطيع ال أنا وأخافه؟!
ومرعًبا بل مخيًفا يكون أن يمكن مخيف مظلم سجن إلى الهاوية، إلى بقدمّي سأمشي
مثلزواجياألول"،كانتمتشائمةمماينتظرها،وخائفة،لكنهاتعّوذتبالرحمنوقالت

لنفسها:رحمةاهللواسعة.
استرجعتفيذهنهاكلتفاصيلحياتهاالعائلية،وزواجهااألول،وكلماجرىلها
أنهاكانتفيحياتهاكالسائرفي الطالق،وفكرت الطالقوبعد بإجراءات انشغالها أثناء
حينما استيقظت فجأة واليوم مستيقظة، ليست لكنها العينين مفتوحة تمشي كانت النوم،
التداعيات، هذه كل فيها وفّجر أربكها، كيانها، هّز االتصال هذا لكن التائه! آدم التقت
من ستتزوج أنها من الرغم على قدرها، هو التائه آدم أن أحست قليلة ثوان وخالل

الشّكاك! آدم خطيبها
سيعاود فإنه عليه ترد ولم اتصل قد دام ما الشّكاك آدم خطيبها بأن متأكدة كانت
تجاهل تستطيع وال المقبلة المرة في ستجيبه بأنها أيًضا يقين على وكانت االتصال،
الحمامولم إنهاكانتفي له بأنهاستقول اتصاالته،وعنهذااالتصالفّكرتمعنفسها

الهاتف. تسمعرنين
ولم دقائق ومرت اتصاله، يكرر أن تتوقع وكأنها الهاتف تتأمل للحظات ظلت
تحقيًقا معها سيبدأ بل التجاهل، لهذا منها وسيغضب غيرة، سيشتعل أنه خّمنت يتصل،
اسم هو الشّكاك آدم بأنخطيبها نفسها مع وفكرت اتصاله، على ردها عدم عن بوليسيًّا
إيمان وال لديه يقين وال البشر، كل وفي شيء، كل في يشك إنسان فهو مسّمى، على
اوأنحواءالورد،خطيبتهوزوجته اوذكيجدًّ سوىيقينهبنفسهوإيمانهبأنهإنسانمهمجدًّ
شرًعاالتستطيعأنتفّكأبسطاألمورالحياتيةدونرأيهأومشورته؛لذافهويتعاملمعها
تتعاملمعاألشياءوالعالممنخالله! كامرأةالتحسنتدبيراألموردونه،بلعليهاأن
قبل ذلك وكان بينهما، لقاء ألول متحركة صور أعماقها في انهمرت إراديًّا وال
المحاكملتحصلعلىحقهافياالنفصالعن أروقة بين تائهة أربعسنوات،حينكانت
عبر يسعى والدها كان تذّكرتكيف التعيس! الزوجية رابط األولواالنفكاكمن زوجها
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الوساطاتأنيجدمنيساعدابنتهفيقضيةالطالق،وكيفأنهمصادفةالتقىجارهمآدم
الشّكاكالذييعملموظًفافيأحدالبنوكببيروت،ودارالحديثعنالسفرالمتعببين
الضيعةوالمدينةالكبيرة،فأوضحالجاربأنهاستأجرشقةفيبيروتوأنهاليزورالضيعة
العاصمة بين تدور سنتين منذ التي ابنته بحال األب أخبره ثم األسبوع، نهاية في إال
ومحاكممدينةصيداالقريبةبشكلشبهيومي،وحينمااستفسرآدمالشّكاكعنالمشكلة،
شرحلهاألببشكلليسمسهًبالكنهكانكافًيالهأنيلّمبالقضية،استغربآدمالشّكاك
بالمساعدة؛ ا فوعدهجادًّ للطالق، تسعى بعد، تتزوج لم والتيظنها المثيرة ابنةجاره بأن
بل فيه، يعمل الذي البنك زبائن هم العاصمة، محكمة في مهمين أشخاًصا يعرف ألنه
تمّرهيعليهفي أن المالية!وطلبمنوالدها مباشرعلىمصالحهم وإنهيشرفبشكل

الشّكاك! آدم بينهاوبينخطيبها اللقاءاألول البنك!وهذاماحصل،وكان
شارع بداية في يقع الذي المعروف البنك إلى ذهبت حين جيًدا اليوم ذلك تتذكر
بالكادتتذكره،فقد الحمراكيتقابله،لمتكنصورةآدمالشّكاكراسخةفيذهنها،فهي

الضيعة! رأتهبشكلعابرحينكانيزور

عنه، المدخل قرب طاولتها حول تجلس موظفة أول سألت البنك دخلت حين
فأشارتإلىعمقالصالةحيثكانيجلسفيمكتبهالمنعزلبالجدرانالزجاجية،فاتجهت
يده مد مكتبه، باب لها مندهًشاوفتح لمحها،نهض الباب مترمن إليه،وحينصارتعلى

تراهألولمرة! تره،فهيالتصافحأحًداغريًبا بارتباكليصافحهافتحركتوكأنهالم

وكأنما غاضبة وغير دافئة ابتسامة نفسه مع ابتسم وإنما ينزعج لم أنه إلى انتبهت
أعجبهأنهالمتصافحه،دعاهاللجلوسمرحًبابحفاوة،كانتنظراتهالمنبهرةبهاوبأناقتها
اللقاء ارتباك خجل عنها وأزاح بنفسها ثقة مشاعر ومنحها ذلك، هي أدركت تفضحه،

لها! التيجاءتهترتجيمساعدته األول،السيماهي
وأنه مكتبه، في بوجودها وفرحه انفعاالته شدة من ومختنًقا مرتبًكا كان أنه تتذكر
الموقف استوعبت لديه، مكانتها تكشف والتي المقصود التودد كلمات من بسيل اندلق
طوال خنقها الذي يأسها بعد روحها في تتدفق األمل بأحاسيس وشعرت لحظات، في
وفعاًل، الطالق، على تحصل أن أجل من المستحيل سيبذل بأنه وتيقنت السنوات، هذه
في بمعارفه يتصل أخذ لقهوتها ارتشافها وأثناء لكليهما، القهوة طلب أن وبعد وأمامها،
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أنه أحست لحظتها القضية، ورقم معاملتها رقم برقة منها وطلب الشرعية، المحاكم
به. المخلص،وعليهاأنتتمسك

األول، اللقاء في تقال عادةال أموًرا اللقاء،وفصل ذلك في قلياًل نفسه حّدثهاعن
سنويًّا المتكررة وزياراته الواسعة، وشقته المادية، إمكانياته وعن بيروت، في حياته عن
والمغرب، وتركيا ومقهى، مطعم يمتلك صديًقا لديه ألن ألمانيا وبالتحديد أوروبا، إلى
الضيعة من قادم كرجل وليس متفتحوعصري إنسان بأنه عنشخصه يتحدث وأخذ بل

فيها! يزالأهلهيعيشون وال
استقبال، أحّر والدها استقبله الضيعة، في بيتهم باب طرق ذلك من يومين بعد
ودعاهللدخول،وتعمقتالعالقةبينهم،وتتذكراآلنأنهكلمايكونعندهميستقبلبعض
االتصاالتالهاتفيةمنبعضالشخصياتالنافذة،فيتقّصدفتحسماعةالصوتعالًياكي

باحترام! النافذةمعه ُيسمعأهلهاكيفتتحدثتلكالشخصيات
مالية تسوية بعد تم ألنه الطالق أمر في كثيًرا يساعدها لم أنه من الرغم وعلى
مرة من أكثر الضيعة يزور صار بل أسبوعيًّا، تكررت زيارته لكن طليقها، وأم أهلها بين
بّره على والديها من المدائح يتلقى فكان مريضان، المسّنين والديه أن بحجة أسبوعيًّا
بوالديهوندرةهذهاألخالقفيهذاالزمان،لكنهابغريزتهااألنثويةكانتتعرفأنهيجيء
متابعةقضية اللقاءاألولبحجة بعد بها أهلها!فقدأخذيتصل ليتقربمن منأجلهاهي
أمها أن إال مكثًفا، التواصل يكن ولم وجزر، مد بين كانت بينهما العالقة لكن الطالق،
فاتحتهاذاتمساءبأنآدمالشّكاكيقومبكلهذهالزياراتلهمألنهيريدهاهي،وواضح
وأحواله علىصحته ليطمئن بيروت من بوالدها واتصاله معهم، تواصله كثافة من ذلك
طريق في تسير أخذت األمور أن هي وأحست يحتاجونه! أمر أي في مساعدته ويعرض

أيًضا! يريدهأهلها مرسوم
وكانت بالزواج، فاتحها بالقصيرة ليست بفترة وبعده مالية، تسوية بعد الطالق تم
قدتعودتعليه،بلصارجزًءامنالعائلة،لذاكانيلتقيهابشكلاعتيادي،بلوقبلذلك
الضيعة، إلى بيروت من المحاكم في التيه فترة خالل يوصلها كان أهلها من وبتشجيع

المحكمة! إذاماكانلديهاموعدفي وأحياًنايأخذهاصباًحا
تراه كانت شخصيته، لغرابة انتبهت فقد البداية، في مترددة كانت أنها اآلن تتذكر
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بنفسه يفكر أنانيًّا، يستطيعصدها، ال بقوة غيوًرا مخيف، بشكل شّكاًكا األطوار، غريب
اكطفل، نفسهفهوحنونجدًّ الوقت الترتيب!وفي يأتونفي أوال يأتياآلخرون ثم أواًل
وطيبالقلبولديهسماحةتثيراإلعجاب،لكنهاانتبهتإلىأنحبهلآلخرينليسطبًعا
الداخلية،لذلكفهويحتفي العطاءفيهوإنماهومالذ،هروبمنوحدته أصياًلمنباب
يهتمون لعائلتهاألنهم يرتاح هو يفتقده، الذي الحنان بالمقابل يمنحونه باآلخرينألنهم
ويفيضون بينهم بأهميته تشعره عائلتها لكن أيًضا به تهتم عائلته أن مع ويحترمونه، به
له عائلتها بحفاوة كطفل يفرح أنه واكتشفت بل عائلته، من أكثر ربما بالحنان، عليه
ألنهميقومونبذلكبشكلراقومبالغفيهأحياًنا،فاإلتكيتيحيطبهذهالحفاوةويصيغ

باإلتكيتواللياقاتاالجتماعيةواللباقة! يهتم شكلها،وهو

بأهميته يشعر لذا نقص عقدة من يعاني ربما بأنه ذلك فّسرت ما كثيًرا أنها تتذكر
بيروت في واستقراره أهله وعن الضيعة عن ابتعاده لسنوات وربما اإلتكيت، خالل من
تأثيرفيصياغةسلوكه!ومعمحاوالتهاتفسيرسلوكهفإنشخصيتهحّيرتها،فعلىالرغم
تكون أن يحبها ال أنه إاّل ومنفتحة، معاصرة "مودرن"، شخصية بأنه حاله يظهر أنه من
النقاب لبس على ألجبرها بيده األمر كان لو بل محجبة، محافظة، يريدها بل كذلك،
كل في عليه تعتمد ومستسلمة، طائعة تفكر، ال امرأة يريدها فهو فقط، التحجب وليس

الضيعة! فتاةمن يريدها شيء،

وألن بالزواج، فاتحها أهلها، مع والكثيف معها، المتقطع التواصل من سنة بعد
العالقةصارتواقًعا،ودخولهوخروجهوقضاءنهايةاألسبوععنداألهلفقدانتشراألمر
فيالضيعة،وكانأهلهايحبونهبصدق،وكانواحريصينعلىأنيتزوجها،فهوفيرأيهم
بجوانب يهتمون كانوا أهلها طبًعا مطلقة! وهي السيما لها، بالنسبة المناسب الرجل
الناس! بين إنسانمثالي،ونافذ،ولهحضورهوشخصيتهومكانته بالنسبةلهم أخرى،فهو

مغامراتها جميع وأن السيما المرحلة، تلك في منه أفضل تجد لم أنها تتذكر
العائلي واالستقرار الزواج بعروض تنتهي لم مخلوق، أي بها يعرف ال التي السرية،
أكثر، العالقة والنفسي،فوافقتعليهدوناعتراضحقيقي،فخطبهامنأهلها،وتطورت
الهاتف بجهاز الصور أخذ إلى وصلت حتى الضيعة، أهل أمام علنية العالقة وصارت

بينهمااحتضانخفيفبريء! الذكي،وصار النقال
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قررت عندما القرآن، عقد قبل وكان تنساه، وال اليوم ذلك تتذكر اآلن لكنها
وأشياء المالبس بعض لشراء لبيروت أوصلها أنه تتذكر الخطوبة، وفسخ عنه االنفصال
أخرى،حينهاوبشكلقدريغامض،لحداآلنالتعرفتفسيره،وضعتحقيبتهااليدوية
الحمرا بشارع المالبس محل في وحدها كانت وحينما الخلفي، المقعد في الجلدية
وفتحتحقيبتهالتدفعالحسابوجدتجهازهاتفنقالأبيضاللون،لمتفهملحظتها
لمنهو؟وكيفصارفيحقيبتها!إلىاآلنوبعدهذهالفترةالطويلةالتيمرتعلىذلك

اليومهيلمتجدتفسيًرالماحصل!

الهاتفيعودلخطيبها!لكنكيف بأن اوشعوًراداخليًّاغامًضاراودها تتذكرأنشكًّ
فجأة السري، الدخول رقم تعرف ال لكنها الجهاز، تفتح أن حاولت حقيبتها؟ في صار
بأنه لها حبه عمق عن معبًرا لها قال أنه تذكرت إذ الغيب، من جاءت اإلجابة وكأنما
وأدخلت سريًّا، مفتاًحا تتطلب التي أجهزته لبعض سر ككلمة ميالدها سنة يستخدم
بسرعة الحساب دفعت ُيفتح، لم ليته ويا لها، الهاتف فانفتحتصفحات 1990 األرقام
المالبس، محل من القريبة "الحمرا" مقهى في لتجلس المحل غادرت تدقيق، دون
آدم وعالمخطيبها الجهاز، عالم في مكتوم ولهفةوغضب بدهشة تتوغل أخذت وهناك
الشّكاك،ُصدمتعندمااكتشفتعالقاتهالمتعددة،قرأتمحادثاتمضىعليهاسنوات،
كانت إحداهن بأن فجأة وتذكرت خطوبتهما، فترة أثناء جرت لمحادثات انتبهت لكنها
أن معها اتفق قد وكان اآلن، فيها هي التي المدينة هذه بالتحديد، مراكش ومن مغربية،

يلبس! لبنانياتيحدثهنكيفهواآلنوماذا يلتقيافيإستنبول،وهناكأخريات

تتذكرصدمتهاذلكاليوم،تتذكركيفكانتالدموعتنزلمنعينيهادونانتباهمنها،
والصدمات والخيبة باأللم عليها محكوم أنه أحست فقد والخيبة، باالنكسار، شعرت
ماذا سأواجهه؟ كيف سؤاالن: ذهنها على هيمن ولحظتها بهم! ترتبط الذين بالرجال
بل االجتماعي، وضعي من إلنقاذي السماء من هبط معجزة يرونه هم ألهلي؟ سأقول

أيًضاأخذتهذهالصورةترّسخفينفسها! حتىهي

بأنها إياها متهًما منها، غاضًبا كان بها، اتصل للمحادثات قراءتها أثناء أنه تتذكر
وبعد بمكانها، فأخبرته اآلن، هي أين وسألها عليه، لتتجسس اآلخر النقال هاتفه أخذت
جانبه إلى وغادرت،صعدت عليها ما دفعت المقهى، أمام سيارته اصطفت قليلة دقائق
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وانطلقانحوالبحر،وفيالطريقمابينالروشةوالمنارة،كانهويصرخفيهابأنهاأخذت
وضع تعّمد هو بأنه يقيني غير شعور راودها صراخه بعد لكنها لتراقبه، عمًدا الجهاز
من ونرجسيته غروره يرضي النساء، قبل من محبوب بأنه يريها كي حقيبتها في الجهاز
جهةوليثيرغيرتهامنجهةأخرىويجعلهاأكثرتمسًكابه،لكنهكانمخطًئا،فقدغضبت
الجهاز،وأسمعتهكالًما في ممارأتمنفضائحمخزونة وثانًيا أواًل، لها اتهامه من منه،
لكنها الروشة، على ما مكان في يجلسا أن منها طلب منها، يسمعه أن يتوقع يكن لم
الكوال، جسر قرب يوصلها أن عليه بأن معه حديثها خاتمة له وقالت بحزم، رفضت
سيوصلها إنه لها وقال صمت، لكنه أجرة، بسيارة الضيعة إلى هي سترجع هناك ومن
يتكلما لم الهدوء، تمنحهما بأن كافية المسافة وكانت الضيعة، إلى وأخذها البيت، إلى
إلى الخطوبة،وعنددخولهاوحدها اتخذتقرارهابفسخ الطريق،لكنهاكانتقد طوال
أن وقبل وحزنها، الواضح غضبها إلى األهل انتبه الدخول، من مرتبًكا كان فقد البيت
تتذكركيف لوالديها، بالنسبة الخطبة،وكانكالمهاصاعًقا تريدفسخ إنها قالت يسألوها
كانتالدهشةالصادمةقدشلتلسانيهمافلميسألهاأحدمنهما:لماذا؟وإنماهيبادرت
قال إذ بأنهامخطئة، فعلهما أنيكونرد تتوقع لم لكنها بماجرى، أخبرتهما بالتوضيح،
بأن يعرفها،فردت أن لهذلكوأنذلككانقبل الشّكاكرجلويحق آدم بأن لهاوالدها

بأنهمامخطوبانوليسامتزوجين! الخطوبةفردتوالدتها فترة أثناء هناكمحادثات
لمتكنصدمتهابموقفأهلهاأقلمنصدمتهابماجرى،لكنبعديومينبالضبط،
قام اآلنكيف إلى تعرف والسماح،وال العفو مقابلتهاويطلب يطلب منه وصلتهارسالة
أمها أو والدها بأن وخّمنت ألحد، يتنازل وال متعجرف الناحية هذه من فهو بذلك،
هذا كان وكأنما يتفاجآ، لم الرسالة بأمر والديها أخبرت وحين األمر، حول معه تحدث
التقته،ووجدته فقد ماجرى، له،وهذا بلقائهواالستماع بينهم،ونصحاها االتفاق ضمن
مهذًبا،اعترفبخطئه،وبأنماجرىمجردنزوة،وأنكلتلكالفتياتلسنالنساءالالتي
وهو نزوات، مجرد جرى وما الفائض، الوقت وقضاء للهو نساء مجرد هن فيهن، يفكر
عقد اقترح ذلك على وللتأكيد غيرها، يتزوج لن وأنه مهذبة، عفيفة، امرأة عن يبحث
إذ البيتجاهًزا،وهذاماجرى، الزفافإلىأنيكون القرانوالزواجشرًعا،وتأجيلأمر
شرًعا زوجته اآلن فهي كبيًرا، مكسًبا لهم بالنسبة ذلك وكان القران، بعقد األهل احتفل
وقانوًنا،لكنبالنسبةلهاكاناألمرمختلًفا،صحيحأنعقدالقرانقّربهامنهأكثر،وكشف
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اكتشفتظالاًلأخرىفيشخصيته،ظالاًل أيًضا لكنها إيجابيةفيشخصيته، لهاجوانب
فيها! الرعشةفيروحهاحينتفكر تبعث

البيت، في عندهم وأهله أهلها اجتمع حيث القران، عقد يوم مساء تذكرت فجأة
إلىغرفتها العشاء،غادرتهمصاعدة ويتناولون الحديقة في الجميعيجلسون وبينماكان
لترتاحقلياًل،وفوجئتبهيدخلغرفتهاويغلقالبابخلفه،أرادتأنتطلبمنهالمغادرة
يجول وأخذ الخلف، من واحتضنها منها فاقترب شرًعا، زوجته اآلن أنها أدركت لكنها
بكفهفيجسدهاصعوًداونزواًل،وبطريقةعجولةومرتبكةوعنيفةلحدماأخذينزععنها
ال مرتبكة، كانت لكنها ُأثيرت، أنها تتذكر بنطاله، حزام يفك نفسه الوقت وفي ثيابها،
فيها، وأولجه السرير على ألقاها كثيرة مقدمات ودون فجأة، معه، تتصرف كيف تعرف
تتذكرأنهافيتلكاللحظةفقطأحستأنهالمتمارسمنذشهورطويلة،أحستبأنوثتها،
لكنذلكاإلحساسضاعفيلجةالواقعالذيتعيشهفيتلكاللحظاتالمليئةباالرتباك
انتبهتلهوإلىمالمحه،كانت ينتبهاألهللوضعهما،ثمفجأة والخجلوالخوفمنأن
نشوةاالنتصارترتسمعلىوجههوهويدفعفيهابقوةوعنف،كاناختراقهاوهيمنتهعلى
في باالنكسار لماذاأحست تعرف نفسه.وال الجنسي الفعل من أكثر نشوته يثير جسدها

أيًضا. أكثرمننشوتها اللحظة تلك
بتلك تفكر الفندق من الثامن الطابق وفي مراكش، في غرفتها في هي اآلن
اللحظات،وتتذكروجهه،وكيفأنهاطلبتمنهأنيقذفخارجها،وكيفأنهماأنانتهى
كبرياءها المنتصر،وكأنهحطم ابتسامة ابتسامةغامضة، منتشًياوعلىوجهه حتىغادرها
وعزتهابنفسهاوكسرشوكةتحديهاوتهديدهالهبفكاالرتباط،وأنهاآلنقدانتصرعليها
وانتقملساعةالذلالتيعاشهاباالعتذارمنهالماشاهدتهفيجهازالهاتفالنقال،فليس
أحست الزواج، بعد معه ينتظرها مما بالخوف وشعرت مثلها! لواحدة يعتذر الذي هو

التيستقضيهامعه! أمرجللالتعرفكيفستجتازسنواتها أنهامقبلةعلى
تتوهم، أنها ظنت الباب، على خفيفة طرقات على تداعياتها من الورد حواء فّزت
الباب،فسألتبصوت الخفيفةعلى الطرقات أنصتتللحظات،فسمعتبوضوحتكرار

عالمنمكانها:
منهناك؟ -
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إيقاع األمر، توجست أقوى، الباب،صار الطرقعلى ازداد وإنما تسمعجواًبا، لم
الطرقيشيوكأناألمرُملح،فكرتلوكانتأختهاالتصلتبهاهاتفيًّامنخاللخدمة
االتصالالداخلي،نهضتعنالسرير،أخذتالشالوشدتهعلىرأسهاكحجابسريع،
من الباب فتحت اإلضافية، بالسلسلة أغلقته قد وكانت الباب، نحو بتوجس وتوجهت
دونأنترفعالسلسلة،فلمتجدأحًدا،استغربت،رفعتالسلسةوفتحتالباببالكامل،
لمتجدأحًدا،أطّلتبرأسهالتنظرإلىجانبيالممر،كانالممرخالًيا،الأحدفيالممر،
ولكي الممر، من اآلخر الطرف في أختها وغرفة غرفتها، عن بعيد فالمصعد استغربت،
أي للباب، وفتحها الطرقات آخر فترة من أطول لفترة يحتاج بالمصعد الطارق يغادر

تراه! يجبأن
الباب! بأنهاسمعتطرًقاعلى لها وُخيل توهمت قد أنها البابوكلظنها أغلقت
الكبيرة، المرآة أمام الذي الكرسي على جلست وإنما السرير، على للجلوس ترجع لم
رأت فقد والكرسي، هي تسقط كادت بحيث وقفزت المرآةصرخت إلى نظرت وحين
أحد وال الغرفة في وحدها أنها اكتشفت ثوان وخالل لكن المرآة، في األول زوجها
التيتفجرتفينفسها، التداعيات غيرها!فكرتمعنفسهاربماكلهذهاألوهامبسبب
مكتظة وهي الحمام إلى ودخلت عجل على نهضت السابعة، الساعة أن إلى انتبهت

المظلمة. بالهواجس
اللون، أرجواني وبحجاب أنيق أسود ثوب في كانت الحمام من خرجت حين
أمامها يبق لم الثامنة، منتصف صارت قد الساعة كانت مثير! خفيف عطر منها ويفوح
سوىنصفساعة،نظرتإلىالغرفة،أحستبأنشيًئاغريًبايجريفيها،أخذتحقيبتها
تهربمن البابخلفهاوكأنها أطبقت الغرفة، الوردي،غادرت باللون المطعمة السوداء

شيءيالحقها.

* * *

بعدماصارتفيصالةاستقبالالفندقانتبهتإلىرجلأشقروسيميجلسوحيًدا
علىصوفافيجانبمنالصالة،كانالرجلينظرإليهانظراتمستفهمة!لمتعرهانتباًها،
سيتصل ألنه الشّكاك آدم بخطيبها تتصل أن عليها أن فكرت وقلقة، مرتبكة كانت فقد
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مراًرا،وربماسيتصلبأختهاأوزوجأختهاليسألعنهاوعنسببعدمردهاعليه!ولكي
صوفا على وجلست القاعة أقصى إلى ذهبت التائه آدم مع وهي بها يتصل أن تتجنب
في وكأنها ووقفت ارتبكت فجأة به. تتصل كي اسمه عن تبحث وأخذت بيضاء، جلدية

مقاممهيبوهيتقول:
)صمت اتصلت عندما أتحمم كنت أعتذر، عمري، يا كيفك حبيبي، أهاًل -
تليفونهامغلق،أي للحظات(،كيف؟هلاتصلتبأختي؟)صمتللحظات(،
ربما،أنتكيفك!كيفهيصحتك!والشغل!)صمت(،الجوهنارائعتمنيت
أن أريد ال حبيبي أوكي العمر! طول تنسى ال سفرة كانصارت معنا كنت لو

أكيدأنتمشغول،بايحبيبي! الكثير، آخذمنوقتك
إلى عالم من انتقلت وكأنها شيء، كل بتوقف لحظة أحست الهاتف أغلقت حين

ثقياًل! ألقتعنكتفيهاحماًل عالم،أحّستوكأنها
بعيد من بدت ثقيل، عبء من تخلصت وكأنها جانًبا الهاتف جهاز ألقت بإعياء
أقرب لوحة وكأنها رؤيتها، منذ عنها عينه يبعد لم الذي الوسيم األشقر الرجل لعيني
وشال أنيق أسود بثوب امرأة الفوتوغرافي، التصوير لعالم أو الحديث الفن للوحات

أرجوانيجالسةعلىصوفاجلديةبيضاء!
إذا معه العمر ستعيشين كيف هكذا؟ منه تخافين لماذا حواء، يا النفاق هذا "ما
تمضين أين إلى غيابه؟! في وإنما حضوره في ليس شّكه، وتخافين أمامه ضعيفة كنت
بحياتك؟ بالتضحية الجميع إرضاء وتحاولين والناس، المجتمع تخافين لماذا بحياتك؟
المجهول،ليسواضًحا أنتتعرفينأنحياتكستكونصعبةمعه،بلستكونرحلةفي
منهاسوىحاضرهذهالرحلةأوالتحضيراتلها،وهيرحلةمتعبةومريبة،عليكالزواج
في يرقد وغامض مبهم سؤال هو ذلك بعد سيجري وما الشقة! تجهيز من االنتهاء بعد
أعماقالغيب!ربماستسيرفيسالمإذانسيتنفسكوروحكوأحالمكوذاتكوكيانك
وصرتزوجةعليهاتجهيزالطعاموترتيبالبيتواالستعدادالستقبالالزوجالذييعود
الحمل سيأتي وربما رائًقا، ومزاًجا دائمة وابتسامة مريًحا ا جوًّ ويحتاج متعًبا العمل من
ستفتحين فربما وطموحك وكيانك نفسك تكوني أن أردت إذا أما وهكذا! الوالدة، ثم
فالحياةحينهاستكون بمواصلةعملك لوسمحلك الجحيم!وحتى بوابات علىنفسك
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وكل واالسترخاء! للراحة سيحتاج كالكما العمل، من سيتعب فكالكما اللون، رمادية
هو وهذا ذلك، يتم لم لو وماذا ومزاجه، لوضعه وتقباًل تفهًما اآلخر من سينتظر منكما
واصلت ثم آخر، وكأنهاشخص نفسها تسأل كانت الشّكاك!"، آدم الشّكاك مع المنتظر
الزوجية؟! المخيفةعنمستقبلحياتي تراودنيهذهاألسئلة بالذات "لماذااآلن األسئلة:
في استقر ولماذا التائه، آدم هو من غفوتي!، من استيقظُت التائه بآدم لقائي بعد لماذا
أو الكعبة، حول يدورون الحجيج مثلما حوله تدور روحي لماذا القوة، بهذه أعماقي
أناعاشقةدونأن أناأحبه!هل المهيمنة!هل القوة الكواكبحولالشمس!أللحبهذه

لقائيبه؟". أعلم؟!لماذاوجدتنفسيوذاتيوكيانيبعد
أمامها وأن المحدد، الوقت في الوصول عليها وأن يمر الوقت أن إلى انتبهت
نحو اتجهت الوردي، باللون المطعمة السوداء الصغيرة حقيبتها حملت دقيقة، عشرين
عارية، تمشي وكأنها شعرت الوسيم األشقر الرجل أمام مرت وحين الفندق، بوابة

إليهاتجردهامنمالبسها. الشبقة فنظراته
تقول وهي إليها دخلت الفندق. مدخل عند كانت األجرة سيارة قط، تنتظر لم

الفنا". "ساحة للسائق

* * *

قوي ارتطام ُسمع حينما الفنا" "ساحة بـ المحيطة المنطقة من السيارة اقتربت
ارتبك قويًّا، الصوت كان الزجاجية. الواجهة على شقوًقا تارًكا األمامي السيارة بزجاج
السائق،توقففجأة،ارتعبت،ظنتأنالسائققددهسشخًصاما،ارتعبالسائقحينما
رأىكتلةسوداءعلىمقدمةالسيارة،خرجالسائقليرىماحدثوماهذهالكتلةالسوداء
هي األمامي،خرجت السيارة بزجاج ارتطم قد أسوَد غراًبا أن إلى انتبه طيًرا، تشبه التي
الغرابعنزجاج السائقـوهويزيح انتبه التيخلفهم، السيارات أيًضا،توقفآخرون،
السيارةالذيتشققـإلىأنالغرابأعمى،كانتعيناهيغلفهماغشاءأبيض،اليرىفيه

الغشاءاألبيض. حدقوالأيشيءسوى
الدممنجانب الغراباألسوداألعمىوقدسالخيطمن قلبهاوهيترى ارتعش
منقاره.أخذالسائقالغرابالميتمنجناحيهوسارإلىجانبالشارعبالمباالة،وضعه
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حواء مزاج تعكر بينما األسود، وحظه والغربان الغراب يلعن وهو الحائط جانب إلى
الوردفقدرأتفيذلكطالًعاسيًئا.

التي الورد حواء إلى الداخلية المرآة في نظر السيارة، مقود خلف السائق جلس
األسود! وثوبها األسود الغراب بين داخله في يربط وكأنه طويل، أسود ثوب في كانت

السيارة. أطلقزفرةوهويحوقل.وتحركت

* * *

نظراته كانت لمحته، بعيد ومن دقائق. بضعة متأخرة موعدهما حيث إلى وصلْت
سقط أن منذ يرفرف، بقلبها أحست حتى رأته أن ما اليدوية، ساعته إلى ينظر تائهة،
باألملفيأعماقها، أنرأتهحتىتدفقتمشاعرأخرىمليئة ما الغرابوهيكئيبة،لكن
من المنساب الدم وخيط األعمى الغراب تنسى أن تستطع لم ذلك من الرغم وعلى

جانبمنقاره.
سواها يَر ولم اختفى، قد حوله ما كل أن أحس قلبه، بخفقان أحس مقبلة، رآها
على واضحة بإثارة يهتز الذي الناهد وصدرها المثير جسدها بهاء بكل عليه تقبل وهي

المحافظ. الرغممنثوبها
كانيعرفأنهاالتصافحالرجاللذلكلمُيحرجنفسبمديدهإليها،وحينصارت
والطيبة األنثوي الجمال فيها يرى كان حزًنا. عينيها في لمح منه قليلة أمتار بعد على
اإلنسانيةمجسدًة،إنهاعلىغيركلالحواءاتالالتيعرفهن،وأحسأنهاقدرهالغامض.
وهو لها قال وإنما صباًحا، فيه التقيا الذي المطعم ـ المقهى إلى معها يدخل لم

يقفان: قليلةمنحيث أبعدبخطوات إلىمقهى يسير
هلأنتجائعة؟ -

الفندق،وقالت: العشاءفي أنهاتركتوجبة إلى فاجأهاسؤاله،وانتبهت
بعد! أتعشَّ ليسكثيًرا،لكنيلم -

لهابمودةوقال: ابتسم
بيروت. إلى الليلةسأدعوك -
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ماذا؟ -

الشّكاك،فقاطعهاموضًحا: بآدم باستغرابوكأنهاُصدمتألنهذكرها قالت

تسمى بمراكش راقية منطقة في "آزار" اسمه مغربي ـ لبناني لمطعم أدعوك -
"جليز"حيثهناكاألجواءمسلية.

كماتشاء. -

هناكوقفت فرعجانبي،ومن إلى الزحمة من فتبعتهخارجين أمامها ماشًيا ومضى
باسم التائه آدم فأخبره جهتهما عن السائق وسألهما رسميًّا، تاكسي ليست سيارة قربهما
المطعموالشارع،طلبالسائقمنهمامبلًغاأكثرمنالمعتادألنهأدركأنهماأجنبيان،ولم
في السائقوهي إلىجانب هو مباشرة،جلس فوافق أمامها اليد يبدوشحيَح أن هو يشأ

المطعم. أمامباب أكثرمنربعساعةكانا الخلفي،وبعد المقعد

وجدتحواءالوردنفسهاالإراديًّاتفكربالغراباألسوداألعمى،وباحتمالاتصال
إليهابشبقوقح،وطرقات ينظر الذيكان الوسيم الشكاك،وبالرجلاألشقر آدم خطيبها
بكل تفكر أنها في نفسها من واستغربت المرآة، في رأته الذي وطليقها الغامضة، الباب

الخواطرعنذهنها. إلىأنتطردهذه هذهاألموردفعةواحدة،وسعت

بهما رحب الرواد. من فارًغا كان فقد المطعم، دخال حينما الورد حواء استغربت
أنيقأقبلعليهمامنأعماقالمطعم،قادهماإلىطاولةحولهاكرسيان،علىمبعدة نادل
الموسيقية للفرقة أنهامكان بداواضًحا قلياًل تعلوعلىاألرضية منهماكانتدكةخشبية

التيستحضرفيوقتالحق. الغنائية

قائمة وضع األسود، الجلد من مغلفين في الطعام بقائمَتي النادل جاء دقائق بعد
التائهقائال: آدم لها ابتسم أمامكلمنهماوغادر،

ال المهم لذيًذا، تجدينه ما اللبنانية األكالت من لنا اختاري لك، أمري سأترك -
المتبلوالتبولة. تخلومن

لهوقالت: ابتسمت

المقبالت، والفتوش،ضمن والحمص، والمتبل، التبولة، ستكون أكيد تكرم، -
النيئة؟ الكبة لكنهلتحب
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بأنهيفكربشيءآخروقال: ابتسامةعلىشفتيهلكنمالمحهكانتتشي ارتسمت

النيئة. ال.الأحباألشياء -

بعض لهما فطلبت به، يرغبان ما ليسجل النادل أقبل دقائق بعد له، ابتسمت
المأكوالتاللبنانيةالمعروفةوالمتواجدةفيقائمةالطعام،وقبلأنيذهبالنادلأضاف

التائهقائال: آدم

"الحريرة". تأتيناقبلكلشيءبشوربة طبًعا، -

إليهاموضًحا: التفتهو بينما بيده، التي الورقة الطلبفي النادل،وسجل ابتسم

ا. إنهالذيذةجدًّ تقريًبا، أفريقيا المغربوفيشمال افي إنهاشوربةشهيرةجدًّ -

هي كانت بالرواد، ا مكتظًّ المطعم كان فوجئا، التفتا، وقهقهات، لغًطا سمعا فجأة
باستغرابواضح: مندهشةفسألته

ا،أليس بينماهواآلنوبعدلحظاتصارمكتظًّ حيندخلناكانالمطعمفارًغا، -
هذاغريًبا؟

وطاوالتهم المطعم رواد بين بنظراته وجال القاعة إلى بارتياب التائه آدم نظر
أنيقون،أجانبولبنانيونومغاربة،وكانبعض أناس المنفردةوالكبيرةوالتيكانحولها
الرجالينظرونإليهما،أحسبأنشيًئاغيرطبيعييجريفيهذهالقاعة،فكأنكلهؤالء

إليهاوقالبصوتمرتبك: الغيب،نظر ظهروافجأةمن

فارًغا،واآلنمكتظ؟! المطعمحيندخلنا نعم،أنتمحقة،كان -

أيننحن؟سألته. -

آزار". " فيمطعم -

هلأنتمتأكد؟ -

نعم،متأكد. -

رأسه رفع فاطمأن، المطعم، اسم تحمل كانت التي الطعام قائمة على نظرة ألقى
بنبرةمطمئنة: إليهاوقال

ننتبهلهم. إلىوجوداآلخرين،أوجاءوابعدناولم ننتبهحيندخلنا ربمالم -
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ربما!تمتمتبخوف. -
كانتغيرواثقةمننفسها،فربمافعاًللمتنتبه،فليسمنالمعقولظهوركلهؤالء
أثارهم ربما بأنه نفسها مع ففكرت إليها، ينظرون اآلخرين أن إلى انتبهت لكنها فجأة!

الموسيقىوالرقص. مشهُدكونهامحجبةفيمطعميقدم
أن تستطع لم التي الحزن مسحة إلى فانتبه الورد، مالمححواء يقرأ التائه آدم كان

تخفيهاعنوجهها،فسألهابحنانواهتمامأسعدها:
مابكحواء؟أرىمالمحألفكاروتأمالتحزينةعلىوجهكوفينظراتك! -
نظرتفيعينيهبتركيز،أحستوكأنأمواجحنانرقيقةتأتيمنأعماقعينيهنحو
بنبرة فقالت الذكر، لكنه الورد، حواء بأنه أحست برفق، فترويها الهشة أعماقها براري

المطعم: إلىرواد تنظر حزينةوهي
أريدأنأرىنفسيفيعيوناآلخرين. ال -

الناعمة اللوزيتينونظراتها الرقيقوعينيها لميفهمبالضبطماتقصده،تأملوجهها
الثقةفينفسها: يريدأنيبث الطاغيوقالوكأنه الحزينة،وحضورهااألنثوي

إذا طبًعا اآلخر، مرآة في أنفسنا عن نعرفها ال جوانب نكتشف أحياًنا لكننا -
كانت إذا أنفسنا نرى نعم، مقّعرة، أو اآلخرمستويةوليستمحّدبة مرآة كانت
مرآةاآلخرمستوية،وصافية،وليستعكرة،فحتىالمرآةالمستويةأحياًناتشوه

إذاكانتوسخة. الصورة
فابتسمتبحزنوقالت:

المرآةمستوية،وصافية. هذاماقصدته،أنتكون -
دائًماكمايقولسارتر! اآلخرونليسواجحيًما -

همكذلكفيغالباألحيان. -
يرى بينماهو لهم، أنيصيرموضوًعا لميقصداآلخرينكبشر،كانيقصد هو -

له. الوجودكلهموضوًعا
لنظراتاآلخرين. أننيالأحبأنأكونموضوًعا أيًضاأقصد أنا أي، -

بنبرةمرحة: لهاوقال ابتسم
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أمامكوأتأملك! أناجحيمك،ألنيأجلس بالنسبةلك، أناآخر يعني -
ارتبكتللحظة،وقالت:

ال،لمأقصدذلك،فأنتتكادتكونمرآةلي،وليسآخر! -
تلك نطقت بأنها واثقة تكن ولم أكثر، ارتبكت حتى جملتها من انتهت أن وما

"ماذاسيفكربي؟كيفسيفسركالمي؟"سألتنفسهامباشرة. الكلمات،
وارتعاش توتر فيها بنبرة وقال كتمانه، يستطيع وال باٍد فيها الوله بنظراٍت، تأملها

خفي:
أتعرفين،إنكغامضة!فيكتكتملالدائرةوتنغلقعلىنفسها،ثمةغموضفي -
أكثر تخفين أنت الغابة، أطراف عند مفتوح ضبابي أفق مثل إنك شخصيتك،

تبدين! مما
منجذبة نفسها ووجدت الغامضة، أعماقها عن يكشف أنه أحست كالمه، فاجأها

فيه،وقالت: الذيهما المكان المتناقضمعجو الحديث لهذا
أكون أن أريد اآلخر، عين في واضحة أكون أن أريد ال أحياًنا، ممل الوضوح -

أيةشخصيةروائيةغامضة! مختلفة،مثل
صمتللحظاتثمقال:

الغموض، يعشق وربما مماًل، كان لو حتى الوضوح يحب ربما اآلخر، لكن -
واليحتاجالوضوحالممل،وأناأجدأنغموضكهوأكثروضوًحامنالعتمة
نادرة. دائًمافيماسكاراد،حفللألقنعة،لحظةالكشف والظالم،نحننعيش
كان يحدثها الذي الرجل هذا أن تكتشف مرة ألول وكأنها باستغراب إليه نظرت

التقتهاآلن،فقالت: موجوًدامعها،وأنهاأضاعته،وقد
منشخصيتك تغّير أن القناع يحميني، جدار هو بل قناًعا قناعي أسمي ال أنا -

أبًدا. أناالأحاولإرضاءاآلخر بينما حتىُترضياآلخر،
التيتتحدثليستهي،وإنماحواء بأن اللحظات، الورد،فيتلك انتبهتحواء
خطيبها مع حوارها في األشياء من الكثير عن تصمت عادة فهي أعماقها، في أخرى
وبسيطة، ساذجة يريدها أنه تعرف ألنها ثقافتها له تبدي أن تحاول ال الشّكاك، آدم
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وتكشف شيء، بأي تقبل ال قرار، صاحبة ستكون ألنها المثقفة، المرأة يخاف فهو
لن بأنه متأكدة ألنها تخصها كثيرة شخصية أسرار عن هي صمتت لذا مباشرة، قناعه
تنسى أن نفسها هي كادت حتى له، بالنسبة مخيفة صدمة تشكل ربما بل يستوعبها،
الشّكاك، آدم خطيبها لها أرادها التي بالشخصية شبيهة صارت بل الحقيقي، وجهها
آدم مثلماهيواضحةمع إنسان، لمتكنصريحةوواضحةمعأي بأنها يقين وراودها
التائه.صحيحأنهالمترولهكلشيءعننفسهالكنهاتشعرباستعدادهاإلىأنتكشف
يقين على لكنهاصارت له، جواًبا تجد لم ما هذا ولماذا؟ كيف؟ له، أسرارها كل عن

أنهامعهوجدتنفسها!
واضحة كانت بالتفكير االنشغال فمالمح داخليًّا، حواًرا تجري أنها إلى هو انتبه

الزيتيةوقال: اللوزيتين،وكأنهيغوصفيخضرتهما إلىعينيها علىوجهها،نظر
بوجهنا األقنعة حفلة إلى نذهب حين ألننا القناع، للبس أحياًنا نضطر نحن -
يجسد لكنه قناع لبسناه، قناع هو وجهنا أن يعتقدون اآلخرين فإن الحقيقي
أحياًنا نضطر لذا بالفعل، الحقيقي وجهنا ليس أنه يعتقدون وال حقيقيًّا، وجًها
اآلخر بإرضاء لهعالقة ليس األمر المقنَّعين. إلىحفلة والذهاب القناع للبس
أبًدا،وأننانحباألقنعة،وإنمالتجنبسوءالفهم،وتجنبالسفهاءوالوقحين!
أحست بحنان، إليه نظرت العتمة، يخترق نور مثلما أعماقها تضيء كلماته كانت

بنبرةودودةوباستسالم: ابتسمتوقالت بارتعاشةتسريفيأعماقها،
نفسي. في يدور لما قواًل تسبقني تقوله،وكأنك فيما أتفقمعك أنني مشكلتي -

نرتديه! قناع الحقيقيليسسوى يعتقدأنوجهنا البعض نعم،
فيتلكاللحظاتبالذاتقاطعهماوصولالنادلالذييقودعربةعليهاالمقبالت،

المقبالت. الطاولةوأخذيصفصحون رتبلهما

* * *

ثالثة المنصة على تقدم حين العاشرة قاربت قد الساعة كانت األكل، من انتهوا
لكن إليهم، المطعم رواد انتبه الموسيقية. آالتهم يحملون وهم سود بثياب رجال
بعد وأحاديثهم، اهتماماتهم إلى المطعم رواد عاد آالتهم. بدوزنة انشغلوا الموسيقيين
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ألحانألغاٍن بعزف أخذوا ثم هادئة، موسيقية قطعة يعزفون الموسيقيون بدأ قليلة دقائق
عربيةشهيرة.

والفن األدب عن الشائق حديثهما كان حلم. في وكأنها تشعر كانت الورد حواء
بقيمتها شعوًرا نفسها في أثار قد وأفكارها شخصيتها عن كشفت التي العميقة وآراؤها
لرجل قيادها تسّلم أن عليها الضيعة من امرأةضعيفة وليست مفكر، كيان فهي كإنسانة،
عالًيا الرنين صوت كان ارتبكت، النقال، هاتفها رّن بالذات اللحظة تلك في شّكاك.
فتحت شديد بارتباك إليهما، فالتفتوا منهم القريبة المائد على جيرانهم انتباه أثار مما
على االسم قرأت حينما ارتعبت الهاتف، وأخرجت الصغيرة السوداء الجلدية حقيبتها
لها،فهيال بالنسبة ا الشّكاك،كانتتلكلحظةصعبةجدًّ آدم إنهخطيبها الهاتف، شاشة
تستطيعاإلجابةألنالموسيقىكانتعاليةويمكنأنُتسمع،وليسبمقدورهاأنتذهب
غرفتها في إنها له قالت ما فإذا تواجدها، مكان عن سيسألها ألنه هادئ مكان أي إلى
وينسج شيطاني عقله تعرفه، فهي غرفتها، عن صورة له ترسل أن منها سيطلب فلربما
زر على تضغط أن سوى أمامها يكن لم لذلك شكوكه! من ليهدئ والحكايا القصص
فيها بنبرة التائهوقالت آدم إلى مرتبكة الصامت،رفعترأسها الجهازعلى لتضع جانبي

رجاءوضعف:
الفندق. الذهاب؟يجبأنأكونفي بإمكاننا هل -

على تتماوج التي وانفعاالتها ارتباكها إلى وانتبه للحظات وجهها التائه آدم تأمل
فقال عليه، ترد لم الذي باالتصال لهعالقة ارتباكها بأن ففهم عينها، أعماق وجههاوفي

بنبرةودودة: لها
تكرمي،تفضلي. -

النادلبحركةتعنيفاتورةالحساب،فأومأاآلخرلهباإليجاب. وأشارمنبعيدإلى
وأخرج المبلغ، إلى انتبه قرأها، بالفاتورة، النادل جاء حتى لحظات إال تمض ولم
للنادل يدفع بدأ عندما تشاغلْت كبقشيش. زيادة مع المحدد المبلغ وضع محفظته،

المطعم. ونهضتعنكرسيها،وبعدلحظاتغادرا
التفت الخروج، باب إلى طريقهما في األخرى الطاوالت جانب من مرت حين
الباب عند الرجال، نظرات موضع الناهد صدرها كان نحوها، المطعم رواد جميع
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القاعةُصدمتحينمالمتجدأحًدا،فقدكانتالطاوالتفارغة،لكنهاكانت التفتتإلى
بتردد: الذيوصلها،سألها نتيجةاالتصال ارتباك فيحالة
السهرة؟! بإنهاء الذيجاءعالقة هللالتصال -
لهبحزن: لمتجبمباشرة،لكنبعدلحظاتقالت

لحدما! -
مع التائه آدم واتفق إحداها إلى توجها الفندق، مدخل عند سيارتان هناك كانت
السائقعلىأنيوصلهماأواًلإلىفندق"كنزيفرحهوتيل"ثميعودبهإلىحيثيسكن.

المبلغ،وغادرا. السائقعلى واتفقمع
في تجلس وهي إليها التفاتة منه حانت الطريق. طوال وصامتة مرتبكة هي كانت
مايمكن،ولميكن بأسرع الفندق أنتصل تريد توترهاوكأنها إلى فانتبه الخلفي المقعد
قليلة دقائق بعد لذا تقريًبا، خالية كانت الشوارع وأن السيما الفندق عن بعيًدا المكان
هذا أن وأحست لها، ارتاحت هذه، أعجبتهاحركته الباب، لها وفتح هو فخرج وصلوا،
االتصالعّكرعليهاسهرتها.أخذتتشكرهعلىهذهالسهرةاللطيفة،فسألهاإنكانهناك
إن لهكلشيءالحًقا،فسألها إنهاستوضح له فأنكرتذلك،وقالت ماقدحدث، شيء
كانبإمكانهأنيتصلبهاالليلة،فابتسمتلهبرقةوقالتستنتظراتصالهوستوضحلهكل

إلىحيثيسكن. السيارةفرًحا،وانطلق إلى شيء،فعاد
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الـفـصـل الخامـس

نيت�سه، لقاء في محطة كازابالنكا

يمد االستعالمات أنموظف إلى انتبه فيه. يسكن الذي المبنى إلى التائه آدم دخل
لهظرًفاوهويقول:

الرسالة. امرأةوتركتلكهذه آدم،لقدمّرت عفًواأستاذ -

التائه".فتح "آدم التيكانتداخلمظروفومكتوبعليهااسمهفقط أخذالرسالة
الرسالةفرأىفيهاقصاصةصغيرةمكتوبعليهاجملةواحدة:"أريدأنأراكعلىانفراد،

اتصاليصباًحا،حواءكازابالنكا". انتظر هناكأشياءمهمةيجبأنتعرفها،

فانتبهلذلكوسأله: إليه ينظر كانموظفاالستقبال

المرأة؟ متىجاءتهذه -

بعدماخرجتمباشرة. -

حسًنا. -

يتحرك المصعد وبينما ينتظره، وكأنه مفتوًحا كان الذي المصعد كابينة إلى ودخل
القاتل مع رآها التي المالمح، األنيقة كازابالنكا حواء تذكر يحاول هو كان األعلى إلى
التابعآدمغضباهلل،والتيباتيعرفهاتقريًبامنخاللقراءتهالعترافاتها،بلصارعلى

اعترافاتهافيحاسوبه! يقرأ التقاهاويعرفهاجيًدا،وإالكيف بأنه يقين

السهرة، أقلقتهوشوشتعليهنشوة التياستلمهامنموظفاالستعالمات الرسالة
يجتاح لذيذ بتيار شعر حتى الداخلية وعينه ذهنه في الورد حواء وحينهاحضرتصورة

روحهويهزها!



103

دخلغرفته،واستلقىعلىالسريرالعريضدونأنينزعحتىحذائه،سحبهاتفه
النقالمنحقيبتهالجلديةالسوداءالصغيرة،فكرأنيتصلبها،لكنهتردد،فالوقتمتأخر،
أو اإلشارة أعطته هي فربما بالكالم ترغب كانت أو بعد تنم لم أنها لو نفسه مع وفكر

لهرسالةهاتفية! أرسلت
أندلسي طراز ذات ثريا منه تتدلى والذي المزخرف الغرفة سقف يتأمل أخذ
الورد حواء كانت ذاكرته في بينما السقف في تحدقان عيناه كانت ملون، بزجاج قة معشَّ
حاضرة،وسألنفسه:منهيهذهالمرأةالتياسمهاحواءالورد؟ولماذاالتقيتهافيمثل
حين ولماذا أحياًنا؟ ممل الوضوح أن جملتها معنى ما مراكش؟ في وهنا الوقت هذا
فجأة، مفترًسا نمًرا رأت غزالة مثل وفزعت ارتبكت المتصل اسم وقرأت الهاتف رن
لبدءالسهرة.أفكارهاورؤيتها الموسيقيةكانتتعدحالها الفرقة فأنهتالسهرة،علًماأن
وكأنها وسلوكها المحافظة هيئتها على متقدمة الشخصي البوح في وجرأتها الفلسفية
في المحافظ؟ مظهرها وراء أسراًرا تخفي أنها ُترى هل نفسي، انفصام حالة في تعيش
المتصل، يعرف أن يستطع فلم الهاتف شاشة إلى نظر النقال، هاتفه رّن اللحظة تلك
أخذالهاتفوضغطعلىمكبرالصوتوأجاب،لكنهقبلأنينطقبأيةكلمةجاءصوت

نسويعرفهمباشرة:
آدم. الخيرأستاذ مساء -

النور. مساء -
السرير. التائهوهومازالمستلقًياعلى آدم أجاب

هلعرفتني؟ -
الرسالة؟ أعتقدذلك،ألستمنأرسل -

الوقت إنكانلديك أدري الموعد،ال تغييًراجرىفي أناأتصلألن بالضبط، -
نلتقياآلن،وليسغًدا! أن

اآلن؟ -
"جليز"،وكانت "آزار"بمنطقة نعم،أعرفأنكقدعدتمنالعشاءفيمطعم -
آدم والسيد الموسى، قابيل واألستاذ أنا هناك، كنا لقد محجبة! امرأة معك

غضباهلل.
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أيًضا، منها مراقب هو هذا؟هل كل عرفْت كيف ذلك، التائهحينسمع آدم ُصدم
وقبلأنيسألهاأجابته:

التستغرب،لقدكناهناك،األستاذقابيلالموسى،والسيدآدمغضباهللوأنا، -
التي الجميلة المرأة لكن ترنا لم أنت خلفكم، التي الطاولة حول نجلس كنا

لنا! انتبهت بالتأكيد معك

ماذا؟ -

فجاء السرير، على ملقيًّا النقال الهاتف تارًكا ا، مستفزًّ السرير عن التائه آدم نهض
صوتهامازًحا:

ا! السريرمستفزًّ لماذافززتونهضتعن -

ماذا! -

قالآدمالتائهذلكوهويتلفتمتفحًصاجدرانالغرفةوسقفها،إذخطرتفيذهنه
بأنهناككاميراتمخفيةوضعتلرصدحركاته،فجاءصوتهامازًحا:

في سيتركك الموسى قابيل أن يبدو تخف. ال لكن مراقب، أنك تعرف أنت -
حالك،فقدتأكدبأنهالعالقةلكبطليقته،هكذاهوقاللناالليلةفيالمطعم،
بها..يا وأعجب رواية، لك قرأ أنه لك قلت ما إذا ا سرًّ لك أكشف لن وربما

ألتقيكمنأجله. أن إلهيلقدقلتلكماوددت

النقالقائال: الهاتف المحاثةفمّديدهوأخذ التائهصبًراعلىهذه آدم لميطق

أقرأ أن أريد إني ثم الخروج، إلى الليلة لي مزاج ال متعب، أنا اسمعيني. -
للحظات(،ال تقولين،)صمت ماذا اعذريني، أنت. اعترافاتككلهاألتأكدمن
ضير،نعمنعم،أناأتذكرأننيالتقيتكلكنالصورةغيرواضحةفيذهني،أريد
لديك، ماذا )صمت(، بيننا، لقاء نرتب كيف وسنرى أواًل، اعترافاتك أقرأ أن
ليلةسعيدة. نلتقي، أقرأماجرىثم بها،دعيني اعترافاتجديدةلمتخبريني

صحيح!! به أخبرته ما هل داخلي، استنفار حالة في كان الهاتف،  التائه آدم أغلق
ينتبههو؟! أن المطعمعلىمقربةمنهدون أنهمكانواجالسينفي المعقول أمن

إلى توجه إراديًّا وال يتنفس، تمثال وكأنه حركة أية دونما لدقائق واقًفا ظل
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لحظات بعد التشغيل، زر على وضغط الطاولة حول الكرسي على جلس الحاسوب.
"متاهةاألنبياء"، الملفاتالموجودةعلىسطحالحاسوب،ضغطعلىملف له تكشفت

اعترافاتحواءكازابالنكا. إلىحيثتوقف،وبدأمقطًعاجديًدامن وتوجه
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5 
فر الخامـس  الـسِّ

لـوط الـنـم�ســاوي

دورتي من تطهرت قد وكنت واحد، يوٍم سوى األسبوع نهاية عطلة أمام يكن لم
لي، ويتذلل بل يتملقني، الوقت طوال الخليل آدم زوجي وكان يومين، قبل الشهرية
يتخلى سوف األول ألن هايدن؛ فون وآدم جوردانو آدم أسترضي أن أهمية لي شارًحا
وسيجد بل سدادها، موعد فات والتي عليها المترتبة والفوائد الديون بدفع ضغطه عن

التيتمكنهمنمنحههوومنحهاقروًضاجديدة. الطريقة

أنني أدرك يقظةطويل،كنت أووكأنيفيحلم الهواء، أطيرفي كنتأشعروكأني
دخلتمعركةخاسرة،لكننيفيالوقتنفسهكنتأشعربنشوةأننيلمأغرقفيمستنقع
الرفاهيةالتيتتصاعدمنهروائحتبعثعلىالتقيؤ،هكذاكنتأعتقد.كانتلديأوهامي
الوحل، في أغوص كنت أنني إلى أنتبه ولم القاطعة، أحكامي لدي كانت نفسي، عن
مفاهيم ستجترح التي المتفردة وأنني خارق بشيء اإلتيان على قادرة أنني أظن كنت
على قبضت إذ دنيئة، فيمسرحية ممثلة نفسي لكننيوجدت والحياة، الفكر في جديدة
التي الفساتين الرفاهية؛ وحياة منه، ُحرمت طالما الذي والمال الثراء تتخيل وهي نفسي
أحبأنألبسها،السياراتالفارهةالتيسأمتلكها،األموالالتيسأساعدأهليبها،وأبني
بهابيًتالوالدّيوأجعلأبييعيشبكرامةوراحةورفاهية،كانبإمكانيأنأرفضكلهذه
تركت ألنني بالكبرياء أشعر لكنت ذلك فعلت لو بل بالدي، إلى فوًرا وأرجع الدناءات
أوروباوراءظهريوعدتلفقريوقلةحيلتيالمادية،لكننيكنتأسعىجاهدةأنأجد

الخاسرة! اللعبة لنفسيفيهذه التبريرات
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يقول فونتاني، أنه بالفرنسية،وأعتقد لهم الذينقرأت المفكرين أتذكرمقولةألحد
أردت لكني أخسر، أنني أدركت لقد نعم االنتصارات. تنافس ظافرة ثمةخسارات فيها:
نعم، أفكاري، وصمود قوتي في أبالغ كنت ربما انتصار، إلى الخسارة هذه أحّول أن
أدركتهذاأيًضا،وإاّلكيفليوأناالنيتشويةالمتمردةأنأعشقسلفيًّادماغهمغلقعلى
أحكامالشريعةويملكمفاتيحالحياةومابعدالحياة،ويرىأنالدورانحولحجرأسود
الفريضةالتكتملدونرميسبع ر،وأنهذه تأخَّ منهاوما م تقدَّ ما الذنوب ُتطهر فريضة
حجاراتعلىنصبهورمزللشيطان،وأنهومنمعهمنذأربعةعشرقرًنا،بلوقبلهبقرن
يسخر الشيطان بينما بالحجارة الشيطان نصب يرمون كلهم أصاًل، وثنية الفريضة فهذه
منالجميعواليموت.بلفياليومالواحديتعوذونباهللمنشره!كيفليتفسيرذلك،
وكيفهوالمؤمناخترقنيمنالخلف،بلوشربتماءه!أُترىأناهشةإلىهذهالدرجة،

نفسيًّا،وشيزوفرينيا؟!ربما! انفصاًما هلأعيش

بالمناسبة،لمأعدأفكرفيالسلفيقط،لمأعدقادرةعلىتخيلصورتهفيذهني،
بلإنذاكرتيصارتُتستفزمنحضورهلثوانفتطردهمنها.مررتبلحظاتحاولتفيها
استحضارهوال يتقبل لم أعرفحقيقةمشاعرينحوه،لكنعقلي نفسي،وأن أراجع أن
تحليلوتفسيرعالقتيبه.أحياًنا،فيبعضالليالي،أنهارباكيةليساشتياًقالهوإنماتذكًرا
يعزف وهو فيه يظهر مصوًرا شريًطا لي أرسل بلياٍل قبلسفري معه. ذقته الذي للعذاب
اهتماًما. أنيلمأعراألمر الغريب له! البيانوويحيطإصبعهخاتمكنتقدأهديته على

باسمها يسميها أن يحب كان التي البيضاء الدار في التقيتهصدفة آخر آدم ثمة كان
الدار " نفسه العربي المعنى يعطي والذي "كازابالنكا" األسباني األوروبي األسطوري
المركزية المحطة مقهى في مصادفة التقينا أننا من الرغم وعلى التائه، آدم البيضاء"،
امرأة منتظًرا المحطة من لقربه سكنه الذي "Ibisإيبيس" فندق من مقربة على للمدينة،
مغربيةيعرفهاويكّنلهامحبًةخاصة،لكنهالمتِفبوعدهاألسبابرفضالكشفعنها.

الذهاب أود كنت التاسعة، إلى تشير ساعتها كانت صباًحا المحطة دخلت حين
وما الشايسريًعا، من كوًبا أشرب أن اشتهيت المحطة في لي، للقاءصديقة الرباط إلى
أحمل كنت الطويل! النيلي األزرق بمعطفه رأيته حتى المقهى جهة نحو توجهت أن
وكأنه ومسالًما وتائًها حزيًنا هو كان لنيتشه، زرادشت" تكلم "هكذا المقدس كتابي مع
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وبإشعاع الرجولي، بحضوره انتباهي أثار الخطأ. الزمان وفي الخطأ المكان في يتواجد
القهوة،فتشتعنمكانفارغأجلس الهدوءالذيينبعثمنحضوره،أخذتكوبيمن
واحد، منهاشخص كل يجلسحول طاولتان، هناك كان أجد، فلم قهوتي فيهألرتشف
من شكله يمنحه لما معه، الجلوس آثرت لمحته وحين مجالسته! يمكنني شخص
أنيجالسه األمرتحصيلحاصل مباالةوكأن بال منهواستأذنته،فرحب اقتربت طمأنينة!
إلى انتبهت بحقيبتي، نفسي وأشغلت كتابي وضعت كرسيان. الطاولة حول إذ ما، أحد
هو كان الساخنة، القهوة من متواصلة رشفات عدة ارتشفت الكتاب، إلى ينظر كان أنه
التفكير،لكنهلمينظرإلّيوكأنيغيرموجودةإذكانجّلاهتمامهيتمركزفي منشغاًلفي
أن فقررت تجالسه، كامرأة لي النظر وعدم لي إهماله من انزعجت وبصراحة، الكتاب،

أقتحمعالمه،فسألتهبمشاكسةواضحة:
لنيتشه؟ هلقرأت -

فوجئمنسؤالي،وبعدثواناسترختمالمحه،وابتسمقائال:
أيامشبابي،حينماكنتقريًبامنعمرك. -

وماذاوجدت؟ -
له. كنتمتحمًسا -

واآلن؟! -
ألشرب انتباه وكلي متحفزة كنت معي، الحديث مواصلة في راغب غير أحسسته

باردة: أنهخجلمنالمباالتهفقالبهدوءوبنبرة انتبهلي،أحسست كلماته،
 نبيٌّ نيتشه فيلسوف، هو مما أكثر ثوري واعظ نيتشه آخر، بشكل أفهمه اآلن -
إلى ركاًلورفًسا بالفلسفة الفلسفة،ودفع إلىحقل باألدب جاء ملحد،عدميٌّ

حقلاألدب!
الفلسفية قناعاتيوكبريائي للالمباالةضربكل أقرب اوبتلقائية بجملبسيطةجدًّ
والفكريةضربةقاضية،طوحتنيجملهالمكثفة،ترّنحتفكريًّاوأناجالسةأمامه.منُترى
هذاالرجلالتائهالمالمح،الشاردالذهنالذييتعجلالرحيلإلىمكانمجهول؟قدمت
لهنفسي:حواء،وألناسمعائلتيالذيفيهأصولأمازيغيةيصعبلفظهبالنسبةإليهفقد

قالليسأسميك:حواءكازابالنكا!
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حينها سفره، يحين أن إلى الوقت قضاء لمجرد له بالنسبة كان حوار بيننا ودار
شعرتوكأننيأمامسفينةكبيرةعلىوشكاإلقالع،تمنيتلولحقتبهاوصعدتعلى
المغربية المرأة مع قصته لي وشرح نفسها بالالمباالة فأجابني نفسه، عن سألته متنها!
له فحكيت الوقت، لتزجية وإنما الفضول باب من ليس وسألني أجلها، من جاء التي
أنه منه وعرفت أفضل، بشكل وتعارفنا السوداء، والبئر السلفي، مع قصتي كلها! قصتي

كاتبروائي!

الطريقإلى أرافقه المطار،طلبتمنهأن إلى يقله الذي بعدساعةجاءموعدقطاره
التذاكر،اشترىليتذكرةذهابوإياب. بيع إلىقاعة هناك،ترددقلياًل،ثمنهضمتجًها
لو بأنه لي قال أنه حتى وشروده، وحشته، عنه ذهبْت بل تام، انسجام في كنا أننا أتذكر
عبر نتواصل أن اتفقنا لكننا أخرى، أيام إلى سفره أّجل لكان بي سيلتقي بأنه يعرف كان
لتفتيش واتجه حقيبته، سّلم حين معه كنت اإللكتروني، والبريد والفيسبوك الماسنجر
أعرفه، شخًصا أودع كأني وودعته احتضنته الوداع لحظة لماذا أعرف وال الجوازات،
وفيطريقعودتيأحسستأننيأفتقده،وأننيصرتحواءأخرى،والغريبأننيأردت
من واعتذرت بصديقتي اتصلت لذا اللقاء؛ هذا تفاصيل وأسترجع بنفسي أنزوي أن
عبر تواصلنا الليل من متأخر وقت وفي القريبة، الصغيرة مدينتي إلى عدت بها، لقائي
الفيسبوك،كنانتواصل،لكنهاختفى،الأعرفأين،وحينظهرمرةأخرىفيالمغرب..
التقينامرارا..تحدثناطوياًل،وطلبمنيأنأكتبلهكلمايجريمعيوبالتفصيلالممل
وأرسلذلكعلىعنوانهاإللكتروني،كتبتلهالكثيرمناالعترافات،وواصلتاإلرسال
النمسا، إلى أنوصلت بعد نفسي،حتى أكتبعن وأخذت مباشرة، علّي يرد لم أنه مع

بمافيذلكهذهاألسطر! لهكلماكانيجريمعه! رويت

كثيًراماكنتأسألنفسي:أيمكنلساعةواحدةأوأكثربقليلأنتغيرمفاهيمإنسان
لميدمسوىوقٍت التائه بآدم لقائي نعم، ثوابته؟ اعتادعليهالسنواتطوالواعتبرهامن
قصيٍر،لكنإشعاعهالفكريخدرني،وحينماغادرنيوجدتنفسيفيحالةهياموحب
إلى الرجل هذا توغل لقد كله، بكياني وإنما والرغبة بالجنس له عالقة ال حب غريب!
من الرغم وعلى به، عالقتي طبيعة أستغرب ومازلت ساحرة! بسهولة أعماقي أعمق

فيهاأحتاجه! أتذكره،ومررتبلحظاتكنت انقطاعهواختفائه،فقدكنت
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كتاب أنه أعتقد البشر، مصائر تغير التي الحرجة الساعات عن كتاًبا قرأت مرة
كالالمعقول، كالحلم، ساعة مصادفة، الساعة هذه عشت وأنا سفايغ ستيفان للنمساوي

الرجلاختفى! به،ألنهذا أننيمررت مشهدصرتالأصدق
آدمالتائهحاضرفيذاكرتي،فكلماتنتابنينوبةحزنيحضرفيذهني،بعدتواصلي
عن وأوقفه عقلي في أتحكم أن عّلمني اختفائه، قبل الماسنجر على معه وحواري معه
معينة فيحدود يفكر أجعله أن وإنما طبًعا كلي بشكل التفكير ليس أردت، متى التفكير
وأطلقالعنانلالوعي،األمرليسسهاًلولكنصارسهاًلبالنسبةليألنهعلمنيتقنيات

ذلك.
أنا نفسي في وأقول عنه أستغني أن أحاول ذهني، في حضوره على أتمرد أحياًنا
أقرر أن أريد حينما السيما ذهني، في يحضر ما سرعان لكن أحد، إلى بحاجة لست

المريبوالغامض! شيًئا!ربماأحداالهتزازاتفيحياتيهواختفاؤه
لي تظهر أحياًنا متباينة، وفكرية نفسية تقلبات أعيش زلت ما أنا دائًما، أنا لست أنا
الحياةبالمعنىوأفكرفيكلصغيرةوكبيرةوالأرىسوىالتفاهة،لكنيصرتأتحدى
ذاكالشعوربالفراغوالأستسلمله.نعم،أشعربفراغعميقأحياًنالكنسرعانماأنخرط
فيالعيشوالحياةالجديدة،وأحياًناأعيشسعادةعارمةوفيالوقتنفسهيتقلبمزاجي
إلىسوداويةمخيفة،لكنياعتدتكلشيء،فالالسعادةوالمالوالحفالتتسعدنيوال

يقتلني. الحزن
الخليل،واألوادم آدم فيهامع أموري التيرتبت أهليفياألشهراألولى ساعدت
مااًل أرسلت نمساويًّا، رجاًل وتزوجت الخليل آدم من تطلقت أن بعد اآلخرين،السيما
ألهلي،اشتروابهشقةفيمراكش،كماأرسلتلهمهدايا،أرسلتثياًباوساعةيدوقنينة
اليد بساعة فرحه كان أمي أخبرتني كما لكن البنك، في مبلًغا له وأودعت لوالدي، عطر

البنك! البيتوالمالفي أكبرمن والعطروالثياب
بإيفا، وعالقتي موتر، فون بآدم عالقتي سوى االجتماعية للعالقات أهتم أعد لم
المستقبل أما العميقةبعد، البئر أننيلمأخرجمن آدمجوردانو!أعتقد ابنة إيفاجوردانو،

فيه،يرعبنيمستقبليونهايتي. التفكير بالخوفمن فأحياًناأصاب

* * *
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كَمن الصيفيآلدمجوردانو،زوجيكان البيت إلى الجمعة،موعدذهابنا يوم نهار
ينتظرنتائجاليانصيبوهوعلىشبهيقينبأنهسيفوزباألرقامالسحرية!لمحتهحينذهب
كتفيه يهز أخذ فجأة ثم راقصة، عربية أغنية بلحن دندن لكلينا، القهوة ليعّد المطبخ إلى

ارتبك. لنظراتي انتبه الدبكةمبتهًجا،لكنهحين فيحركةرقصة
الماء،جلسأمامي، القهوةوكأَسا أقبلمنالمطبخوهويحملصينيةعليهافنجاَنا
خطبة، يلقي أن يريد وكأنه تنحنح الضئيلة، شخصيته عن يكشف بتملق القهوة لي قّدم
أكثر ديوًثا أحسسته عليه، يقدم ما أسباب لي مبرًرا البداية، من القصة لي ليعيد انطلق ثم
مماهوقوادزنيم،كاناليتوانىعناالستشهادبأبياألنبياءكمرجعيةلهفيتبريرموقفه،
كانت مهما بي يفعلونه شيء أي على أعترض وال بل أوافق، أن وخنوع بذل وتوسل
فون آدم ذكر يأتعلى ولم هايدن، فون وآدم آدمجوردانو اآلدمين، نزواتهذين غرابة

موترقط!
وسألت نزواتهما"، "غرابة لفظة حينماسمعت فيجسدي تسري برجفة أحسست

الغريبة! النزوات بينماهومسترسلبنصائحهعنطبيعةهذه نفسي
توترتوارتبكت،كانال التي إلىمالمحه وانتبهت النقال، وأثناءحديثهرنهاتفه
فقط وجهه، على يرتسمان الرضا وعدم الخنوع أرى وكنت فقط، يستمع وإنما يتحدث

المكالمة. المتصل:حاضر،حاضر،فهمت،حاضر.وانتهت كنتأسمعهيردعلى
أطرقبرأسهإلىاألسفل،كانحزيًناوكئيًباومرتبًكا،لمأفهمالسببلهذااالنقالب

المفاجئفيتصرفاتهومزاجه،فسألتهبتوجس:
هلحدثشيءمكروهالسمحاهلل؟! -

لميجبنيمباشرة،لكنبعدلحظاترفعرأسهفلمحتعينيهتترقرقانبالدمعوقال
بحزنمشوببغضب:

لميحدثشيء،لقدوصل..هوينتظرفيموقفالسياراتأمامالبناية،ينتظرك -
أنتفقط.فقدطلبهذاالخنزيرأنتنزليوحدكدوني،وتذهبينمعه،بحجة
يلتحق حيث الصيفي البيت إلى تذهبان ثم إيفا، ابنته على يعرفك أن يريد أنه

ليقلنيمعه! الذيسيمر آدمفونهايدن بكما
آدم ألن خفي بفرح شعرت اللحظة، تلك في مشاعري أصف كيف أعرف ال



112

برخصي شعرت نفسه الوقت وفي مهذبة، لكن وقحة بطريقة وأهانه أذله جوردانو
المتعارضين الشعورين هذين ومع ثمنها، على االتفاق تم سلعة وكأني وعاري،شعرت

آدمجوردانو! ابنة إيفا للتعرفعلى كانثمةرغبةوتوقغامضيجتاحني
تذكرتنفسي،وأناجالسةأمامهفيتلكاللحظات،بلاستغرقتفيذكرياتيحين
واقعة بأني أشك حينها كنت كلشهر، النفسية الطبيبة وأزور القطب بثنائي مريضة كنت
عليها أدخل حين كنت أنثى! تجاه برغبة أحس مرة ألول غريًبا، إحساًسا كان حبها. في
أن أخاف وكأني شديد بخجل أشعر كنت لحظتها وجهي، في تبتسم الفحص غرفة في
دوافع ماهي أفهمجيًدا أمال،ولم عاديًّا األمر كان إذا ما أعرف أكن لم ينكشفسري.
هذااإلحساس.لكننظراتهاالطويلةليوابتسامتهاوهيتنظرليلمدة10ثوانيأوأكثر

ارتباكشديد! إلىحالة تبتسمفقط،تدفعني دونأنتنطقشيًئا،وإنما
بسرعة لي المخصص الوقت ينتهي أن عندها أكون حين أتمنى كنت أنني الغريب
كيأتخّلصمنارتباكيمعأنيأحسبحبيلها،لكنحينأعودإلىالبيتكنتأتأسف
انتهىبسرعةخاطفة،وأظلفيحالةهيجانمنتظرةموعدالمقابلة علىأنوقتالمقابلة

منجديد.
كانتنظراتالطبيبةالنفسيةتبعثالطمأنينةواالرتياحفينفسي.أتذكراآلنعينيها
الخضراوينوابتسامتهاالمريحة،وأشعروكأنقطرةنبيذباردةتسقطعلىصدريتقترب

المشاعر،فحاولتأنأنسىذلك! أفهمكنهتلك منحلمتي.طبًعاحينهالم
بهنوأعجببجمالأجسادهن،وتنتابي فتياتعديدات،وألتقي نعم،كنتأعرف
كل لكن ذلك، لتحقيق نحوهن كالمجذوبة وأسعى بهن، ألتصق أن في غامضة رغبات

العالقاتكانتتفشلقبلأولخطوةمني. تلك
لم لكن كثيًرا، الرغبة بهذه أشعر كنت حضنها، في أنام فتاة أجد لو أتمنى كنت
حضن في نمت حين وخائف، سريع وبشكل مرة سوى حقيقي، بشكل ذلك أجرب
التي وهي المبادرة، هي كانت المداعبات، وبعض القبالت تبادلنا أربعينية، أستاذة
برغبةتجاههاحينما أنيشعرت يثرني،إال لم احتضنتنيبكليوكأنهاتغتصبني،جسدها
أيًضا، معي تنام أن أرادت التي صديقتها مع جاءت الثاني اللقاء في لكنها احتضنتني،
أكون أن يعجبني لم عالمي. من ومحوتهما رفضتهما، فيه، أرغب ولم ذلك من خفت
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أنارجلالعالقة،وأنامنيمتلكجسداألخرىويقود األنثىفيالعالقة،أردتأنأكون
الممارسة.

مًعا، غامضة مغامرات عشنا ا، جدًّ مني قريبة كانت لي، صديقة أيًضا وتذكرت
ال فأنا عني، تتخلي لن أنك حواء يا عديني لي: وتقول فنتعانق نثمل كنا مًعا، سافرنا
ال لدرجة أحبك لها وأقول حضنها في أنام كنت غيرك! حياتي في آخر إنساًنا أتخيل
لساعات نفترق كّنا حياتي، في يوم آخر إلى معك سأكون بأني واثقة فكوني تتخيلينها
تتجاوز ولم وديكور، أزياء تشكيليةومصممة فنانة كانت إليها، أذهب أو إلّي تعود حتى
أكثر وهذا كالمجنونة تتصرف مضطربة، شخصية كانت عمرها، من والعشرون الواحد
أحياًنا وأختي، أمي بمثابة كانت قط، كعشيقة فيها أفكر لم لكني فيها، أحبه كنت شيء
في أيًضا الفضل لها كان تجاهها، عميق بحب أشعر ما سرعان لكن منها أنزعج كنت
من زحمة صاخبة، حياتها ممتعة، ألماكن تأخذني كانت وبؤسي، وحدتي من إخراجي
نفسيًّا، مدمرة كانت مثلي هي خطوة، خطوة وخلفها معها أسير كنت والفنانين، الناس
فقررت حولي الناس وجود أكره أصبحت الصاخبة، الحياة من مللُت فترة بعد لكن
هي هذه نعم لساعات، وحدي وأجلس لمحاضرات، وأستمع أقرأ البيت، في أظل أن
لم أحًدا، أكلم وال بأحد ألتقي أعد لم المستطاع، قدر وحدي البقاء أريد، التي الحياة
أكنمكتئبة،ولمأشعربشيء،أجدنفسيمخدرة.أنالستأناحينأكونمعالناس،أجد

ذاتيحينأكونوحدي.
الذي الخليل آدم زوجي لوجه وأنظر القهوة، أرتشف وأنا راودتني التداعيات هذه
منذ فيه أعهده لم وحزم بحقد قائاًل إلّي وجهه رفع فجأة والذل، الخذالن يجسد كان

به: معرفتي
للبنك، َديني عن سكوته أحتاج أحتاجه، أنني صحيح يحتقرني، الرجل هذا -
اإلهانة، هذه له أغفر لن لكني أخرى، قروٍض على للحصول موافقته وأحتاج
كيفيريدكأنتذهبيمعهويطلبمنيالبقاءوانتظارآدمفونهايدن،ليأخذني

فيمابعد،سألقنهدرًسا. معه
المضيئةللحظاتثمأجاب: إلىشاشته النقالمرةأخرى،نظر ورنهاتفه

إليك! الطريق نزلْت،هيفي لقد -
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إلّيقائال: التفت
رجاًء االنتظار، يستطيع ال كالثور، يفح أنه يبدو البارك، في ينتظرك هو، إنه -
دعيهيفعلبكمايشاء،وحسابهسيأتيالحًقا،المهميجبأنيوافقلكعلى
مال وال مشروع بتأسيس تفكرين إنك له قولي ولي، لك لقروض مقترحات

لديك.
لي! مالي قرض على الحصول ومحاولة إيفا بابنته لحظتها أفكر كنت أجبه، لم

بأننيصرتعاهرة. إليه،شعرت وخرجت

* * *

البشرةواألشقرالشعرمع أحسستبنشوةمخدرةحينرأيتذاكالمالكالخمري
أن ما أنتظره، كنت الذي المستحيل والحلم المرتجى هي إذن الوجه. في قليل نمش
وأدركت قاضية، مفاجئة بضربة الحب في وقعت أنني أدركت حتى لحظة ألول رأيتها
لحظتهاأننيمستعدةأنأكونعبدةألبيهامنأجلأنأكونقريبةمنهافقط.إذن،هذههي
والدها أراد التي الفتاة هي هذه ربيًعا، عشرة السادسة ذات الفتاة آدم، ابنة جوردانو إيفا
بعدطالقهمن ابنته يعيشمع بأنه بيته إلى الطريق في لي الذيروى بي،وهو يعرفها أن
بحرية تعيش لفتاة قياًسا ما نوًعا وانطوائية وحيدة فهي إليها أتعّرف أن يود وأنه زوجته،
تكون وأن منها، قريبة أكون أن يريد وأنه الممتاز، فوق واقتصادي اجتماعي وضع وفي
هيقريبةمني،فهواليستطيعأنيعرفمايجولفيأعماقها!وحينمانظرُتإليهبدهشة
تتكلم فهي أقلق بأاّل سؤال من ذهني في يدور ما قرأ وكأنه مباشرة أجابني واستفسار

الفرنسيةبطالقة!
تتكلم والدها مثل كانت فقد المرة، هذه لي ابتسمت الحياة أن كيف أدري ال
رغبتي اشتعلت رأيتهاحتى أن ما تقريًبا، لْكنة وبال مني أفضل تتكلمها بلهي الفرنسية،

أقبلها،وأضغطصدريبصدرها،لكنهذامستحيلاآلن. المجنونةفيأن
السيارةمسككفيوضغط ننزلمن أن لسيارته،وقبل المخصص البيت فيمرآب

الشبقبمشاعراألبوة: فيها بنبرةيمتزج عليها،وقاللي
التي الظروف إيفا،سأوفرلككل إلىجانب تكوني أن أريد أقصد أريدك، أنا -
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تجعلكقريبةمنها،أتمنىأنتدخليقلبهاوتدخلقلبك،إننيأعتمدعلىهذا
اتفقنا؟! اللقاء،

كنتأشعربنبراتصوتهالمتقطعةوكأنهالهاثشبقوحرارةيدهبدأتتتسربإلى
التصليب عالمة بيده يرسم وهو مندهشة وأنا وقلت ولطف بهدوء يدي فسحبت كفي،

الدينية:
اتفقنا،وسأبذلكلجهدي. -

إلىمشهدغامضال لتحول قلياًل لوطال أنه الذيأحسست الموقف وألنهيهذا
السيارةوخرجت! أعرفكيفسأخرجمنه،فتحتباب

ضعت وأني قرار، بال بئر إلى يهبط قلبي أن أحسست الباب إيفا لنا فتحت حين
إليها مفاجئةحيثصافحتنيوضمتني ترحيب بحركة أخذتني للحظات. دوختني بنشوة
على تسّلم لم أنها هي انتباهي أثار ما لكن بمجيئي، تعرف أنها أدركت خفيًفا. ا ضمًّ
ذلك، يعجبني لم احتراممضمر، بتوتروعدم تشي مباالة ال نظرة إليه نظرت بل والدها،
أنني أدركت نفسه الوقت وفي سهاًل، الفاتنة الفتاة هذه مع يكون لن األمر أن أدركت

إليهابطريقةالفكاكمنها. انجذبت
البيت أثاث الصالة. إلى بترحاب قادتنيهي بالفرنسية، لبعضنا قدمنا آدمجوردانو
الجلدية والصوفات المقاعد من كبير طاقم الصالة يتوسط وغريب، معاصر ا، جدًّ أنيق
صفراءاللونتميلللونالكركمي،حتىأنياستغربتأنتكونالصوفابهذااللون،كلها
زجاجية منضدة والمقاعد الصوفات بين المسافة تتوسط ومدروس، أنيق بشكل موزعة
بالذهب، مطلية أنها أم الخالص الذهب من كانت إن أعرف لم ذهبية قاعدة على ترتكز

لفنانينالأعرفهم! الجدرانثمةلوحاتمختلفة على
أنه عرفت مفتوح قريب باب نحو فاتجه للتواصل فرصة يمنحنا أن األب حاول

أتوقعها: المطبخ،ماأنجلستعلىالصوفاحتىسألتنيبوقاحةلم إلى يقود
الجديدة؟ أبي هلأنتعشيقة -

أعرف أن دون للحظات  والوقح،صمتُّ الجريء سؤالها من ارتبكت بل ُصدمت
مشرقة ابتسامة فابتسمْت السؤال، من وصدمتي الرتباكي انتبهت أنها يبدو أجيبها، بماذا

وطيبةمنحتنيفرحةمفاجئةوقالت:
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الجديدة! عفًوا،أعتذرعنوقاحتي،ظننتكعشيقته -
وأخذت عليها، أجلس التي الجلدية الصوفا من اآلخر الطرف على وجلست

تتأملنيبفضولجريءوقالت:
أنيقة. المالبس،أنت -أنتمثيرة،شكلكجميل،كماأنلديكذائقةفي

-شكًرا.
تريدأنيسمعهاأحدوقالتبصوتمنخفض: تلتفتحولهاوكأنهاال

لك، أوضح كيف ال، لدي، حقيقيين أصدقاء ال أنا أصدقاء، نكون أن أتمنى -
ال سخيفة، واهتماماتهم فارغين، أجدهم لكنني وزمالء، أصدقاء طبًعا لدّي
أجدنفسيمعهم.أحياًناأشعرأننيامرأةعجوز،وبالمناسبة،سأقوللكشيًئا،

إنهديناصورمقيت. بأبي تثقي ال
استغربتطريقةكالمها،السيماجملتهااألخيرةفسألتها:

ماذاتقصدين؟ -
أخبركفيمابعد،لكنيأريدأنتكونيصديقتي،أتوافقينأنتكونيصديقتي؟ -

أكيد. -
أصدقاء، نكون أن على ونتعاهد نتفق وكأننا مصافحة يدها تمّد بأنها وفوجئت

وقالتليبسرعة:
سنلتقيكليوم،هلأنتتعيشينمعأخيك؟ -

وقبلأنأجيبقالت:
الوقتلي؟ أبي،لكنهللديك هكذاأخبرني -

بالتأكيد. الوقت سأجد -
البرتقال بعصير مليئان كأسان فيها صينية يحمل وهو األب جاء اللحظة تلك في

أمامناوقالبلطف: الطاولة ووضعهاعلى
إنهطازج. البرتقال، اشرباعصير -

وتأنيب لؤمواضح فيها بطريقة ابنته قالت العصير يديألتناولكأس أمّد أن وقبل
غيرالئق:
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واآلن العصير، من آخر نوًعا أو برتقال عصير أريد كنت إن تسألني لم أنت -
أريد البرتقال، عصير أريد ال شكًرا، تريده. أنت ما أشرب أن مني تطلب
الجميلة السيدة على عّرفتني أنك على أشكرك أن يمكنني لكن التفاح، عصير

صديقتك.

استغربتمنطريقةتعاملهما،وتأكدتأنثمةشيًئاغيرطبيعيوراءهذهالعدوانية
جوردانو آدم األب أن إلى وانتبهت والحرج، بالتوتر شعرت أبيها، نحو مراهقة فتاة من

إلّيوقال: أيًضا،لكنهتمالكنفسه،فلميجبها،ونظر ُأحرج

السيارة،اشربيعصيركبهدوء. أناسأنتظركفي -

الصالة. إلىخارج واستدارمتجًها

أخذتأرتشفالعصيربرشفاتسريعةوطويلةكيأنهيالكأسبسرعةوألتحقبه،
علىالرغممنرغبتيفيعدممغادرةالصالة،انتبهتإلىأنإيفاجوردانوكانتتتأملني،

للنهوضقالتليبهدوءشديد: الكأسكله،وبينماكنتأستعد أاّلأشرب حاولت

تكوني والتحدي!حين البرود بهذا معه تستغربينطريقةكالميوتصرفي ربما -
معه،ستكتشفينأنهوحش،انتبهي،أقوللكذلكألنكصرتصديقتي،ربما
أنوي ما أو معه، تعاملي سّر له لتنقلي وربما علّي، تتعّرفي لكي بك جاء هو
أناأعرفه،هو إنهلميطلبمنكذلك، القيامبه،ضدهأوضدنفسي.التقولي

اليفعلذلكحبًّالي،وإنماخوًفامني.

إراديًّا. خوًفامنك.قلتال -

أعطيني ينتظرك،لكن فهو إليه اذهبياآلن بعد، فيما نعمخوًفا،ستعرفينذلك -
رقمهاتفك.

رقمي وطلبت له أنتبه لم نقال هاتف جهاز صغيرة جانبية منضدة من وأخذْت
ابتسمتوقالت: ثواٍنرنهاتفي، لها،وبعد فذكرته

لياًل،أاليزعجكذلك! هذارقمي،سأتصلبك -

للباب فتحها لحظة منذ لي حصل مما ذهول حالة في كنت أنني تعرف تكن لم
وإلىاآلن،وأنهاصارتتتحكمبيبطواعيةمني،وأنهاقدري.
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الـفـصـل الـسادس

حواء الورد والأ�سباح

تتصل كي غرفتها تصل أن تريد كانت مسرعة، الفندق بهو الورد حواء دخلت
المصاعد المطعم. في كانت حينما اتصاله على رّدها عدم له لتبرر الشكاك آدم بخطيبها

تنتظر. النزولوأخذت العليا.ضغطتعلىزر الطوابق كلهامعلقةفي

ُفتحبابالمصعد،لميخرجأحد،دخلت،وقبلانغالقالباببالكاملامتدتكف
إليها ونظر لها ابتسم الوسيم، األشقر الرجل ودخل ثانية الباب فُفتح االنغالق لتوقف
نظرةشبقةمتفحصة.ضغطتعلىزرالطابقالثامن،بينماالرجلاألشقرلميضغطعلى

ثيابها. إليهابشبقووقاحةوكأنهيجّردهامن النظر أيزر،وإنماواصل

إلى ينزل أخذ المصعد أن إلى انتبهت حينما صادم رعب انتابها المصعد، تحرك
إلىاألعلى! األسفلبدلأنيصعد

هبطالمصعدبسرعةشديدة،كانتترىأرقامالطوابقتحتاألرضيةتتبدلبسرعة
منخاللالشاشةاإللكترونيةفيأعلىكابينةالمصعد،توقفالمصعدعندالطابقالثامن
لم الضوء عاد وحينما المصعد، كابينة داخل لثوان الضوء انطفأ فجأة األرضي، تحت

الثامناالعتيادي،طابقها! الطابق إلى المصعدكانيشير تجدأحًدامعها،بلإن

ُفتحبابالمصعد،لمتكنتصّدقماجرى،خافت،مّدترأسهامنبابالمصعد
كان لقد هذا؟ حدث "كيف غرفتها، رقم حيث الصحيح طابقها في أنها من فتأكدت
أنه حدث فكيف ذلك من متأكدة كنت وأنا السالب بإشارة األسفل إلى يهبط المصعد
كانتدهشتهاممزوجةبخوفوتوجس، األعلىحيثغرفتي؟"، الثامن الطابق في اآلن

خرجتمسرعةتكادتهرول،فتحتبابغرفتهاوكأنهاتهربمنشبحيطاردها.
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أن إلى واقفة بقيت الداخل، من الباب إلى ظهرها أسندْت الهثة، غرفتها دخلت
ألقت الطاولة، على حقيبتها وضعت الغرفة، داخل إلى مشت أنفاسها، إيقاع استعادت
تفسر أن أرادت ترىشيًئا، لمتكن لكنها السقف إلى نظراتهاتحدق السرير. نفسهاعلى
التائه، آدم وبين بينها العميق والحوار األمسية تفاصيل تستعيد وبدأت لها، جرى ما
تجد أن تستطع لم لكنها المصعد، في لها جرى ما إلى المطعم، في رأته ما وغوامض
تفسيًرامنطقيًّالكلهذا،شعرتبالخوف،فجأةانتبهتإلىأنخطيبهاآدمالشكاكيشكل
لهارعًباأكثرمنأيكائنآخرفيالوجود،نهضتعنالسرير،مشتإلىحيثحقيبتها،

به. الفائتة،اتصلت المكالمة النقال،وطلبت الهاتف أخرجتجهاز

لتجلس رجعت غاضًبا، بدا الذي خطيبها صوت وصلها كلمة بأية تنطق أن وقبل
ذل مشاعر فيها منكسرة بنبرة تحدثه وبدأت باالرتباك تشعر وهي السرير حافة على

الغاضبة،فقالت: بالذنبواستياءمنأسلوبهونبرةصوته وشعور

أناكنت الدرجة، إلىهذه أنتعصبي لماذا آدم،التحرقدمكهكذا، حبيبي -
يا بأننيتحّممت،لكن العصر أتحّمم،)صمتتللحظات(،كيف؟نعمصحيحقلتلك
الهاتف،اآلنخرجتمن أتحّمم،ولمأسمعرنين الدورةفجأة،فدخلت حبيبيجاءتني
أناأعتذر،مرة باالرتباكألنهاتكذب(،طيبحبيبي أناأتصلبك،)أحّست الحمام،وها
ثانيةسآخذجهازالموبايلمعيإلىغرفةالحمام،ماذا؟اتصلتبأختي؟تفاهمتمعها؟
حاضر، حبيبي، أمرك اإلفطار، مائدة على غًدا سألتقيها معها؟ تفاهمت شيء أي على

)صمتللحظات(،ال،ماراحأسهر،سأنامحبيبي،تصبحعلىخيرحبيبي.

تفكر أخذت واالنكسار، بالذل، تشعر كانت الشكاك. آدم بخطيبها االتصال أنهت
في هي بينما تكذب، أنها وتعرف مبتذلة، بطريقة تكذب بأنها يخنقها والحزن نفسها مع
اآلن إلى هي بل الكذب، على مجبرة نفسها تجد لكنها الكذب وتكره صادقة طبيعتها
رغباتها، عن نفسها، في يدور عّما أسرارها، عن الحقيقية، شخصيتها عن له تكشف لم
تتخلص أن تريد هي بينما منها، لهرب حقيقة عليه هي عما كشفت لو أنها تعرف فهي
والرجال عليهن، كخطٍر المطلقة إلى فيه ينظرن النساء مجتمع في المطلقة وضع من
يعتبرونهامشروعمغامرةجنسيةوفيأحسناألحوالمشروععشيقةفيالسر،وحدهآدم

"لكنلماذا؟"،سألتنفسها! له، أرادهازوجةرسميةوشرعية الشكاك
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انبثقوجه نفسهاحينما تقبضعلى بالكآبة نفسهابوضوح،وأحست كانتتحاور
بينما الرجل هذا مع وكيانها بذاتها تعيش إنها ذاكرتها، في الجميلة واألمسية التائه آدم
منها إرادة ودون المستقبلي! زوجها مع تكون حينما وحذرة ومنكسرة ذليلة إلى تتحول
انثالتذكرياتحياتهاالسريةالتيعاشتهاأثناءالطالقوبعدالطالقمعرجالآخرينال

يعرفبسّرهمأحدقط!

الثالث السنوات بيروتخالل في الرجال تعّرفتعلىعددمن أنها تذكرتكيف
منهم، لثالثة عشيقة كانت الطالق، معاملة إلنجاز المحاكم بين تدور فيها كانت التي
مشذبة وبلحية وسيًما وكان تلفزيونيًّا، مصوًرا يعمل كان الذي الحسامي آدم أحدهم،
تعاطفه أن كيف اآلن تتذكر رجل، مع عاشتها عالقة أطول كانت معه وعالقتها جميلة،
هو جسدها نحو المفضوح وشبقه ووسامته وحنانه الطالق أجل من صراعها أثناء معها
أنها تتذكر عّراها، الصوفا على وهناك شقته، إلى يوم ذات أخذها أن إلى إليه، شدها ما
االختياري الزواج على اتفقا لذلك غيرشرعية! عالقة تقبل وال تزني ال فهي اعترضت،
أحًدا تخبر أن تستطيع ال فهي ا، سرًّ المتعة، زواج وطائفتها، مذهبها تعاليم وفق بينهما
فيجسدها، والملحة المتدفقة الرغبة أمام تصمد أن تستطيع ال أخرى ناحية ومن بهذا،
به عالقتها استمرت وقد الطائفية، وقناعاتها مفاهيمها حسب زوجة له صارت وهكذا
التيكانتمحرومةمنها!وتذكرتكيفتعّلقهو اللذة لشهورعديدةارتوتخاللهامن
ألنها رفضوا لكنهم لها، قال هكذا أو منها، للزواج أهله فاتح الذي الحد إلى أيًضا بها

الثانيةبعدطالقها! الضربة التجربةهّزتهامناألعماق،كانت امرأةمطلقة!هذه

والذي بيروت، في يعيش كان الذي اليماني الرجل وجه ذاكرتها في انبثق فجأة،
معهعاشتحياةشبهماجنة،وأيًضامنخاللعقدزواجمتعةسريبينهما،ولفترةقصيرة
ا،فترةعاشتفيهاكلمايمكنأنيخطرفيذهنهاآنذاكمنخياالتجنسية،بيدأن جدًّ
الزواجمن أهله إذفرضعليه أيًضا، ا يكنحرًّ لم الرجل تستمرألنههذا لم العالقة هذه
بنتعمله!تذكرتبمرارةشخًصاثالًثاحاولتأنتحافظعليهمنخاللمنحهجسدها،
ليست فهي نفسها، تكره صارت حتى ماكرة، بطريقة انسحب منها ارتوى أن بعد لكنه

إلىآخر! تنتقلمنرجل عاهرةورخيصة

لكنها بمضاجعتها، لهم السماح قبل شفوية دينية صيغة تضع كانت أنها صحيح
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تعرفأنهاالتستطيعأنتعلنذلك،وإالسيتبرأأهلهامنهاوستتحولفينظرالناسإلى
التيقرأتعنها! القديمة المعابد مومسرسمية،عاهرةمقدسةكمافي

الشكاك آدم كان لقد نعم الشكاك! آدم أهدتها معهاحينما كانتشفيقة الحياة لكن
أنها ومع الزواج، إتمام أجل من معه والذل المهانة تتجرع أن وعليها لها، سماوية هبة
داخلها في تتدفق شعورية موجات أن إال فيه، هي الذي بالوضع نفسها إقناع تحاول
ما هذا؟ كل أتحمل أن علّي "لماذا فيه، هي الذي وضعها على النفسي للتمرد تدفعها
الذيفعلتهبحياتيكيتعاقبنيالحياةهكذا؟لماذاعلّيأنأستغفرعنذنوبلمأقترفها؟
الداخلي كانتتسمعصوتها أقترفها؟"،هكذا لم بخطيئة مدانة الشعوروكأني لماذاهذا

يعلوفيأعماقها.
تكاد بأنها وأحست عليها، تهيمن نفسيووحشة وبانقباض يغمرها، بحزن شعرت
في وخطر ذلك، عن عدلت لكنها التائه بآدم تتصل أن فّكرت الغرفة. هذه في تختنق
متأخًرا الوقت يكن لم الجدارية، الساعة إلى وانتبهت أواًل، أختها على تمر أن ذهنها
ا،التفتتإلىجهازالهاتفاألرضيالموضوعقربرأسهامنالطرفاآلخر،تمددت جدًّ
مرات، الهاتف رن أختها، غرفة رقم مستلقية وهي طلبت السماعة، وأخذت بجسدها
الوقتليسمتأخًرا،ربما نائمة!لكن "ربماهي لكنالأحدردعليها،فّكرتمعنفسها:
ووجدت الجهاز، على السماعة الفندق!".وضعت مطاعم أحد إلى زوجها مع خرجت
اللحظةسمعتطرًقاعلى تلك النقال،وفي هاتفها التائهمن بآدم لالتصال متأهبة نفسها
بكفه يطرق ولماذا الوقت؟ هذا مثل في الباب علّي يطرق ُترى "َمن قلقة، فزت الباب،

بارتياب. واليضغطعلىالجرس؟".سألتنفسها
السحرية، العين خالل من نظرت أمامه، وقفت بحذر، الباب لفتح توجهْت
الذي ما موجودة؟ غير أشياء أتوهم صرت "هل الباب، أمام يقف أحد ال أنه استغربت
الباب؟" على بالكف طرقات سمعت بينما للباب طارق يوجد ال كيف معي؟ يحدث
تلك في مفاجئ، بشكل الباب فتحت سمعت ما واقعية من تتأكد وكي نفسها، سألت
اللحظةبالذاتأحّستنفسهاُتدفعبقوةداخلغرفتها،ووجدتنفسهافيأعماقالغرفة

السرير! قرب
لمتعرفلحظتهاماالذيجرى،كانتتحسوكأنمايجرياليجريمعها،حتى
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غير شبح إلى فزعة انتبهت اللحظة تلك وفي بقوة، ُدفعت عندما ألم بأي تشعر لم أنها
ا جدًّ شفافة مادة من شبح تراه، وال تراه كانت خلفه، الباب ويغلق الغرفة يدخل مرئي
الشبح تقدم وحين مالمحه، تبين وال مرئي غير إلنسان هيكل شفاف، بكريستال أشبه
الكريستالية تتبينحقيقةماترى،وكّلماتقدمنحوهاتجّسدتمالمحه نحوهاحاولتأن
ترتسم ابتسامةهازئة أدركتمالمحطليقها،كانت قريًبامنها بشكلأفضل،وحينماصار

الشفاف! الكريستالي الوجه على
إلىوجههامركًزاعلىعينيها نظر بالضبط، أمامها كأنهامشلولة،وقفهو أحّست
وجهها على يصفعها أن من وخافت وتخشبه، جسدها بشلل شعرت غاضبة، بطريقة
نفسهاوتصد تدافععن لكي تهيأت بعنف، أنيضاجعها قبل يفعلعادة كانطليقها كما
ضرباتهإنحاول،أرادتأنتقولشيًئالكنذهنهاكانعاجًزاعناستيعابمايجري،لم

تتمتمبكلمة: تستطعسوىأن
أنت! -

نصفها صار بحيث السرير على فسقطت السرير إلى دفعها إذ كلمتها تكمل ولم
ثوبها تقدمنحوها،رفع السريرفقط،وبالمقدماتوبسرعةخاطفة األعلىمستلقًياعلى
تحس كانت متكرًرا، مشهًدا تستعيد وكأنها وعجز، ذهول حالة في كانت األعلى، إلى

ا،نسخةمنها! وكأنهاليستهي،ومايجريليسمعهاوإنمامعواحدةتشبههاجدًّ
مرآة إلى تحول السقف وكأن ورأت الغرفة سقف إلى نظرت اللحظة تلك في
رأته معها، جرى قد المشهد هذا بأن شعور وراودها فيه، هي الذي الوضع تعكس
بالضبطقدجرىمعهافيفندقما،وفيغرفةمطابقةلهذهالغرفة،وكأنهااآلنترىإعادة
بينهما، ليدخل ساقيها الشفاف الكريستالي الشبح فتح التي اللحظة وفي ذاته! للمشهد
الرنين، في مستمر الجرس بينما لثواٍن الباب لجهة نظرت كالهما، فّز الباب، رّنجرس
الغرفة! الشفاف،لميكنأحدغيرهافي الكريستالي الشبح إلىاختفاء انتبهت فجأة،

تلك في متناقضة مشاعر اجتاحتها تقريًبا، الحركة عن مشلولة كانت اضطربت،
أين "لكن يرن، لم الجرس أن لو فيها تمّنت أعماقها في لرغبة انتبهت لكنها اللحظات،
اختفىشبحطليقي؟"،سألتنفسها،ثمنظرتإلىنفسهافيمرآةالسقففوجدتثوبها
الساقين!ُصدمتممارأت،وكأنهاعادتمنعالم بالكاملومفتوحة مرفوًعاوهيعارية
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بالكف ويرافقهطرق بل يرن الباب بينماجرس السرير، قافزةعن نهضت فيه، كانت آخر
علىالبابالخشبي،ثمسمعتصوتزوجأختهايناديهاأنتفتح،انتبهتإلىأنسروالها
"كيفجرىذلكوهولميمديدهلسروالي؟"سألتنفسها. منزوعوملقىعلىاألرض،
كانالطرقعجواًل،لمتتمكنمنلبسالسروال،وضعتهعلىعجلتحتالمخدة،
بها اتصلت أختها بأن لها قال الذي أختها زوج واجهت لتفتحه، الباب إلى وأسرعت
له قالت وإنما المهم األمر عن تستفسر لم ما، بأمر تخبرها لكي تدعوها واآلن مرات،
اللوبي في كان بأنه فأخبرها اتصالها، على منهما أحد يرد ولم أيًضا، بهما اتصلت بأنها
بسرعة رأيها لكنهاغّيرت دقائق! بعد بأنهاستأتي فأجابته الحمام، في كانت ربما وأختها
إلى فأسرعت الباب. عند واقًفا هو ظل معك! سآتي انتظر، يذهب: أن قبل له قالت إذ
لبسته، يراها، ال بحيث الغرفة جانب في انعطفت الداخلي، سروالها وسحبت المخدة
التيهي العاجيةاإللكترونية البطاقة النقالفوضعتهفيحقيبتهاوالتقطت الهاتف أخذت

الباب،وخرجت. مفتاح
خلفها الباب أطبقت معها، ويجري جرى ومما نفسها من ذهول حالة في كانت

الممر. ومشتمعزوجأختهافي

* * *

التائهطرًقاخافًتاعلىالبابالخارجي.توقفعنالقراءة.ظنأنهتوهم، سمعآدم
إذانقطعالطرق،لكنهسمعطرطشةماءوكأنهناكمنيتحممفيالغرفةالمقابلةويصب
ساكًنا ظل واضًحا. يصله الطاس وقرع الماء طرطشة كانت الدلو. من نفسه على الماء
الخفيف. الخارجي الباب قرع هو كما وهًما ليس يسمعه ما بأن ليطمئن السمع مرهًفا

الغريبة. الشقة الذييطوقههنافيهذه الغموض بارتباكفينفسهمنهذا شعر
في يتحكم الذي الشخص منوجود ليتأكد الصالة إلى متوجًها الغرفة غادر بحذر
البابدائًماكانت الحماممفتوحة بينماغرفة الصالةمعتمة، المقابلة.كانت الحمام غرفة
فيتلكاللحظاتمغلقةواليتسربسوىخيطمنالضوءمنفتحةقفلمخلوععليها!
وجود من تأكد القاعة، منتصف إلى تقدم مسامعه. تصل الماء طرطشة كانت
يعرف الذي الجردل من غارًفا جسده على الماء وبسكب باالستحمام يقوم ما شخص
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شديد ببطء تقدم اتخاذها، عليه التي الخطوة في يفكر للحظات بقي هنا، موجود أنه
عينيه إحدى ووضع بقامته انحنى الباب! نحو حركته صوت ُيسمع ال كي وباحتراس
أفضل، ليرى عينيه رفع ا، مثيرةجدًّ مؤخرة ثمة رأى، ما هاله المخلوع! القفل فتحة على
ثوًبا ترتدي أثيرية، شفافة، امرأة منجسد جانًبا فرأى الثقب ذلك منخالل بعينه حّدق
املتصًقابجسدهاالمكشوفعلىالرغممنشفافيتهوأثيريته،كانيرىظهرها شفيًفاجدًّ
أيًضا، األسفل إلى لينحدر كتفيها مغطًيا ظهرها على  مبتالًّ ينسدل الذي الطويل وشعرها
قد الشفافة المرأة هذه بأن أحس شيء، كل توقف فجأة عينيه. أمام المثيرة مؤخرتها
الماء طاسة أن من الرغم على جسدها على الماء سكب عن توقفت لوجوده، انتبهت
كانتبيدهاالمرتفعةلتسكبهاعلىرأسها،وبحركةبطيئةاستدارتبكاملجسدهانحوه،
سمع وفجأة مباشرة. نظره مسقط أمام فخذيها بين ما صار فقد استدارت. أنها عرف
الصالة، منتصف في حتىصار إراديًّا ال الوراء إلى فتراجع انفتاحه وحركة الباب صرير

إلىآخره. انفتح الباب بينما

وأحس الجسد، واألثيري الشفاف األنثوي الكائن هذه رأى حين التائه آدم ذهل
النخدر، األثيري عطرها تشمم جهتها، من ا جدًّ طيبة رائحة تحمل عطرة، نسائم بهبوب
النافرتين المثيرة،وحلمتيها باستدارتهما الفخورين لنهديها المثير، األنثوي انتبهلجسدها
والمحاطتينبهالةورديةواضحة،والنحناءاتجسدهاوسرتهاالتيكانتتبانمنخلف
فخذيها، بين لما بعينيه ونزل الشفاف، األثيري بجسدها الملتصق الشفاف المبتل الثوب
فخذيها في عينيه سفر واصل ثم الطافحة، باللذة الوعود حيث هناك لثوان بصره ركز

الملونةباألحمر. إلىقدميهامنتبًهاألظافرقدميها هبوًطا

من منحوت تمثال وكأنه المالمح حاد القسمات، جميل ا، جدًّ أنيًقا وجهها كان
نظرات إليهمستغربة، تنظر كانت بينما عاديين، غير يشعحنانودفء عينيها المرمر،من
أحس وللحظة وجوده، تتوقع أو تعرفه كانت وكأنها شفيف، وحزن رقيق تساؤل فيها

القسمات. وكأنهرأىعالماتالخجلعلىوجههااألنثوياألنيق

وعلى إليه ونظرت يقف حيث إلى اتجهت أنها ومع الحمام، غرفة من خرجت
أنهاماأنوصلتهحتىمالتفيسيرهاوتوجهتنحوغرفته ابتسامةخجولة،إال وجهها

وكأنهلميكنموجوًدا.
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ظلهومتخشًبافيمكانه،حينصارتقربهانتبهإلىأنهاتشبهالمرأةالتيرآهافي
كانت أنها مع عارية كانت هذه بينما أسود ثوب في كانت تلك لكن المخيف، كابوسه

ثوًباشفاًفا! ترتدي
الخشبية. األرضية على المبتلتين قدميها آثار أنهالحظ لوال رآه ما يصدق يكن لم
لنفسهوكأنه انتبه الهواء.فجأة، ليتتبعهاأحسهاوكأنهاتالشتكالدخانفي التفت وحين
رائحة الصالة، في منتشرة الزكية فرائحتها حلًما، يكن لم ال، غامض، حلم من أفاق
استدار فجأة ثم كالمشلول، للحظات بقي الروح، في النشوة يبعث مخدر نسيم عطرة،

الغرفة. واتجهنحو
موجودة، لكنها يجدها، فلم السرير ناحية ونظر العتبة عند وقف غرفته دخل حين
األثيري بحضورها رآها المكتب طاولة نحو التفت وحين الزكي، بعطرها تفوح فالغرفة
المبتل، شعرها تمشط كانت وكأنها الكبيرة المرآة أمام الكرسي على جالسة الشفاف

ثانية،لميكنثمةأحد. وحينحّدق
على كفه رآهصحيًحا،وضع ما أن من يتأكد أن أراد مذهواًل، الكرسي من اقترب
في تلفت يتوهم. ال أنه أدرك كفه، على والبلل الرطوبة ببعض فأحس الجلوس مكان
الغرفةفلميَرشيًئا،انتبهلنفسهبأنهلميكنخائًفاأومتوتًراعلىالرغممنغرابةالحدث،
الفاتنةفال المرأة باألرواح،مسكونةبروحهذه الشقةمسكونة لوكانت لنفسهحتى وقال
ضير،فهيمذهلةفيجمالهاوأنوثتها،وابتسممعنفسهوقالبصوتداخليذهني:أهاًل

بهكذاأرواح.
قراءة ليواصل الالبتوب شاشة إلى نظر الكبيرة. المرآة أمام الكرسي على جلس
اعترافاتحواءكازابالنكا،لكنهوجدالالبتوبمفتوًحاعلىصفحةأخرى،وبعنوانبارز

الغامضة"! "الرواية مكتوب
الماء حينماسمعصوتطرطشة كازبالنكا اعترافاتحواء في يقرأ كان أنه يتذكر
ايحملهذاالعنوانوإاللكانأثارانتباهه،وخطر فيالحمام،يتذكربأنهلميكنهناكنصًّ
التيرآهاقبلقليل،وأنهاهيمنوضع بالمرأةاألثيرية النصلهعالقة بأنهذا فيذهنه
الملفعلىجهازهكييقرأه،لكنلماذا،وماذافيالنص!راودهفضولفيقراءته،وفعاًل

الغامضة. الرواية التوغلفيهذه قرر
* * *
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"الروايةالغامضة"الذيتركتهلههذهالمرأةاألثيرية، التائهمنقراءةنص انتهىآدم
المنام!. الذيرآهفي الكابوس لتفاصيل النصهوسرد بالخوف،فماجاءفي شعر

المرأة كتبتهذه فعاًل،وداللتها،ولماذا الغامضة الرواية فيهذه يفكر لدقائق ظل
فتح واألسئلة، الخواطر ضجيج من يهرب ولكي الحلم! في رآه الذي للكابوس سرًدا
يلتقيها،ضغط ليتابعماجرىمعهاويفهمقصتهاقبلأن ملفاعترافاتحواءكازابالنكا

القراءة. "متاهةاألنبياء"وواصل علىملف
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6 
فر الـسادس الـسِّ

 الـنـذل

أربعين الخارجي الطريق في استغرقنا إذ المدينة، من قريًبا الصيفي البيت يكن لم
حتى عميًقا توغلنا األشجار، كثيفة غابة يخترق جانبي درب في انعطفنا ثم تقريًبا، دقيقة
الطريق طوال كان فقد هو، أخافه أكن لم ينتظرني، مما الغريزي بالخوف أحسست
أحياًنا يقاطعني وكان بناه، وكيف الصيفي بيته تاريخ لي ويشرح عني ويرّفه يحادثني
العمر بهذا مادمت لدّيعشيقسرّي الخاصةوطبيعةسلوكيوهل مستفسًراعنحياتي
عن بذكاء سألني حينما كثيًرا وخفت للفرنسية، إجادتي من مستغرًبا وكان أتزوج! ولم
آدم أنيلستأخت بأنهيعرف أننيشككت الفرنسيةفيسورية،حتى اللغة انتشار مدى
ألنه موتر فون آدم نفسي أعماق في شكرت اللحظات تلك وفي مغربية! وأني الخليل
التيأرسلها المسكينة المرأة الخليلمنتلك المؤلمةعنزواجآدم القصة بتلك أخبرني
عنها جوردانو آدم سألني فقد السورية، األهلية الحرب جحيم في ابنها مع تعيش لكي
ُأدير أن أنا أحاول كنت بينما حديثه، في مسترساًل كان هناك! ابنها مع اآلن هي وكيف
ولو أتناساها أن أستطع لم التي المشمشية الفتاة تلك إيفا، ابنته عن ألستفسر الحديث

للحظة!
لمأكنأعرفعنآدمجوردانوالكثير،معلوماتعابرةرواهاليزوجيآدمالخليل،
بأنهموظفكبيريترأسقسمالقروضفيأحدالبنوكالمعروفةفيفيينا،لكنهفيالطريق
لي وروى أمها، من طالقه بعد خاصة نفسية حالة تعيش التي ابنته عن حّدثني بيته إلى
يصغرها شاب مع لتعيش البيت غادرت قد كانت التي زوجته من الصادمة طالقه قصة
الكبيرة، البنتها والحبيب الحميم الصديق كان الشاب هذا إن بل سنة، عشرة بخمس
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حينهاعرفتأنلهابنةأخرىأكبرمنإيفاحبيبتيالساحرة،وإنعالقةاالبنةبهذاالشاب
لمغامراته اكتشافها خالل من بعواطفها الشاب ذاك تالعب نتيجة حادة بأزمة مرت قد
أزمة وعاشت به، عالقتها فقطعت كبيرة كانت فيه صْدمتها غيرها! مع الجانبية العاطفية
وفكرت تعيشها، التي النفسية المحنة من ابنتها تنقذ أن أرادت األم سوداء. وكآبة نفسية
تصرفت إنها بل غرامه، في هي فوقعت والشاب، ابنتها بين العالقة إلصالح بالتدخل
كأيةمراهقةلكنفيمنتصفاألربعين،إذاختفتلثالثةأيام،اتصلتمساءالليلةاألولى
بزوجهاوأخبرتهبأنهالنتعودإلىالبيتوأنعليهأنيجدلهاالعذرعندبناتهابشكلما،
بقرارها، العائلة لتواجه أسبوع بعد عادت لكنها الطالق، بإجراءات هو يمضي أن على
نفسها، ازدواجيةمع تعيشفي أن تريد تريداالنفصالألنهاال بأنها لهولبنتيها أعلنت إذ
تلك وخالل الزوجية، الحياة تواصل أن تستطيع ال ألنها وحدها تعيش أن تريد وأنها
في وال الجامعة مكتبة في ال تراه تعد فلم الكبرى االبنة حياة من الشاب اختفى األيام
أروقتها،بلإنهاتأكدتمنأنهغّيررقمهاتفهوانتقلللسكنفيمكانمجهوللها،لكن
راوداالبنةإحساسغامضبأنثمةأسراروراءاختفاءحبيبهاوتركأمهاللمنزل.بيدأنها
على تتعرف أن الوسائل بكل حاولت لذا إحساس، من راودها مما يقين على تكن لم
عنوانهمنالدوائرالرسمية،وفكرتمعنفسهابأنأفضلوقتلضمانتواجدهفيالبيت
بأنمفاجأة يهيمنعليها ثمةشعورغيرمريح إليه،كان الباكر،ومضت الصباح هووقت
بالجرم عليه ستقبض وأنها أخرى، واحدة مع يعيش ربما أنه فّكرت تنتظرها، مأساوية

تتوقع! القاضيةجاءتمنحيثلم المشهود،لكنالضربة

يعيشعيشةكفاف، أنه األنيقمستغربة،هيتعرف الصغير المنزل باب أمام وقفت
ربما بأنه خّمنت األنيق! البيت هذا في يعيش فكيف ودراسته، نفسه على ليصرف يعمل
غيرتها لكن البيت، من خروجه وتنتظر أدراجها تعود أن أرادت ثرية، امرأة مع يعيش
ويأسهادفعاهاللضغطعلىزرجرسالباب،وبعدأقلمندقيقةجاءتالصدمة،الضربة
في بينماجاءحبيبهاخلفهاوهو النوم، فيقميص البابوهي لها أمها فتحت إذ القاتلة،
سروالقصيروتيشيرت،الصدمةأخرستالثالثة،لكنهالمتتحملالصدمة،هربتمن
منتحرة لكنهوجدها الباب، أمام من بعدهروبها ماذاجرى يعرف أحد المشهد،ال ذلك

فيغرفتها!



129

اآلن، هي وأين ومصيرها، زوجته، عن أسأله أن أتجرأ فلم القصة، هذه أخرستني
إيفا بأن لي فقال عليها! الصدمة وتأثير إيفا، للحديثعن مدخاًل ذلك في لكنيوجدت

أمهاوانتحارأختهالذلكتتصرفمعهبخشونة! تحّملهذنبرحيل

شجرة حول دائرة يشكلون الناس من مجموعة رأيت الغابة، في نتوغل ونحن
يصّلون باأللمانية، يحدثونها وكانوا الغابة، من نسبيًّا فسيح جانبي مرج في منفردة
وهذه األشجار، يعبدون هؤالء لي قال عنهم، فسألته يسجد، وبعضهم ويركعون، إليها،
لها ويبوحون يتوسلونها تسكنها،وهم التي وللروح لها يصّلون ا،وهم شجرةمعمرةجدًّ

بأحزانهموإحباطاتهموأحالمهم.

يبدو أن يحاول أنه مع كثيًفا، ا غمًّ يكبت الذي آدمجوردانو نظرةعلىوجه ألقيت
سعيد غير أنه أحسست معه، تعاطف مشاعر فاجتاحتني معه، بوجودي وفرًحا سعيًدا

الفاحش! الوظيفيةوثرائه الرغممنمكانته ويعانيبصمتعلى

بل مبتسًما، فيعود لنفسه ينتبه أنه إال ذكرياته، عالم في للحظات يغيب كان
يده مّد فجأة، األليمة، غيابه لحظات عن يكّفر وكأنه المرح اختالق محاولة في ويبالغ
أعطاني يبدو، كما البيت في أعّدتا قد عصير قنينتي وأخرج جانبي فليني صندوق في
طلب مرحة وبنبرة أخضر، عصير فيها قنينة هو أخذ بينما برتقال، عصير كان إحداهما،
درًبا دخلنا حينما عني انشغل فجأة، كيماوية. مواد ودون طازج ألنه العصير شرب مني
أشبهبالنفق،ضيًقا،معتًمامنأثرالظالل،استغرقالسيرفيهبضعةدقائقلنخرجمنهعلى
مرجصغيرمفتوحعلىالفضاء،حيثأمامناعلىبعدعشرينمتًراينتصبالبيتالصيفي
البيت هذا في ينتظرني مما خائفة بل متوجسة كنت لكني األحالم، في نراه مشهد وكأنه
وفيهذهالعزلةالتيتبعثالقشعريرةفيالروح،والأعرفلماذاتمنيتفيتلكاللحظة
الخضراء، العزلة هذه في هنا وحدنا وهي، أنا مًعا، نكون أو معنا، إيفا ابنته تكون أن
البالد،نسيتآدمالخليل،وزواجي، أننينسيتكلمايتعلقبوجوديفيهذه والغريب
وإقامتي،ومستقبلي،بلنسيتالدارالبيضاء،والسلفي،ومدينتيالصغيرة،والبئرالسوداء،
وكأننيامرأةبالذاكرة،حالةأشبهبنعاسثقيليشّلالذاكرة،وكأننيلستسوىذهنال
الوقت هذا وفي المكان بهذا سوى يحس وال فيها، أنا التي الواقعية اللحظة سوى يعي
لها وكأن لي بدت التي األشجار هذه بكل محاطة أنا حيث الغامضة الغابة أعماق في
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معي؟، يحدث الذي ما نفسي، مع وفكرت إلّي! وتنظر تسمعني وأرواًحا وأفواًها عيوًنا
السيارة،جاءإلىجهتيوساعدنيعلىالخروج، النوم!وحينتوقفت كنتكالسائرةفي

الغامضاألنيق،كنتفيحالةخدرشبهكامل. البيت إلى ومسكبيوهويقودني

* * *

نفسي على يقبض وصداع نومي من أفقت هناك، لي جرى ما بالضبط أتذكر ال
جرى الذي ما فارهة، بغرفة عريض سرير في عارية وجدتني إذ لنفسي انتبهت وكياني،
من وخروجي هنا إلى وصولي لحظة منذ لي جرى ما أتذّكر أن حاولت أنا؟ أين لي،
وبين بيني وشبق محموم تقبيل مترابطة، غير مشوشة صور ذهني على تدّفقْت السيارة،
مدمنة كأية كبيرة رشفات منها أرتشف وأنا بيدي الويسكي قنينة مص، جوردانو، آدم
ورأس فخذي بين وعسل كريمة صاخبة، موسيقى عري، عنيف، إباحي جنس محترفة،
آدمجوردانوولسانهالعريضهناك،وشعوريباالختناقوالتمزقعنداختراقيمنجميع
عشته داعر بورنغرافي فيلم أي لي، واضحة تكن لم أخرى مشوشة الجهات..وتفاصيل
أن إلى انتبهت قلياًل تحركت حين أحد، ثمة يكن لم الغرفة، في تلّفت أعي؟!، أن دون

أنهسريرمائي! بنعومة،فأدركت السريريميلمعجسدي
أنيًقا، كانحماًما الغرفة، ملحقات الذيضمن القريب الحمام إلى السرير غادرت
وقفت ذهبي، بإطار مؤطرة عريضة مرآة تتوسطه للخضرة، المائل المرمر من أحواضه
على عض وآثار فخذي، على الكدمات لبعض انتبهت والعريضة، الكبيرة المرآة أمام
بينما وينهمر، ينهمر، الدافئ الماء وتركت ش، الدُّ تحت دخلت ورقبتيوصدري، كتفي
األسئلةتنهمرفيذهنيأيًضا،إذنكيفجرىكلذلكدونأنأعي؟هلخدرنيبعصير

الكدمات! الويسكي؟هلكانوحده؟لماذاهذه أثر أمكانمن البرتقال
ثم هناك، بكثرة المصفوفة بالمناشف جسدي جففت الدش، تحت من خرجت
أنا، أين أعرف أن في رغبة راودتني الحمام غادرت حين أبيض! قطنيًّا برنًسا وجدت
فخرجتمنغرفتي،وجدتنفسيفيباحةأشبهبالممرتطلعلىالبهومنخاللسياج
األسفل إلى ونظرت خطوات ثالث تقدمُت كلها، الطابق في الموجودة بالغرف يحيط
المتنقل الحاسوب جهاز مع منشغاًل أزرق، حريري برنس في جوردانو آدم فرأيت
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آدمفون يأتيمع أن يفترض الخليلزوجي آدم أن اللحظةتذكرت )الالبتوب(،فيتلك
هايدنفيمابعد،لكنهمالميكوناموجودين!تمنيتلوأنزوجيكانموجوًدا،واستغربت
باألمان نتيجةشعورهن لقوادهن العاهرات تشد التي نفسها الرغبة أهي تلك، منرغبتي
لكنيشعرت أدري، ال كحالتي! منه، وخوفهن وحقدهن احتقارهن من الرغم على معه

الممتاز! اللغوي الرغممنتواصلنا آدمجوردانوعلى بالغربةمع
ابتسمليوقال: إلىاألعلىفرآني، آدمجوردانورأسه وعلىغيرتوقعمنيرفع

افطري،لقدنمتطوياًل. انزلي هلصحوت؟ -
أعرف أكن لم الغرفة، دخلت التحية، أرد وكأني بيدي أشرت أجيبه أن دون ومن
أرتدي أن أردت جانبي، مقعد على ملقاة ثيابي لمحت قلياًل، خف الصداع أريد، ما
أيًضا،وغادرت البرنس في أكون أن إًذاالضير بالبرنس، يجلس أنه فكرت لكني ثيابي،
ووقف جانًبا الالبتوت وضع عليه مقبلة وأنا لمحني حين الجانبي! السّلم نازلة الغرفة
اآلخر، واحدنا واحتضنا أيًضا، ذراعي وفتحت أمامه صرت إراديًّا وال ذراعيه، فاتًحا
أني كيف لحالي استغربت اللحظات تلك في لكن بريء، احتضان أصدقاء، احتضان
فتحتلهذراعيأيًضا،ثمفجأةوعلىغيرتوقعنزععنيالبرنسفصرتعارية،مسكني
أخذ وبكفيه كجارية، كتحفة، كلوحة، يتأملني وأخذ خطوة، للوراء وأرجعني كتفّي، من
يجولفيجسدي،وجهي،كتفي،نهدي،بطني،ومديدهإلىاألسفل،وأخذيداعبنيمن
أمن باإلثارة، أشعر لحظتها كنت إذ نفسي، من مستغربة أزال ال اآلن وإلى فخذي، بين
أخذني شيًئا، يقول أن ودون أعرف؟! أن دون الغريب الرجل بهذا مغرمة أنني المعقول

الغرفة. إلى منذراعيوتوجهبيصاعًدا
بقي فالبرنس الغرفة،كنتعارية، فقددخلنا الذيجرى،وماذافعلت، ما أدري ال
في حنكي فصار وجهي مسك السرير، وخلفي أمامه أوقفني الصالة، في األرض على
كفه،ضغطعلىجانبيفمي،وبالمقدماتالتقمفميبشراهة،طريقتهالعنيفةفيالتقبيل
واالشمئزاز.. إرادية الال الشبقة واإلثارة الغضب بين نفسي، في مختلطة بمشاعر دفعت
لم الصفعة، آلمتني مستفزة، وأنا اندهشت صفعني، مقدمات وبال قلياًل، أبعدني فجأة..
الصفع أثر من وجهي بسخونة أحسست وثالث، مثنى يصفعني أخذ ثم السبب، أفهم
وبخدريسريفيكلجسدي،دفعنيبقوةعلىالسريرالذيورائي،سقطتعلىالسرير،
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أن به إراديًّا،وأصرخ وأتأوهال أستجيب نفسي كالمجنون..ووجدت يقبلجسدي وأخذ
يلجنيبقوة،والإراديًّالفظتكلمة:حبيبيأنت،أحبك،أموتفيك.فجأةتوقف،وقف
كرباًجا وأخذ يقف، حيث القريبة الطاولة جارور وسحب حوله، فيما وتلّفت منتصًبا،
ثم المناسبات، لمثلهذه فيه قدخّبئه الجلديةكان الخيوط يتشكلمنخصلةمن جلديًّا

نظرليبغضب،وأخذيصرخقائال:
ماذاقلت؟حبيبك؟أنالستحبيبكأيتهاالعاهرة،أنتقحبتيأنا،هلفهمت؟ -
فهمت؟! هل أيًضا، قوادتي ستصيرين بل عاهرتي، وستبقين عاهرتي، أنت
الخاصة، قحبتي بأنك لي وقولي اآلن اعترفي فهمت! هل حبيبك، لست

المطيعة،وعبدتي،وجاريتي،قولياآلن،هيا! وعاهرتي
مؤخرتي يسوط وأخذ بطني على وأدارني بيده، الذي بالكرباج يسوطني وأخذ

بأعلىصوته: وظهري،ويصيح
اعترفي،إنكقحبتي،عاهرتي،توسلينيوقوليإنكعاهرتي. قولي، -

السيطرة، عن خرجت األمور أن أحسست والمؤلمة المرعبة اللحظات تلك في
يقتلع كان وكأنه أحس سوط، ضربة كل مع وظهري مؤخرتي في بالنار أحس كنت
لحميمعه،لكنثمةلذةحارقةتسريفيجسديمعكلسوط،ووجدتنفسيأصرخ

خائفةمرعوبةومتألمةومنتشية:
ال فقط تريده، شيء وكل وجاريتك، وقوادتك، عاهرتك، أنا قحبتك، أنا -
عن كف فقط بالعاهرات، سآتيك قوادتك، خادمتك، سأكون هكذا، تعذبني

ضربي،أرجوك!
المحمرةعلى السوط أماكن يقبل وأخذ ثانية وقرفص يده، من الكرباج ألقى فجأة

جسدي،ويمّرغوجههعلىجسدي،وهويولولويقوللي:
نعم الملكة، عشيقتي ستكونين تشائين، ما اطلبي وقحبتي، حبيبتي، أنت -
سأجن مذهلة، مؤخرة لديك كذلك؟ أليس كذلك؟ أليس عشيقتي، ستكونين

الغامض! الشرقي بجسدك
من تطفر والدموع موافقة رأسي قلياًل..وهززت ألمي وتناسيت بجسدي استدرت

بالترجي: بنبرةرقيقةممزوجة يقبلنيويقوللي عيني،فأخذ
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بالمالوالهدايا،وتكونيليوحدي،ال سأؤجرلكشقةخاصةبك،وأغرقك -
إلىهنا،حتى نأِت لم بأننا أخبرته لقد أنيمسكغيري،والفونهايدن. أريد

بأنناوصلنامتأخرين. لهرسالةهاتفيةوأخبرته الخليلأرسلت آدم أخوك

استيقظت اللحظاتاالستثنائيةوالمخيفةفيحياتي، تلك غريبهواإلنسان،ففي
فينفسيغريزةالتملك،وكأننينسيتكلألميوخوفيوتوسليلهقبللحظات،فقلت

له:

لنفسي ألفتح فيه تعمل الذي البنك من كبيًرا قرًضا قرًضا، تمنحني أن أريد -
أريدأنأعيشمستقلةعنه. أريدأنأستقلعنأخي، مشروًعا،

يقبلنيويردد: لذاكان كانولهاًناوشبًقا

وال الخاص، مالي من المشروع لك أنا سأفتتح ال، ال، سأمنحك، سأمنحك، -
تحتاجينأليقرض!

عني فأبعدته داخلي، في استيقظت وشريرة مخيفة ساحرة وكأن اللحظة، تلك في
بنبرةجادةوحنونةومتوترة: واستدرتنحوه،وقلت

الحياة قادته الذي والرجل منقذي أنك أشعر أنا غامض، بسر أخبرك أن أريد -
فيه،لذاواجبعلّيأنأخبركبسري! أنا لينقذنيمما لي

وفي إليه نظرت كارثيًّا. شيًئا ينتظر وكأنه بخوف إلّي نظر شيء، كل توقف فجأة
إليهوقلت: الفرصة،نظرت لنفسكواستغلي انتقمي نفسيصوتشريريفحويقوللي:

وضحك استغلني دنيء، شخص هو زوجي، وإنما أخي، ليس الخليل آدم -
مع الخليل إبراهيم األنبياء أبو فعل مثلما أخته بأني أّدعي أن وأجبرني علّي،
زوجتهسارةعندماأقبلواعلىمصر،فعلذلكمنأجلأنيستغلكومنأجل
أكون أن وأريد باألمان، معك وأحس أحببتك، وأنا أخرى، قروًضا يطلب أن

تنقذنيمنه! معك،عشيقتك،وقحبتك،وحبيبتك،وأريدأن

أن إلى يتبدل، وجههخاللهما كان لدقيقتين، ُصعق،صمت كَمن كان إليه، نظرُت
ارتسمتعلىوجههمالمحقاسيةوغاضبة،وقال:

أخبرتني، أنك جيد ساعده، الذي البنك يخدع يخدعنا، أن يريد إذن، هكذا -
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عليه أقام البنك السجن، في به سأزج تخافي، ال أنِت ينساه. لن درًسا سألقنه
دعوىلتراكمالفوائدعليه،وستحيلالمحكمةشقتهإلىالمزادبعدمصادرتها.
عنه تنفصلين وسأجعلك مشروعك، لك سأفتح باألمر، لك عالقة ال أنِت
بأبي نفسه، يشبه بَمن قلت، ماذا يستغفلني، أن يريد المحتال هذا رسميًّا،
بك،وسأساعدك ثقتي تعززت بل الموقف، هذا لك أنسى لن إبراهام! األنبياء

كثيًرا.

بنبرةخوفوقلق: أمثلفقلت أنني أنينسيت أتلّبسدوريحتى ووجدتنفسي

أخته، لست بأنني تعلم وأنك أخبرتك، بأنني يعرف أن أريده ال خائفة، لكني -
أقنعك وأن المتراكم، بالدين اإليفاء فترة بتمديد أقنعك أن مني طلب فقد

لمنحهقروًضاجديدة.

بأنيأخته، التمثيل هوأعرف،لكنهيستغلنيمنأجلمصلحته،وأجبرنيعلى -
لكنيالأستطيعأنأخدعك.

بعيدةوقال: أنهيفكرفيأشياء إلّيمتأماًلوبداواضًحا نظر

كللطفهوكرمهوحديثهالراقيعنالتمدنوالتحررلميكنسوىجلداألفعى. -

الخليل. آدم أفكرفيتأجيجالشكفي جلداألفعى!سألتمستغربةوأنا -

أنهخطى العاداتوالتقاليدلمجرد ثقل نفسهقدتحّررمن يعتقد البعض نعم،  -
أو الفكرية والكتب الروايات بعض وقرأ عليه معتاًدا كان عما مغايرة خطوة
أوروبيًّا، سلوًكا وسلك والنقدية، األدبية المصطلحات بعض وتعلم التراثية
كل جلدها تغير التي األفعى مثل جلده، غّير وإنما يتغير، لم الحقيقة في لكنه
لنا يقدم كان لقد الجلد! تغيير من بكثير أعمق التحرر تتغير. ال لكنها سنة،
كما لكنه الشرقية، العادات متجاوز التفكير، أوروبي متحضر، كإنسان نفسه

الكذبوالخداع. يبدولميتخلصمن

عالمات ارتسمت الخارجي، الباب جرس رنين سمعنا بالذات اللحظة تلك في
الدهشةعلىوجهه،وقال:

أنتظرأحًدا. منترىيكون؟ال -
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فظهر صغير، جهاز على وضغط الداخل من الغرفة باب جانب إلى متجًها وقام
إلّيمستغرًباوقال: الخليل،زوجي،نظر آدم الجهازوجه علىشاشة

أن والمفروض متأخرين، وصلنا بأننا أخبرته لقد وكيف، هنا، إلى به أتى من -
آدمفونهايدن! يأتيمع

تبقىمعهفقط: تريدأن التي أمّثلدور فيهاهلعوأنا بنبرة فقلت

له! تفتح أاّل ماذاسنفعل؟أاليمكنك -

أفتح. بدأن الفناء،ال أنهرأىسيارتيفي أكيد ال،غيرممكن، -

تتعاملمعهوكأنكلشيءكماكان. أرجوأن -

التخافي. -

فتحها المالبس، خزانات إلحدى مسرًعا توجه ثم الباب، فتح زر على ضغط
ومؤخرتي أنا قمت بينما الحمام، غرفة ودخل وجوارب، وحذاء وبدلة قميًصا وسحب

تحرقنيألرتديمالبسي!

لمتمضدقائقحتىكناعلىأهبةاالستعدادالستقباله،غادرناالغرفة،ألقيتنظرة
منسياجالطابقاألولفرأيتهيقففيوسطالصالةوبيدهالبرنس،رفعرأسهإلىاألعلى
فالتقتنظراتنا،ارتسمتعلىوجههابتسامةشيطانيةيمتزجفيهااالبتذالمعالغيرة،بينما

ابتسامةغامضة. آدمجوردانوحياديًّامع كانوجه

مجيئه يبرر وهو باأللمانية قائاًل زوجي وبادره تصافحا، الصالة، في التقينا حينما
أخبرني إذ األلمانية، أتحدث ال ألني منه فهمته ما وهذا إبالغ، أو اتصال بال المفاجئ
وقد تغير، قد اللقاء مكان يأتيألن لن بأنه أخبره هايدن فون آدم أن له قال بأنه بالعربية
إلى بنفسه وأتى سيارته صعد لذا معهما، يكونا أن يود لم جوردانو آدم بأن هو فهم
عن شيًئا مني يسمع لم فكأنه معه، جوردانو آدم تعامل طريقة استغربت لكني المكان،
ما له روى بل ا، حقًّ أخته وكأنني التعامل، في معه انبسط إذ الخليل، بآدم حقيقةعالقتي
أحبتني التي إيفا ابنته إلى وتعّرفي بيته إلى ذهابنا ثم معه لحظةخروجي منذ معي جرى
كثيًراولمتودأنتفارقني،بلأصرتعلىأنأعودللسهرمعها،وقدوعدتهابذلك!هذا
ماأخبرنيبهآدمجوردانوبالفرنسيةموضًحاالحديثالذيداربينهما،بلصاركلمنهما
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انتبهت لزوجي قاله ما لي يترجم جوردانو آدم كان وبينما لآلخر! يقوله ما لي يترجم
إلّي! لنظرةزوجي

فيالحياةثمةنظرةمامنشخصما،اليهممنهوولكنالنظرةهيالمهمة،نظرة
لنننساهاطوالالعمر،العينانوالنظرةتبقيانأماممخيلتناوالُتمحىمنذاكرتناعلىمّر
السنين،ومنهذهالنظراتتلكالتيوجههاليزوجيبينماكاناآلخريترجمليبلطف

بينهما. مادار

كانوجهزوجيمتشنًجاوهويرسمابتسامةصفراء،ابتسامةأقربإلىالتكشيرةالتي
خسارات قدم الذي نظرة الغامضة، المنتصر نظرة إلّي نظر العظمية، الجماجم بها توحي
المزيف بالفرح ممزوجة والتشفي الشماتة فيها نظرة كثيًرا، االنتصار يفرحه فلم فادحة
آدم عند بمبيتي مراده فقدحقق أنساها، ولن لم نظرة المقهورة! والغيرة البارد، والغضب
لكنها ربما، دقيقة نصف سوى تستمر لم نظرة ذلك! ولي له يغفر ولن لم لكنه جوردانو
لنفسه انتبه ثم وبينه!، بيني فاصاًل ومتماسًكا عريًضا أسمنتيًّا تنصبجداًرا أن كافية كانت
آلثار انتبه وقد سيما ال يعيشه كان الذي النفسي الصراع ذلك يداري كيف يعرف فلم
الوضع. تتناسبمعكل بلهاءال العضوالمصعلىجانبرقبتي،وفجأةقالليجملة

أناجائع..،هلفطرتم؟!  -

ال،لمنفطربعد. -

نظرة إلينا نظر إذ اللحظات، تلك خالل يفكر جوردانو آدم كان بماذا أدري وال
بالفرنسية: بيدهكينجلسعلىالصوفاوقاللي حيادية،وأشار

المغادرة. لنأكلهقبل سأعدشيًئاما -

الجملةنفسها. له أنهقال باأللمانية،ويبدولي إلىزوجيوكلمه التفت ثم

توجهآدمجوردانوإلىالمطبخدونأنينتظرسماعجوابنا،بينمااقتربزوجيمني
أذنيوقالجملةمبتذلة: برأسهوكأنهيهمسفي ومال

كيفكانهذاالخنزيرالنمساوي،هلناككبشكلجيد.؟هلانبسطتمعه؟! -

الذي والغضب فيها الذي االحتقار أخفي أن أستطع لم نظرة إليه نظرت لحظتها
يشعمنها،فارتبكوقالبمزاح:
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كنت إن سألت أنا بالمقدسات؟! كفرُت هل قلت، ماذا بك؟ ما أف، أف، -
أنكما واضح ال. ال. يكون؟! ما أحسن على بالواجب قام وهل معه، ارتحت
كنتمامنسجمينعلىاآلخر،واضحمنالعضعلىرقبتك،ماعلينا،أخبريني،

فاتحتهبموضوعنا! هل
المكر عرفت اللحظات تلك في لكني ومكرهن، النساء خبث عن كثيًرا سمعت
والكيدوالخبثفينفسي،لمأكنأتوقعأننيكذلكأبًدا،فماأنذّكرنيبموضوعهحتى

له: ابتسمتبكبرياء،وقلت
في عجين إلى حّولته لقد المغربي؟ جمالي أمام األوروبي هذا يصمد وهل -
تأجيل إنموضوع قال أمرك، في ينظر بأن أريده،وعدني ما كل يدي،سيوّقع
للتأجيل، القانونية اإلمكانيات كل استنفدت ألنك سهاًل، ليس الديون دفع
التدخل إلى سيسعى لكنه البنك، قبل من قانونيةضدك إلجراءات وستخضع

إليقافأيإجراء،وأنعليكأنتكونمطمئنًّا.
إذقاللي: أنهلميرتحإلجابتيكليًّا إلى انتبهت

في ضدي شكوى قدم البنك المحكمة، قبل من األخير اإلنذار وصلني لقد -
سيصدر وإاّل األخير اإلنذار وصولك من يومين قبل استلمت وقد المحاكم،
سوى يبق ولم ال، أو المحكمة حضرُت سواء أسبوعين خالل الحكم بحقي
الذي المسؤول المدير وهو الدعوى، ويوقف البنك يتدخل لم ما قليلة أياٍم

السياقاتاإلدارية. التدخلمتجاوًزابعض يمكنه
مبدية تهدئته محاولة فقلت لي، بالنسبة القّيمة المعلومات بهذه أعرف أكن لم

الوضع: بينمافيذهنيتجريالخططلالستفادةمنهذا تعاطًفامعه،
كالعجين لقدصار لك قلت مًعا، ونريده تريد كما تيأس،كلشيءسيكون ال -

فييدي،لقدكانمتجاوًبامعيومتفهًمالماطلبتهمنه.
باستفزازوغضب: فيهاشكوقال إلّينظرة نظر

المحكمة ويفاتح يوافق متى رحمته أنتظر وأنا فيك ينيك هو لدي، وقت ال -
كي نقًدا مااًل منه اطلبي بشيء؟ وعدك هل ثم، ضدي، البنك شكوى بإيقاف

المتراكمة! الفوائد ليعطيكمبلغ أستطيعتسديدديوني،علىاألقل
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المتراكمة،كمهي!سألت. الفوائد  -

إيقاف سيتم دفعتها إذا المتراكمة، الفوائد هي يورو ألف وسبعون خمس -
اعتيادي. الدعوىبشكل

مدينة من القادمة الفقيرة أنا روحي، في كالسرطان نمت قد الجشع نزعة كانت
العدمية، النيتشوية، أنا القاسي. الفقر خط تحت فيها أهلي يعيش والتي صغيرة، مغربية
خبيثة، جشعة، امرأة مثقفة، عاهرة عاهرة، إلى بوعي لتتحول تتجه التي أنا المتحررة.
سوىتحطيمهذاالرجل،تهيمنعليهانزعةاالنتقاممنهذاالرجل ليسلهااآلنمنهمٍّ
وكأني بمكر سألته لذا منه! عليه الحصول يمكن ما على واالستيالء منه، والتخلص

بريًئا: أتعاطفوأسألسؤااًل

ألًفا وسبعين خمس وصلت فوائده بحيث اقترضته الذي المال هو أين لكن، -
به؟! اليوروات،ماذافعلت من

آدمجوردانو على بصره مركًزا المطبخ ناحية ونظر الصالون أرجاء في بنظره جال
لنافرصةالكالم،وليفكرهوعلىطريقته ليتيح تباطأفيالمطبخ أنهقد الذيكمابدالي
فيالردوالتعاملمعالوضعالجديدالذينشأبيننامنذساعةبعداعترافيله،وقالبيأس:

التنظيمات ألحد ا مقرًّ صارت عمارة، فوقها بنيت حمص في أرًضا اشتريت -
المعارضةالمسلحة،ُقصفتبَمنفيها،وسويتمعاألرض،ولمأستفدمنهذهالقروض

التيأسكنها! الشقة سوىشراء

باأللمانيةوالفرنسية: لنافيكلمتين ليقول آدمجوردانو أقبل اللحظات فيتلك

سيداتيالجميالت،تفضلوا! -

وأثناءتوجهناللمطبخقالليزوجيبالعربيةهامًسا:فاتحيهأماميوْلننِهالموضوع
الجبن المائدةجاهزة،حيثصحون كانت المطبخ دخلنا له:سنرى!وحين فقلت اآلن!
المحمص،وحلوى الخبز دورقها،وقطع في والقهوة البرتقال، وأكوابعصير والزيتون

الثالثة! لنانحن أمامكلكرسي المعدةلالستخدامموزعة النوتيال.الصحون

يفقه ال التي بالفرنسية قائلة جوردانو آدم بادرُت حتى المائدة حول جلسنا أن ما
فيهازوجي:
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أنيسحب يريد هو معه، تحدثت واآلن الغرفة، في به بماحدثتك تعرف أنت -
المقامةضده. الدعوى المحكمة البنكمن

آدم وجه اجتاح خفيًّا غضًبا أحسست حتى الدعوى سحب جملة ذكرت أن ما
أيًضا: بالفرنسية باسًما،وقاللي لثواٍنلكنهاسترخى جوردانو

لك، شقته عن يتخلى سأدعه علّي، األمر اتركي اللغة، هذه يفقه ال أنه جيد -
تواجدنا أثناء صدفة حدثت صداقة بعالقة وهو أنا ارتبطنا علّي! األمر اتركي
واآلن الليلة، تلك معنا كانا اللذين اآلخرين الرجلين مع "الساونا"، حمام في
يكنعفويًّاوالمصادفة، لم "الساونا" إلى المرة تلك في بأنحضوره لي تبين
يبدو أنهكما ويبنيعالقةصداقةالسيما علينا يتعرف بتخطيطذكيكي وإنما
ليقدعملبحًثاعنيباعتباريمسؤواًلعنقسمالقروضفيالبنك،بعدذلك
كبير، بأنهمخادع لي تقريًبا،لكناآلنتكشف أسبوعيًّا الحمام لقاؤنافي تكرر

سأجعلهيدفعثمناستغفالي.
كيف؟ -

اتركياألمرعلّي! الشقةباسمكبحجةمنعمصادرتها، سأدعهيسجل -
أننيأتحدثعنه إلىشفتيناوإلىكلكلمةتصدرعّنا،كانيدرك ينظر كانزوجي
معآدمجوردانو.فجأة،التفتآدمجوردانونحوزوجيوأخذيحدثهباأللمانية،لمأفهم
إلى ثم الدهشة إلى المفاجأة من تحول زوجي، وجه تحوالت ألمح كنت لكني شيًئا
آدم نبرةصوت بجدية، يتحدثان كانا المصطنع. الهدوء إلى والعصبية، المكتوم الغضب
جوردانوكانتحاسمةوصارمةوجادةوسلطوية،ثمسادصمتمليءبالتوتر،ويبدوأن

التعاملمعزوجيلصالحي! آدمجوردانوبدأخطتهفي
زوجي توجه حينها الحوار، فرصة لنا ليترك المطبخ مغادًرا جوردانو آدم نهض
منه يطلب الغبي الحيوان هذا بأن بتعجب قائاًل الحوار، بمضمون وأخبرني نحوي
فربما قال، كما أولي وقائي كإجراء المصادرة من عليها خوًفا باسمي شقته يسجل أن
الفوائد استرجاع أجل من المزاد في وتطرحه البيت وتصادر ملكيته المحكمة ستحصي
والديناألصلي،لكنهسيسعىإليقافاإلجراءاتإكراًمالك،ومعذلكينصحهبتسجيل

البيتباسمي! ملكية
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أحسسُتباالرتجافوبقشعريرةلذيذةتسريفيجسديماأنسمعتباقتراحنقل
مستحيل ذلك بأن له وقلت مصطنًعا وزهًدا قاطًعا رفًضا فأبديُت باسمي، الشقة ملكية
وأناالأقبلذلك،فهذهشقتهالتيخرجبهامنهذاالقرضالثقيل،إلىجانبأننيقانوًنا
نستطيع فنحن هنا، ليست المشكلة لي فقال األمر، سيكشف وهذا أخته، ولست زوجته
ذمتيكملكيةخاصة الشقةمن المهمتخرج أنكزوجتي. إلى اإلشارة الملكيةدون نقل
أو ديونه عن يتنازل لن البنك أن يعني هذا أن إال عليها، اليد ووضع مصادرتها يمكن

الدعوى! يسحب
بالسعي أنا وعدته شقته، في رغبتي وعدم أجله من للتضحية استعدادي وإلبداء
لدىآدمجوردانوحتىإذاتطلباألمرأنأعيشمعهكعشيقةرسمية،المهمأنيحققلنا
بارعة، ممثلة أنني ويبدو والغدر، المكر هذا كل داخلي في أن أعرف أكن ولم نريد! ما
بأن متوساًل لي وقال يشكرني! وكأنه كفي على ليضعها كفه الخليل آدم زوجي مّد إذ
أفعلكلمايريدهمنيهذاالحقيرجوردانووالأعترضعلىأيشيءيفعلهبي!لحظتها
اسمه الذي الزنيم والديوث الحقير القواد هذا تدمير على تصميًما أكثر نفسي وجدت

الخليل! آدم زوجي
لم المكان، وغادرنا آدمجوردانو سيارة إلى الصيفي،صعدت المنزل غادرنا حين

المهمةكمايجب! أنجز بمايعنيعلّيأن بعينيه يقلزوجيشيًئا،وإنماغمزلي

* * *

اليوم ذلك عدنا أن بعد مساء، الوقت كان الصوفا، على قبالتي تجلس كانت
غاضبة نظراتها كانت التقينا وحين إيفا! مع الليل قضاء علّي حيث الصيفي، البيت من
إذن نفسها: مع تمتمت العض، نتيجة رقبتي في الذي االحمرار إلى نظرت ومتفحصة،

أيًضا! فعلها
المجاملة، كلمات بعض تبادلنا وإنما جدي حديث دونما مًعا الوقت لبعض بقينا
كانتغاضبةمنيألنهاكانتمتيقنةبأنوالدهامارسمعي،ظلتطوالالوقتتنظرفي
هاتفهاالمحمولوتكتبفيه،ثموضعتسماعةفيأذنيهابعدأنربطتهابجهازالهاتف.
أفهمغضبها أنيغيرموجودة،وكنت أو تتجنبني أيةجهةسوايوكأنها إلى تنظر أخذت
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طواعية! وملكها وجسد روح لها فأنا مستحق كعقاب ذلك وأتقبل لي وإهمالها مني
فجأة،نظرتلينظرةمتفحصة،نهضتعنالصوفا،توجهتللسّلمالدائريوقالتلي:

تعاليمعي. -
أن إلى خلفها، أسير قمت مربيتها، تتبع التي الطفلة أو المطيعة، الجارية وكما
جلدية صوفا على والجلوس بالدخول لي فأشارت الباب عند وقفُت غرفتها، دخلت
بـأنهاتأمرني حمراء،كانتوكأنهاتأمرطفلةصغيرةمطيعة!وكنتسعيدةبذلك،سعيدة

فأطيع!
النوم سرير عمقها في جيد. بشكل مقسمة الصالة، وتشبه كبيرة نومها غرفة كانت
باللوناألحمروعلى البابصوفاجلدية بالضبطوقرب له المقابلة الجهة العريضوفي
تصطف عليها رفوًفا تضم مكتبة الجانبين وعلى نفسه، باللون جلديان مقعدان جانبيها

الكتب!
فيغرفتهاوقربسريرها، أنا فها يمكننيوصفه، بفرحغامرال أشعر وأنا جلسُت
الجلدي غالفه على ضخًما جلديًّا كتاًبا واستّلت الرفوف أحد إلى هي ذهبت بينما
بهدوء، تقدمْت للمسيحيين. المقدس الكتاب أنه فعرفت للصليب، نقش ُحفر السميك
نظرت جانًبا، الكتاب جانبي،وضعت إلى الفكر،جلست بانشغال تشي مالمحها أن إال
في لذيذة قشعريرة سرت بالمفتاح. الداخل من وأغلقته إليه قامت الغرفة، باب إلى
أنها يبدو موضع على الكتاب فتحْت جانبي، إلى لتجلس عادت ذاك، لتصرفها جسدي

بتوتروخشوع: لقراءتهلي،رفعترأسهاوقالت خصصته
التاسع التكوين،اإلصحاح القديم،منسفر العهد النصمن سأقرأعليكهذا -

عشر.
البشرةمعنمشخفيف المشمشية المراهقة، الفتاة ارتبكُت،لمأكنأتخيلأنهذه
أريدها ال فأنا بالخيبة، شعرت بل المقدسة، والكتب بالدين مهتمة والفم، الخدين على

متدينة،فأجبُتبصوتخافت:
كتبكم في كثيًرا أعرف أنيمسلمة،وال متدينة،كما لكنيلست سأستمعلك، -

المقدسة.
إلّينظرةمتأملة،وركّزتعلىشفتيوفمي،ثمقالت: نظرت
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الحكاية. الضير،استمعيفقط،فهوباب -
أبتسمبمرح: المثيرةنحوشفتيوفمي،وقلتوأنا أعجبتنينظراتها

سأستمع. -
تقرأمتأنية: وبصوتهادئتخللتهرجفةوتوترخفيفأخذْت

في  يسكن  أن  خاف  ألنه  معه،  وابنتاه  الجبل،  في  وسكن  صوغر  من  لوط  صعد 
في  وليس  شاخ،  قد  أبونا  للصغيرة:  البكر  وقالت  وابنتاه،  هو  المغارة  في  فسكن  صوغر. 
معه،  ونضطجع  خمًرا  أبانا  نسقي  هلم  األرض.  كل  كعادة  علينا  ليدخل  رجل  األرض 
مع  واضطجعت  البكر  ودخلت  الليلة،  تلك  في  خمًرا  أباهما  فسقتا  نسًل،  أبينا  من  فنحيي 
أبيها، ولم يعلم باضطجاعها وال بقيامها، وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة: إني قد 
من  فنحيي  معه،  اضطجعي  فادخلي  أيًضا  الليلة  خمًرا  نسقيه  أبي.  مع  البارحة  اضطجعت 
أبينا نسًل. فسقتا أباهما خمًرا في تلك الليلة أيًضا، وقامت الصغيرة واضطجعت معه، ولم 
يعلم باضطجاعها وال بقيامها، فحبلت ابنتا لوط من أبيهما، فولدت البكر ابًنا ودعت اسمه 
عمى،  بن  اسمه  ودعت  ابنا  ولدت  أيًضا  والصغيرة  اليوم،  إلى  الموآبيين  أبو  وهو  موآب، 

اليوم. إلى  بني عمون  أبو  وهو 
برغبة البعض لبعضنا ننظر كّنا باألسئلة، مليئة لحظاتصمت امتدت صمتْت، ثم
عمياءغيرواضحة،وإلدراكيلرغبتها،أحسستبالجرأةفأردتاختراقهذاالحاجزمن

الصمتفسألت:
الخمر. بابنتيهويشرب يزني أن لنبيٍّ الحكاية،غريب،كيف وماذاتعنيهذه -

إلّيمتأملةوقالت: نظرت
بار. نبيًّاوإنماهورجل أواًللوطليس  -

نبي. لكنهفياإلسالم -
ابنتاهَمنأسقيتاه ا،المهمهناأنهذهالقصةغيرصحيحة،فليس ليسهذامهمًّ -
األولى فحملت بهما! وزنا مخدًرا، عصيًرا أسقاهما الذي هو وإنما الخمر،
ابنهالملجألأليتام،واألخرىربما انتحرت،فسّلم منهوهربت،وولدتلكنها
الطبية العيادات إحدى في إلجهاضها أسرع لكنه حملت، سنها صغر بحكم

الخاصة.
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أصبتبصدمةهائلة،أدركتأنهاالتشيرإلىالنصالذيقرأتهوإنماتشيرلنفسها،
زوجته عن لي حكى جوردانو آدم فاألب األمر، علّي واختلط انتحرت! التي وألختها
وابنتهالتيانتحرت،لكنهاكانتروايةأخرى!ولمأمتلكالشجاعةإلىأنأسألبوضوح

لها: وإنماقلت
القصةجرتلكنبشكلآخر. هلتقصدينأنهذه -

في يفور كان الذي واأللم الغضب بأشعة فأحسست إلّي نظرت للحظات، صمتت
اآلخر مواجهة في بنفسها تلقي ذئبة وكأنها نحوي وتوجهت بجسدها استعدْت داخلها،

بالغضب: الزاوية،وقالتبصوتمشحون بعدأنوجدتنفسهافي
نعم،جرت،وهذاالوحشالذياسمهأبي،هولوطهذاالزمانلكنليسبريًئا -
كمافيالحكاية!فحتىفيالكتابالمقدسفلوطليسبريًئا،وليسكماتقول
الحكايةأوكماسطرهارجلالدينالذيأعّدهاوكتبها،فليسمنالمعقولأن
بابنتيه،وحبلتامنه، ثمزنا نائم، بينماهو الخمر يكونلوطشيًخاهرًماوُأسقَي
أنه كما شابًّا، وليس شيخ إنه ثم فعلها، فكيف نائًما، كان أنه واضح هو فكما
فعلهاعشيقك، مثلما فعلها للحقيقةهو لغز،واألقرب يعنيفياألمر سكران،
هي أمامك والتي منه، ولدت ألنها انتحرت منهما واحدة بابنتيه، فعلها الذي

الثانية. ضحيته
وجدُت الذي المنحط األخالقي الوضع من الرغم وعلى اللحظة، تلك في
فّكرت نيتشه، ومعشوقي فيلسوفي بها نادى التي القوة" "إرادة استحضرُت فيه، نفسي
نفسي وجدت ولغته..نعم، فيلسوفي مستلهمة بأفكاري شطحُت زرادشت، طريقة على
تخفي كم جوردانو آدم عالم في الباهرة األناقة هذه أن كيف اكتشفت مضيئة، عتمة في
أبدأمننزعاتاالنتقام أبدأ!هل أين تحتهامنقسوةمرعبة،لكنيلمأعرفلحظتهامن
المشاعر هذه مزيج من أو اآلدمي، الوحش جوردانو آدم من أو الخليل آدم زوجي من

تتداخلفيأعماقي،ووجدتنفسيأسألها: التي والصراعات
أينكانت؟ وأمك! -

تتوقعهفقالت: بوغتتبسؤاليوكأنهالمتكن
السادسة. أنافي أمي؟أميماتتقبلعشرسنوات،حينكنت -
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بعدلحظةصمتانتبهتلداللةسؤاليالسيماحينمارأتالدهشةواالنزعاجعلى
وجهيحينسمعتإجابتهافقالتمستنكرة:

هلقاللكشيًئاعنأمي؟ -
ال. -

بلى،واضحأنهحدثكعنها،وإالِلمهذااالنزعاجعلىوجهكحينسمعت -
أنهاماتتقبلعشرسنوات؟!
الحقيقةظننتهاقدهجرته.  -

ال،لقدانتحرت،وجدهامنتحرةفيالبانيو،مثلأختيالتيوجدهامنتحرةفي -
أيًضا! غرفتها

ماذا؟قلتمصدومةبخوفودهشة. -
كانت حيث لنا، زيارة في كانت التي المتزوجة أختها مع أمي خان لقد نعم، -
لقضاءبعض إلينا أنماتزوجها،وجاءت بعد ابنها باريسمع في تعيشهي
لي روت أختي لكن حصل، ما تفاصيل أعرف ال بعمري، كان ابنها الوقت.
غرفة إلى الليل في هو تسلل فقد أمي، انتحار من سنوات بعد القصة تفاصيل
وتعالى بغرفتي، سريًرا له أعددنا قد كنا ابنها لوحدهاألن تنام وكانت خالتي،
استيقظت أختي مقرفة. أوضاع وفي السرير في لهما انتبهت التي أمي صوت
علىصراخأميوشتائمهالكليهما،لكنالذيآلمأميأنأختهاأخذتتهينها
في لها زوجها هجر في السبب وأنها والباردة، والمعقدة، بالقبيحة ها وتسمِّ
صحوت حين لكني الليلة، تلك تفاصيل أتذكر ال إليها. والمجيء الفراش
إلىغرفتها أمي اليومدخلت ذلك ابنخالتيوالخالتي!وفي أجد لم صباًحا
تخرج. ولم بالغرفة، الملحق الحمام في حماًما تأخذ أن تريد أنها واّدعت
فقد تنتبه، لم أختي حتى وريدها، وقطعت خلفها، الباب أغلقت قد كانت
بينماكنت الجامعة إلى البيت لذاغادرت أميفيحمامغرفتها أن تظن كانت
الغرفة إلى الدخول وأراد البنك من هو عاد أن بعد المدرسة..وعصرا في أنا
الباببقوة،اتصلبهاهاتفيًّا،لكنالجواب، وجدهامغلقةمنالداخل،طرق
لكن اإلسعاف استدعىسيارة األمر، ليكتشف الغرفة البابودخل قفل فهّشم

الحياة! فائدة،كانتقدغادرت بال
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وقالت نفسها على تكورت عينيها، في يترقرق والدمع وترتجف، تتحدث كانت
بصوتينحب:

بأختي، فعله وما بها، فعله ما له أغفر لن تحدثني، أحسها أحياًنا كثيًرا، لها أشتاق
وبي.

والحنان الدفء عن باحثة وتلوذ ترتجف كانت الحتضانها، فأسرعت إلّي، مالْت
إراديًّا وال بقوة، احتضنتها ألنني والجنون، الجرأة، جاءتني أين من أدري وال عندي،
استجابت بشبق، علىشفتيها وأطبقتشفتي بالقبل، عليه وانهلت نحوي رفعتوجهها
للحظات إلّي نظرت نافرة، تراجعت فعلت. ما إلى وانتبهت أفاقت لكنهاوكأنها للحظة،
لتقبلني وجهها ومدت رقبتي على كفها وضعت وفجأة الالحقة، خطوتها تدرس وكأنها
تحتي، بشبق مستسلمة وهي أعريها، وبدأت تحتي وألقيتها بها فمسكت حارة، قبلة
وكأنناحددنا نتعانق كنا هناك، إلى الريانوهبطت المشمشي فيجسدها أسافر وأخذت

مصيرناوقدرنا.

* * *

لمألتِقآدمجوردانوتلكالليلةإالعلىمائدةالعشاء،فبعدساعتينقضيتهاكالحلم
أنها أحسست الحمراء الجلدية الصوفا على وجلوسنا سوية استحمامنا وبعد إيفا، مع
بها،وكنت بهاحيثتعلقت لقائي أمامي،بلتعلقتبيمثلماكنتحين صارتضعيفة
تتخلعن لم لكنها لي، الكلية وطاعتها برضاها عشيقتي إلى تحولت بل أمامها. ضعيفة
أكن لم ذلك من الرغم وعلى سعيدتين! كنا حركاتها، في قلياًل فتتدّلل الطفولي نزقها
عن الروايتين بين الصارخ التناقض من شديدة حيرة في وكنت معي، يجري ما أصدق
أمهاوأختها،وبصراحةصرتالأثقبماسمعت،فهناكشيءلمُيقالفيكلتاالروايتين!
والبهجة الهدوء كان التلفزيون. نشاهد الصالة في الثالثة نحن جلسنا العشاء بعد
لكن وارتياح، تشكر فيها نظرة إلّي فنظر لذلك األب انتبه وقد إيفا، وجه على واضحين
االبنةقالتلهبشكلمفاجئبأننيسأنامفيغرفتهاالليلة،استغرباألبذلك،لكنهبعد
حول ال له أقول وكأنما كتفّي فهززُت وافق، باالرتباك، المشحون الصمت من لحظات

لناوالقوة!
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آدم زوجي قرض قضية عن يحدثني أخذ ا خاصًّ انتباًها ابنته وجود يعير أن ودون
عن سألني ثم باسمي، الشقة تسجيل على سيجبره بل سيقنعه بأنه موضًحا الخليل،
أريد بأنني له وأوضحت محدد، بشكل أجيبه أن أستطع فلم فيه، أفكر الذي المشروع
فقال منه، المال لطلب أضطر أن دون نفسي على وأنفق وبوضعي بنفسي أستقل أن
أعرف ال لكن إلنشائه! قرًضا منحي على البنك يعترض ال بمشروع لي سيفكر بأنه لي
أن وعلّي هنا، أيام بضعة أتجاوز لم فأنا مني، أكبر لعبة دخلت قد بأنني أحسست لماذا
بينما القانوني، وضعي ويستقر األلمانية اللغة وأتعلم الوضع أستوعب حتى أهدأ أكون
الثالثي، لمشهدجلستنا أنظر وأنا فجأة، االنتقام! ودائرة والعهر التقحب عالم أنادخلت
تهيمن التي االنتقام نزعة من أخفف بأن فّكرت البهي، الصالون ذلك في المسترخي،
المرير، واقعي من انتشلني بأن العمر خدمة لي قّدم األحوال كل في الخليل فآدم علّي،
وهويعيشظروًفاصعبة،وخسارتهمريرة،لذاانبثقتفيذهنيفكرةاستغربتلها،وهي
ابنته إيفا مع سأكون نفسه الوقت وفي جوردانو آدم وأتزوج الخليل آدم عن أنفصل أن

نهار! دائًماوليل

أن لي كيف لكن وخوف، ونشوة فرح تجتاحني، االنفعاالت من بدفق أحسست
الغريبة، العائلة أعّبرلهماعنفكرتي،والأدريكيفغمرنيإحساسبأنيجزءمنهذه
مليئة بهدوءوتحببونظرةخاصة لها إليفا،وقلت التفتُّ بحريتي، أتصرف أن ويمكنني
النمسا، في وجودي ويخص يخصني أمر في والدها مع أتحدث أن أريد بأني بالوعود
وحينما ببطء، فنهضت رجاء، فيها ابتسامة مع لها غمزت لكني مستغربة إلّي نظرت
وحينما أكيد. مكاني: من فأجبتها سأنتظرك، هناك من قالت السلم، منتصف في صارت
ما يجري، الذي ما وقال: إلّي جوردانو آدم التفت الباب إغالق وسمعنا غرفتها دخلت
هذاالتغيير،نحنمنذمايقاربالسنةلمنجلسسويةعلىمائدةالطعام،أيسحرلديك

علىاآلخرين!

الجشع لكن المنتحرة، وابنته زوجته قصة ذهني في طرأت اللحظات تلك في
والطمعونزعةالتملكوتفكيريفيالقرضكانأكبروأقوىمننزعتيلمعرفةالحقيقة!
وفجأةانتبهتإلىأنكلاّدعاءاتيعنالتفلسفونيتشهواإلنسانالخارقالمتعاليكانت
أنامزيفة!لكنيسرعان كلهامغامرةومتعةفكريةوليسقناعةحقيقيةوإيمانفلسفي!كم
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عالقة لها أفكار من نفسي في دار ما قمعت لذا مزيف، كله العالم بأن نفسي أقنعت ما
نزاهتي بأسئلتيعن ألقيت بحيث اإلغراء كانمن أنكالمه إلىجانب الفكرية، بالنزاهة
في إذسعيتألعّبرعماخطر تجاهه، الضمير تأنيب تجنبني طيبة ببادرة واكتفيت جانًبا،
سيشعرني ذلك ألن السجن، في الخليل بآدم البنك يزّج أن أريد ال بأنني له فقلت بالي
إلى قانونيًّا ذلك يسبب أن دون رسميًّا عنه االنفصال في يساعدني أن أتمنى بالذنب،
يحفظ زواًجا أخرى مرة الزواج يمكنني وربما منه، أتحرر أن يمكنني كي إقامتي، إلغاء

ليكرامتي!
الأدريكيففهمكالمي،لكنهأخذبكفيوضغطعليهاووجههيكتظباالنفعاالت
شرًطا وسأضع ضده، البنك إجراءات أوقف أن سأحاول ذكية، امرأة أنت لي: وقال
هناك ستكون ربما عنه، انفصالك قضية حول محامّي مع وسأتحدث يطلقك، بأن عليه
وفي االنفصال، في موقفك يدعم الذي القانوني المخرج سأجد لكني التعقيدات بعض
وبعد موقفكما، لتراجعا أشهر ستة عن تقل ال مهلة المحكمة ستمنحكما األحوال كل

النظرفيمستقبلك! االنفصاليمكننا
الحنانوالتوسل فيها نظرة إليه يدهونظرت وبحركةمدروسةوماكرةضغطتعلى
صارت أنها يبدو إيفا، إلى الذهاب علّي أوه، له: قلت شيًئا تذكرت وكأني ثم والرغبة،
أهدأ،تحتاجنيوتحتاجحنانيربماواهتمامي،فأنتعلىالرغممنكونكوالدهالكنك

الليلة! أقابلك إليها،والأدريإنكنتسأستطيعأن رجل!سأذهب

* * *

بعينّيزوجي عيناي والتقْت البيت إلى الخجلحينعدت اعتراني لماذا أعرف ال
آدمالخليل.أحسسُتأننيخائنةوزانية،وأتيتفعاًلمشيًنا،وهيمشاعرغريبةعلّيحتى
قبلأنأتعّرفعليهوأتزوجه،فأناالأعترفباألخالقاالجتماعية،إلىجانبأنينيتشوية
ملحدة،معأنذلكاليعنياإلباحيةوالالغدروالخيانة،علىالعكسفأغلبالملحدين
ومع والفضيلة، الدين دعاة من اآلالف بل مئات من سلوكهم في وصدًقا صراحة أكثر
ذلكشعرتبالخجلللحظات.صحيحأنهدفعنيلذلك،لكنيحينهاتقّبلتاألمروكأنه
لعبة،وصحيحأيًضاأننيكنتفيكاملوعييحينذهبتمعآدمجوردانووعشقتابنته
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لصدمتي انتقاًما زوجي تآمرتضد ذلك فوق وأنني عشيقتي، وصارت معها، ومارست
األعلى مثله مثل زنيم، وديوث قواد كأي معي تصرف وأنه قحبة، إلى يحولني بأن فيه
النبيالتوراتي.بيدأنيماأندخلتالمنزلأحسستبالخجلواالرتباك،لكنماساعدني
إيجابي بشكل األمر وتقبله معي ماجرى بكل مباالته ال هي تلك مشاعري تجاوز على
هو عليه.غريب ماضاعفحقدي وهذا بعملجليل، وقمت ا مهمًّ شيًئا أنجزت وكأنني
من والخجل بالذنب الشعور من تحولت لحظات ففي مشاعره؛ هي وغامضة اإلنسان

قليلةالغير؟! باالنتقام،لحظات إلىشراسةوحقدورغبةفياإلمعان فعلتي،

أخبرتهبأنيرفضتمسألةتسجيلالشقةباسمي،ورجوتآدمجوردانوبأنيسحب
بها! بأنهسيتفاهممعك،سينفذماأطلبهلكنبشروطسيخبرك الدعوى،لكنهقال

موافقتي وعدم البنكضده دعوى علىسحب وافق بأنه حينماحدثته عيناه تألقت
ذلك سيفعل جوردانو آدم إن قلت حين وامتعض قلق لكنه باسمي، الشقة تسجيل على
ألّح منه! طالقي بشرط معرفتي أنكرت لكني الشرط، بذلك إلخباره علّي وألح بشرط،
ألنني عني الدعوى علىسحب وافق جوردانو آدم بأن متحجًجا بالشرط، علّيإلخباره
ألححت إنني وقلت فكذبت بالشرط، يخبرني لم فكيف منه، ا جدًّ ا جدًّ قريبة صرت
يشتمه فأخذ البنك، أسرار من ذلك بأن قائاًل الشرط اإلفصاحعن لكنهرفض أيًضا عليه
عن العرص هذا حدثك هل فجأة: سألني ثم السورية، باللهجة البذيئة األلفاظ بأوسخ
زوجتهوابنته!فاستغربتذلك،وقلت:ال،مابهما!كنتأودأنأعرفمايعرفزوجي،
آدم لكن إيفا، ابنته أو جوردانو آدم رواها التي القصة القصتين، إحدى سيؤيد أنه فأكيد

أكبر! إلىحيرة الخليلروىليقصةأخرىدفعتبي

هندي، رجل مع تخونه زوجته بأن عامين قبل اكتشف جوردانو آدم بأن لي روى
دفعاتصغيرة علىشكل يورو ألف مائتي بحدود المشترك منحسابهما وأنهاسحبت
البنك،ومرةسحبت بالنهايةزوجةشخصلهمكانتهاإلداريةفي البنك،فهي ينتبهلها لم
حدود في كان نقًدا سحب ما المهم، تجميل، عملية إجراء بحجة كبيًرا نقديًّا مبلًغا
إسالميًّا، متطرًفا متديًنا، عربيًّا أحبت فقد الكبرى ابنته أما واختفت. يورو، ألف مائتي
النقال الهاتف ألجهزة  محالًّ لديه وكان جزائريًّا، كان أنه أعتقد أفريقيا، شمال من
عليه القبض ألقي وأنه قانوًنا، وليس الشريعة حسب تزوجها وأنه الساتاليت، وصحون
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الشاكلة أوروبيات،حيثكانعلىهذه فتيات وتنظيم لتفجيرات،وكسب اإلعداد بتهمة
والمغرب الشيشان، من والبقية بينهم، الوحيدة النمساوية هي فتيات، بأربعة تزوج قد
إلى أرسلهن بعضهن وأخريات، آخرين مع عالقة على كان وقيل وسورية، وتونس،
ومنها تركيا إلى هي هاجرت عليها، القبض يتم ال ولكي العراق، إلى وبعضهن سوريا
إلىالعراق،والتحقتبتنظيماتإسالميةهناك،بينماهوقابعإلىاآلنفيالسجن،وأنها
بأاّل يمكنه ما بكل بلسعى الفضيحتين، عن آدمجوردانوصمت منه. قدحملت كانت
ابنته أما الشبهات! الوظيفيةويكونتحت مكانته فتهتز اإلعالم إلى معلومات أية تتسرب

المخدرات! تتعاطى إنها فيقال المراهقة
أن أستطع لم الصدمة قوة ومن بل زوجي، كالم أستوعب أن حينها أستطع لم
كان الخليل آدم لي رواه فما وابنته، بماعرفتعنزوجته أخبره أن أو أناقشهوأحاججه
ما إذا سيفضحه بأنه وهدد جوردانو آدم ضد الشتائم من بسيل روايته أنهى ثم صادًما!
يهدد بأنه وإخباره تهدئته، بمحاولة فاكتفيت الدعوى، يسحب ولم ضغًطا عليه مارس
البنكوليسمنقبلآدمجوردانو،فحتىلو فيالفراغ،ألنالدعوىضدهمقامةمنقبل
نظر حينها بمعاقبته! البنك إصرار من سيزيد بل الدعوى يسقط ال فهذا وفضحه له أساء
إلّيبغضبوقاللي:يبدوأنهكسبكإلىصفه!فحاولتتهدئتهبأننيأقولذلكمنأجل

آدمجوردانو. مصلحتههو،وليسمنمصلحة

* * *

كنتأنتظرالليلبلهفةحاولتطوالالنهاركتمانها.بعدعودتيإلىالبيتوحديثي
وزوجته، ابنته عن الغريبة وروايته جوردانو آدم مع اتفاق من جرى عّما الخليل آدم مع
ليلتينمتتاليتين، أنم إننيمتعبةولم ذهبكلمناإلىغرفته،حاولأنيستبقينيفقلتله

بغيرةساخرةولميقلشيًئا! ابتسامةشيطانيةونظر فابتسملحظتها
التفاصيلعما حاولمساءأنيجارينيويسترضينياللشيءسوىليعرفأكثرمن
بطريقة يسأل ثعلبية، ماكرة بطريقة يراوغني كان كلها، أحاديثنا وبتفاصيل بيننا، جرى
بطريقتي به وتعاملت األسلوب، هذا أعرف كنت كثيًرا. يهمه وال عادي األمر وكأن
موضع في وأهدئه موضع في أغيظه بالتفاصيل، كثيًرا أتالعب كنت فقد مكًرا، األكثر
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أتصل أن مني طلب أنه الغريب لكن عابرة! بكلمات إال إيفا عن قط أتحدث ولم آخر،
الدوام! أبقيهساخًناومتهيًجاعلى أن أمامهوأتواصلمعهاللشيءسوى بآدمجوردانو
آدم سيظن يفيدني، فعاًل االتصال بأن للحظة فّكرت لكني رفضت، البداية في
جوردانوأننيمشتاقةلهوزوجييظنأننيأسيروفقخطته،وهذاماجرى،حيثفوجئ
حينما أحس وكنت بالغربة، هنا وأشعر له، مشتاقة بأنني له فبينت باتصالي جوردانو آدم
بالفعل، بيتي هو بل بيتي، سيكون بأنه فعلق بيتي، في بأنني البيت في عندهم كنت
مرتاًحا كان لكنه به، تحدثت ما يفهم لم زوجي وطبًعا وقت، مسألة مجرد األمر وأن
وتحدثا الهاتف فأعطيته زوجي يحدث بأن مني طلب أن إلى صوتي، في اإلغراء لنبرة
وحدهما، مكتبه، في غًدا يلتقيا بأن اتفقا بأنهما الخليل آدم أخبرني ذلك بعد باأللمانية.

الترقبلمتختِفعنعينيه! التوترونظرات إلىحدمامرتاًحالكن وكان
فيحدود لكني بنفسي، االنفراد أتعجل بأنني له أبد ولم بسالم، المساء ذلك ومر
فون آدم مع للحديث مشتاقة وكنت لغرفتي، انسحبت والنصف عشرة الحادية الساعة
موتر،وتراودنيرغبةفيمعرفةالقصةالحقيقيةآلدمجوردانومعزوجتهوابنته!ولمأكن

يقينيقط! أستغربأنأواجهبصدمةأخرى،فلميعدثمةشيء
فقد نفسي، من واستغربت موتر، فون بآدم اتصلت بقليل الليل منتصف بعد
يكن ولم داخلي، في التي السحاقية المرأة تلك وغادرت األنثوية مشاعري استيقظت
نبرات في والحرارة والمفاجأة بالفرح إذشعرت الوقت، مثلهذا في به أتصل أن يتوقع

الشرقية! الطريقة المدائحواألشواقعلى صوته،وأخذيكيلعلّي
المجاملين، من الصنف ذلك إلى ينتمي موتر فون آدم يكن لم األحوال كل وفي
يفترض لكنه يبالغ، بأنه يعرف أنه من الرغم على صادقة ومبالغاته مجامالته كانت فقد

المقابل! باالرتياحلدى الشعور المبالغاتتمنح أنهذه
وقد فيها! ضمنيًّا اإلجابة كانت التي تخميناته قدم لكنه غيابي، سر عن سألني
افترضأنآدمالخليلسعىإلىاالستفادةمنوجوديليحققمصالحهمنآدمجوردانو
بيت في كنت وإنما االثنين مع أكن لم بأنني الحقيقة بنصف فأخبرته هايدن، فون وآدم

ابنته! آدمجوردانومع
ماأنذكرتلهذلكحتىروىليحكايةأخرىعنآدمجوردانووزوجتهوابنتيه!ما
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رواهليصدمنيأكثرمنكلالروايات!إذأخبرنيبأنزوجةآدمجوردانوقوادةمشهورة
فيباريس،كانتعشيقةلرجلفرنسي،تركتعائلتهاومضتمعهإلىباريس،ولمتكن
في يقعن وحين العاشق دور معهن يمثل حيث فرائسه، يخططالصطياد قواد أنه تعرف
بعد برضا العهر يتقبلن نساء بنانه، طوع مومسات إلى عنكبوتية بطريقة يحولهن مصائده
كانت ابنته إن بل خلفهن! العودة جسور كل حرقهن وبعد وبالحبيب، بالحب صدمتهن
وقد اإلجهاض، على أجبرها لكنه منه، والدها،وحملت هايدنصديق فون عشيقةآلدم
ديًرا دخلت وفعاًل الرهبنة، طريق تختار أن فاضطرت كبرى، أمل بخيبة الفتاة أصيبت
أمها بحقيقة عرفت أن بعد فهي إيفا ابنته أما أخبارها! وانقطعت ألمانيا جنوب في بعيًدا
مع التقاهما مرة ذات أنها حتى منفلتة، فتاة إلى تحولت والدهما وانشغال أختها ورهبنة
فقدتها، التي بدل بطاقةشخصيةجديدة استحصال تريد المدينةوكانت بلدية في والدها
أريدأنأحدثكفيقضيةمهمة! له لهرقمهاوقالت انشغالوالدهاوكتبت فاستغلت

حينهاسألتهإنكانقداتصلبهافعاًل،فصمتللحظاتوقاللي:نعماتصلتبها،
بالحديثعنقضيةتشغلها،لكنهاأخذتتحدثنيعنصديقة ولمأكنأشكفيرغبتها
لهابالعمرنفسهتحبشخًصاأكبرمنها،والتعرفإنكانذلكصحيًحاأمال،فنصحتها
بأنمشاعرالحبالبأسبها،لكنأيتجاوزلذلكمنالناحيةالجسديةسيكونجريمة
لكن صديقتها، ستخبر إنها وقالت ا جدًّ فشكرتني قاصر، ألنها القانون عليها يحاسب
وظنت تصدقها لم تلك أن غير معصديقها تحدثت إنها وقالت ثانية اتصلت ساعة بعد
منك تسمع أن بأننيحدثتكطلبت أخبرتها ذلك،وحينما أيشخصعن تسأل لم أنها
حينها، ترددت المدينة، وسط مقهى في تقابالني أن باإلمكان كان إن وسألتني مباشرة،
الناس؛لذاقلت ابنةآدمجوردانووصديقتهاوهماقاصرتانأمام فأناالأريدأنأظهرمع
الحلهواألفضل، بأنهذا متيقًنا البيتلنصفساعة،حينهاكنت تمراعلّيفي أن لهما
آدم ابنة إيفا كانت الباب فتحت وحين شقتي، جرس رن المحدد الوقت وفي واتفقنا،
من أكبر تبدو هي تعرفين وكما عشر، الخامسة عمر في حينها كانت وحدها، جوردانو
مرحة، ودخلت وحدها، كانت أنها فوجئت المهم، الجسدي، نضجها ناحية من عمرها
ولم الوقت، ومر ومشعة، مرحة كانت وستأتي، لصديقتها العنوان أعطت أنها وقالت
أية هناك ليس إنه وقالت إلّي نظرت لكنها قلياًل، ارتبكت عنها، وسألتها تأتصديقتها،
وأنها موتر، فون آدم هو، الرجل وهذا منها، أكبر رجاًل تحب التي هي وإنما صديقة،
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تكون أن تريد وأنها تعشقه، وأنها تنام، أو تأكل أن وال دراستها في تركز أن تستطيع ال
أخرى ناحية من لكنها ومثيرة، شهية هي فيوضععصيب، نفسي فوجئت،وجدت له،
أمامجمالهاوشبابها، يتردد اواليمكنألحدأن بأنهاجميلةجدًّ قاصر،وأخبرتهابذلك،
لكنهاقاصر،والعالقةمعهايحاسبعليهاالقانون،فأخذتتبكيوتقولبأنهاستنتحرإذا
ماذا سألتها وحينما عصيًبا، موقف كان معها، عالقتي وقطعت البيت من اآلن أخرجتها
سوى شيًئا تريد ال بأنها تقول وهي بعنقي، متعلقة وقفزت كطفلة ابتهجت مني، تنتظر
الثامنةعشرحينها بلوغها لحين السر وتمتعنيعلىطريقتها،وستحفظ تحبني أتركها أن
أنتعيشمعيدون الحينيمكن بالكاملوإلىذلك أزيلبكارتهاوتكونلي أن يمكنني
فبعد بوعدها، تلتزم لم لكنها مغرًيا، عرضها كان شديدة، وبصراحة بكارتها، أمس أن
وفعلت، باختراقها، علّي ألحت الجانبين من شبق لحظة وفي السرية، عالقتنا من أشهر
عليها، أغار كنت كالمجنون، أنا صرت عني، تبتعد أخذت ذلك بعد الغريب، لكن
أنها واكتشفت فيها، تدرس التي الثانوية عن بعيًدا بسيارتي ألنتظر الدوام أترك وأخذت
تخرجمعالشباب،وتتبعتهاأكثر،فعرفتأنهافيعالقةمعشابآخر،وأنهاكانتتلعب
أن دفعها بأبيها، عالقتها طبيعة أدري وال وأمها بأختها صدمتها أن إال لوليتا! لعبة معي
تبتعدعنيشيًئافشيًئا،إلىأنجاءتنيذاتمرةوقالتليإنهافكرتجيًدابعالقتنا،وإنها
هددتني يعرف، حبيبها أالحقها،وحتى إنني تعرف بأنها لي وقالت حبها، من ستحررني
بأنيلوالحقتهافإنهاستفضحنيوستزجبيفيالسجن!ومنيومها،ومنذسنةتقريًبالم
أرهاوالأريدأنأسمععنها،سوىماسمعتهمنصديقلييعملفياألمنبأنهاتتعاطى

المخدرات.
مالكي عن مخيفة حكاية أستمع له، أستمع وأنا مشاعري أصف كيف أعرف ال
الجهنميأوشيطانيالمالئكي،أمنالمعقولأننيعمياءإلىهذاالحدبحيثالأستطيع
أنأفهماآلخرين،هلتشوهتنفسيبحيثصرتأنساقوراءغرائزي،الجنسوالمال
التي الفلسفة قسم خريجة أنا هل ا؟ حقًّ أنا أهذه والهيمنة! والتملك والسلطة واالنتقام
نيتشه،وأرددهاكالببغاء الغيبمقوالت ألمأكنأحفظعلى نيتشه"؟! "آنسة كانتُتسمى
بمامعناه:اليكفيلطالب نيتشه قاله ألمأكنقداشترطتعلىنفسيما فيأينقاش؟!
المشكك موقف ويقف يترصدإخالصه أن عليه بل فيقصده يكونمخلًصا أن الحقيقة
أنا أبحث، حقيقة أية فعن لذاتها! بها يهيم بل لنفسه يحبها إنما الحقيقة عاشق ألن فيه؛
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من قريًبا إذن فابق سهلة، حياة أتريد نيتشه: قال كما صرت بل نفسي، حقيقة أضعت
القطيع! أننينسيتنفسيوسط فيه!ويبدو القطيعوانسنفسك

ندمعلى آدمفونموترأحسسته الليلة!وحتى المكالمةتلك أنهيت الأعرفكيف
لالعتراف دفعه الذي ما أدري ال القانون. عليها يحاسب قد خطيرة بأشياء لي اعترافه
كما بها فباح األسرار تلك ثقل من يعاني كان ألنه ربما الخطيرة، التفاصيل تلك بكل
يبوحالخطاةللراهبالراعيفيالكنيسةليخففمنثقلالخطيئة!لكننيلستراهبةوال

القطيع! قديسة،وإنماعاهرةمثقفةوسط

* * *

عرفت وقد سيما ال أصدق! أن علّي سمعت مما حكاية أية كبيرة، كانت صدمتي
بأن بالمدينة، فندق في أمسية معه قضيت حينما هايدن، فون آدم لي رواها أخرى قصة
إسرائيليًّاوهاجرتمعه تزوجترجاًل فقد ابنته أما بالسرطان، ماتت آدمجوردانو زوجة
إيفافقدُعرف أماعن يهوديةمناألبوين!وكانتهذهمفاجئةأخرى، إلىإسرائيل،فهي
وقد داخلية، مدرسة في كانت فقد السرقة، بمرض وإصابتها للمخدرات، تعاطيها عنها
الذي اإلدارة مجلس إلى فأحيلت لها، صديقة من تافه مبلغ بسرقة قامت ألنها طردت
ال كان فقد وضعها، لي يشكو جوردانو آدم وكان الداخلية، المدرسة من طردها قرر
الحمام، دخل إذا حتى معه يحملها وإنما بالبيت ما مكان في محفظته يضع أن يأتمن
ومعذلكفقدتكررأنسرقتمبالغمنمحفظته،علىالرغممنأنهاليمنععنهاالمال
نقًدا، المال وتعطيهم صديقاتها على المال لتنفق والدها تسرق كانت أنها الغريب أبًدا،
بأن أكثرمنمرة لي أكد لي الكوكائيين!،وخاللروايته المخدرات، لنفسهاولهم وتبتاع

آدمجوردانورجلحزينبلتعيس!

* * *

سحب وفعاًل لمساعدتي، مساعيه بكل جوردانو آدم خاللها قام أشهر، ستة بعد
جوردانوصالحياته آدم فيها تجاوز كريهة بمقايضة معه واتفق الخليل، آدم عن الدعوى
اشتراني، واآلخر له باعني وكأنه طالقي، على الموافقة أجل من قرًضا بمنحه اإلدارية
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فيه! الذيوجدتنفسي وصرتأحتقرنفسيلهذااالبتذالواالنحطاط
الأريدهناأنأبررلنفسي،فقدرأيتأنبعضالناسيشدناإليهبخيوطحريريةمن
الكثير، الرقيقة الكلمات عطور من علينا ويرش مديحنا في ويبالغ المجانية المجامالت
ذلك برغم لكننا ومبالغة، مديح من كلماته تعني ما يقصد ال وأنه يبالغ أنه نعرف ونحن
لماذا ُترى أقل، أو بأكثر لهمجامالته نرد أن إلى ونسعى بل بأريحية، منه ذلك نتقبلكل
إلرضاء حاجة في نحن هل منه؟ النفاق ذلك وكل المزيفة المجامالت تلك كل نتقبل
غرورناوإشباعنرجسيتنا!هلنحنفيحاجةفطريةإلىالنفاق!فقدتقبلتكلمجامالت
ومدائحآدمجوردانو،الصادقةوالتييقولهامجاملةوتعبيًراعنلطفه،وصرتالأستغني
ومدائح مجامالت أتقبل كنت ألني الرسمية، غير عشيقته كنت المجامالت، تلك عن
وجنسية حميمية عالقة إلى تتطور لم موتر فون بآدم عالقتي أن والغريب أيًضا، غيره
بيننا صار وشفاف سميك زجاجي جدار ثمة لكن باآلخر، مّنا كل رغبة من الرغم على
الليلةالتياعترففيهابطبيعةعالقتهمعإيفاجوردانو،عشيقتيالسريةالماكرة! منذتلك
اتفقناعلىالزواجلكنعليناأواًلإقناعابنتهإيفاباألمر،وأيًضاإلىأنتتضحأموري
صالون افتتاح في وساعدني ومالية إدارية تضحيات جوردانو آدم بذل وقد القانونية،

البالد! القانونيفي تجميلومساجحيثعلىأساسذلكضمنتوضعي
عنها، بعيًدا وأذهب سأتزوج بأنني خبيثة بطريقة إيفا حبيبتي فاتحت يوم وذات
الرجل عن تسألني أن دون الزواج أرفض أن مني وطلبت وانهارت وزعلت فاحتّجت
طالبالزواج،وحاججتهابدوريبأننيأحتاجأنأستقرتحتسقفوأضمنحياتيبعد
دائًمامعها أكون الزواجمنوالدهاكي تقترحعلّي بها الخليل،وإذا آدم انفصلتعن أن
فوجئ، إيفا، ابنته باقتراح جوردانو آدم فاتحت وحين نفسه! البيت في معها وأعيش بل
اليوم وفي باألمر، وتحدثنا العشاء مائدة على جلسنا اليوم ذلك مساء وفي كثيًرا، فرح

للزواج! الوضعاالجتماعيوحددناموعًدا التاليقدمناطلًبالدائرة
لي، عرس وبدلة ثياب وشراء قاعة حجز كثيرة، تحضيرات أقمنا أسبوع خالل
يحضره لم للزفاف، متواضًعا جمياًل حفاًل أقمنا أخرى أيام وبعد إيفا، لعشيقتي وثياب
آدم زوجي أصدقاء من مجموعة وحضره له، دعوة إرسال من الرغم على الخليل آدم

لتهنئتناضغطعلىيديضغطاتخاصة! جوردانو،بعضهمحينتقدم
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لزوجي ومخلصة وفية أكون أن نفسي مع قررت قد كنت الزفاف يوم أنني أذكر
تركيين، عشيقين لي اتخذت فقد بذلك، ألتزم لم لكني عشيقتي، وإليفا جوردانو، آدم

صديقين!وتلكقصةأخرى!
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البـاب الـثـانـي

عقارٌب واأفاٍع، كوابي�ش اإيفا مادهوري

آفاقآدمالشبيبيعلىضجيجفيالمطبخ،كانتحواءالفارسيقدفتحتالثالجة
أغلق أنه تذّكر رأسه، رفع وتهشم، األرض على زيتون بقايا فيه فخاري صحن فسقط
القراءة، مواصلة يستطع يعد ولم يغلقجفنيه بالنعاس عندماأحس المخطوطة صفحات
في كازبالنكا حواء اعترافات يتابع كان وبالكاد فجًرا، الرابعة تجاوز قد الوقت كان إذ

الغريبة! البغدادي آدم "متاهةاألنبياء"وهيمنمخطوطات مخطوطة

الطاولة، على رأسه قرب التي ساعته إلى نظر النوم، ثوب في الفارسي حواء رأى
ا، جدًّ مبكر فالوقت الماء، لشرب جاءت ربما "إنها نفسه مع فّكر صباًحا، الثامنة إنها
أنها يعني وهذا مفاتنها، عن يكشف الذي النوم بثوب البيت في تتحرك ال عادة وهي
تناثرت التي الزيتونات لتلملم منحنية وهي يتأملها ظل لكنه نومها"، لتواصل سترجع
من مرئيًّا كان الذي األسود وكلسونها المثيرة مؤخرتها على نظره ورّكز األرض، على
له ابتسمت إليها، ينظر رأته إليه، هي التفتت فجأة، يستره. ال الشفاف الثوب خالل
"صباحالخير"،ووقفتمرتبكةأمامهفبانجسدهاكله،كانتبالحمالةللصدر، وقالت:
يشبع تدعه وكأنها للحظات وقفت المخّرم، األسود سروالها من إال عاٍر كان وجسدها

الباب. إلىغرفتهاوأطبقت نظرهمنها،ثمركضت

صديقه من غامضة بغيرة شعر الوسادة، على باسترخاء رأسه الشبيبي آدم ألقى
اآلن فهي يشاء وكيفما يشاء وقتما الفارسي حواء بجسد يستمتع ألنه التنك أبو آدم
الشبقةفّتشعن باإلثارةواالنتعاظ،ولكييصرفذهنهعنخياالته زوجتهشرًعا.أحّس
فّزمستغرًبا،وارتطمتفيذهنهاألسئلة: لميجدها.فجأة لكنه األنبياء" "متاهة مخطوطة
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أينهي؟قبلأقّلمنأربعساعاتوضعتهاهناقربرأسي،فمنأخذها؟وأيناختفت؟
نهضعنالصوفاليفتشعنالمخطوطة،رأىحقيبةجلديةفيهاُرزمالمخطوطات،ومن
المخطوطات، بين محشورة كانت التي األنبياء" "متاهة مخطوطة عرف األولى النظرة
لكنجزًءاكبيًرامنهاكانظاهًراويعلوعلىبقيةالمخطوطات.وبسرعةسحبالمخطوطة
األولى الصفحة يديه،ومن بين المخطوطة يقّلب الصوفا،وأخذ منها،جلسعلى ليتأكد
بين الحقيبة في وجودها استغرب لكنه نفسها، المخطوطة أنها عرف العنوان حيث
األرض من أخذها ُترى يا "فمن فيها، يقرأ فجًرا الرابعة حتى كان فقد المخطوطات،
يعني هذا بذلك؟ قامت التي هي الفارسي حواء تكون أن أيمكن الحقيبة! في ووضعها
ولم أنتبه لم كيف لكن المثير! لحضورها ينتبه ولم النوم في غارق وهو منه اقتربت أنها
أنتبه"،هكذا ولم مني تقترب بحيث لي الذيجرى فما نوميخفيف، أنا عادة أستيقظ؟

كانيحّدثنفسه!
ذهنه، في قرأها التي المخطوطة في كازبالنكا حواء اعترافات حضرت إراديًّا ال
واحتارمثلهافيحكاياتآدمجوردانووزوجتهوابنتيه،ُترىأيةحكايةمنهاهيالحقيقية
من استيقظ الذي الغامض الرجل عن التائه آدم كابوس أو حلم استعاد كما والواقعية؟!
نومهفيمكانمجهولدونأنيستذكرمنهو؟ومااسمه؟ومنأينجاء؟وفيأيمكان

يعيش؟وماذاسيحدثمعه؟!
أرادأنيشغلحالهكياليفكرفي القراءة،فهو الشبيبيرغبةفي آدم لمتكنلدى
المخطوطة! لغياب انتبه حينما أشّده على صار انتباهه لكن المثير، الفارسي حواء جسد

أيًضا. الذييستخدمكمرحاض الحمام إلى وبهدوءنهضعنالصوفاوتوجه

* * *

إلى ينظر أخذ توقف، األسنان..فجأة فرشاة كفيه..أخذ التبول..غسل من انتهى
"أهذاأنا؟"،تأملانعكاسصورتهفيالمرآةوفكر نفسهفيالمرآةالكالحة،وسألنفسه:
بقي تريد؟"، وماذا أنت؟ "من المرآة: يسكن الذي للوجه سؤاله يوجه وهو عاٍل بصوت
هو النهار هذا أن تذّكر فجأة حقيقيًّا، جواًبا ينتظر وكأنه المرآة إلى ينظر وهو للحظات
أسنانه بتنظيف أسرع لذا الفارسي، وحواء التنك أبو آدم صديقيه زواج بعد نهار أول
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واالغتسال،كانيفّكربأنيفاجئهمابشراءوجبهالفطور!وفيالوقتداهمتهفكرةمفاتحة
اليوم يقابلها أن عليه تتزوجه! أن على موافقة دامت ما الزواج بإجراءات الزياني حواء

ويفاتحهافياألمربوضوح،فوضعهصارصعًبا.
بيجامته نزع وهناك ينام، حيث المطبخ على المفتوحة الصالة إلى مسرًعا خرج

البابخلفهبهدوء. البيتوهويطبق البنطلون،وأخذمحفظتهوغادر وارتدى
أبو آدم يتبعها الفارسي فيهاخرجتحواء الباب الشبيبي آدم التيأطبق اللحظة في
التنكيقول أبو آدم المنزل،وكان التنكوهمافيكاملهيئتهماوكأنمايستعدانلمغادرة

لهابهدوءوكأنهيحاولكتمانصوته:
إلىهنا! بها الكراجوآتي إلى أناسأذهب البيت، ابقيفي أنت -

أيًضا: الفارسيبهدوء فأجابتهحواء
بغداد من الواصلين الركاب بين من عرفتها لو وحتى تعرفها، ال أنت ال، -
إني لها قلت لقد لك، نفسها عن الكشف في ستتحّفظ أو بك سترتاب فهي
إن لها أقل ولم لدمشق، بغداد من الواصلة السيارات محطة في سأستقبلها

أنامعك! زوجيسيأتيالستقبالك،لذلكمنالضروريأنأذهب
لبعضهما نظرا الشبيبي، آدم لغياب كالهما انتبه قلياًل المطبخ من اقتربا حين

لهااألمر: يفّسر التنكلزوجتهوكأنه أبو آدم بتساؤل،فقال
الحمام. أنهفي أعتقد -

لحظات، قبل الغرفة من خرجنا حين الباب انطباق يشبه ما سمعت أعتقد، ال -
إلىأين؟ أنهخرج،لكن أعتقد

ال أنه يعني وهذا يغلق، لم الباب أن إلى انتبه لكنه الحمام من التنك أبو آدم تقدم
لها: إلىزوجتهوقال التفت الداخل! أحدفي

أين؟ولماذا؟ إلى أنهخرجفعاًل،لكن يبدو -
البابوهيتقول: إلى الفارسي توجهتحواء
إنجازهدونأنيخبرنا. يريد أكيدلديهما -

إليهامتسائاًلعماتقصده،وحينلمتجبهقال: نظر



160

البيت غادر ربما المدينة، هذه في دليله أنا شيء، بأي يخبرني لم أعتقد، ال -
الحرية! لنامساحةمن يترك لكي

بتهكم: تبتسم إليهوهي نظرت
الحرية! الحرية!وماذاسنفعلبهذه لنامساحةمن يترك  -

الرأس منتكس تبعهاوهو يرد، فلم الجنسي لعجزه الخفية بالحرجإلشارتها أحس
المنزل. مرتبًكا،وغادرا

* * *

يقرأاألنشودة لقدرقدوهو الصوفا، نومهوهومستلٍقعلى بوناروتيفي آدم تقّلب
لقاء عن تتحدث التي األنشودة تلك أليغيري، لدانته "الجحيم" من والعشرين السادسة
لألبيات المترجم فّسره الذي الشرح الجحيم،وقرأ الثامنةمن الطبقة في بأوليسيس دانته
ينتبه، أن لكنهغفىدون مرة، أكثرمن األنشودة قراءة أعاد أنه وتذكر األنشودة، نهاية في
كما غرًقا يمت لم أنه ويتذكر أوليسيس، عن شاهدها التي باألفالم يفكر لحظتها كان
حكيمة، تبدو شخصية )دانتي(، بالعربية يلفظ الذي دانته، عند وهو األنشودة، تروي
في فهو له، الحقيقي االسم في فّكر ماكٍر! كثعلٍب محتااًل هوميروس قّدمها كما وليس
ترجموه العرب لكن باليونانية، ينطق كما أوذيسيوس أحياًنا ويترجم أوليسيس، اإليطالية
األوروبية! األبجديات بكل يوجد ال العين حرف بينما عوليس باسم الالتينية من بتأثير

"عربوينطنبورهوين!". وابتسممعنفسهحينمابرقفيذهنهمثلعراقيشائع،
قنينة أنهى الذي "كانتي" نبيذ أثر من لسانه في محّببة وبمرارة مفاجئ بعطش شعر
منهليلةالبارحة،نهضعنالصوفاالجلديةالتيكانتحواءذوالنورينتجلسعليهاقبل
السيرالنكية أو الهندية الفتاة انبثقتصورة فجأة لكن نحوها، جارف بحنين أحس أيام،
بأن نفسه مع وقّرر األنيق، األسمر وجهها تقاسيم وتذّكر نحوها، برغبة شعر ذهنه، أمام
وتذّكر يرسمها، كي إلىشقته بالمجيء ويقنعها تعمل، القريبحيث الفندق إلى يذهب
أنهاكانتمتجاوبةحينماامتدحجمالهاوأبدىرغبتهفيرسمها،ومعأنهكتبرقمهاتفه
تعطهجواًبامؤكًدا!وتخّيلها لم أنها إال ترفضطلبه، لم فهي الفندق القريبمن وعنوانه
المطبخوهو نحو بتكاسلوتوجه ثمنهض نفسه ابتسممع أمامهكموديل، تجلسعارية
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الثالجة فتح ثم النبيذ قناني كارتون جانب إلى القنينة وضع الفارغة، النبيذ قنينة يحمل
ثم فيها قطرة آخر أنهى أن إلى مباشرة منها يشرب وأخذ الماء من قنينةصغيرة وسحب

القريب. القمامة الفارغةفيجردل بالقنينة ألقى
ظلواقًفاللحظات،فّكربماقرأهليلةالبارحةعنأوديسوس،أحباالسماإلغريقي
عليه لدانته تخطيط وصورة البرتقالي بغالفه "الجحيم" كتاب كان الصوفا، إلى عاد له،
ملقىعلىالطاولةالصغيرةقربه.جلسهناكوأخذالكتاب،وأخذيقرأاألنشودةالسادسة

الثامنةمنالجحيم: الطبقة قالهأوديسيوسفي والعشرين،وبالتحديدما
الشيخ، وال الحب أبي  العطف على  بابني، وال  لم يكن شغفي 

بينليوب سعيدة،  ينبغي أن يجعل  الذي كان  الواجب 
التي كانت لدّي، الحماسة  لم يكن بمستطيٍع أن يغلب في نفسي 

البشر وفضائلهم،  بالدنيا، وبمساوئ  لكي أصبح خبيًرا 
المفتوح، في سفينٍة العميق  البحر  ولكني وضعُت نفسي على 

تتخّل عني. التي لم  القليلة  الجماعة  واحدٍة، مع تلك 
التالية: القراءةلكنهتوقفعنداألبيات واصل

ألٍف  الغرب، خلل مائة  إلى  الذين وصلتم  أيُّها اإلخوان  قلُت: 
القصيرة اللحظة  تريدوا، في هذه  إنكم لن  المخاطر،  من 

البشر،  الخالي من  العالم  لنا، منع اختبارنا  المتبقية  الحواّس  من يقظة 
فيما وراء الشمس.

المجاذيف أجنحًة،  الصباح، جعلنا من  السفينة في  أدرنا ُمؤخر  وحينما 
اليسار دوًما. إلى  المجنون، ونحن نسير  الطيران  في هذا 

ففي أوديسيوس! موت أمر يحسم لم لكنه السفينة أغرق ألغيري دانته أن إلى انتبه
قصة قصره في هناك تبدأ حيث بينلوبه زوجته إلى هوميروس أعاده األوديسة ملحمة
الزواجمنهاعنوة!وابتسممتذّكًراعظمةهوميروس الذينيريدون القوسوعشاقزوجته
الذيلميشأأنيمّدالحكاية،إذأنالعشاقكانواقداكتشفواحيلةبينلوبهبالغزلوالنسيج
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صباًحاوتفكيكهلياًل،وأرغموهاعلىاالختيار،وكانتهيتميلألحدهم،بعديأسهامن
أوديسيوس!

عاًما،عشرسنواتحرب تصبرعشرين لم بينلوبه بأن نفسه مع بوناروتي آدم فكر
من منعها كبرياؤها وإنما لزوجها حبًّا البحار، في أوديسيوس تيه سنوات وعشر طروادة
خجلها أن كما منها، أحدهم ليتزوج قصرها اقتحموا الذين األوغاد هؤالء مع التساهل
قد مما هؤالء أحد تزوجت ما إذا وتهوره تمرده من وخوفها تليماك المراهق ابنها من
من بالمرارة مليًئا قلبها كان لقد تلك، رغبتها إعالن من منعها الذي هو مقتله يسبب
أبعَد لكنه وأوديسيوس! لبينلوبه ينجزها أن يمكن لوحة فكرُة برقْت فجأة أوديسيوس!

الفندق! بفتاة قلياًلمفّكًرا الفكرة

* * *

فيالغرفةالتيتحملرقم88فيالطابقالثامنبفندق"كنزيفرحهوتيل"بمراكش
أنها تذّكرت والوثير، العريض سريرها في قلياًل تمططت النورين.. ذو حواء استيقظت
نوًماعميًقا، ونامت أخذتحماًما، أن بعد السرير إلى توجهت الفندق إلى حينوصلت
استرجعت نعم، الطائرة، هبوط لحظة منذ األمس ليلة أحداث ذهنها في انبثقت وفجأة
مراكش مطار في الطائرة هبطت فقد جرى، عّما ذهنها في مصوًرا شريًطا ثواٍن خالل
جوازات تدقيق شبابيك أمام المسافرون ازدحم معدودة بدقائق وبعدها الدولي، المنارة
الجوازات. تفتيش يتواجدخلفهاشرطة التي الشبابيك السفرفيطوابيرعديدةبعدد

الركاب على الطائرة مضيفة وّزعت أن منذ غامضة، برهبة تشعر كانت أنها تتذكر
جواز بأن واثقة كانت السفر، جواز مع وتقديمها لملئها بهم التعريف بطاقات األجانب
ديغول شارل مطار في الجوازات شرطة به مرت فقد القانونية الناحية من سليم سفرها
بتروفناتومانوفا. إيفا باسم أنهاعربيةوجوازهاروسي إلى ينتبهأحد أن بباريسدون

وبال سريعة كانت الدخول إجراءات لكن طوياًل، المسافرين طوابير امتدت
تعقيدات!تلفتتحولهامفتشةعنحواءالذهبيالتيالتقتهافيبارالمطاربباريس،لكنها
المعقول أمن نفسها: وسألت المسافرين، طوابير من أي في تجدها لم حينما استغربت

الحقائب؟! التفتيشودخلتصالةأخذ أنهت أنها
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التي المعلومات وإلى جوازها إلى الشرطي نظر التفتيش شباك أمام صارت حين
سألها ولطف، بإعجاب إليها نظر أربعينيًّا، رجاًل الشرطي كان البطاقة. على دونتها
وكانت الفندق، عن يسأل أنه "هوتيل" كلمة من فهمت ستنزل، هوتيل أي في بالفرنسية
قدكتبتاسمالفندقفيأحدحقولالبطاقة،لكنهاأدركتأنهيودالحديثمعهااستلطاًفا

له: لهبطاقةالحجزوقالت المعلومات،أخرجت وليسلنقصفي

كنزيفرحهوتيل. -

أحّسْت باإلنكليزية، قالها ترحيب كلمة مع سفرها جواز على وختم لها ابتسم
الداخل إلى توّجهت الطيبة. الجوازات شرطي ابتسامة ومن التعامل لطف من بالراحة
تظهر لم لكن يتحرك كان المتحرك الحزام أن إلى انتبهت الحقائب، استالم قاعة حيث
أيةحقيبةبعد،ورأتالمسافرينيصطفونعلىامتدادهمنالجانبين،تأسفتأنهاسّلمت
الطائرة،إذعليهااآلن بإمكانهاأنتحملهامعهاإلىداخل حقيبتهاالصغيرةللشحن،كان

تنتظر! أن

أيًضا، تجدها فلم المسافرين بين الذهبي حواء عن فّتشت اللحظات تلك في
استغربتذلك،"أيناختفت؟فالهيبينالطوابيرالتيتركتهاخلفهاعندشبابيكتفتيش

الجوازاتوالهيهنا!"سألتنفسها.

تتبعها القاعةكأولحقيبة إلىماوراء تقود التي الفتحة شاهدتحقيبتهاتخرجمن
جهة عن باحثة القاعة في تلفتت وسحبتها. الحقيبة حيث إلى أسرعت أخرى، حقائب
يعادل ما حقيبتها من وأخرجت إليه توّجهت للصرافة، مكتب لوجود انتبهت الخروج،
سفرها جواز الموظف منها طلب وحينما المغربي، بالدرهم لتعادلها دوالر خمسمائة

لهوهيتقول: أعطته

تفضل. -

بلطٍفمندهًشا: الموظف سألها

المدامعربية؟! -

جوازها بينما بالعربية "تفضل" له قالت أنها إلى النورين ذو حواء انتبهت فجأة
له: إذقالت المنقذة، أينجاءتهافكرةاإلجابة روسي،والتعرفمن
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أناروسية،لكنأميعراقية! ال، -

بالعراقوالعراقيين. ياأهاًلوسهاًل -

شكًرالك. -

معقواًل استلمتالمبلغ،وشعرتبالسعادةمعنفسهافيأنهاوجدتالإراديًّاحالًّ
لنفسهافيأنتتحدثمعاآلخرينبالعربية،فالأحدينتبهلذلكإالإذارأىجوازسفرها
الروسي،وحتىفيالفندقيمكنهاالقولبأنأمهاعراقية،وكمابدالهاأنالمغاربةشعب

ودود.

عند يجلسان شرطيان كان الباب وعند الكبيرة المطار صالة إلى خروجها قبل
ابتسم األخرى، الجهة من فخرجت حقيبتها وضعت الحقائب، لفحص سونار جهاز
الستقبال تجمعوا الذين الناس واجهت حتى الباب من خرجت أن وما الشرطيان، لها
تسري وارتعاشة يرتجف بقلبها أحّسْت فجأة القادمين، المسافرين من وأهليهم أحّبتهم
من باقة حاماًل يقف سوداء وببدلة أناقته بكامل الوسيم األشقر الرجل كان فيجسدها!
لها ابتسم ألنه يقصدها أنه واضًحا كان فوجئت، لها، ابتسم ينتظرها، كان وكأنه الزهور
هيمركًزانظراتهعلىوجهها،لمتصّدقماتراه،فكرتلثواٍنأنهربماجاءمنتظًراغيرها،
األمام إلى التفتت وحينما أحًدا، تَر لم خلفها، الذين المسافرين لترى الوراء إلى التفتت

الوسيم،لقداختفى. الرجلاألشقر تَر لم

ُخيلإليهاأنهاتوهمت،لكناختفاءحواءالذهبيفياألحوالكلهالميكنتوهًما،
الخروج. بوابة هكذافّكرتمعنفسها،ومضتنحو

أنهم إلى انتبهت التاكسيات، تقف حيث إلى توجهت المطار من خرجت حين
يكتبونالطاءبدلالتاء،استقبلهاأحدسواقالتاكسي،وضعحقيبتهافيصندوقالسيارة،

بالعربية: بالفرنسية،فأجابته تحدثمعها

الرئيسكندي. كنزيفرحهوتيلـشارع -

لهاوسأل: السائق ابتسم -

أنتعربية؟ -

عراقية. -
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يامرحًبا. -
الفندق. إلى السيارةمتوجهة وانطلقت

* * *

ذلك وأثناء الحجز، ورقة أعطتهم لالستعالمات، توجهت الفندق وصلت حين
وأمامه بعيد من إليها وينظر جالًسا الوسيم األشقر الرجل فرأت الصالة إلى التفتت
بعيد، من لها ابتسم النادرة. زهورها بألوان االنتباه تثير ورد باقة الزجاجية الطاولة على
الفندق.موظفة في إقامتها إجراءات لتنهي استدارت قلبها، يقبضعلى ما بشيء أحست
االستعالماتسّلمتهاالبطاقةاإللكترونيةالذيتستخدمكمفتاح،وأخبرتهاأنهناكرجاًل
اللوبي،أحستبالخوف أشقرسألعنهالكنهالمتكنقدوصلتففضلأنينتظرهافي
الوسيم األشقر الرجل تجد فلم الصالة إلى النورين ذو حواء التفتت الموظفة، كالم من

الذيكانقبللحظاتهناك.
كان فقد الغامض، الرجل هذا عن كلها ذكرياتها النورين ذو حواء استرجعت
متواجًدافيفندق"الشام"بدمشقحينماكانيتناقشمعالراهبوكانتهيمعصديقتها
إيفاسميثهناك،وكذلكفيفندق"ماتالوكا"فيفلورنساأيًضاإذرأتهجالًسافيالمطعم
ومرة بوناروتي، آدم ببيت الغامضة الفرعونية الغرفة في مرة،وكذا من اللوبيألكثر وفي
أخرىفيباريس،فيالعمارةالتيفيشارعسانتدينيس،وهاهوفيمراكش،ورّكزت
يريد ماذا الوسيم؟ األشقر الرجل هذا هو "من نفسها: وسألت شخصيته، في تفكيرها
مني؟ولماذايتواجدفيأيمكانأذهبإليه،أهيالمصادفة؟وجههالجميليشيبالطيبة
فقد ال، ال، أوهامي؟ من وهًما يكون أن يمكن هل لديه؟ شر نوايا وجود وعدم والخير
استعالمات الموظفةفي أن إيفاسميثوتحدثنا،كما الراهبوكنتمع يتناقشمع كان

أيًضا،إذنهوموجود!". الفندقأخبرتنيعنه
االتصال يتّم أن استغربت لكنها الرد في تكاسلت الهاتف، رّن اللحظات تلك في
بهاهاتفيًّا.ظنتربمااستعالماتالفندقيتصلونبهاألمرما،نهضتعنالسرير،انتبهت
ساخًنا تأخذحماًما ثم االتصال على ترد بأن فكرت الثامنة، تجاوزت قد الساعة أن إلى

الفطور. لتناول المطعم إلى وتنزل
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وضعته األكمام، قصير أسود ثوًبا اختارت حقيبتها، فتحت الهاتف، رنين توقف
لتتحمم. السرير،وتوجهت على

* * *

بالكباب مليئة أكياًسا يده في يحمل وهو ليدخل الباب فتح حين الشبيبي آدم ُصدم
والمربي القشطة فيها أخرى وأكياًسا المخلل والطرشي والبصل والخضراوات الساخن
موضوًعافيحافظاتمنالفلين،فماأنفتحالبابحتىوجدباحةالبيتمكتظةومزدحمة
بالعقارب،عقاربصفروسود،عقاربكبيرة،بحجمكفاليدوبحجمأرنبكبير،عقارب

المعقوفة،وهيتدورفيحركةدائريةراقصة! أذنابها تتراكمفوقبعضها،ترفع
التنك أبو آدم في فّكر اللحظة تلك في الشارع، فيجهة وبقي مرعوًبا الباب أغلق
جاءت أين من ثم هذا؟! العقارب جيش لدغهما هل اآلن؟ هما كيف الفارسي، وحواء
كما العقرب الرجل هناك حيث وميثولوجي أسطوري عالم في ليس هو العقارب؟ هذه
ثم مرعوًبا، الباب عند يقف للحظات الرومانية!ظل الميثولوجيا أو كلكامش ملحمة في

الباببشدة! ليعرفمصيرصديقيه،فأخذيطرق تماسك
من نوع هو ربما واقعيًّا، رآه ما يكون أن المستحيل من بأنه فّكر الرعب، شّله
رأى قلياًلوبحذرشديد، الباب فتح رآه، عّما فكرته يتحققمن بأن راودهخاطر اإليهام!
عقرًباكبيًراوكأنهملكالعقاربفارتعبوقفزجانًبا،ومنشّدةرعبهلميغلقالباب،ظل
البابمفتوًحا،التصقهوبجانبالحائطقربالباب،كاديختنقمنشّدةصعوبةالتنفس
كثرتها، من بعض ظهر يعتلي بعضها المنزل، من زحمة في تخرج العقارب رأى حينما
بالحائط ملتصًقا ظل الجانبية، البيوت وبعض البيت حيث القصير الزقاق تمأل وأخذت
باالنتفاخ، تبدأ حتى المفتوح الباب عبر تخرج أن ما العقارب أن إلى انتبه الباب، قرب
تكبروتكبرحتىتصبحبقامةإنسانكلمااقتربتمنالشارعالعام،ثمفجأةيجريتحول
خاطف،حيثتختفيكلمظاهرهاالحيوانيةالعقربية،وتنسحبلتتشّكلفيقامةإنسان،
لم يراه، ما يصّدق يكن لم اتجاهاته! أحد في يختفي حتى العام الشارع يصل أن وما
اختفت أن إلى المنزل من تهرب العقارب أخذت بعينيه، يراه ما هذا لكن ذهنه، يصّدق

المنزل! كلها،ولميعدأيعقربيخرجمن



167

أفاقمن إلىنفسهوكأنه الوقتوهوفيوقفتهتلك،فجأةعاد اليعرفكممّرمن
الباحة يَرشيًئا،كانت فلم المنزل إلىداخل نظر الباب، فتحة اقتربمن كابوسمرعب،

فارغةمنأيعقرب!
رؤيا هو رآه ما بأن يقين على كان بهدوء، خلفه الباب وأغلق شديد، بحذر دخل
من خاٍل البيت هو وها بشر؟! إلى العقارب تتحول كيف إذ واقع، هو مما أكثر كابوسية
واألفاعي العقارب يخاف أساًسا هو رآه، مما بارد برعٍب مسكوًنا ظل لكنه عقرب، أي

الزواحف،وكلمايدبعلىاألرضزاحًفا! بالتحديد،يخاف
التييحملهاعلىكاونترالمطبخ بهدوءتوجهإلىالمطبخ،وضعاألكياسالعديدة
من العقارب عليه تهجم أن يتوقع وكأنه بحذرشديد الصحون إلىجانبحوضغسيل

حيثاليدري!
الفارسي التنكوزوجتهحواء أبو آدم المنزلوصوتصديقه سمعضجةعندباب
كانا الخطاب، في المؤنث الضمير خالل من امرأة أنها خمن ثالث، بشخص يرحبان
مرتبًكا إليهم لينظر المطبخ من هو أطّل بيتها، البيت اعتبار إلى بترحاب يدعوانها
أنهما باله في يخطر ولم نومهما، غرفة في يزاالن ال صديقيه أن يظن كان إذ ومتفاجًئا،

البيت! خارج
رأىآدمأبوالتنكيحملحقيبةكبيرةتبدوثقيلةلمارآهمنارتياحعلىوجهصديقه
عبء من تخلص وكأنه المنزل دخوله لحظة الباب بجانب األرض على يضعها وهو
تميل سمنة، دون ممتلئة الثالثينات بداية في تبدو بصحبتهما التي المرأة وكانت ثقيل،
وشعرها مستدير، ووجهها بيضاء بشرتها القصيرات، للنساء تنتمي أن دون القصر إلى
التيخرجتمنتحتغطاءالرأس أسودفاحم،علىاألقلهذامابدامنخصلةالشعر

الذيتضعه!
التفتالجميعإليه،ألقىعليهمتحيةالصباحبارتباك،فقدكانتتأثيررؤياالعقارب
يتوقعا لم وكأنما صديقيه نظرات من يشع التساؤل كان عليه، التحية ردوا له، تتراءى
وجودهفيالبيت،ارتبكتالمرأةحينرأته،تقدمآدمأبوالتنك،عانقهآدمالشبيبيمبارًكا
والبنين. بالرفاه لكما، مبارك لها: بقوله مكتفًيا الفارسي حواء نحو والتفت زواجه، له

التيمعهماقائال: المرأة قّدم ارتباكه التنك،ولكييتخلصمن أبو آدم ارتبك
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امنبغداد! توًّ العذابي،صديقتنا،قدوصلت أقدملكاألختحواء -

وقال المرأة نحو التفت ثم نظراتها، في واضًحا الخجل كان التي المرأة ارتبكت
بمبالغةعراقية: لها

آدم األستاذ والكاتب، الشاعر، المعروف، الصحفي الغالي، صديقنا لك أقدم -
الشبيبي!

تعبيًرا األسفل نحو برأسها وأومأت بحياء العذابي حواء اسمها التي المرأة نظرت
عناالحتراموقالت:تشرفنا.

قائاًل: الشبيبي آدم سادتلحظةصمتمحايد،قطعها

ا،وألنيالأعرفالطبخ،فقدجئتبهحاضًرا، أردتأنأعّدلكمافطوًراخاصًّ -
الطعام. يبرد لنبدأباألكلقبلأن هذهصبيحةعرسكما،

نحو تتوجه وهي فقالت العرس عن الحديث تقطع أن الفارسي حواء أرادت
المطبخ:

في يخطر لم لكن حواء، صديقتي الستقبال ذهبنا نحن نفسك، كّلفت لماذا -
المائدة. لنعّد بالطعاممعنا، نأتي ذهنناأن

التي والطاولة والمقاعد الصوفا فيها التي الباحة نحو والمرأة الشبيبي آدم توجه
بإخراج وانشغلت المطبخ إلى الفارسي حواء توجهت بينما بينهما، المكان تتوسط
الباب، نحو فتوجه التنك أبو آدم أما خاصة، صحون في ووضعه األكياس من الطعام

النوم! إلىغرفة بها الكبيرةوذهب الحقيبة حمل

وحذر بصمت يتأملها أخذ للحظات، وحدهما الضيفة والمرأة الشبيبي آدم ظل
بيضاء، بشرة ذهنه، في مباشرة مالمحها رسم قصد، غير ومن بعفوية إليها ينظر وكأنه
قلياًل،صدرممتلئيشي بارًزا يبدو أنف وجهمستديروعينانواسعتان،شفتانممتلئتان،
طبيعي، ما،جمالها إلىحد ممتلئة بأفخاذ تشي عريضة ومنطقةحوضها مثيرين، بنهدين
خاص ما لشيء خفية دعوة نظراتها ففي ذلك ومع وخجولة. ومرتبكة خائفة نظراتها

الضيفة. المرأة ومجهول!هكذااختزنتأعماقهصورة

بأنهيقصدذلك،شعرت يتأملهابطريقةالتدعالشك أنه العذابيكانتتشعر حواء
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المنزلكي تفاصيل إلى بالنظر نفسها لذاشغلت األنثوي، االرتياح بالخجلوبشعورمن
نظراتها كانت خاطفة، لحظة في نظراتهما التقت قصد أي ودونما يتأملها، أن له تتيح
قرأ ربما أنه أدركت ارتبكت، خجول، وغنج خوف من مزيج مكتومة، بتساؤالت تشي
فينظراتهامايكشفعنشخصيتهاالحقيقية،كانتنظراتهامليئةبرغبةدفينةمكتومةال
بينمابدتوكأنهاتبحثعنرغبةغيرمعلنة. المنزلقبلدقائق امرأةدخلت تتناسبمع
حواء صديقتها على مكانها من نادت الحرج، نفسها عن تدفع ولكي لثواٍن، ارتبكت
تستريح، أن عليها بأن أجابتها تلك لكن مساعدة، إلى تحتاج كانت إن سائلة الفارسي

باإلفطارحااًل! السفر،وأنهاستأتي فهيمتعبةمن

الصوفا على أنجلس وما النوم، غرفة من التنك أبو آدم خرج اللحظات تلك في
ارتباكصديقهفسأله: إلى انتبه الجلدية،

هلأنتبخير! -

بنبرةمشوبةبخوف: السؤال،أجابه الشبيبيمن آدم فوجئ

السؤال؟ أنابخير،لماذاهذا نعم، -

الوجهوكأنأشباًحاتطاردك. ألنكشاحب -

أبًدا. ال -

نفسه هو بل يصدقه، لن ربما تردد، لكنه رآه، عّما له يروي أن الشبيبي آدم أراد
كبيرة صينية تحمل وهي الفارسي حواء جاءت اللحظة تلك وفي رآه، مما متأكد غير
في يتوفر مما العسل هي وأضافت والمربى، والقشطة والخضرة الكباب بصحون مليئة

المطبخ،وقالت:

الشايسيكونجاهًزابعدلحظات. -

* * *

حواء صديقتها عن الفارسي حواء تحدثت الفطور خالل لكن اإلفطار، من انتهوا
آدم من خفي بشكل تقربها بأن نفسها في غامضة ولرغبة االرتباك عنها لتزيل العذابي
إلىدمشقوحدها! إلىاآلنالتعرفسرمجيءصديقتها أنها الرغممن الشبيبيعلى
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وهي لزوجته، المقّربة الصديقة هي الضيفة هذه أن يعرف كان التنك أبو آدم
وقد أكثر، يعرف ال لكنه متقدمة، برتبة وزوجهاضابطعسكري ولديهاطفالن، متزوجة
أطفالها دون دمشق إلى وحدها مجيئها سبب عن الستقبالها ذهابهما أثناء زوجته سأل
تعرف، ال نفسها هي بأنها بحزم رّدت زوجته إن بل جواب، على يحصل فلم وزوجها
هو واجبهما وأن ذلك، عن تحدثت هي إذا إال سؤالها تنوي وال صديقتها تسأل لم بل

إلىأنتدبرأمرها! المستطاع استضافتهاقدر
لزوجها! ذكرتها التي المعلومات الفارسي حواء أعادت الفطور أثناء حديثها في
إلى الصالة في للنوم زوجها وسينتقل النوم غرفة في معها ستنام بأنصديقتها وأضافت
الضيفةعندما الصديقة ارتبكت أينستكون! لهاوتقرر العذابيمكاًنا أنتجدحواء حين
ُذكرأمرالبقاءوتغييرالسكن،فهينفسهاالتعرفشيًئاوالتدريأينستسكن،ولمتفكر

فيذلكاآلن،فهيقدهربتمنبغداد!
الصغيرة، الصالة الرجالنفي بقي بينما النوم إلىغرفة المرأتان الفطورذهبت بعد
مع لمشكلته  حالًّ الصالة في للنوم انتقاله أمر في وجد لكنه محرًجا التنك أبو آدم كان
بالحرج كانيحس وبينها!ومعذلك بينه توتر ماسينشأمن يجنبه مقبواًل زوجته،وعذًرا
الصباحية رؤيته عن يحدثه أن في متردًدا الشبيبي آدم كان جهته من بينما يجهله، لسبب
فجأة نفسه، من واثًقا يكن لم لكنه المدينة، في واختفت بشر إلى تحولت التي للعقارب

وجدنفسهيسألصديقهقائال:
هلتعرفانضيفتكماجيًدا؟ -

التنكللحظاتثمقال: أبو آدم تردد
عالقتها عمق تبدي أن محاولتها من الرغم على وزوجتي أعرفها، ال شخصيًّا -
صديقة ليست لكن تعرفها لنقل أو جيًدا، تعرفها ال فهمت كما أنها إال بها،
صوت وجاء صباًحا، هاتفها رّن فقد بمجيئها، هي فوجئت وقد لها، مقربة
وأنها بغداد من القادمة بالسيارات الخاص الكراج في أنها أّكد الذي الضيفة
أينتذهب،فهيألول إلى تعرف أمها،وهياآلنال تحصلتعلىرقمهامن
لنفسها تجد أن إلى أيام بضعة تستضيفها أن منها وطلبت دمشق، في هنا مرة
أمام يكن ولم وحيدة، امرأة لكونها الفنادق إلى الذهاب تخاف فهي سكًنا،
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زوجتيسوىأنتوقظنيكينذهبونأتيبها!وكماترى،هياحتلتمكاني،
ونعرفأمرها! إلىأننجدلهاحالًّ

الشبيبيللحظاتوقال: آدم صمت

مجيئها وراء غامضة قصة تخفي أنها أحس لكني عليها، أحكم أن أريد ال -
امرأةليست أنها بأنلديهاطفالنوزوجعسكري،كمابدتلي وحدها،علًما
النساء!عموًما،سنرى،)ثمأضافبمرح( الخاصبمكر بالمعنى سهلة،أقصد

المفضلة. إلىزاويتك وأهاًلوسهاًلبك

ببراءةوقال: التنك أبو آدم ابتسم

سنخرجبعدقليلإلىالمدينة،وسنسعىإلىأننترككما،عسىأنتستطيعأن -
توجهها كانت التي الخفي اإلعجاب لنظرات انتبهت فقد شيًئا، منها تستشف

إليك!

أنتبه. أنالم ا؟ حقًّ -

بلى. -

فيما تحدثتا أنهما وبدا الغرفة، من المرأتان خرجت حتى طويل وقت يمر لم
ليتجولوا يخرجوا بأن الفارسي حواء اقترحت حتى اآلدمين عند صارتا أن وما بينهما،

المدينة! في

* * *

حيندخلوامقهىالروضةأحستحواءالعذابيقلقةتشعربالخجلواالرتباكفهي
لمتدخلمقهىفيحياتهاقط،لكنارتباكهااختفىبسرعةحينماانتبهتلتلقائيةصديقتها
حواءالفارسيورؤيتهابعضالطاوالتالتييجلسحولهانساءسافراتوبعضهافتيات
يضعنشااًلعلىالرأسبمايشبهالحجاب،بينماهيتضعشااًلمفتوًحااليغطيشعرها
كثيًراويكشفعنوجههاورقبتهابالكامل!وأحّستبدفقمنالمشاعرالمضطربةيسري
فيأعماقها،مشاعرفرحبممارسةحريتهاوفيالوقتنفسهخوفمنهذااالنفتاحالذي
فظالل نفسها في بغصة شعرت بغداد، في خلفها تركته مجهول من وخوف يربكها، قد
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األشباحالمظلمةالتيتتبعهاستنغصعليهافرحهاوحياتهاالجديدة،فالصديقتهاتعرف
بأنهاهاربة. والأيشخصآخريعرف

المرح امن أنتضيفجوًّ لذاسعت النفسية لحالةصديقتها الفارسي انتبهتحواء
والحيويةعلىجلستهم،ولميغبعنذهنهاإيجادالوسيلةالتيتربطبينصديقتهاوآدم
تعاقب وكأنها معه، جنسية عالقة إلى االنجرار من نفسها تقاوم بذلك وكأنها الشبيبي،

الالشعوريةلذلك! الموانع بالحرمانوتضع نفسها
لكنهما اآلخران انتبه زوجها، أذن في الفارسي حواء القهوةهمست شربوا أن بعد
حواء به همست عّما يسأالن وكأنما متسائلة نظرات لبعضهما نظرا وإنما شيًئا يقوال لم
وهما زوجها ومعها الفارسي حواء نهضت ذلك إثر وعلى زوجها، أذن في الفارسي

ا!. ينجزاشيًئاخاصًّ يريدانأن يستأذنانلنصفساعة،حيث
حينما صديقتها حّرضتها بل الشبيبي، آدم وجود اعتادت قد العذابي حواء كانت
وقد أعزب، وهو به، تثق أن ويمكنها طيب إنسان فهو منه تقترب بأن الغرفة في كانتا

بأنهامتزوجةوأم! أنهاتعرف الرغممن رّكزتعلىهذهالصفةعلى
في شعر منهما  كالًّ أن ومع للحظات، صامتين العذابي وحواء الشبيبي آدم بقي
آدم مالمح تكن لم صامتين. بقيا لكنهما وحدهما، اآلن لتواجدهما بارتياح أعماقه
بينما فريسته، شباكهالصطياد ينسج العنكبوت مثل كان أعماقه في لكنه متوترة الشبيبي
تبدأ، أين من تعرف ال لكنها بعضهما من يقربهما أيحديث معه تبدأ أن تود هي كانت
بينهما!فجأةسألته: القرب الدروبللوصوللحالةخاصةمن المواضيعهيأقصر وأي
بأنكتكتب،وكذاقّدمكزوجها،قاالإنكشاعروصحفي. لقدقالتحواء -
كوكبخرج وكأنه فانطلق لسؤالها ارتاح لنفسه، الشبيبي آدم قال نطقت" "وأخيًرا
يعنيها، ال أشياء عن يتحدث فأخذ قويًّا، انطباًعا نفسها في يترك أن يريد كان مداره، عن
يتحدث وكأنه ونظراته وجهه مالمح يغّير كان سابًقا، بها يشعر لم أحاسيس عن ويعّبر
لديها يترك أن عليه التي الكيفية في إال يفّكر ال أعماقه في هو بينما عميقة، أشياء عن
يحسم وأن وحدهما، لهما المتروك الوقت في يسحرها أن عليه وكيف بأهميته، انطباًعا
ومشاعره ومشاّقها الكتابة عن مزيًفا حديًثا يتحدث كان وتفكيرها، أعماقها احتالل أمر

الكتابةوعنرؤيتهلألشياء،لكنهكانأصياًلفيزيفه! أثناء
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وتسأل تفكر كانت أيًضا لكنها له، تستمع وكأنها إلىوجههصامتة تنظر كانتهي
نفسهاإنكانبإمكانهاأنتثقبهذااإلنسان،هيتحتاجأنتفضفضعّمالديهامنأسرار
كانت بالتهيج! تشعر لكنها له تنظر اآلن هي رجل، إلى تحتاج أنها كما تخنقها، صارت
تسعىبأنتشاركهأسرارهاقبلوصولصديقتهاوزوجها،وأنتحتلتفكيرهوتصيرمركز

له: اهتمامه،فقالت

التي والقصص باألفكار رأسي يضج ما فكثيًرا دوامة، في أعيش أنا أتعرف، -
في عّما أعبر أن أحاول حين لكني واألفالم، الكتب في الموجودة تلك تشبه
الكلمات أجد ال ألني حائرة، أجدني كلمات في األفكار تلك وأجسد نفسي
بكلمات أتحدث أجدني بل ا، حقًّ ذهني في يجول ما تجّسد التي الصحيحة
هؤالء أحسد لذلك أقوله، أن أردت ما هي ليست وبائسة، ومشوهة ناقصة
نفوس في يجول عّما ويعبروا بل أنفسهم، في عّما يعبروا أن يستطيعون الذين

اآلخرين!

قبواًل استشعر لكنه عميًقا، وجده الذي الكالم هذا منها ينتظر الشبيبي آدم يكن لم
أّثرفيها،إذن،فالطريقأمامهسالكة الكتابةوالمشاعر نفسيًّامنطرفهانحوه،فكالمهعن

لنيتشه: أدبيمنّمقمستذكًراجملةقرأها لهابشكل وعليهأنيمضيقدًما،فقال

البعيدة! السماء الخائفةالتستطيعأنترى المرتعشة األجفان -

ومعأنهالمتجدربًطاواضًحابينماقالتهوهذهالجملةالعميقةإالأنهالمتستطع
أنتخفيإعجابهافقالت:

اهلل،هذارائع. -

العارف: الخبير بلهجة بتركيزوقال إليها نظر

نعم،عليِكأنتحّدقيإلىالحياةوإلىاألعماقبعيوٍنمفتوحة،كيتصليإلى -
الجوهر!

في زّلت قد ذئبة وكأنها وحيرة، وتوجس خوف نظرات للحظات إليه نظرت
بنبرةقلقة: مصيدة،فقالت

ال بأسراري، أحدثك أن أريد بأني لك سأعترف أتحدث، كيف أعرف ال أنا -
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بصراحة لك أعترف لكني فقط، صباًحا اليوم قابلتك أني مع لماذا، أعرف
في يجول عّما له أعّبر لرجل أحتاج بأنني الئقة أو مقبولة غير تبدو قد شديدة
أحدثها أن أستطيع ال لكني لصديقتي أتحدث أن ممكن أنه أعماقي.صحيح
تعرف التي األشياء بعض عن سأحدثها ربما أعماقي، في يدور ما كل عن
النساءفقطكيفيتبادلنها،لكنليسكلاألشياءتودالنساءأنيكشفنهاللنساء
المرأة أعماق في خفية أشياء فثمة قوية، بينهن العالقة كانت مهما األخريات
ألقي بهاإاللرجل،وأنابصراحةأحتاجإلىصدررجلكي التودأنتتحدث
الثقيلة!ربما يأعبائيوأسراري لتَلقِّ ا عليهبأسراري،والأدريإنكنتمستعدًّ
غامضة أسراري دامت ما بأنه ستسأل وربما متسرعة، مجنونة، امرأة تعتبرني
أناالأعرفكجيًدا!ومعذلك،الإجابة بينما إلىهذاالحدفكيفأكشفهالك

أكثر! واضحةلدّي،أعرفأنلدّيرغبةفيذلك،ال
لديها، الشعوري االنفجار التحولفيشخصيتها،وهذا الشبيبيهذا آدم لميصدق
لها: أكثرفقال ثقتها فأرادأنيكسب له، تبوح أنهامدفوعةبضغطنفسيقويكي وأدرك

يمكنكأنتعتمديعلّي،سأكونمالذك،وقلعةأسرارك! -
نظرتإليهوأسعدهاأنهاستجابلهافوجدتنفسهامنجذبةلمدارهعلىالرغممن

له: أنهالمتفهمكلماتهاألخيرةجيًدا،فقالت
القهوة. هليمكننيأنأطلبفنجاًناآخرمن -

تكرمين. -
قالهاباهتماموهويشيرإلىالنادلالذيكانيديرالقهوةفيفنجانزبونحولمائدة
مجاورة،وطلبمنهأنيأتيهمابفنجاَنيقهوة.تلفتْتحواءالعذابيقلياًلوكأنهاتتأكدمن
أيًّامنهم،عّدلتمنالشالالذيعلى وجودأشخاصيراقبونهاواسترختكأنهالمتجد
رأسهاوحررترأسهامنهفصارعلىكتفيها،بداشعرهااألسودالكثيفوالمسحوبإلى
الخلفوالمعقوفكتسريحةذيلالحصانمماأبرزوجههاالمثير!ابتسمتله،نظرتفي

أعماقعينيهوبدأتتهدرفيسردحكايتها:
به! اآلخرين وإعجاب جسدي جمال سوى لدّي تذكر مميزات ال أنه أعترف -
الالئق غير ربمامن والمصائب! الويالت علّي الجسديجّر الجمال لكنهذا
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أبدوجميلةفينظرك، أنأتحدثعنجمالي،فقدال

أحد يسمعه شيًئاال يقول أن يود وكأنما منها رأسه يقّرب وهو الشبيبي آدم قاطعها
وقالوكأنهيهمس:

أنثويقوي،لديكشيءمختلف. امرأةمثيرة،لديكحضور أراِك أنا -

لهبغنج: تنظر لهبمودةوقالتوهي ابتسمت

أيًضا. قلتهلغيري الكالم أكيدهذا تبالغكثيًرا، أنت -

يعجبها امرأة كأية لكنها وخبرة مكر من عليه تبدو ما بكل بأنها الشبيبي آدم أدرك
به اهتمامها شعوريًّا ال أبدت أنها كما به، مقتنعة غير كانت ولو حتى الكاذب المديح

لها: وغيرتهامنظاللنساءحوله،فقال

المديح. يقال،والأجاملكفيهذا كما إلىاآلن،حرٌّ أناغيرمرتبط -

جرأته أعجبتها لكن ذلك، عن تسأله لم فهي ارتباطه عدم عن لتوضيحه ابتسمت
تسير بأنها إياهشعورغريزي أكثرمنحها السيرنحوهدفه،فواصلتبجرأة ووضوحهفي

الطريقالصحيح: في

الجمال.كنتفي أمتلكلمسةبسيطةمن إنسانةبسيطةوعادية، نفسي أناأرى -
عيون أمنع أن أستطع لم ذلك ومع والحجاب، اإلسالمية الجبة أرتدي بغداد
قالليرجلفي الطامعينلجسدي،فذاتمرة دائرتي الرجالوالموظفينفي
تركتك ولما البيت في لوكنتزوجتيلسجنتِك فيها: أعمل التيكنت الدائرة
جنسية رغبة عينيه وفي يتحدث كانت لكنه القول، هذا أغاظني الشارع. ترين
انتبهتلنظراتهالتيكانتتعريني،أحسستبشيء واضحة.أتصدقأننيحين
وأرغب الرجال، من أخاف أنا بصراحة ومرغوبة، شهية امرأة بأني الرضا من
أنا هل لماذا، أعرف ال نفسية، حرًبا أعيش نفسه، الوقت في امرأة كأية فيهم

مريضةنفسية؟

كأسي مع الطاولة على وضعهما القهوة، بفنجاني النادل جاء اللحظات تلك في
أن ما واصلت لكنها حضوره، في صمتت الفارغة، والكؤوس الفناجين وحمل الماء

تحركمغادًرا:
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ا،بلكنتأخافأنأحضنه ا،كنتأخافوالديجدًّ أنامنعائلةمحافظةجدًّ -
حتىوأناطفلة،وظلهذاالخوفمالزًماليحتىوأناأتحدثمعكاآلن،كان
يضربأمي،وأخوتي...أتعرف!أناأستغرباآلنمننفسيحينماأجدالرغبة
أنأتحدثمعكعنكلهذهالتفاصيل،الأعرفلماذا،ربماارتحُتلك،فأنا
عادةعلىالرغممنطبيعتياالجتماعيةوالمرحةأعيشفيعزلة،ربماصمتي
ال أو الكثيرين تبعد خاصة هالة شخصيتي على أضاف نفسي على وانغالقي
حياتي شؤون غير في ذلك، ومع الخاصة، حياتي عن سؤالي على تشجعهم
الخاصةتجدنياجتماعية،أستمعلآلخرين،ألحاديثالموظفاتالالتيلديهن
طفولتي، مثل الطفولة، لزمن تعود معظمها حقيرة، حكايات كثيرة، حكايات
كلها طفولتي متعبة، طفولة عشت شخصيًّا الجنسي. والتحرش األب كتسلط
أناوأختي فيغرفةصغيرة، نسكن أفراد كّناسبعة وفقر، خوفوقلقوحرمان
األقمشة أحدمحالت في خياطة تعمل كانت أمي أخوة. وثالثة تكبرني، التي
سيئة، امرأة ألنها ليس أمي، الخياطة هذه إن القول أستحي كنت السوق، في
ا، جدًّ جميلة امرأة أمي كانت العمر، ذلك في نفسي وقهر لشعور وإنما أبًدا،
ووجودهافيالسوقكخياطةيجعلهامائدةشهيةلنظراتالرجال،لكنهاكانت
دكان رجل،صاحب إليها جاء ظهيرةصيف في مرة ذات أتذّكر متدينة، امرأة
أن منها وطلب جيًدا مبلًغا عليها عرض السادسة، في صغيرة أنا كنت قريب،
فيه تعمل كانت الذي المحل في وحتى رفضت، لكنها دكانه، إلى معه تذهب
قبل من أو المحل قبلصاحب من الجنسي للتحرش ومرات مرات تعرضت
كخياطة سوق في تعمل ا جدًّ وجميلة فتية امرأة تتخيل أن يمكنك اآلخرين.
أتذّكر عنها. االستغناء يستطيع لن أيًضا لكنه يشتهيها أقمشة، لتاجر محل في
سيارة ركوب يمكن وعادة سكننا، محل عن نسبيًّا بعيدة كانت مدرستنا أن
أطلب كنت لذلك إليها، للوصول الركاب لنقل الخاصة السيارات أو الباص
وكنت أمي، إلى ويرسلني يرفض كان لكنه النقل، أجرة يعطيني أن أبي من
بالسوق، المرور يعني إليها الذهاب ألن تعمل، حيث إليها الذهاب أتجّنب
ابنةالسادسةأوالسابعةأتعّرضللمساٍتمقصودةومريبة أنا وفيالسوقكنت
في شيًئا يدفع وكأنه بقوة مؤخرتي في إصبعه يدخل وبعضهم مؤخرتي، على
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حقيبتي حاملة األقدام على مشًيا مدرستي إلى أذهب صرت لذلك داخلي،
بل حقائبهم، في البقية يحمل كما تؤكل شطيرة أو فطيرة أي من تخلو التي
لكني الجوع، بسبب والضعف الوهن شدة من علّي ُيغمى يكاد أحياًنا كنت
الطالبات من فكنُت الدراسة، أحب وكنت ونبيهة، ذكية تلميذة كنُت هذا مع
مبكًرا الدراسة تركت التي أختي من العكس على مدرستي، في المتقدمات
أخذت وهكذا البيت، في واالعتكاف المدرسة إلى الذهاب في رغبتها لعدم
على بالحصول أحلم وكنت والثانوية، االبتدائية فأكملت دراستي، في أتقّدم
معدلعاٍليمكننيمندخولكليةالطب،حلمالفقراءبالثراء،لكنسوءحظي
بغداد، واحتالل المخيف الزلزال عام 2003، العام هو تخرجي سنة من جعل
نسبة أن اتضح البكالوريا،حيث امتحانات في كبير العامصارغش ذلك وفي
يتم لم لذا معدل91%، الفوضىحصلتعلى تلك وفي كانت100%. النجاح
قبوليفيالطبوإنمافيالهندسة،قسمعلومالحاسبات،ولمأكنأحبهذا
التكنولوجيةأتحول أننيكنتحينأرجعمنالجامعة أبًدا،وأتذّكر التخصص
وأخرى غرفةألخوتي وبناء السكن، توسيع والدي قرر حيث بناء، عاملة إلى

أناوأختي،لكندعنيأرجعألحدثكعنطفولتيومراهقتي. لنا،
في مهندسة فهي كمثقفة، تصنف أن يمكن امرأة أمام أنه الشبيبي آدم أدرك
الحاسباتوليستامرأةبسيطةتقليديةكمااعتقدفيأولاألمر،لذاعليهأنيكونمنتبًها

بتمّلقوود: لها نواياه،فقال بالتأكيدتعرف فهي
ا،وجريئة،فليسمنالسهلأن أتعرفين،أنكتروينحكايتكبطريقةسلسةجدًّ -

يتحدثاإلنسانبهذهالصراحةعنطفولته،وعائلته.
بانتباه،وقالتمواصلةكالمها: استمعتلكلماته

أنتلمتسمعاألشياءاألكثرإثارة،وأتمنىأاّلتقطععليناصديقتيوزوجهاهذه -
الذكريات،فأنالمأقللكأيسرمناألسراربعد،لكندعنيأكمل،وألرجع
الذي العذاب أتذّكر حينما يتمزق قلبي أن أتعرف والمؤلمة، القاسية لطفولتي
البيت إلى عملها من ترجع حينما المسكينة كانت والدي، يد على أمي تلقته
أو بسبب الجلدي بحزامه يجلدها بانتظارها، والدي قبل من الضرب تجد
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واحدة، غرفة في ننام كنا منه، وتخاف تحبه، كانت ذلك ومع دونسبب، من
التسعينات، بداية في عمري، من السابعة في كنت حينما ليلة ذات وأتذكر
االنفجارات، صوت على صحوت األمريكية، الصواريخ تتلقى بغداد وكانت
البطانية،رفعترأسي أميوأبيوهماتحت كنتخائفة،حينهاسمعتلهاث
الشبق أمي لهاث ارتبط وتنزل، تصعد البطانية كانت يجري، ما ألعرف قلياًل
كنت لكني الجنس، يمارسان أنهما أفهم كنت الصواريخ، انفجار صوت مع
أنه مع تحبه أنها منها أستغرب وكنت له، وتوسلها به أمي تعلق أستغرب
ألخّلص أقتله أن أتمنى وكنت العائلة، في األصغر كنت أنا بقسوة. يضربها
العائلةمنشّره،فهويضربالجميع،ويجلدالجميعبمنفيهمإخوانيالكبار،
منه، نسخة إلى تحولوا ناضجين شباًبا صاروا حين أخوتي أن العجيب لكن
أترك أن إلى سعوا أنهم حتى أختي، وعلى علّي سلطتهم يمارسون صاروا
بضرورة أخوتي زعيق رفض أنه لوالدي وحيدة حسنة أتذكر وهنا المدرسة،
أليس أخرى، أشياء أتحدثعن أن مني تنتظر أنك أعتقد لكن الدراسة، تركي

كذلك؟
لهابمودةوقالبطريقةمؤدبة: الشبيبي آدم ابتسم

وماهذا،وكأنكتقرأينأفكاري!نعم،كنتأنتظرأنتكشفيعنأسرارغامضة -
مع وتحدث اعتيادية عنها تحدثت التي األشياء هذه لكن أنِت، سمّيتها كما

الجميع!ليستأسراًراغامضةكماتقولين!
لثواٍنوقالت: إلىعينيهمباشرة نظرت

ليست أيًضا هي لكنها سأخبرك، فيه، أتحدث أن مني تنتظر ماذا أعرف أنا -
إرادتها استجمعت لثواٍن، )صمتت عنها، الحديث أنوي التي األسرار تلك
أنني يوم ذات حصل عمري، من السابعة في كنت حينما اسمع، وواصلت(،
تلك في جامعيًّا، طالًبا عمي ابن كان دوًما، نزوره كنا الذي عمي بيت زرت
لتقطفي أحملك تعالي لي وقال الخلفية، المنزل حديقة إلى أخذني المرة
إلى انتبهت لكني حملني، التوت، أحب فأنا به، فرحة كنت التوت، من شيًئا
وخفت، ذلك، آلمني فّي، يدخله أن إلى وسعى إستي في إصبعه وضع أنه
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اوأنهلميفعلشيًئا أنزلنيوكأناألمرطبيعيجدًّ ينزلني، بهأن فأخذتأصرخ
ا،وفيمرةأخرى،ذاتظهيرةصيف،كنتعندهم،والكلنيامالقيلولة، خاصًّ
أرى مرة كبيًرا،وكنتألول كان قضيبه، وأخرج الدار إلىخلف أيًضا أخذني
بأنه إقناعي حاول سروالي، أنزع أن مني وطلب مباشر، وبشكل كبيًرا قضيًبا
إلى أمي انتبهت أحًدا. أخبر ولم دارنا، إلى فهربت خفت، لكني يؤذيني، لن
ما عذًرا فوجدت عمي، بيت من الظهيرة هذه في وعودتي الشاحب وجهي
عنها، أنت أحدثك فأنا نفسي، من مستغربة أنا أتعرف، أحًدا. أخبر ولم حينها
لم غريب لشخص تردد دون وأرويها الذكريات، هذي أستعيد مرة ألول بل

ألتقيهإالقبلساعاتفيدمشق؟!

أكثر: للبوح الشبيبيبمودةوقالوكأنهيشجعها آدم لها ابتسم

تشعرين ربما تفاصيل، من داخلك في ما تخرجي أن محتاجة فعاًل أنت ربما -
بأنكاآلنحرةمنالمجتمعوتقاليدهالصارمة،الأعرف،لكنيمتأكدمنشيء
القابعةفي الصغيرة التفاصيل الحديثعنهذه واحدهوأنكلوالرغبتكفي

العميقةلماتحدثتعنها! السوداء بئرك

إليهمستفسرةوسألتبدهشة: نظرْت

العميقة؟ السوداء بئري -

في ذلك قرأت والالوعي، الطفولة بئر عميقة، سوداء بئر لديه منا كل نعم، -
البغدادي. آدم المغدور "متاهةاألنبياء"للكاتب مخطوطة

من؟ -

آدمالبغدادي،الكاتبالذيتماغتيالهفيبغداد،كتبرواياتمختلفة،ُنشرت -
اغتياله، بعد الروائية مخطوطاته بقية أنقذ صديقه لكن آدم" "متاهة رواية له
مخطوطته في البارحة أقرأ وكنت قرأتها، وقد دمشق، إلى ما بطريقة ووصلت
"حواء اسمها والتي شخصياته إحدى تتحدث حيث األنبياء"، "متاهة األخيرة

السوداء! العميقة البئر كازبالنكا"عن

فقالتوكأنهاتتحدثمعنفسها:
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متاهةاألنبياء،اسمغريب؟! -

المهم،يمكنكأنتواصليحديثك. نعم، -

لكنها العميقة، السوداء البئر عن أكثر تعرف أن في رغبة لديها كانت إليه، نظرت
الحميميالخاص،فواصلت: واصلتحينمااستشعرتلهفةمكتومةلمعرفةعالمها

كنت يذهبون أهلي كان عندما حتى عمي، بيت إلى الذهاب عن انقطعت -
أتحججبأنلديواجباتمدرسيةفيعفوننيمنالذهابمعهم،ومعأنيكنت
صغيرةلكنيكنتأعرفماذاتعنيعالقةالذكرباألنثى،كنتأعرفأنيدخل
القضيبفياألنثىالأكثر،لكنكيف؟لمأكنأعرفالتفاصيل.كانتصورة
لهماثاًلفيذهني،لكنيعرفت البطانيةولهاثهماوتوسلأمي أميوأبيتحت
أخي اشترى حينما اإلعدادية، في كنت حينما صادم إباحي وبشكل التفاصيل
جهازلتشغيلاألقراصالمدمجةواألفالم،وكانأخيمهّوًساباألفالمالجنسية،
الحينأعرفشيًئا بالمفتاح،لمأكنحتىذاك يقفلعليهافيخزانته لكنهكان
ألمس أن وأخاف انطوائية كنت لكني الرغبة، لدي ال، الجنسية، رغباتي عن
أفقدغشاء فخذيحتى بين ما ألمس أن ما بأني أتخيل كنت نفسيوجسدي،
كنت المراهق العمر ذلك في وأنا تصور أبي، سيذبحني وعندها البكارة،
مني العارمةجعلت ورغباتي شبقي الجنس، عن الطفولية األفكار تلك أحمل
فكرت ما إذا وكأني منكسرة، كنت المدرسة، في لدّي صديقات ال انطوائية،
وجاءتني نضجي بلغت حينما حتى حراًما، فعاًل عملت فكأني الجنس في
تبلغ حين الفتاة بأن تكبرني التي أختي من عنها أعرف كنت الشهرية، الدورة
الدورة!)صمت أو الشهرية بالعادة منهاشهريًّاوتسمى الدم ينزل عمًرامحدًدا
للحظات،ثمواصلت(،لكنكماأخبرتككنانعيشفيغرفةواحدة،وإلىأن
بلغتالجامعةتحسنتأحوالوالدي،فأخذيبنيلناغرًفاخاصةبنا،لذاحينما
كنتمراهقةكنتأستمعألميوأبيوهمايمارسان،وكنتأشتعلرغبة،ولم
حين كنت بالتفصيل! بأمي أبي يفعل ماذا أو أرويجسدي، كيف أعرف أكن
والردم، االمتالء، يريد فخذي بين وفراغ هوة ثمة بأن وأشعر أتهيج يمارسان
ذات ا، جدًّ وفضولية حشرية كانت عني، تختلف كانت أختي بقوة! والسحق
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المدمجة، األقراص وأخرجت ما بطريقة خزانته ففتحت غائًبا أخي كان مرة
استغلتغيابأميوأبيوبقيةأخوتي،ودعتنيلمشاهدةأحداألفالم،صدقني
ياأستاذآدم،إلىاآلن،وبعدمروركلهذهالسنواتاليزالذلكالفيلماألول
إنني بل رؤيته، ذاكرتي،حينهاجننتمن في تفاصيله بكل ماثاًل الذيشاهدته
هو أنهى بينما معها، الذي الرجل قضيب تمص المرأة كانت أيًضا، تقيأت
فيما المرأة شاهدت لكني تقيأت، المشهد، أستسغ لم وجهها. على شهوته
في كف مثلها، وفعلت أقلدها، أخذت إراديًّا وال وتتأوه، فرجها، تداعب بعد
أترطب، نفسي وجدت العظيمة، الكارثة وكانت نهدي، على وكف األسفل
لذتي اللذة. من الُعلى السماوات في نفسي وشعرت مني، هائل ماء نزل بل
فتح قد الجنة أبواب من باب أي أصدق لم تقريًبا. اإلغماء حد إلى أوصلتني
السرية، العادة مدمنة صرت فقد ولجت، للجحيم بوابة أي أكبر بدقة أو لي،
ساعة نصف أو ساعة ربع كل كنت مرات، عشر من أكثر اليوم في أمارسها
أذهبللحمامألداعبنفسي،وهكذايوميًّامنذالسابعةعشرمنعمريوحتى
بحيثصرتال بي اإلدمان أنوصل إلى اآلن، وإلى بل والعشرين، الخامسة
في أفعلها كنت مدمنة، صرت ووصلت، نفسي داعبت لو حتى باللذة أشعر
العادة خطوبتي. تمت أن بعد حتى عنها أتوقف ولم القراءة، وأثناء الحمام،
أبحث أن الكلية،وال في الشباب مع لعالقات أنجّر أاّل السريةساعدتنيعلى

الزوجية! أيًضادمرتحياتي الفتيات،لكنها الجنسمع كثيًرافيأحاديث
تحدثه، التي المرأة جسد وتخيل باالنتعاظ، الشبيبي آدم شعر اللحظات تلك في
كلشيء يكتم أن حاول لكنه الداخل، من توتره الشبق بدفقات أحس فخذيها، بين وما
انتبه فقد أكثر، تتوغل أن إلى يشجعها كي طبيعي أمر وكأنه بالحديث مباالته ال ويبدي
إلىأنهاأخذتتتهيجوهيتستعيدذكرياتها،نبرةصوتهاتهّدجت،ولكييستكملخطته

للبوحسألها: فيدفعها
أمبعدها! الجامعية أثناءدراستك هلُخطبت -

أوكأنهسؤالعابر: السؤال واصلتهيوكأنهالمتسمع
مع أكون حين نفسي على السيطرة أستطيع ال كنت التخرج، بعد خطبت -
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إلى أو لغرفتي أذهب أستأذن، بحضوره كنت وأحياًنا أتهيج، أبتل، خطيبي،
أنني كانت مشكلتي أعود. ثم لذروتي وأصل السرية العادة أمارس الحمام
ا، جدًّ بسرعة وأتهيج بل التهيج، عند مائي ويسيل بكثافة، وأبتل بل أترطب
يتركونا، لم الحقراء أخوتي لكن األسبوع، في واحدة مرة يأتي خطيبي وكان
متأهاًل لميكن لسنةونصفألنه يتواجدونمعنا،وطالتخطوبتي دائًما كانوا
وحراستنا، أسبوعيًّا معنا التواجد في األدوار يتناوبون أخوتي كان للزواج،
البيت، في يكن لم أخوتي من أيًّا أن مرة حصلت ذلك من الرغم على لكن
المنطقة وتلك جسدي، نظفت قد بيوم قبلها كنت وحدي. وكنت هو وجاء
ألنه نفسيًّا، مريضة أنا لك قلت ومجنونة، غريبة فكرة فجاءتني بالتحديد،
رقيب دون خطيبي مع أكون أن لي أتيحت التي الوحيدة المرة تلك في
كنت معه، وحدي أكون أن يصدق يكن لم أيًضا هو متوقع، غير شيًئا عملت
يحضنني فأخذ فاتح، أخضر أخضر، لونها قصيرة بيتية دشداشة ألبس حينها
أاّلتلمسه،وطلبتمنهأن ابشرط لهسأريكشيًئاخاصًّ ويبوسني،عندهاقلت
قبالته،فتحتفخذي،ونزعت المقابلة،فجلس،وجلست يجلسعلىالصوفا
بأصابعه، داعبه علّي، فقفز جنونه، ُجن فخذي بين ما رأى وحين كلسوني،
وألقانيعلىالصوفا،وأخرجقضيبهوأخذيداعبني،لميدماألمرأقلمندقيقة
استطعنا الحظ ومنحسن الخارجي، الباب عند وضجيًجا حركة سمعنا حين
الواضح االنتصاب يتدارك لكي لكنه أخوتي، أحد دخل إذ األمر، نتدارك أن
لقضيبهوضعوسادةالصوفاالصغيرةعلىحجره،الغريبأنخطيبيانتبهأثناء
فلم السبب، عن سألني أنه حتى فرجي، في السوائل لكثرة مداعبتي محاولته
السرية العادة أمارس وبقيت تزوجت! أن إلى استحيت، أجيبه، بماذا أعرف
ثانية! الفعلية،وهايقصة الممارسة أرتاحمن الزواج،ولمأكن حتىبعد

يكوناجالسينفيمقهى،وكأنماهماخارج لم الحديثوكأنما في كانامستغرقين
كل كان وزوجته، التنك أبو آدم صديقه دخول إلى هو انتبه اللحظة تلك وفي المكان،

إليهوهمامقبالنبتفحصوكأنمايستقرأنماجرىخاللغيابهما. ينظر منهما

غّيرآدمالشبيبيعلىالفورمالمحهوانفصلعنالمشهدالذيكانيعيشهفيخياله
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المفاجئفيمالمحهونظراته للتغير العذابي انتبهتحواء للقادمين، ابتسم قبللحظات،
فالتفتتبسرعةلترىصديقتهاوزوجهاقادمين، لتغييرالجو، الشاردةومحاولته المرتبكة

فيهاعتاب: بنبرة أمتارمنهما فقالتلهماوهماعلىبعد
أينكنتما؟لقدتأخرتما. -

يحدث لم فكأنما االثنين، بين الوضع حقيقة زوجته وال التنك أبو آدم يدرك لم
الخجل زال إذ تواصلهما، في والحرارة الدفء من لشيء انتبها ذلك ومع ا، مهمًّ شيًئا
أما الذيكانعندتركهمالوحدهما،لكنهمالميتخيالطبيعةمادارمنحوار! واالرتباك
بينهما، التيصارت األسرار أكدت التي النظرات تبادال فقد العذابي وحواء الشبيبي آدم

الحميم. الحديث معوعدمكتومبمواصلة

* * *

منذ صباًحا جديدة لوحة رسم بدأ فقد منهًكا، الصوفا على بوناروتي آدم جلس
التيهي دانته منجحيم والعشرين السادسة األنشودة لنص واسترجاعه استيقاظه لحظة
فانتبه محموم، بشكل رسمها التي لوحته تأمل لهوميروس، األوديسة ملحمة موضوع
البحار عالم بلوحاتهعن إلىرسامروسيمعروف بالفن العارف المتلقي تحيل أنها إلى
والسفنالغارقةوالموجالعاتي،"نعم،نعم،آفيزوفسكي،لكنكيفحدثهذا؟ومنأين
كنت حينما الروسي الفنان هذا للوحات ألبوًما رأيت أني علًما المباشر! التأثير هذا جاء
طالًبافيأكاديميةالفنونببغداد!كيفصعدتمنأعماقالالوعيإلىمنطقةاألحاسيس
ظل المائي!"، التيه غياهب في وهو أوديسوس محنة على أرّكز بينما عندي، الجمالية
يتأملاللوحةوكأنهاليستلوحته،وشعربرضاعننفسهلهذهالشرارةالتيأشعلتطاقة
بتأثير ربما البورتريهات، برسم منشغل بالقصيرةوهو ليست فترة فمنذ أعماقه، في كامنة
اليوميفيساحاتفلورنسا! التيهيمصدررزقه بالتخطيطاتوالبورتريهات انغماسه
إلى انتبه المطبخ داخل يخطو أن قبل لكنه المطبخ، إلى توجه الصوفا، عن نهض
متأهبة، رأسها، رافعة الثالجة مقبض على تلتف كوبرا أفعى وثمة المطبخ، تمأل عقارب
باب تتسلق أن تحاول وكأنها دائرية حركة في تدور كانت التي للعقارب تنظر وهي

التيبدتخائفةومتأهبةللهجوم! إلىاألفعى الثالجةوصواًل
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من خائًفا وقف معه. الباب أغلق مرعوًبا، تراجعه وخالل الباب، مقبض مسك
يكون أن يمكن "ال نفسه: وسأل رآه، ما يصدق لم بصعوبة، يتنفس أخذ الصدمة، هول
إلىشقتي؟ولماذافي العقارب؟وكيفصعد الحشدمن أينجاءهذا ذلكحقيقيًّا،من
وِلَم الثالجة؟ مقبض حول نفسها كّورت وِلَم الكوبرا؟ هذه جاءت أين ومن المطبخ؟
أراد أبًدا"، الذييجري!ال،اليمكنأنيكونذلكحقيقيًّا العقارب؟ما بدتخائفةمن
أنيتأكد،وبحذرشديدمسكمقبضالبابوفتحالباببهدوء،ُصدمحينمالميجدشيًئا،
ويجول المطبخ يتأمل ظل الثالجة، باب مقبض حول الملتفة األفعى وال العقارب ال
من خرجت أو الجدران تسلقت فربما الشارع، على المطلة ونافذته جدرانه في بنظراته

النافذةكانتمغلقةوالجدرانعارية! النافذة،لكن

اليقظة! إاّلكابوًسامنكوابيس لميكن مارآه أن المطبخ،أحس قلياًلودخل تجرأ
الباب فتح هناك، نفسها على ملتفة األفعى وكأن الثالجة، مقبض إلى بحذر يده مّد
باب أطبق قبلساعات!، تركها مثلما الثالجة أيًضا،غمرتهراحةخفيةحينماوجد بحذر
واستدار القهوة، علبة منها وأخذ جانبية خزانة إلى التفت وإنما شيًئا يأخذ لم الثالجة،
إلىحيثالدّلةالنحاسيةإلعدادالقهوة،أخذهاووضعهاتحتصنبورحنفيةالماء،أوقد
أمام الصالة،وقف إلى اللهب،خرج القهوةووضعهاعلىعين دّلة أخذ الغازي، الطباخ
باب مقبض حول الملتفة الكوبرا صورة الداخلية عينه أمام انبثقت فجأة متأماًل. اللوحة
الثالجة،واتتهرغبةفيأنيرسمأفعىماءكبيرةتبدومنخاللالموج،واليظهرمنهافي
الحالة فيهذه األفضل بأنهمن لنفسه وقال الفكرة، أبعدهذه لكنه رأسها، اللوحةسوى
التهامأوديسوسورفاقه! يريد اللوحةوكأنه ثعبانهائلالحجمعلىموضوع إدخال

إلى فأسرع النحاسية، الدّلة في الماء غليان صوت الجمالية تأمالته عليه قطع
انتهاء إلىحين الدّلة،ووقف في القهوة كبيرةمنمسحوق المطبخ،وضعثالثمالعق
كوب في القهوة من كبيرة كمية سكب الطباخ، أطفأ جاهزة صارت وحين لها. إعداده
على جلس القهوة، كوب يحمل وهو الصالة إلى وعاد جانًبا، القهوة عّدة وضع كبير،

أنجزهافيساعات! التي اللوحة الصوفامتأماًل

* * *
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عن وقفت الصباحي، للفطور المخصصة القاعة إلى النورين ذو حواء دخلت
زاوية في فارغة طاولة عند نظراتها توقفت فجأة فارغة، طاولة عن بعينيها فتشت الباب،
والذي سوداء، أوروبية بدلة يرتدي كان الذي الموظفين أحد إليها. فتوجهت القاعة
بقية لباس عن يختلف لباسه ألن المطعم في الخدمات سير على المسؤول وكأنه بدا
بالعربية ثم بالفرنسية بها منهالحظةجلوسها،رحب الرجل اقترب المطعم، العاملينفي
فأجابتهعلىتحيتهبالعربية،امتعضالرجلقلياًلألنهأدركأنهاعربيةوليستأجنبية!قال
لطفه، على احتاجتأليشيء!شكرته فيحال هنا وأنه مفتوح البوفيه بأن موضًحا لها
الطابور يشبه فيما البعض يقف حيث إلى ومضت الطاولة على اليدوية حقيبتها تركت
المتحرك،أخذتصحًناكبيًراوبدأتتنتقيماتحبمنطعام،وفينهايةالبوفيهكانثمة
شابمتخصصفيعملاألومليتلروادالمطعم،وكانتثمةامرأةأوروبيةتقفأمامها،
طلبتأومليتبالطماطموالخضراواتوالبصل،وبعدلحظاتكانجاهًزا،أخذتتنظر
للطريقةالسريعةالتيكانالطاهييقدمبهااألومليت،وحينجاءدورهاطلبتاألومليت

الطماطموالخضراواتدونبصل! مع
السلطةوحلوى فيهأجبانوزيتونوبعض عادتلطاولتهاوهيتحملصحًناكبيًرا
وباليد أيًضا، تجربها أن فأرادت منها يأخذ الجميع كان بالجوز الشكوالتة تشبه مغربية

فيهاألومليت. األخرىتحملصحًناصغيًرا
انتبهت حتى األكل لتبدأ حجرها على األصفر المنديل وفرشت جلست تكن لم
المطعم، في شاغرة أماكن فال يجلس بأن لها السماح يطلب الطاولة عند رجل لوجود
حينرفعترأسهاسرتقشعريرةفيجسدها،فقدكانالرجلاألشقرالوسيميبتسملها
أمامهاسوى يكن ولم ارتبكت، الطاولة! بمشاركتها له للسماح رّدها منتظًرا آّخاذ بلطف

الموافقة. أنتومئبرأسهاعالمةعلى
ولم أبًدا، يؤذها لم الرجل بأن نفسها، مع سريع بشكل فّكرت اللحظات تلك في
وفلورنسا دمشق في رأته الذي نفسه الشخص إنه لها قال َمن ثم معها، التصرف يِسئ

وباريس!يستحيلأنيكونهونفسه!
الفواكه، المقابل،كانفيصحنهبعض الكرسي الوسيمعلى الرجلاألشقر جلس
وأخذ ركبتيه، على المنديل فرش بالجوز، الشكوالتة من صغير وصحن وعنب، جبن



186

قطعةمنالخبزالمحمصالموجودفيالسلةوأخذسكيًنامخصًصالهفمسحالشكوالتة
غير بطريقة إليه تنظر كانت لكنها بفطورها منشغلة هي كانت الخبز. قطعة ظهر على
عّما يسألهما المطعم خدمات على المشرف الرجل جاء اللحظات تلك وفي مباشرة،
الشاي أو النسكافيه أو القهوة الوسيم، األشقر الرجل إلى بكالمه متوجًها بشربه يرغبان
)التاي(، األخضر الشاي يفضل شخصيًّا إنه وقال له ابتسم )التاي(، األخضر المغربي
أن تحب عما المدام يسأل بأن المطعم لموظف يقول وهو النورين ذو حواء إلى وأشار

البرتقال. بارتباكوطلبتكأًسامنعصير تشرب،رفعترأسها

الحديث هذا تنتظر وهي معها، حديًثا سيفتح بأنه تشعر أكلها تواصل وهي كانت
تحسب بحيثصارت نفسيًّا وضًعا دخلت لكنها سيقود، أين وإلى كنهه تعرف أن دون
يقول سمعته حتى لحظات سوى تمض لم وفعاًل، معها، الكالم يبدأ أن متوقعة الثواني
يريدأنُيسمعهامايقول: أنه وكأنهيحّدثنفسهبصوتواضحومسموع،لكنهاعرفت

يبحث أنا ودليٌل دليل، بال طريٌق أنا والطريق، المرشُد أنا والدليُل، الدرُب أنا -
عنطريق!

بتركيز، عينيها في حّدق إليها، ونظر صحنه عن رأسه رفع ثم للحظات، صمت
شعرتبقشعريرةتسريفيجسدها،وخدرباردحلعلىنفسها،ووجدتنفسهاتسأله:

عفًوا،حضرتكتحدثني؟! -

لهابمودةوقال: ابتسم

آسفإلزعاجك،أناكثيًراماأتحدثمعنفسيبصوتمسموع،أسيروأحدث -
وقليلون يظننيمجنوًنا، يراني من لحظة، والبحث التفكير أكفعن نفسي،ال
اَمنيرونني..الذييحبأنيرانيسيراني،والذياليفكربيويهربمن جدًّ

يراني! يرانيدونأن يراني،ومعذلك رؤيتيلن

أطرقتللحظاتبرأسهاصامتةوكأنهاتحاولأنتفّسركالمه،رفعترأسهاوقالت
لهوكأنهاتهمس:

ألغاز. لكنكالمكغيرمفهوم،وكأنه -

فيه،ثمقال: يقرأقلقهابلوخوفهامنهوشّكها لهاوكأنه ابتسم
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فهو إرادتي، دون جسدي في موجود أنا وجودي، بلغز بذاتي، مشغول أنا -
إرادتي دون ويرغب ويعطش يجوع إرادتي، دون ويستيقظ إرادتي، دون ينام
العطش، وال الجوع، مقاومة أستطيع ال أنا الجسد! هذا أنا هل ورغبتي،
لقد جديدة، ليست أسئلة أنها أعرف أنا..؟ من اإلمكان، حسب والجنس
هاد،زرادشتوبوذا،الحاّلج،وابنعربي، توقفعندهاالحكماءوالنُّساكوالزُّ
كل لكن محفوظ، ونجيب كازانتزاكي نيكوس هيسه، وهرمان السهروردي
اهلل هل داخلنا، في اهلل إن يقولون هم حيرة! إاّل تزدني لم ورؤاهم أجوبتهم
"الروحالكوني"أو "اهلل"أو "اتمان"أو داخلالشيطانأيًضا..؟هميقولونإن
هو أم ..؟ حينها داخلنا في اهلل يموت فهل نموت، لكننا داخلنا! في كامي" "

أيًضا؟! الحياةوالالحياة
كانتهيتحاورنفسها:"منهذاالرجلالذييتحدثوكأنهخارجالزمانوالمكان!
أوصالة ألقاب، أو تظاهر، أو إرادة، دون مهيمن مثله، فهو بوذا، قديس، وكأنه يتحدث
أوادعاءبمكانةربانية!منهو؟"،ووجدتنفسهاتسألهلتتأكدمنشّكهاويقينها،فسألته:

أماكنأخرى؟ نلتقنحنفي ألم عفًوا، -
تأكيدوالنفي،وقالشيًئاغامًضا: بالالجواب،فالهي ابتسمبطريقةتشي

نحن،فيالعالمالمرئيمثللعبةفيديوبيدالالمرئي،نحنرقعةشطرنجكوني -
أتعرفين، واصل(، ثم لثواٍن، )صمت نفسه، مع يلعب الذي األحد الواحد بيد
الحياة أحياًنااألوهامتكّلفاإلنسانحياًةكاملة،لكناألوهاممعذلكتجعل
لوجودنا يجعل الوهم األوهام، من تخلو حينما الجحيم هي الحياة ممكنة،
في الحياة هي ما لكن والحياة، بالوجود بالوجود، اإلحساس ويمنحنا معنى
جوهرها،الحياةهيالذاكرة،ومانسميهالحياةهوتدفقللزمنفيبئرالذاكرة،
مجرد آخر مكان في وهي دائًما، هنا الحياة آخر، مكان وفي هنا، دائًما نحن

احتمال!
أيةإجابةلسؤالها،فقالت: بانتباه،لكنهالمتجد استمعتلكالمه

التقينا أننا أظن فأنا ما، مكان في التقينا قد كنا إن سؤالي عن تجب لم لكنك -
"الشام"،أوالتقينافيفلورنسافيلوبيأحدالفنادق فيدمشق،أظنفيفندق
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هناكأيًضا،وفيباريسفيبنايةبشارعسانتدينيس،وأمسرأيتكفيالمطار
أكون! حيث األماكن جميع في تكون أن يمكن كيف مراكش! وصلت حين

وكأنكتالحقني؟!وكذلك...
قاطعهامبتسًماوقالبهدوء:

يرانيسيراني، أن يحب الذي يرونني، َمن ا قليلونجدًّ قليل، قبل لك أقل ألم -
والذياليفكربيويهربمنرؤيتيلنيراني،ومعذلكيرانيدونأنيراني!
فيها بنبرة فقالت الغامض، الكائن يفكرهذا بماذا تعرف أن تريد إليهوكأنها نظرت

حّدةمكتومة:
ومعذلك،فهذهليستإجابة! -

إليهاوكّررقوله: نظر
أنتأحببتأنترينيفرأيتني!أناموجودحينمايفكراآلخربي،أناأعيشلكني -

أناأحيالكنيالأعيش! أكبر أوبدقة أنتميللحياة، ال
هلهذهحزورة!لغزاأللغاز!الأريدمنكاإلفصاحعنشخصيتك،وإنماأريد -
قابلته الذي ذاك نفسك كنت إن سألتك لذا وفراستي، وذاكرتي بنفسي أثق أن
ـلوكا"فيفلورنسا،وفيإحدى "روومماتا "الشام"بدمشق،وفندق فيفندق
البناياتبشارعسانتدينيسبباريس،وكذاالبارحةفيمطارمراكشـالمنارة،
نتواجدكالنافياألماكننفسها؟! أنامتأكدةمنذلك،هلأنتهو،وكيف

نظرالرجلاألشقرالوسيمبهدوءوانتباهوكأنهكانيتوقعماقالتهوينتظركالًماآخر
فيهاالمباالةويأس: بنبرة لها يتوقعه،وحينمالمتكملكالمهاقال

في هو كنت ربما وأنا هو، لست أنا كان، قد كان ما الحاضر، سوى هنا ليس -
الوقتنفسه،أعرفلماذاأنتهنا،ومَمأنتهاربة!

فيهاحدةواضحة: بنبرة ُصدمتمنكالمه،فردت
أنالستهاربةمنأحد. -

فقاطعهابهدوء:
لمأقلإنكهاربةمنأحد،وإنماأنتهاربةمننفسك،وذاكرتك،وماضيك، -
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صاحب المبارك الشيخ عند أو السحرة مغارة في الخالص عن تبحثين
الكرامات!

"كيفلهأن ارتسمتمالمحالدهشةواالستغرابعلىوجهها،وفّكرتمعنفسها
األماكن تلك في التقيته الذي هو أنه يؤكد هذا نواياي! وعن الداخلي عالمي عن يعرف
تخفيصدمتها منهكي ترتشف أخذت العصير، لكأس يدها مّدت ارتبكت، المختلفة!"،
تخفي أن تحاول وأنها ُصدمت أنها يعرف وكأنه بطيبة إليها ينظر كان بينما وارتباكها،

ارتباكها!
نحو بتملق وانحنى الطاولة من واقترب المسؤول الموظف أقبل اللحظة تلك في

المذل: للتملق فيهاخضوعواحترامأقرب بنبرة قائاًل الوسيم الرجلاألشقر
سيدي،ثمةاتصالهاتفيلك،هناكمنيطلبحضرتك! -

وكأنه عينيه في حّدق المطعم، في الخدمة موظف إلى الوسيم األشقر الرجل نظر
النورين ذو حواء إلى نظر الطاولة، على ووضعه المنديل طوى ثم ُيقال، لم ما يقرأ

الطاولةقبلأنتقولهيشيًئا. مستأذًنا،وغادر
كانتترتشفالعصيرحينماجاءموظفالخدمةفيالمطعم،ظلتماسكةبالكأس
إليها الوسيم األشقر الرجل نظر حينما لذا بينهما، للحوار تتنصت لكنها تشرب أن دون
به، تغص كادت حتى سريعة بطريقة العصير ارتشاف واصلت كرسيه عن ينهض وهو

الطاولةكانهوقدغادر! الكأسعلى وحينوضعت
أنه النورينحينألقتنظرةالىصحنالرجلاألشقرالوسيمإلى انتبهتحواءذو
فارغتماًماوالأثرأليطعامعليه،استغربتذلك،فقدرأتهيضعشوكوالتةاألوملوعلى
موضوع عليه، استخدام أثرألي وال نظيف السكين هو ها لكن المحمص، الخبز قطعة
خاتًما وجدت لكنها أيًضا، الصحن عند وينتصب مرتب والمنديل الصحن، جانب إلى
أحّست الفارغ، الصحن جانب إلى الطاولة على موضوع جميل أخضر حجر يتوسطه
أخذت المطعم لتغادر قامت وحين بسرعة، طعامها أنهت قلياًل، أفكارها في بالتشويش
فلم المطعم، في الخدمات عن المسؤول الموظف عن بنظراتها وفتشت معها الخاتم
اقتربت الطاولة، على وضعها مختلفة، فواكه فيها صينية يحمل وهو لمحته فجأة تجده،
بأن الوسيمربمانسيهحينماجاءليخبره الرجلاألشقر بأن منه،أخبرتهوهيتريهالخاتم
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وعدم واالستغراب التعجب وعالمات إليها الرجل نظر الهاتف، على يطلبه من هناك
الحكايةكي إعادةسرد منها يفهمشيًئاوطلب لم إنه لها قال مرتسمةعلىوجهه، الفهم

التفصيل! الكالمبشيءمن له يفهم،أعادت
يَر بأنهلم البدلةالسوداء،فقدأخبرها النورينبجوابالرجلذي ُصدمتحواءذو
أيرجلأشقروسيميشاركهاطاولتها،كماأنهلميقتربمنطاولتهاقط،ولميكنأحد
لكن له: تقول وهي الخاتم، أرته وللتأكيد حكايتها له أكدت لكنها الطاولة، حول معها
هذاالخاتمكانموجوًداعلىالطاولة!نظرإليهاوكأنهينظرإلىامرأةغيرسوية،لميعرها

المطعموالخاتمفييدها! بقيْتواقفةللحظات،ثمغادرت بااًلومضى،
كانتمصدومة،بلوغاضبةمنتصرفالرجلووقاحتهوطريقةتعاملهمعهابحيث
تركهاوذهب،وفيطريقهاإلىالمصعدوضعتالخاتمفيحقيبتها،وقبلأنتدلفإلى
األشقر الرجل ترى أن عسى االستقبال إلىصالة نظرت المصاعد، حيث القصير الممر

تَرأحًدا! الوسيمعلىالصوفاكمارأتهحينوصولها،لكنلم
حيندخلتغرفتهاكانتالتزالغاضبة،مضتمباشرةلتجلسعلىحافةالسرير،
للفطور. المطعم إلى والنزول الغرفة مغادرتها لحظة منذ جرى ما كل تستعيد وأخذت
قلبت عليه، تعثر لم الخاتم، عن تفتش أخذت حقيبتها، أخذت الخاتم، استذكرْت فجأة
أنها متأكدةمن الذييجريمعها،هي ما بالهلع، تعثرعليه!أحست فلم بكاملها الحقيبة
وضعتهفيالحقيبةفكيفاختفى؟!فجأةمرقفيذهنهافكرةأنتنزلإلىالمطعملتسأل
الرغممنيقينها تنتبهعلى إياهولم الموظفالمسؤولعنالخدمةفربماكانتقدأعطته

الغرفة. السريروغادرت بأنهاوضعتهفيحقيبتها!نهضتعن

كانت الطعام، قاعة في تفتش وهي العريضة البوابة عند وقفت المطعم، دخلت
عن الشراشف ينزعون المغربية الوطنية بمالبسهم الموظفين وبعض فارغة، القاعة
سائاًل الموظفين هؤالء أحد منها اقترب بينهم، المعني الرجل يكن ولم الطاوالت،
عن المسؤول الموظف عن تبحث أنها أخبرته خدمة، أية لها يقدم أن يستطيع كان إن
آخر موظف وجود له فأكدت المسؤول، الموظف هو بأنه الرجل فأجابها الخدمات،
ببدلةسوداءأوروبية،وأعطتهوصًفادقيًقاله،فنفىالموظفالمسؤولوجودأيشخص

المواصفات! بهذه
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جوابالموظفالمسؤولزادهاحيرة،عادتراجعةإلىغرفتهاقلقة،أحّستأنها
تتوهمأشياءغيرواقعية! ربما

الحمام، غرفة إلى ثانية دخلت كلسونها، في بقيت مالبسها، نزعت غرفتها دخلت
العينين، الماءينهمرعليهاوهيصامتة،ومفتوحة الماء،وفتحته،وظل وقفتتحتدش
ليكونمعها!هي الحمامعارًيا أنيدخلغرفة الوسيمممكن الرجلاألشقر بأن وتتخيل
في يجري متوقع غير شيء ككل غامضة ما بطريقة سيحصل األمر هذا بأن متيقنة شبه

حياتهامنذسنوات!

* * *

الجامعاألمويوالسير الحميديةوزيارة التجواللساعاتبسوق النهارفي انقضى
الصالحية، بمنطقة مطعم في الغداء وبتناول توما، باب إلى المؤدية الخلفية األزقة في

الروضة! والعودةلمقهى
أرادتحواءالعذابيالحصولعلىرقمهاتفسوريفمضتحواءالفارسيمعها
الغروب وبدأ العصر فترة تجاوز قد الوقت كان النقال، للهاتف شريحة شراء أجل من
كي الغذائية المواد بعض وزوجته التنك أبو آدم اشترى الطرقات، إلى بعتمته يتسرب

البيت. العشاءفي يهيئواألنفسهموجبة
شاشة على سريعة نظرة ألقى الشبيبي. آدم هاتف رّن حتى البيت دخلوا أن ما
الباحة في انزوى وإنما الصالة في يجلس لم قلياًل، عنهم انزوى ارتبك، النقال، الهاتف
التساؤلعلىوجه ارتسمتمالمح يتحدثبصوتخافت، أخذ الخارجي، الباب قرب
الزياني! حواء هي المتصل بأن يدركان وزوجته التنك أبو آدم كان بينما العذابي، حواء

المتصل! العذابيلمتعرفهوية التبريرية،لكنحواء نبرته إلى الجميع انتبه
بتشغيل منهمك وصديقه المطبخ في الفارسي حواء كانت اتصاله أنهى حين
سبب لتعرف إليه تنظر كانت العذابي حواء وحدها المحطات. بين واالنتقال التلفزيون

ارتباكهمنهذااالتصال!
التي الصوفا على أنجلس ما لذا بعضهما، من قربهما مًعا قضياه الذي النهار كان

للنومحتىسألته: يتخذمنهاسريًرا
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هلحصلشيءماعّكرمزاجك؟! -
أبًدا. ال -

كانت أنها إاّل العشاء بإعداد المطبخ في منشغلة كانت الفارسي حواء أن ومع
ألم بالضبط؟ أريد "ماذا مستغربة نفسها سألت مكتومة، بغيرة حديثهما على تتنصت
أتجنب كي عنه االبتعاد أحاول ألم بعضهما؟! من يقتربا كي وحدهما اليوم أتركهما
وجدت فجأة العادي؟!" حديثهما من أغار إذن لماذا المحرمة! اللذة هاوية في السقوط

تناديصديقتها: نفسها
وتعّدي الصحون تحملي أن يمكنك حواء..هل يا مساعدتي يمكنك هل -

الطاولة!
صديقتها، دعوة من ارتياح عدم فيها نظرة الشبيبي آدم إلى العذابي حواء نظرت
وأدركتبحسهااألنثويبأنصديقتهاتغارمنها،فاتجهتإلىالمطبخوهيتسألنفسها:
عليه تغار كانت فلو أكثر؟! نتعارف أن أجل من وحدنا اليوم تتركنا ألم تغار؟ "لماذا
أوّثقعالقتي أنهاحرضتنيبطريقةغيرمباشرةأن وبينهماشيءمالماتركتنيمعه؟!كما

إنسانطيب،فلماذااآلنلمتصبرأنأكملمعهجملتينعلىبعضهما؟!". بهألنه
توقفآدمأبوالتنكعندقناةعراقيةوهيتبثتفاصيلانفجارهائلوقعفيمنطقة
سوى أثر لهم يبق ولم احترقوا الذين األبرياء من المئات ضحيته وراح ببغداد الكرادة
قال أعماقهما، في المكتوم الغضب وفجر انتباههما، الخبر شّد هشة. عظام وبقايا رماد

بنبرةغاضبةمليئةباالحتجاج: الشبيبي آدم
القوانين على والخروج بالشراسة شيًئا يصفوا أن البشر يحاول حينما أتعرف، -
يحكمها الغابة حتى بأنه ويتناسون ينسون لكنهم الغاب! قانون هذا يقولون
البقاء بأنه عادة يفهم كما ليس "القانون" وهذا الغاب! قانون هو "قانون"
الغابة على الحفاظ هو وإنما والبطش، والسلب، والنهب والعنف، لألقوى،
فيها! للضعفاء حتى البقاء إمكانية وتوفير الشبع، عند واالكتفاء عنها، والدفاع
خارج حكومة القانون، على خارج بلد قانون، أي يسوده ال بلد العراق لكن
فاسدون، قضاته فاسدة، قوانينه بلد القانون. على خارجة وشعوب القانون،
انتخب لما الشعب فساد لوال فاسدون، حكامه فاسدة، التشريعية سلطته
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خالل من بعضهم مع حساباتهم يصّفون القتلة هؤالء والقتلة! األوغاد هؤالء
منهم! لكل الُمعادي الطرف نفوذ مناطق في والتفجيرات واألبرياء الناس قتل
قانون، للغابة انحطاًطا، أكثر سياسية ونخبة منحطة ثقافة تنتج ُمنحطة شعوب

إلىأنيكونغابة! بلداليرقىحتى لكنهذا

لكنه العراق عن قاله ما معظم في معه يتفق هو محرًجا، إليه التنك أبو آدم نظر
مّس الذي التعميم هذا على يعترض أاّل يستطع لم الشيوعي األيديولوجي انتمائه بحكم

فيهااعتراضخفي: بنبرة له لذاقال "الشعب"، مفردةمقدسةلديههي

التوجدشعوبمنحطة،وحتىإنوجدشعبماهكذافهوشعبنا. -

كالمه وقع من يخفف أن فأراد قاله مما الخفي صديقه الستياء الشبيبي آدم انتبه
له: فقال

طريق عن وإنما االنقالبات طريق عن الحكم إلى يأتوا لم األوغاد هؤالء -
انتخابات تبقى أنها إال وتزويرها االنتخابات في شككنا ومهما االنتخابات،
"ديموقراطية"بينقوسين،وهذايعنيأنالشعبالعظيمهومنانتخبهم،فمن

المسؤول؟!

المرأتاناللتانأقبلتامنالمطبخ،إحداهماتحملالطعامواألخرىتحملاألطباق،
الخفي للتوتر انتبهتا بينالصديقين،وكانتاقد بتوتر ينتهي الذيكادأن الحوار قطعتاهذا

الفارسيلزوجها: الرجلينفقالتحواء بين

الذي العنف كل عن بعيًدا وهدوء بسالم لنتعشى التلفزيون تغلق أن ممكن -
بلدانأخرى! سّممحياتناحتىونحنفي

من مقطًعا مسموع بصوت الشبيبي آدم دمدم بينما التلفزيون التنك أبو آدم أغلق
قصيدةللشاعركفافيس:

بلداًنا وال بحوًرا أخرى، لن تجد 

الشوارع ذاتها، المدينة وستهيم في  ستلحقك 

بعينها، الشيخوخة في هذه األحياء  وستدركك 

البيوت ذاتها، وفي 
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إلى رأسك، الشيب  سيدب 
المدينة، إلى هذه  الدوام  ستصل على 

بقاع أخرى، تأمل في  ال 
ما من سفين هنا من أجلك،

وما من سبيل.
وما دمت قد خّربت حياتك هنا، 

الصغير،  الركن  في هذا 
الوجود. أينما كنت في  فهي خراب 

القصيدة مقطع يقرأ وهو الشبيبي آلدم يستمعون وهم الجميع على صمت خّيم
بقشعريرة الفارسي حواء أحست جميًعا، قدرهم يتضمنه ما يعلن وكأنه وابتهال بخشوع
كآبة فسرت لها الكالم يوجه هو وكأنما العذابي حواء شعرت بينما روحها، مّست برد

وحزنشفيففينفسها.

* * *

ينوي كان صباًحا لوحته، على فنية لمسات يجري وهو نهاره بوناروتي آدم قضى
فيه، نزل المصعد، طلب كتفه، على حقيبته ووضع الرسم، عّدة أخذ للعمل، الخروج
إلى ثانية ليصعد أخرى مرة عليه األرضيحتىضغط الطابق إلى المصعد أنوصل وما
لذا مكتملة، غير بأنها يشعر كان اللوحة. عن نفسي رضا بعدم أحّس حينها شقته، حيث
بكامل توجه أندخلشقتهحتىوضعحقيبتهولوحاألوراقجانًبا، يكملها،وما أن قرر
من شيًئا يرتشف وأخرى فترة بين وكان اللوحة. نحو الجمالية ومشاعره الذهنية قوته
النظر يدّقق نفسه يجد حتى إرادية ال بطريقة المطبخ جهة إلى يلتفت أن ما لكن النبيذ،
تزحف أو أخرى مرة العقارب فلربماستزحف الثالجة، مقبض في األرضيةويحدق في

المطبخ! الكوبرامن
بالمصابيح الصالة أضاء فلورنسا، على المساء وزحف بالهبوط، الشمس بدأت
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جلس اللوحة من انتهى بأنه  أحسَّ حين فنية. بطريقة الصالة في تنتشر التي الكهربائية
ثم النبيذ،تشممه، لون يتأمل أخذ إلىشفتيه، بالنبيذ،رفعكأسه الصوفاومألكأسه على

ارتشفجرعةكبيرةمنه.
كانالمساءقدهبط،وكانيشعرباإلنهاك،قامعنالصوفا،توجهبهدوءإلىالمطبخ،
يجد لم حين بالراحة أحس له، مخيف هو ما هناك كان إن نظر الباب، عند بحذر وقف
من ورأًسا الخيار من وقطعة طماطم، حبات بضعة فيه كيًسا أخرج الثالجة، فتح شيًئا،
أنغسلكلهذه وبعد يحبها، التي الموتسريال مدورةمنجبنة قطع فيها الخس،وعلبة
صغير صحن في الجبنة من قطًعا ووضع السلطة، من كبيًرا صحًنا لنفسه أعّد األشياء،
الخبز،ولم الخبزوضعهاداخلجهازكهربائيمخصصلتحميص آخر،أخرجقطًعامن
تمردقائققليلةحتىحملماأعّدهإلىالطاولةالصغيرةفيالصالة.جلسيتعشىويلقي

المنجزة. الفينةواألخرىعلىلوحته بين نظرة
أن الرغبة نفسه في ووجد المطبخ، إلى الفارغين الطبقين حمل العشاء، أنهى
والربع التاسعة إلى تشير الساعة كانت فوجئ، الباب، رّنجرس ذلك يغسلهما،وخالل
مساء،وهوالينتظرأحًدا،جففكفيهبالمنديلالمعلقبمسمارقربالباب،واتجهليفتح

الباب.
كانت إن هويتها يحدد لم التي الفتاة كانت الباب، فتح حينما بوناروتي آدم فوجئ
سيرالنكيةأوهنديةتقفمبتسمةأمامه،لميكنعلىيقينبأنهاستستجيبلدعوتهوتأتي

الزكيوالقويقبلأيشيء! الشرقي السرعة!وصلهعطرها بهذه
التفاصيل. األنيق وجهها بذهول تأمل أسود، وبنطااًل قاتًما بنيًّا قميًصا تلبس كانت
الدهشةفي تستقرئ نظرات نفسه، الوقت نظراتهامرحةومرتبكةفي تقلشيًئا،كانت لم
طالت وحينما ال! أم مناسب وقت في جاءت قد كانت إن نفسها تسأل وكأنها وجهه،

لهبمرح: لحظاتدهشتهقالت
أمّرفيأي أن أنا،الأدريإنكنتقدجئتفيوقتمناسب!أنتقلت هذه -

الباب!أرجوأاليكونمجيئيقدأزعجك! أناهناعند وقت،وها
انتبهلكلماتها،فقالوكأنهصحامنذهوله:

تأتيني،تفضلي،تفضلي! أن أتوقع أبًدا،أهاًلوسهاًل،لمأكن ال -
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ابتسم أقوى، بشكل الزكي عطرها تشمم مّرت حين جانًبا، ووقف لها الباب فتح
وقاللنفسه"ربماتعطرتوهيفيالمصعد،عطرهااليزالقويًّا،إًذاهيجاءتألتشمم

بيتها. إلىأنتأخذراحتهاوكأنهافي الباب،وتقدمهاوهويدعوها عطرها".أغلق

وقفتوسطالصالة،دارتبنظرهافيأرجاءالشقة،رأتاللوحةالمنجزة،تقدمت
وقالت الحقيقية والدهشة اإلعجاب عالمات ارتسمت تتأملها. وأخذت منها إراديًّا ال

ا! بنبرةإعجابشديد:ماماميا،رائعجدًّ

الرشيق، الطفولي يتأملجسدها هو كان بينما له، ظهرها اللوحة، أمام تقف كانت
ربما العمر، في بأنهاصغيرة نفسه مع للحظات فّكر والمثيرة، المتناسقة مؤخرتها يتأمل
عن تكشف التي الكالسيكية شعرها تسريحة على رّكز العشرين، أو عشر التاسعة في

أذنيهاورقبتهامنالخلف. كاملوجههامناألماموعن

بين تمزج التي البتسامتها هو انتبه اللوحة، بجمال ومنبهرة مبتسمة إليه التفتت
دون الفرصة يفّوت أاّل نفسه مع قرر حارة! بقبلة شفتيها يلتقم لو وود واإلثارة، البراءة
الباردسكبعلىرأسهحينماسألتهبفضولوببراءة: أنيرسمها!لكنوكأنجرداًلمن

هلأنتمسلم؟ -

الموقف أعّكر أاّل علّي مسلمة، هي "ربما بسرعة نفسه مع فكر بالسؤال، فوجئ
لهاوأجاببطريقةملتوية: ابتسم وإاّلسأخسرها!"،

الناسكلهمسواسية.األديانتفّرقالبشر.غيرمهمإلىأيدينينتمياإلنسان، -
نحنأخوةفياإلنسانية،لكنلماذاتسألين،هلأنتمسلمة؟

لهبمودةوقالت: ابتسمت أعجبهاجوابه،

إيفا واسمي مسلمين، ألبوين ولدت بالهند، كيراال والية من مسلمة أنا نعم -
باسمكيراالسابًقا؟ مادهوري،هلسمعت

نظرإليهابمودةوأحسنحوهابمشاعررقيقةبعيدةعنالرغبة،كانوجههااألسمر
براءةورومانسيةوسمرة،قال: أكثر الهندية،لكنها السينما أقربلوجهبعضنجوم

من الهند، من أنك اتضح لكن سيريالنكا، من تكوني أن احتمال لدي كان -
إنهيشبهلفظخيراهلل. أنيسمعتباالسم، كيراال،أعتقد
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برقةوقالت: ابتسمت
لكنيمن الجوز، لغةمااليالم،وتعنيبالدأشجار لغتنا ال.ال.كيراالاسممن -

نادو. تاميل الحدودمعوالية باالكادعلى منطقة
برقة: سألها

إلىأنكمسيحيةأوهندوسية؟! لكناسمكيشير -
وجهها سمرة منح الذي البيض األسنان من جميل صف عن كاشفة له ابتسمت

جمااًلوقالت:
سفر على الزمان من عقدين قبل أمي كانت طويلة، قصة هذه صحيح، نعم، -
في لرجل عمرها من السابعة في وهي ُزوجْت التي الصغيرة أختي لتزور
الخامسةوالخمسين،رجللديهأربعنساء،طلقإحداهنليتزوجأختيحسب
بيته،وحين فناء بأنهاكانتتلعبفي الشريعةاإلسالمية!ترويأميعنأختي
العمر، بهذا تزوجطفلة الذي بالنبي تيمًنا بكارتها، يأخذ أن قرر التاسعة بلغت
فقد ترملت، قد كانت لزيارتها توجهنا حين هذه أختي عرًسا، لها أقام المهم
البيتمعنسائه الثالثةوالستينمنعمره،وبقيتهيفي ماتزوجهاوهوفي
من سنوات بعد الباب. عتبة من تخرج أن عليها ممنوع وكان األخريات،
قبل مرة ذات كانت أمي الرهيب! البيت ذلك عتمة في بالسل ماتت والدتي
أيًضا تسعى كانت لكنها األرملة، الطفلة ألختي زيارة في الزمان من عقدين
الثانية أختي تزوج أن تستطيع عساها أختي زوج عائلة من قريبة عوائل لزيارة
التيتكبرنيبثمانيةسنوات،كانتأميقدأخذتهامعهالتريهاإلحدىالعوائل
النساء عبر ترتيبها يتم عندنا الزيجات أن تعرف ال ربما مباشر. غير بشكل
اتجهت، أّنى معها تأخذها ابنتها تزويج تريد التي واألم العائلية، والزيارات
أيًضا الالتي النساء على ابنتها لتعرض والمناسبات الزيارات وتختلق بل
الطريق، في أميوهي المخاض أنجاء يبحثنعنزوجاتألبنائهن!وحدث
األحمر للصليب تابعة مستشفى وكانت مستشفى، أقرب عند الحافلة توقفت
إيفا الوالدة ورقة في اسمي فكتبوا ولدت، هناك واليتنا، في وللمسيحيين
"الفتاة يعني هندي اسم و"مادهوري" عندنا حواء اسم يقابل إيفا مادهوري،
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أيًضا. العادات الحلوة"،لكننيمسلمةوتربيتعلىهذه أو الجميلة
األنيقة الفتاة هذه تخص التي المعلومات من الكم بهذا بوناروتي آدم فوجئ
فتحرك واقفين، يزاالن ال أنهما إلى انتبه إليه! ساقها قدر أُي أمامه، تقف التي القسمات

بحفاوةوهويرتبالصوفاقائال:
عفًوا،تتحدثينوأنتواقفة،وأناأيًضااندمجتمعحكايةاسمكوقصةأختك -

بالجلوس،هلتعشيت؟هلتحبينأنتشربيشيًئا؟! المؤثرة،تفضلي
ببراءة،وهيتجلسعلىطرفالصوفاوقالت: ابتسمت

شكًرالك،تعشيتفيالفندق،لكنممكنأنأشربكأسماءإذاأمكنذلك! -
لهاوقال: ابتسم يتفحصهاويسألنفسهعنسرمجيئها، كان

تتذوقي أن أحببت إذا رائًعا، سيكون "كانتي" نبيذ من كأًسا لكن ممكن، طبًعا -
كأًسامنه!

إليهمتفحصة،ثمقالت: قلياًل،نظرت ترددت
منذ فلورنسا في هنا لكني مسلمة، أنا حرام، لدينا الشرب أشرب، ال عادة أنا -
إذا السيما المناسبات، في معهم النبيذ أتذوق أن تعّودت الفندق في عملي
ليلة بالفندق مناوبة في وجودي صادف أو زميالتي إحدى ميالد عيد صادف

النبيذاليضر. السنة،وهكذا،لكناآلنكأسمن رأس
بالتأكيد.  -

توجهإلىالمطبخ،فتحالثالجة،أخذقنينةمنالماءوسكبشيًئامنهفيكأسكان
قدسحبهامنالسّلةالبالستيكيةالتييضعفيهاالكؤوسواألطباققربحوضالغسيل،

المطبخوهويسألها: للنبيذ.غادر ثمأخذكأًسامخصصة
تتكلمين أنت إيطاليا؟ في لك التي السنوات عدد عن أسألك أن لي هل -

ا. اإليطاليةبشكلجيدجدًّ
أناهنامنذستسنوات. -

وحدك؟ -
تقريًبا. -
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ا؟! إذاماكانسرًّ تقريًبا؟!مامعنىذلك؟كمعمرك  -

ا،عنديعشرونعاًما. ليسسرًّ -

قنينة أخذ الصغيرة، الطاولة قرب جلس إليها، الماء كأس يمد وهو أمامها وقف
رآها لكنه إليها النبيذ كأس يمّد أن وأراد للنبيذ، المخصصة الكأس في وسكب النبيذ
الطاولة على ووضعها منها الكأس تناول حتى انتهت أن ما الماء، بشرب منشغلة وهي
أنها إلى تشير مالمحها لكن تبتسم وهي منه الكأس تناولت النبيذ، كأس إليها مّد قربه.
وهو بمودة لها ابتسم فارغة، تكن لم التي كأسه في النبيذ بعض أضاف مرتبكة. كانت
ارتباكها: يبعدعنها يرفعكأسه،فرفعتهيبهدوءوترددكأسها،قالبمرحمحاواًلأن

إيفامادهوري. فيصحتك،فيصحة -

فيصحتك. -

ارتشفتهيرشفةصغيرةبينماعّبهوكأسهمرتشًفانصفها،نظرإليهاوآثارمرارة
النبيذترتسمعلىوجههوقال:

إيطاليا،هلأهلكمعك؟ إلى احكيلي،كيفوصلت -

ال،زوجيفقط. -

زوجك!هلأنتمتزوجة؟وكيفأنتهناعندي؟ -

الكأسفييدهاوقالت: إلى نظرت

هذهقصةطويلة! -

إليهسائلة: إليهونظرت فجأةرفعترأسها

أنتلمتجبني،هلأنتمسلم؟ -

ألبوين ولد لكنه الملتزم، بالمفهوم مسلًما نفسه يجد ال فهو محرًجا، إليها نظر
مسلمين،ووجدنفسهيجيبها:

ولدتمثلكألبوينمسلمين. -

بلهفة: فجأةسألته -

المسلمينوالقرآنجيًدا؟ نبي تاريخ هلتعرف -
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تقريًبا. -
أمرماوسألت: تريدأنتقدمعلى النبيذوكأنها عّبتكميةمن

ليتزوجهاهو؟ بالتبني،ثمطلقهمنزوجته ابنه النبيزّوج أن أصحيح -
السؤالمنقصد، ماوراء يفهم أن اإلجابة،حاول في للحظات بوناروتي آدم تردد

تنتظرجوابهفقالبهدوء: أنها إليهافرأى نظر
زوجة تطليق أمر تؤكد القرآن في آية وهناك بالتبني، ابنه مع هذا حصل نعم، -
االبنوعقدزواجهامنالنبيوكانذلكبأمراهلل،اهللهووكيلهبالزواج.طالق
وهناك السماء.. في اهلل من بترتيب تّم منها النبي وزواج لزوجته بالتبني االبن

التفسيروالفقه..!. تفسيراتوتأويالتلهذااألمرفيكتب
بانتباه،ثمقالتوكأنهاتكلمنفسها: إليه استمعت

القصةحقيقة..! إذن -
فقال مشابهة، بقصة مّرت قد الفتاة هذه أن أدرك للحظات، بوناروتي آدم صمت

بنبرةيشوبهاغيظمكتوم:
اختلفت وإن الحدث هذا حول صريحة قرآنية آية وهناك حقيقة، هي نعم، -

القصة،لكنهاحقيقة،لكنلماذاتسألين! التفسيراتوالتبريراتلهذه
النبيذ،وقالت: بتأثير إليهمترددة،عيناهاكانتاتشعان نظرت

ألنهذههيقصةحياتي. -
هذه قصة لسماع منجذًبا نفسه ووجد صحيًحا، كان فتخمينه بوناروتي آدم ُصدم

باهتمامصادقمشوببحزنوتعاطف: بنبرةتشي الفاتنة،وسأل الفتاة
كيفهيقصةحياتك؟! -

الكأس مّدت وإنما تجبه، لم نبيذ، من الكأس في ما كل جوفها في عّبت فجأة
فهزت ومستغرًبا، مستفسًرا، إليها نظر لها، يسكب أن تريد معناه بما وحركته له الفارغة
ال أنها إلى فانتبه القنينة على نظرة ألقى النبيذ، لها يصب أن تريد بأنها مؤكدة رأسها
وهناك، معه، الماء وكأس الفارغة شبه النبيذ قنينة أخذ المطبخ، إلى متجًها فقام تكفي،
وفتحه الثالجة، جانب إلى األرض على كان الذي الكارتون من جديدة نبيذ قنينة تناول
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بين مشاعره امتزجت ذلك أثناء الفلينية، السدادات ذات النبيذ بقناني الخاص بالمفتاح
في رغبة وبين الوقت، هذا مثل في إليه مجيئها من وحيرة رقيقة، مودة ومشاعر تعاطف

يراهاعاريةويرسمها. الفتاةدونأن أاّلتخرجهذه

فارتشفت الكأس، امتألت حتى لها سكب كأسها، له مّدت أمامها وقف حين
أيًضا، امتألت حتى لنفسه صّب الصوفا، على جلس كأسها. في مما كبيرة كمية مباشرة

إليهاوقالبهدوءوحناناستغربأنيجدهفينفسه: نظر

أختك، عن لي رويته الذي القليل بهذا أحزاني هّيجت لقد إليك! أستمع أنا -
خلف وأن والهموم، باألحزان مترعة أنك أحس لك، سأستمع وأنا فكيف

الجميلةهذهمأساةمكتومة! ابتسامتك

ساخنان، خديها أن شعرت النبيذ، نشوة مع الدمع فيهما التمع بعينين إليه نظرت
ببراءة: الذيصدرمنه،وقالت للتعاطف وغمرتهامشاعراالرتياح

أناسكرانة! أشعربسخونةفيخدي،هل -

لهاوقال: ابتسم

أبًدا،أنتجربتهسابًقا،اليسكرالمرءمنالنبيذ،خاصةوأنتلمتشربيسوى -
كأًسا،التخافي،)ثمواصلمبتسًماوبمزاحمقصود(يمكنكالمبيتهناإذاما

سكرت.

إليهللحظةوقالتوكأنهافوجئت: نظرت

ا. المبيتهناحقًّ هليمكنني -

نعم. -

أن فعاًل قررت قد كنت الليلة، الفندق في خفارة لدي بأن زوجي أخبرت أنا -
بأنيسأزورعائلةهندية الفندق المناوبةفي التونسية أزورك،أخبرتصديقتي
تسكنفيالطرفاآلخرمنالمدينةوربماأعودألنامفيالفندقإذاماتأخرت،
ثملة ورأتنيصديقتي للفندق رجعت فإذا هنا أبيت أن أفضل لكني ووافقت،

فربماستأخذفكرةسيئةعني،هلهذاممكن،أاليضايقك!

بوناروتيماسمعهمنهافقالبحفاوةوترحاب: آدم لميصدق
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بليسعدنيهذا،خذيراحتكفيالشربأيًضا،أريدكأنتشعريبأنكفيبيتك.
باستحياء: له صمتتللحظات،ثمقالت

تفهمني أن إلى سيدفعك بك لقائي من يوم بعد مجيئي ربما أعرف أنا طيب، -
لتبحث بعيدة مناطق إلى تفكيرك ذهب وربما ربما، أقول ربما، بطريقةخاطئة
أنامفيشقتكوأشربمعك، أن وقبولي الوقت، مثلهذا في عنسرمجيئي
بشكل لك وسأقولها عني، فيه تفكر قد بما فّكرت نفسي أنا وبصراحة، لكني
وال أحًدا أؤذي ال طيبة، أنا واهلل وطيبة، ا، جدًّ بسيطة بسيطة، فتاة أنا مباشر،
شيًئا، لك سأقول أعرف، ال مجنونة، أنا ربما مخلوق، ألي السوء أتمنى
أنك عرفت الفندق في رأيتك حين لكني لترسمني، دعوتني إنك صحيح
ألول التلفزيون شاهدت أن منذ سنوات، منذ أنا مسلم، أنك وخمنت شرقي
الفن فّتحتعينيعلى إيطاليا مثلك. فناًنا،ممثاًل،رساًما ألتقي بأن أحلم مرة،
حين ذلك، لك أشرح كيف رسام. إنسان بلقاء أحلم كنت لذلك والرسم،
كنت وكأنني أحسست بل يتحقق، أن علىوشك أنحلمي أحسست التقيتك

أننيسكرت! يبدو أنتظرك.
واألشواق الحنان من ينابيع أعماقها في تكتم الفتاة هذه أن إلى بوناروتي آدم انتبه
قلياًل، لالسترخاء دفعها النبيذ وأن كثيرة، يقظة وأحالم وخياالت برؤى روحها وتضج
له تكّنه ما التيتخنقها،وأسعده أعماقهاومشاعرها أنيساعدهاكيفتكشفعن وعليه

لهابمودةوهدوء: ا،فقال منمشاعرفاجأتهحقًّ
تتردي،تحدثيبالترددأوخوف. ا،ال أنتطبيعيةجدًّ -

بقلق: تلتمعانوقالت بعينين إليه نظرت
يطّلق بأن له وأمره بالتبّني وابنه النبي أيًضاألسألكعنقصة أناجئت صحيح -
وزوجوني الشاب زوجي من طلقوني حين سمعته بما أثق ال ألنني زوجته،
نظرة )وألقت اللوحة رأيت أن ما وبصراحة، أيًضا، لكن الحالي، لزوجي
بأن الرغبة راودتني حتى البحار( في أوديسوس تيه عن المنجزة اللوحة على
لكني ترددت، ترسمني أن تريد بأنك لي قلت حين ذلك قبل فعاًل. ترسمني

بأناألمريستحق. أحساآلن
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المنتشيوقال: تهللوجهه
حجمك، صغر من الرغم على ا جدًّ المالمح أنيقة أنت شك، بال سأرسمك -

إليكأواًل. لكنيأودأنأستمع
عّبتماتبقىفيكأسها،ومّدتيدهابالكأسالفارغةوهيمرتبكةالنظرات،أدرك
أنهاتريدأنتستجمعشجاعتهاوتغادرخجلهاوخوفهامنخاللاالنتشاءبالنبيذوالسكر
مادامتقدقررتالمبيتعنده،فمألكأسهاحتىآخره،أخذتجرعةكبيرةمنهمباشرة،

وقالت:
أناأيًضالديالرغبةفيأنتعرفني،وتعرفقصتي،سأحكيلككلشيء،من -
أينعلّيأنأبدأ؟!سأبدأمنعائلتي،نحنعائلةمسلمةفقيرة،بلبائسة،نعيش
يعرفان ال أمّيان، والداي واحد، وأخ أخوات ثالث باالكاد، بمقاطعة قرية في
ا،تدينأعمىدونفهموعلم، أنيفّكاحرًفابأيلغةكانت،لكنهمامتدينانجدًّ
يجيدان ال فهم بلدنا، في المسلمين كبقية مشوه بشكل القرآن آيات ينطقان
متشددان. وأتباعه، النبي يسمعانهعن ما لكل متعصبانعنجهل العربية.هما
ثم للحظات، )صمتت يقوالن، كما النبوية السنة يوافق أن يجب شيء كل
الخامسة في لرجل العمر من السابعة في وهي الكبيرة أختي زّوجا واصلت(
اويعيشفيبيتكبيربناهفيقريةيملكهاعلىمسافة والخمسينلكنهغنيجدًّ
زوجته مع بالضبط ذلك فعل قد النبي بأن يؤكدان كانا قريتنا، من ساعات
األخيرةابنةصديقهوفيمثلهذهالسنتقريًبا.كانتهيفيالسابعة،وهوفي
أختي بقيت سنوات ثمان بعد أختي زوج مات وحينما والخمسين، الخامسة

بالسلبعدسنواتمنذلك! إلىأنماتت بقيةزوجاته بيتهمع حبيسة
الدموعفيعينيها،لكنهاواصلت: صمتتللحظات،ترقرقت

أختيالثانيةالتيتكبرنيبثمانسنواتالقتالمصيرذاتهحيثزّوجهاوالدي -
زرتها وحين كوالم، مدينة أطراف على البعيدة القرى إحدى في ثري لرجل
معأميبعدسنواتعرفتمنهمسهاألميبأنزوجهاعاجزعنمضاجعتها،
وأنهفتحهابإصبعهالكبير،فنزفت،وأثبتهورجولتهبإصبعه،وقدتحولتهي
إلىخادمةفيبيتهالكبير،إلىأنهربتمعأحدالخدمالشبابممنيخدمون
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وأرسلوا رأسيهما، وحزوا وقتلوهما، رجاله قبل من مالحقتهما فتّمت لديه،
والدي يفهم لم بعامين. يكبرني الذي أخي مع إليه يجيئا كي وأمي أبي إلى
أخذاني فقد صغيرة وألني معهما، أخي أخذا أخي، مجيء على التركيز سر
البيت، أعماق في لغرفة أخذونا جيًدا،حينوصلنا المشهد ذلك أذكر معهما!
يستفسران وهما أمامه بذلة والداي الغرفة،جلس تغمر عطنة رائحة ثمة كانت
ألبي: وقال أمامه صندوق إلى فأشار أغضبه، شيًئا فعلت قد أختي كانت إن

افتحه!

صمتت،شهقتبحزن،نزلتدمعةمنإحدىعينيهاوسالتعلىخدها،مسحتها
بكفهاوواصلتبحزنواضح:

كان كريهة، جيفة رائحة هّبت حتى الصندوق ُفتح أن ما أنساه، ال مشهًدا كان -
الصندوق هو أطبق الصندوق. في الضرب من ومشوًها محزوًزا أختي رأس
باستعالء المنديل وراء من والدّي وأخبر أنفه، على معطًرا مندياًل ووضع
يرقصونفيسهراته، الذين المخنثين بأنأختيخانتهمعأحدصبيانه واحتقار
وأنهألقىبجثتيهمالكالبه،وألنهامّرغتشرفهفالبّدمنأنيعّوضاهعلىهذه
ذلك تسترجع وكأنها للحظات )صمتت به! أختي ألحقته الذي والعار اإلهانة
ينظرإلىأخينظرات المشهدحيًّافيذاكرتها،وواصلت(،وكانهذاالوحش
متفحصة،أخيالذيكانحينهافيالثامنةارتعبوالذإلىحجرأميمثلقطة
أبي من وأنا،وطلب أخي معنا، تخرج أن أمي من الكريهطلب الرجل خائفة!
وكان ومحطًما، بل منكسًرا كان الوقت من قليل بعد أبي وحينماخرج البقاء،
تعويًضا إبقاءأخيعنده السيديطلب بأن البكاء،وقال نفسهعن بالكاديمسك
لها وقال أبي، فأخرسها خّدها، تلطم أمي أخذت فضيحة! من له جرى عما
بأننالننخرجأحياءمنذلكالمنزللورفضنا،أميلمتتماسكوأخذتتبكي
قلبه رّق فقد أخيمعصغرسنه لكن البكاء، أشاركها أخذت أنا عاٍل، بصوت
لحالعائلتهالمنكوبة،فقالألبيوأميبأنهسيبقىعندالسيدوالمشكلةعليه!
المصائب لتزيدعلىهذه السود أيامي توالت بل اليوم! الأستطيعنسيانذلك

بهاعائلتي. التيمرت
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يعّلق لم لذا "دانته" بجحيم عالقة له ليس آخر أمامجحيم بأنه بوناروتي آدم شعر
إليه، هي نظرت وجهه، على مرتسمين كانا والغضب الخوف أن إال سمعه، ما على

فسألهابحنانوخوف:

وماذاجرىألخيكالصغير؟ -

الدموعفيعينيهاوقالت: ترقرقت

ثياب يلبسه سهراته، في له يرقص مخنث طفل إلى أخي حول الوحش -
وال ليرقص، ويتركه الشفاه، بأحمر وشفتيه باأللوان وجهه ويصبغ الراقصات

أيًضا! به أدريماذايفعل

بتأثرحقيقي: أرادهوأنيكسرالصمتفقال صمتت،

هو بهمهكذا!وهل يفعلون أفغانستان في الصبية عن فيلًما أنيشاهدت أذكر -
هناكلحداآلن؟

ذلك على بقائه من سنتين بعد إنه إذ كانشجاًعا، سنه علىصغر أنه يبدو ال، -
انتحر. الحال

بتأثر إليها نظر كأسه، في المتبقي النبيذ فعّب نفسه، في بغصة بوناروتي آدم أحس
حقيقيوسأل:

وأنِت؟ -

أن أجل من علىمضض تشربه أنها واضًحا وكان نبيذ، من كأسها في ما ارتشفت
تسكربسرعةأولتكونأكثرجرأةفيمواجهةذكرياتها!عّبتكلمافيالكأس،لكنهالم

إليهوواصلت: الفارغةفييدها،نظرت الكأس أبقت تمدكأسهامرةأخرى،

أبي يكبر وكان قريتنا في ولد نعتمدار، آدم اسمه طفولة صديق ألبي كان -
اآلدم هذا بالتبني، البنه يدي طالًبا ألبي الصديق هذا جاء يوم وذات بسنتين،
نعتمدارهوزوجيالحالي،وكانفيفتوتهقدهاجرإلىالمدينة،لكنهكمايبدو
أمامه العديدةواستقرفيمدينةكوجي،وفتحاهلل بينمدنكيراال تنقلكثيًراما
بابالرزق،إذأخذيعملفيخانرجلمسلم،أرمل،مريض،لديهابنةعانس
في فتيًّا شابًّا أبيحينذاك بالصرع!وكانصديق األربعين،مصابة علىمشارف
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الخاصة، حياته أمور في وساعده العجوز، التاجر فيخدمة أخلص العشرين،
وعلى المريضة ابنته على يأتمنه بأن العجوز التاجر فّكر بحيث ثقته، كسب
ميًتافيفراشه، المريضة!ذاتصباحُوجداألب العانس ابنته ماله،فزّوجهمن
وقد المسكينة، ابنته به لحقت حتى المتوفى التاجر الرجل أربعينية تمر ولم
بينمارّوج قتلها، بأنه بأنهناكقيلوقال أبيوأمي سمعتحينهامنحوارات
المال أبي صديق ورث وهكذا والدها، على حزًنا ماتت بأنها طيبة إشاعة هو
بيت كان الذي فيه، يعيش كان الذي البيت إن وقيل بل الكبير! والبيت كله
فقد بالصرع، المصابة التاجر ابنة بشبح مسكوًنا كان وابنته، المريض التاجر
عالقته نعمتدار آدم قطع البيت. ذلك أرجاء في لياًل يتردد كان إنصوتها قيل
بالقريةولميبقإاّلعلىعالقتهبأبيالذيكانصديقطفولتهومراهقتهوبينهما
التي والدتي من القرية،وسمعت مغادرته إلىحين يفترقا لم إذ مشتركة، حياة
أعلمهاوالديبأنهتزوجأكثرمنامرأة،لكنهلمينجب،كانيتزوجالمرأةفتبقى
تزوج وهكذا بالعقم، إياها متهًما يطلقها ثم بها، يستمتع عامين، أو عاًما عنده
بزوجته اكتفى لذا تأكدمنعقمههو؛ الرجل أنهذا ويبدو امرأة! ثالثعشرة
وعقارات أموااًل ورثت التي واألرملة، فاحًشا، ثراء الثرية العمياء، األخيرة،
شبابها، في الجمال باهرة كانت إنها وقيل المرحوم، وزوجها أبيها من هائلة
منه بعدزواجها الماءاألسودفيعينيها نزول نتيجة نهائي لكنهاعميتبشكل
بحيث الديني وتزمته غيرته منشدة الطبيب إلى بها يذهب لم إنه وقيل بسنة،
والتعاويذ الرقى على فاعتمد طبيًبا، كان لو أحد،حتى زوجته يرى أن يريد ال
البيت،فترّهلجسدها والشعوذةمماأفقدهابصرهانهائيًّا،وأقعدهامريضةفي

السنين. بسببخمولهاوعدمحركتهابمرور

)صمتتللحظات،ثمواصلت(

به مّرت لما فنتيجة المصير، ناحية من أخواتي بين المدللة كنت لي بالنسبة -
لم التاسعة، بلغت حين وإنما السابعة في يزوجوني لم نكبات من العائلة
ابن هو عشرة الخامسة في صبي من وإنما أبي بعمر مسن لرجل يزوجوني
على مفرًحا، شيًئا ألمي بالنسبة كان وهذا نعمتدار، آدم والدي لصديق متبنى
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يتمنى كان إنه ألمي يقول الفراش في وهو لياًل أبي سمعت أنني من الرغم
هذا أن ناهيك سيدللني، وكان غني رجل فهو لنفسه، طلبني صديقه أن لو
الكبير دكانه باب على وجده نغل حرام، ابن لقيط، وإنما صلبه، من ابنه ليس
فأخذهمتبنًياإياه.لحظتهاعرفتأنالفتىالذيتزوجتهليسابنالتاجرصديق
من معه بشيخ جاء قد والدي صديق وكان القرية، في قراني عقد تم والدي!
المدينةكييكتبعقدالزواج،وهكذاانتقلتإلىبيتالتاجرالكبيرفيمدينة
في يكن لم زفاف! أو عرس حفل دون زواج ا، جدًّ قريتنا عن البعيدة كوجي
البيت،وكان بواجبات تقوم العمياءوخادمةعجوز الكبيرسواهوزوجته البيت
التاسعة،وكان في وأنا الخامسةعشر، في كانهو أعوام، بستة يكبرني زوجي
والحلوى! والمالبس الحبوب لبيع الكبير دكانه في بالتبني والده عند يعمل
يأتيني كان الذي بوالده عالقتي عكس على باردة، بزوجي عالقتي كانت
في ُيجلسني يدللني، حالي، عن ويسأل صغيرة، طفلة وكأنني دائًما بالحلوى
على بنواياه لحظة أشك لم أبي، رائحة فيه أشّم كنت كابنته، ويقبلني حجره
أمر التي األيام في أختبئ وكنت الحيض! لمرحلة وصلت قد أنني من الرغم
يسأل كانحين إذ اختفائي، ينتبهمنخالل الشهرية،وكانهو بالدورة خاللها
انتهاء بعد يراني أن ما لكنه أننيحائض، يفهم بأنيمريضة،كان له فيقال عني
تكن لم أخرى! مرة الدافئة أحضانه في يأخذني حتى أمامه وظهوري الدورة
جرأة أكثر وكنت خجواًل، كان حقيقية، زوجية عالقة أية زوجي وبين بيني
الحمارة والثور، البقرة قريتنا، في للحيوانات منه،جرأةجاءتنيمنمشاهداتي
لذا والكالب، والقطط والدجاج، الطيور وحتى والفرس، المهرة والحمار،
أعرفماذايجبأنتكونعليهالعالقة.طبًعادونمعرفةكنهالعالقةأوطعمها!
أعرف وال نائمة، كنت ليلة وذات يتجنبني، كان لكنه أغريه، أن أحاول كنت
ثيابي،ال،رأيتههوجالس كيفصحوتوفتحتعينيألرىنفسيعاريةمن
رآني وحين جسدي، من األسفل جزئي عن الثوب رفع قد كان قدمّي، عند
اقتربت ذلك وخجاًل..ومع خائًفا السرير جانب على انقلب عيني فتحت قد
منه،فتململخِجاًل،فأدرتجسدهعلىظهره،وأرخيتساقيهوجلستفوقه،

امرأة. وتجرأتفأتممتكلشيء..!هكذاصرت
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شعرآدمبوناروتيباإلثارةوالتهيجمنخاللماروتهعننفسها،صّبلهادونأن
لنفسه،رفعكأسهوقاللها: إلىاالنتشاء،لمتعترض،صّب تطلبوكأنهيدفعها

الجميلةوشجاعتك! بصحةروحك -
بالشجاعة! القصةألنكربمالنتصفني بقية -أنتلمتسمع

لهابمودةوقال: ابتسم
إلىاآلنيحتاجلشجاعة. الرغممنأنمارويته لنستمع،على -

أثارها قد الفتى األولىمعزوجها لمشهدعالقتها أنوصفها إلى انتبه إليه، نظرت
كأسها من كبيرة رشفة أخذت فجأة لكنها بالرغبة، تشع نظرة إليه نظرت فقد أيًضا، هي

وبعدلحظاتواصلت:
أوج في يكون أن يفترض مراهق أنهشاب مع عاجز وشبه زوجيضعيًفا كان -
قوتهوفورانه،كنانمارسمرةواحدةفياألسبوع،ليلةالجمعة،وأناالتيكنت
كان أحياًنا بل القذف، سريع كان إذ أبًدا بالراحة معه أشعر لم لكني أبادر،
الشكل، ناحية من جذاًبا يكن لم أنه جانب إلى له، نفسي أفتح أن قبل يقذف
لقيط، نغل، أنه يعرف فهو أصله، نتيجة بالذل يشعر الشخصية، وكانضعيف
أساًسا كابنهألنه رّباه وأنه ذاتفجر، الكبير دكانه أمام نعمتدار آدم وقدوجده
طبًعا انطوائيًّا. وجعله الصغر منذ قدحطمشخصيته األمر هذا كان أوالد، بال
وهو والدي من سمعته أعرفه، لكني أبًدا، األمر هذا عن معه أتحدث لم أنا
وممارستي لبكارتي فقداني منذ أنني هو حدث الذي أن بيد ألمي، يرويه
آدم عن أبتعد وأخذت ألنوثتي، أنتبه صرت والمتكررة المبتورة الجنسية
نعتمدارالسيماحينأخذتأتذّكرقبالتهليواحتضانه،وانتعاظقضيبهأحياًنا

به. اللقاء لتجنبي حينيجلسنيفيحضنه،فصارهويغضبمني
تريدأنتستذكرأحداًثافيذاكرتها،ثمواصلت( )صمتتللحظاتوكأنها

كّناأناوزوجينسكنجناًحافيالبيتالكبير،وهوليسذاكالبيتالمسكون -
أتحمم كنت نهار وذات آخر! جديد بيت وإنما المصروعة، الزوجة بشبح
بالكامل، عارية وكنت عليه، ينمو الذي الخفيف الشعر من جسدي وأنظف
سمعتسقوطشيءما،وحينرفعترأسيفوجئتبوالدزوجيواقًفايحدق



209

اهتماًما، والمرعوبة المذهولة نظراتي يعير أن دون شديد بتركيز جسدي في
دخل ولماذا الحمام؟ في أنني عرف وكيف دخل؟ كيف نفسي أسأل وكنت
غطيت والشعوريًّا أفعل، أن علّي ماذا أعرف أكن لم لنفسي، انتبهت علّي؟
أخرى للحظات ظل شيًئا، هو يقل لم مني! بالقرب كان مبتل بشال جسدي
ال أنه أعرف وأنا السيما جرى، عّما زوجي أخبر لم طبًعا ذهب! ثم واقًفا،
أيامفوجئت بعد أمامه! أرنبمذعور يرتعدمثل يفعلشيًئا،بلهو أن يستطيع
إلى أمي دون وحده مجيئه سر أبًدا أفهم لم حينها القرية، من والدي بوصول
المدينة،بقيوالديمعالعمآدمنعمتداروحدهما،لمأَروالديإالبعديومين
كانا النهار وفي نعمتدار، آدم صديقه مع كله الليل يسهر كان إذ وصوله، من
يبيتفيغرفةنومنامنذوصولأبي! يخرجان،وانتبهتإلىأنزوجيلميعد
بالضيوف، مساء كل أبي وصول منذ تزدحم الكبيرة البيت الصالة وكانت بل
المسّنة المرأة أسأل كنت البيت! هذا إلى دخولي منذ مرة ألول يحدث وهذا
اإلسالم، عن يتناقشون إنهم لي تقول فكانت يدور، عّما بالخدمة تقوم التي
الِعبر منه ونستخلص نتبعه أن علينا الذي وسلوكه والنبي والسنة، والشريعة
مرتبًكا، كان وحدي، كنت جناحي، إلى أبي دخل مساء وذات واألحكام!
إيفا "ابنتي لي: وقال جناحي في الوثيرة السجادة على وراضًيا!جلس وهادًئا،
مادهوري،يبدوأناهلليحبككثيًرا،فعلىالرغممنالمصائبالتيانهالتعلى
عائلتناإالأنمصيرككاننعمةمناهللعزوجل،فقدتزوجتمنعائلةكريمة،
وثرية،وقدأشادصديقي،عمكآدمنعمتدار،بأخالقكوطيبتك،وشكرناعلى
الحبيب، بنبينا االقتداء على تربينا ألننا علينا بغريب هذا وليس تربيتك، حسن
ونتخذمنسلوكهمنهاًجا.وممايروىعنحبيبناونبيناأنهزوجابنهبالتبنيمن
من وطًرا زوجته مع بالتبني االبن قضى أن بعد وحدث الحسن، باهرة امرأة
األكرم، النبي ليتزوجها النبي، رغبة على بناء طّلقها المشترك، والعيش الزمن
السنواتاألربع، يقارب ما مّرعلىزواجك قد أنت بذلك،وها نقتدي ونحن
وأمام أمامي بالثالثة زوجك طّلقك أن البارحة حدث وقد تنجبي، أن دون
آدم صديقي طلب وقد مطّلقة، اآلن وأنت آخرين، شهود وأمام المسجد إمام
الذي بالنبي واقتداء ورسوله، اهلل سنة على بناء يدك طليقك، والد نعمتدار،
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فعلذلكمعابنهبالتبني،وقدوافقتأنا،وسيتمالزواجبعدانتهاءالعدة،فهل
العّدة!". انتهاء إلى البقاءهنا أمتريدين القرية إلى العودةمعي تريدين

إليهوواصلت: الغرفة،ثمعادت لثواٍنفيسقف تنظر صمتتللحظات،أخذت
األيام، أوطليقيخاللهذه اختفىزوجي لماذا لحظتها فهمت منذهلة، كنت -
تحّجرتمشاعري،لكنيوجدتنفسيأسأله:"هلطلبهوبنفسهمنزوجي
أن بالتبني ابنه من طلب هو نعم، هلل، الحق "أقول فأجابني: يطلقني؟"، أن
ليس اآلن "هو صارمة: بنبرة فأجابني زوجي؟" وافق "وهل فسألته: يطّلقك"،
مستغربة: فسألت بالثالثة"، وطّلقك تردد، وبال وافق، فقد ذلك ومع زوجك،
"بالتردد؟!"فأكدلي:"نعم،لميعترضأبًدا،ألقىيمينالطالقبالثالثةأمامي
وأنا فسألته ذلك"، شهد الذي المسجد إمام وبحضور األخيار الرجال وأمام
جوابه فصدمني الرجال؟" أمام منك يدي طلب "وهل يجري: ما أعي ال أكاد
بك يدخل أن يجوز ال إنه قال المسجد إمام لكن ووافقت، "نعم، قال: حين
مني أكبر "لكنه متأثرة: فقلت الحمل!"، عدم من والتأكد العدة، انتهاء بعد إال
فصمت العمر"، من الستين في هو بسنتين، منك أكبر حتى هو بل أبي، يا
والديوقالليمعاتًبا:"اسمعيياابنتي،هولميفعلشيًئاخاطًئا،هواتبعسنة
بالتبني"،ثمصمت،وواصلمحاواًل ابنه النبيالحبيبمع الرسول،لقدفعلها
ا،وقدساعدنامنذزواجك "سأخبركشيًئا،آدمنعمتداررجلغنيجدًّ إقناعي:
بابنهاللقيط،وهذافيالحقيقةليسابنهمنصلبه،وآدمنعمتدارلمينجبعلى
في كبير رجل بأنه لي قال وقد مرة، عشرة ثالث من أكثر تزوج أنه من الرغم
امثلابنة السنويريدأنترثيأنتكلمايملكمنمالوعقار،هويحبكجدًّ

النغل!". أكثرمنهذا له،وسيسعدك
كانآدمبوناروتييتابعقصتها،فجأةانتبهإلىأنالوقتيمضيوهماعلىمشارف
لذا أمامهما، طويل الليل النبيذ، بشرب يستمرا أن يمكنهما وال عشرة، الحادية الساعة

سألهامقاطًعا:
تأكليشيًئا؟ اسمعي،هلتشتهينأن -

أناتناولتعشائيفيالفندقكماأخبرتك،والآكلكثيًرافيالمساء،ربما ال، -
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أيةمقبالت،هلأنتجائع؟ أو النبيذ، الجبنمع نأكل يمكنأن

انتظري،لدي أيةمقبالتمعه، النبيذدون ال،لكناليمكننااالستمراربشرب -
البطاطاوعلبةفستق. جبنموتسريالوكيًسامنرقائق

منه وارتشفت كأسها هي أخذت المطبخ، نحو اتجه جوابها، ينتظر أن دون نهض
وآخر الموتسريال جبنة فيه طبًقا يحمل وهو عاد اللوحة، تتأمل واستمرت صغيرة رشفة

البطاطا. الباقيةعلىكيسرقائق بينأصابعه بينماقبض فيهفستًقا

الصوفا، أمام الوسط في وتضعها الجانب من الصغيرة الطاولة لتأخذ هي قامت
الطاولةوقال: الطبقينعلى النبيذعلىاألرض،ووضعهو قنينة وضعت

أوربماهنا! بلدكم، بالمناسبة،هلدرستفي الليلطويل، أمامنا -

باب على نظراتها استقرت الشقة، في بنظراتها تجول وأخذت تلفتت تجبه، لم
المقفل،وقالت: الغرفة

بالنسبةلشخصواحد،هلأنتوحدك؟ شقتكواسعة -

أناأرمل! -

ابتسامةملغزة: إليهوكأنهافوجئت،وقالتوعلىوجهها التفتت

امرأةما،حبيبةأوعشيقة! المؤكدأنلديك إلىرحمةاهلل،لكنمن -

انتبهآدمبوناروتيأنهمادخالحقلاأللغاماألنثويوعليهاالنتباه،فقالبنبرةتأكيد:

ال،الأحدلدّي! -

التيجئتتسألعنها؟! والمرأة -

لثواٍنوقال: ارتبك

لكن أودعها! أن دون وغادرت لفلورنسا، زيارة في كانت عراقية صديقة هي -
أليسلكحبيبأوعشيق؟! السؤالموجهلك،

تناولتبعضهاوهيتقول: الفستق، لمتقلشيًئا،مّدتيدهالحبوب

أنامتزوجة!  -

ابتسموقال:
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أي يعني ال متزوجة المرأة تكون أن وتعرفين إيطاليا في تعيشين أنك أعتقد -
شيء،فقدتكونلديهاعالقاتوقداليكون!

باستسالم: قالت
لكن بالحب، أحلم حبيًبا، أريد أنا حّطمني، رجل من متزوجة لكني صحيح، -

كيفوأنامتزوجة..!
كل عنها يعرف أن في عارمة رغبة نفسه في ووجد معها، نفسي بتعاطف هو شعر

شيء،فسألهابلطف:
إيطاليا؟ إلى انتهتحكايتك،وكيفوصلت لكنكلمتخبرينيكيف -

النبيذ،وقالت: الفستق،ثمترتشفشيًئامن ابتسمتبحزنوهيتقضمحبات
من العشرين في اآلن أنا فسأخبرك، مضت كيف أما بعد، تنته لم حكايتي -
هو وكان العمر، من عشر الثالثة في كنت نعمتدار آدم تزوجت حين عمري،
السنة دخل أنه أي بشهرين، والستين السادسة تجاوز قد اآلن هو الستين، في
إلى معه الذهاب بين أبيحينهاخّيرني أن العمر،صحيح والستينمن السابعة
خياًرا، لي الواقع في يترك لم لكنه البيت في البقاء أو العدة انتهاء القريةحتى
بأاّل تقضي الشريعة وألن البيت، في أبقى أن أبي من نعمتدار آدم طلب فقد
بطريقة بالتبني ابنه طرد فإنه رجل، أي وال بل المدة، هذه طليقيخالل يراني
مهذبة،قاللهإنهيريدتوسيعتجارته،وفتحلهدكاًنافيمدينةكانورالبعيدةفي
في عنده بقائيجائز بأن المسجد إمام له أفتى وقد هناك، إلى وأرسله الشمال
يراني أن فالضير ليوعمي والد بمثابة ولكونه بأبي بحكمعالقته فهو البيت
أبي لي!رحل والمالكمهٍر الهدايا الكثيرمن والدي العدة!ومنح انتهاء لحين

له،وصرتملكصديقه. باعني لقد دونأنيودعني!
)صمتتللحظات،ثمواصلت(

سأكونصريحةمعك،ربماتظننيمجنونةأوأنمجيئيإليكيدفعكللظنبأني -
ستستغرب كذلك..صدقني..وربما لست ..لكني وسهلة األخالق سيئة امرأة
صراحتي،أواًلأنالمأفكرقطحينأردتالمجيءإلىهنابأننيسأتحدثعن
أعجبتني إنك لك قلت وقد منذسنوات، اللقاء بهذا أحلم كنت لكني حياتي،
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قصة لمعرفة منجذبة أيًضا كنت لكني الفندق في لك نظرتي أول منذ كرجل
آدم، اسمك أيًضا فأنت أثارني، اسمك إن وثانًيا: أواًل، بالتبني ابنه مع النبي
وقبل القدر. من إشارة وكأنها ذلك وفهمت بوناروتي، إيطالي، لقبك لكن
الحاذقة وطريقتك بعالمك، مأخوذة نفسي وجدت شّقتك دخلت حين قليل،
كل أحكي أن بنفسي أود اآلن صرت بحيث نفسي عن للحديث دفعي في
أتعرف مصراعيها! على حياتي بوابة وفتحت ذاكرتي فجرت وكأنك شيء،
أو ونسيت ذاكرتي، وحّجرت حياتي على أقفلت إيطاليا إلى وصلت أن منذ
قدمي تطأ حين إال أذكرها وال مادهوري، إيفا اسمها التي الفتاة تلك تناسيت

فأناأعيشحياةمزدوجة! فيها، التيأعيش الشقة عتبة
العشرين، في حكيمة عجوز امرأة أمام أنه شعر بمودة، إليها بوناروتي آدم نظر
وفّكرمعنفسهلثواٍن:"أيمكنهاالقبولبأنتكونحبيبتيوصديقتيوعشيقتي،ال،ال،هي
إليه مادهوري إيفا التفتْت النقال، هاتفه رنين على وفّز هذاصعب"، الحب، عن تبحث

الشقةعليهما. وعلىوجههاتساؤلوارتباك،وكأنهناكمنسيقتحم
على يجيب أن يشأ لم "مجهول"، كلمة يجدسوى فلم الهاتف إلىشاشة هو نظر
ذلك، يخفي وهو ما امرأة هناك بأن هي وإالستشك بذلك ملزم بأنه فكر لكنه االتصال
زر على اآلخر،ضغط الطرف من أحد يجب لم "ألو"، وقال: التواصل زر على فضغط
أشار وإنما شيًئا، يقل لم المتواصل، والطنين القطع فسمعتهيصوت الصوت، تقوية
لهابحركةمنمالمحهوهزةمنرأسهوكأنهاليعرفمناتصلواليهمهذلك،وقاللها:

أناأستمعلك. المزعجة، المقاطعة آسفلهذه -
لمتعّلقعلىاالتصال،وكأنهاكانتمجذوبةلمداربعيد،فواصلتحديثهاوكأنها

تنقطععنه: لم
التيكنتهاقبلسبع إلىتلك إلىتلكاأليامقبلسبعسنوات،سأعود سأعود -
منها أكبر وحيًدا رجاًل وتزور النبيذ من وتكرع أمامك تجلس فالتي سنوات،
وكأنها حياتها تفاصيل عن معه وتتحدث جيًدا، تعرفه أن دون شقته في سنًّا
جاءتللكنيسةكيتعترف،هيليستإيفامادهوريالتيأمامك!لقدوعدتك
الهدايا كانت جناحي. في بقيت والدي رحيل فبعد معك، صريحة أكون بأن



214

الثمينةمنثيابوحلوىوفواكهفياألسابيعاألولىتأتينيإلىجناحي،وكان
أنام بأاّليراني،لكني،بعدأسابيعصرتال زوجيالمقبل،آدمنعمتدارملتزًما
التيكانيضعني الليل،رغبتيكانتتعذبني،وبدأتأتذكرتلكاألياماألولى
فراودتني المنتعظ، عضوه فيها أتحسس بطريقة ويحركني ويقّبلني حجره في
بكل وتقوم العمياء تخدمزوجته التي المسنة المرأة من أفكارشيطانية!طلبت
علّي، ترد لم خاصة، قضية في نعمتدار آدم العم أحتاج بأنني البيت واجبات
إلّي تنظر ولمتقلليإنكانتستخبرهأوال،ظلتصامتةكصنم،فقطكانت
األيام ومّرت نعمتدار! آدم العم للقاء القصوى حاجتي سّر عن تبحث وكأنها
ولميأت،وجاءتنيدورتيالشهرية،وخاللتلكاألياماعتكفتالمرأةالمسنة
أخذت الكبير البيت دخولي منذ مرة ألول إذ استثنائي، بشكل خدمتي على
وكأنها لتغسلها! العادة دم نزول عن كحفاظات استخدمتها التي المناديل هي
نعمتدار، آدم الحاج فيه يأِت لم أسبوع ومّر حملي، بعدم رسالة وتبلغ تعلن
كانت لمشورته بحاجتي أخبرته قد كانت إن المسنة المرأة أسأل حين وكنت
وقت وفي ليلة، ذات لكن لها، أقوله ما تسمع لم وكأنها الجامد وجهها تدير
كنت بقوة، يهطل والمطر بارًدا، الجو كان الجمعة، ليلة وكانت ا، جدًّ متأخر
أسمعالمزاريبتنشجوهيتسكبالماءفيالزقاقالصامتكصمتالمقبرة،
فعرفت الكبيرة، الدار منوسط يأتي بالطاسة المطر ماء وأسمعصوتجرف
الدار باحة في تجمع الذي الماء تسحب كي إيقاظها تم قد المسنة المرأة أن
تعاطفتمعهذه يهطلمطرشديد! تفيضعندما والتي السماء المفتوحةعلى
المطر ماء به تجرف الذي الطاس صوت أسمع كنت التي المسكينة المرأة

الغسيل! بالوعةحوض تلقيهبعداالمتالءفي لتسكبهفيجردل

لنقطةماعلىاألرضوواصلت( ناظرة )صمتتوخفضتعينيها

برائحة تعبق الغرفة كانت فراشي، في أتقلب كعادتي الليلة تلك في وكنت -
الشريرة، األرواح لطرد الجمعة وليلة خميس مساء كل أحرقه الذي البخور
وعّم الدار، باحة من بالطاسة الماء جرف وتوقف المطر، توقف ساعة وبعد
دخل ُترى يا من غرفتي. باب على خفيًفا نقًرا سمعت فجأة، لكن السكون،
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موافقتي تحتاجألخذ ال لكنها المسنة، المرأة ظننتها غرفتي؟! ووصل الجناح
عارية ومشيت فراشي، أغادر أن فقررت الخفيف، النقر تكرر بالدخول،
عيناه واقًفا، نعمتدار آدم عمي رأيت للمفاجأة، ويا الباب، وفتحت القدمين،
هو تقّدم مكاني، في أيًضا أنا تجّمدت سابًقا، أعتده لم غريب بوهج تلمعان
خطوةوتراجعتأناخطوتين،وظليتقدمصامًتاخطوة،وأناأتراجعخطوتين،
حافة إلى وصلت وأخيًرا السرير، جهة نحو اتجاهي وصححت  التفتُّ حتى
السرير، حافة على فجلست أكثر أتراجع أن بمقدوري يعد ولم السرير
الرجل اكتشفت مرة، ألول نعمتدار آدم أكتشف وكأني شعرت وبصراحة
مبتلة مثلعصفورة كنت منه، أخاف مرة وألول فيه، المتوحش والثور الهائج
في ومتوهجة جريحة بأنوثتي أحس مرة وألول جناحيه، فارًدا جائع نسر أمام
ذراعه رفع العظيم، الساحر وكما كلمات، دونما إلّي ينظر كان نفسه! الوقت
ونصفي ظهري على استلقيت وكالمسحورة ظهري، على أستلقي بأن وأشار
قد هو كان لي، بالنسبة كالدهر امتدت سكون لحظات مرت السرير، خارج
سحب رقبتي، إلى ثوبي رفع خاطفة وبحركة العريض، "شرواله" خيط فكك
سروالي،وفجأة،أحسستبشيءطريوحاروصلبيداعبأسفلي،وبحركة
محكمةأحسستأننيأنشق،ُأخترق،وأغرقفيمسكهربائيمخدر،مسكني
مثل وثّبتني اخترقني قد كان وسطه، على وشدني صغيرة دمية مثل ورفعني
ثقله بكل ودخل السرير على ألقاني ثم كالمجنون، وهزني وسطه، على دمية
أحبه، بأني لحظتها وبساقيحولظهره،وشعرت بذراعي به متشبثة كنت فّي،
من علّي سيغمى بأني وأحسست المائي، بدفقه مألني وفجأة كرجل! أحبه
عبدته، سأكون بأني به أصرخ وأنا له أقسمت اللحظات تلك وفي اللذة! شدة
نفسي أقتل أن مني طلب قد كان فلو لحظتها! وكنتصادقة خادمته، جاريته،
التي الكبرى والرعشة اللذة استعبدتني كيف أدري ال نقاش، دون لوافقت
الخارقة،لكنكانهذافياألياماألولى،فقط. اللحظات بهافيتلكم شعرت
واضحة، وإثارة تهيج فيها بحة قلياًل، يبح أخذ صوتها لكن تتحدث هي كانت
ا صارتنبرةصوتهابطيئةفيانسيابها،وأكثرتقطًعا،ومصحوبةبتقطعالتنفسالقصيرجدًّ
من يقين على وكان بوضوح، المشهد متخياًل متهيًجا، بوناروتي آدم وكان كالمها، أثناء
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أنهلوقاماآلنونزععنهابنطالهاواخترقهادونكالمكمافعلآدمنعمتدارلمااعترضت،
وربمالتجاوبتمعه،لكنهعاجزعناتخاذمثلهذهالخطوة!لذاشعربشيءمناالختناق،
وتقبيل منمص ذلك عدا ما كل أستطيع أني بيد اختراقها أستطيع ال "أنا نفسه مع فكر
أبتر،مقطوعالقضيب بأني ولحس،الأريداالقترابالعاريمنها،ألنهاستكتشفحينها
أن علّي العينين، مفقوءة أفعى مثل تبدو عضلة مشوه، شيء منه بقي وما منتصفه، حتى
أدعهاتشربالنبيذإلىحدفقدانالوعي،عندهاسأستطيعأنأكونمعها،لكنهالمتصل
مع منشغلة هي كانت الكالم، عن توقفْت فجأة، السيطرة". على الفقدان حالة إلى بعد
مشاعرها،رفعترأسهاملتفتةإليهومالمحهاتشيبتهيجهاوبفقدانهاالسيطرةعلىنفسها

قلياًل،وسألت:
أعجبك؟ هل حلوة، بنت قصدي حقيقة، مادهوري أنا هل حلوة، تراني هل -

بصراحة،قللي.
بأنها النزقالطفولي،فّكرمعنفسه فوجئآدمبوناروتيبسؤالهاالذيفيهشيءمن
قائمعلىلون لونهافيمجتمعأوروبيعنصري غيرواثقةمننفسها،ربمابسببسمرة
بأنوثتها ثقتها لتحطيم زوجها قبل من لها تتعرض التي اإلهانات بسبب وربما البشرة،
باعتبارهاامرأةجميلة!ووجدهذهلحظةنادرةلدخولعالمها،فاقتربمنها،جلستهي
إليها نظر بكفيها، مسك ثم الطاولة، على ووضعها منها النبيذ كأس أخذ جانبي، بشكل

بانفعال: بحبورغبة،وقال
ويحبك، يعشقك، أن يمكنه رجل أي مادهوري، إيفا الحسن باهرة أنت -

ويرغبفيك،منقاللكإنكلستجميلة.
عينيها، في الدموع ترقرقت مصيري، لقرار تستمع وكأنها وجهه إلى تنظر كانت

وقالت:
افيعينيكأنت؟هلتجدنيأستحقالحبوالعشق؟هلأنا هلأناجميلةحقًّ -

مرغوبةلديك؟
مخيفة هشاشة عن وكشفت انهارت فقد معها، يجري ما بوناروتي آدم يصدق لم
يقترب أن بالحبوالحناننحوها،وقرر وحاجةهائلةللحنانوالحبواالهتمام،وشعر

بالكاملفقاللها: منها
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جمالك يتجاهل أن يستطيع أحد ال الحب، كل تستحقين فاتنة، أراك أنا -
وأنوثتك!

فقالتوكأنهاغيرمصدقةوتريدأنتتحققمنكالمه:
أريد الحب؟ أجّرب أن أريد ستحبني؟ هل أحببتني؟ هل تحبني؟ هل وأنت، -
هذه كل أنتظرك كنت وكأني الجمال، تقّدر أنت بمقامك، شخص يحّبني أن
جمالي ترى أن تستطيع بأنك أشعر وأنا لوحتك رأيت أن منذ السنوات،
الساحرة بطريقتك تكتشف ذلك خالل ومن ترسمني أن أريدك حقيقته، على

الجمال. تقّدر جمالي،وجمالجسدي.أنتوحدك
كفيه بين وجهها أخذ طواعية، جسدها فمنحته إليه سحبها شيًئا يقول أن ودون
فالتقم فمها ففتحت لسانك" "أعطيني لها وتمتم وشبقة، حارة بقبلة شفتيها على وأطبق
أذنه: في وهمست شبًقا، تتقطع أنفاسها وبدأت وتذوب، يديه بين تنهار أحسها لسانها،
فأّنت الصغير الطري نهدها على تضغط أصابعه أخذت تشاء"، ما بي افعل لك، "أنا
بشبق،فجأة،مّدتهييدهالتمسكوسطه،فمسكبيدهاوقاللهاليساآلن!ثمواصال
سّره وسينكشف سيداهمه بالخطر أحس لكنه بحرارة، البعض بعضهما وتقبيل احتضان
إذامااستمرفيهذهالمالمساتالحميمة،فاعتدلفيجلسته،وأخذرأسهاووضعهعلى

لها: صدرهوقال
فاتنةومثيرة؟ منقاللكإنكلست -

كالرصاصفياألذن،حّطمني، زوجيآدمنعمتدار،يوميًّاُيسمعنيكالًماينصبُّ -
للجنس. عطشي يروي عشيق لدي بأن يعتقد بشرفي، ويطعن بي ُيشكك هو
واهللأنابريئة،أنتأولرجلبعدهوبعدزوجياألولأقبلهويقبلنيفيحياتي،
أن مع يمسني أن أسمحألحد لم فلورنسا في ومنذستسنواتمنوجودي
والقطار، الباص في لي حصلت والتغزل التحرش من عديدة مناسبات هناك
الرغم على أخونه، بأن الفرصة نفسي أمنح لم لكن األسواق، وفي والفندق،
نظرتي منذ شعرت أن بعد طواعية منه أقترب رجل أول أنت فّي، شّكه من
نظراتك في بالحنان روحك، بدفء وشعرت أعرفك، بأنني إليك األولى

قلتهلك. إذاما وكلماتك،وثمةشيءآخرربماسيزعجك
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نظرإليهامنتشًيامنسيلهذهالمشاعرالدافئةواالعترافالرومانسيالجميلالذي
بينهما،فقالبحنانوانفعال: بأنيكون لميحلم

لنأزعلمنك،تحدثي. -
إليهبحنانوقالت: نظرت

بسنوات مني أكبر أنت كبير.صحيح طفل قلق، تائه، إنسان وكأنك أحسست -
ألن أنجب بأاّل علّي محكوم أنا نحوك، أمومي إحساس راودني لكن عديدة
تحتاج أحسستك رأيتك وحين العمر، من والستين السابعة دخل قد زوجي
وال عليك أضغط لن لك، بالنسبة شيء كل أكون أن أريد لرعايتي، لحناني،
من أمنحك أن أريد أزعجك، أن دون موجودة تجدني حياتك،سوف أشّوش

أنامجنونة! أناسكرانة،هل ابني،الأدري،هل حناني،أريدكأنتكون
الحنان أمواج كانت وحناًنا، طيبة تفيض أحسها منها، يسمعه كان ما أدهشه -
من فقام روحه، يخترقان وبراءتها طيبتها بشعاع أحس أعماقه، في تصطخب
كبيرة، ومحبة بحنان واحتضنها فقامت، يديها وأخذ أمامها، وصار مكانه
على رأسها أرخت قامته، لطول قياًسا ناعمة هي كانت جسداهما، والتصق
داخل إراديًّا ال يده مّد بينما حارة، قبلة وقّبلها يديه بين رأسها أخذ صدره،
بنطالهاوداخلكلسونها،ومسكفرجهاالناعموالرطبواألملس،فلمتستطع
لنفسه، انتبه لحظتها اللذة، تيار دفقات من انهارت باستقامة، واقفة تبقى أن
الصوفامرةأخرى، يقبلخدهاووجهاكله،وأجلسهاعلى يده،وأخذ فسحب
كان لكنه مهيئة، هي كانت لبعضهما، نظرا يلهثان، وكانا متهيًجا، كان كالهما
يتجنبهذهاللحظة،بقياينظرانلبعضهماالبعض،وقررأنيوجهالوضعنحو
ببعض ممزوجة هادئة بنبرة وقال رأسهاووضعهعلىصدره، أخذ آخر، اتجاه

اإلثارة:
إلىهنا. -لكنكلمتخبريني،كيفوصلتما

من لكنه بقيةحكايتها، تروي وأخذت باعتدال رأسهاعنصدرهوجلست سحبت
لهاقائال: نبيًذافيكأسهاوقدمه النشوةسكب يبقيهافيحالة أجلأن

واصليحكايتك،أحبأنأعرفكجيًدا. -
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إليهوفيعينيهاتساؤالتوشوقوقالت: نظرت
أكونمعك،سأكونحبيبتكوعشيقتك، أن أتقبل لديك، إنهالأحد أنتقلت -
الكثير أطلب ال تحبني، أن سوى منك أريد ال وأمك، وعبدتك، وخادمتك
هل تشاء، ما بي تفعل شيء، كل لك وسأكون بي، واهتمامك حنانك سوى
وأنا شيء، كل عني عرفت أنت وها يفهمني، حبيًبا أريد ترفضني، أم تقبلني
متأكدةمنأنكتفهمني،أنتإنسانطيب!..أرجوأنالتفهمنيبشكلسيء..
تفهمكالمي الرجال..فال من مرعوبة تفاصيلحياتيمحافظة..بل في امرأة أنا
وجرأتيبالحديثمعكبأنيامرأةرخيصةوسهلةوألقيبنفسيعلىالرجال..

لكنيلمأعدأحتمل..وأشعرأنكقدري..!
رقيقة، قبلة شفتيها من وقبلها منه وجهها وقرب برقة، مداعًبا وجهها إلى كفه مّد

انفصلوجهيهماسألته: وحينما
ماذاقلت؟لمتجبني. -

قبلتيهيجوابي. لقدأجبتك، -
أن أراد وقبلتها، كّفه رفعت ينتبه أن ودون يديها بين كفه وأخذت ببراءة ابتسمت
بالقبالت وغمرتها كفه على أبقت لكنها اليد، تقبيل على معتاد غير فهو يده يسحب
نزًقا،وواصلتحكايتها: الحارة،ثمرفعترأسهامبتسمةكطفلةصغيرةعملتشيًئا

إمام مساءوصولهما،حضر وفي أمي، مع جاء أنه وفوجئت أبي جاء أيام بعد -
اجتزت بأني وشهدوا نعمتدار، آدم يعرفهم الذين الوجهاء وبعض المسجد
األول زوجي بأن أخبروني وكما الشهرية، دورتي من تطهرت وأنني الشهر
أيًضا،لذاتم أثارأليحملعلّي،والأعرفماذا بالثالثة،وأنهثبتال طلقني
زواجيمنآدمنعمتدار.حينهالمتسعاألرضأميمنالفرح،وبعدأيامرجعا
أيًضا، كنتسعيدة لقد وبصراحةشديدة، والمال، بالهدايا القريةمحملين إلى
لكن أبًدا، طلًبا لي يرفض وال كملكة، ويدللني كفاءة، بكل يمتعني هو وكان
الحاللميستمر،المهمهوجلبليالمدرساتليساعدننيعلىالدراسة،فقد
كنتقدأنهيتاالبتدائيةفقط،لكنشهورالسعادةوالهناءقصيرة،فبعدشهرين
التصرف تسيء العمياء منضرتي بتحريض المسنة المرأة أخذت زواجي من
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إلى يوميًّا يذهب صار زوجي وأن السيما واضح بقصد خدمتي وتهمل معي
في البعيدة المدينة إلى المتنبى ابنه أرسل ألنه تجارته ليمارس الكبير دكانه
الشمال،ولكييخففعنيوحشتياشترىليجهازتلفزيونوضعتهفيغرفة

نومي.
)صمتتللحظات،ثمواصلت(

إيطاليا! إلى التلفزيونوراءمجيئي أن أتعرف -
إليهامتعجًباوسأل: نظر

أفهم! لم -
ومذيعين ممثلين آخرين، رجااًل ألرى العالم، ألرى نافذة لي فتح التلفزيون -
أننيكنت لقدأخبرتك الذيجعلنيأحلمبك، ووزراءوفنانينومغنيين،وهو
أخبرته كالمي، يسمع كان أنه إال حفيدته بمقام كنت أني ومع زوجي، مدللة
زوجته من بتأثير بذلك تقوم وأنها البيت تخدم التي المسنة المرأة به تقوم بما
العمياء،فيالبدايةلميصدقني،وأخذيهّونعلّيويعتبرذلكمجردأوهاممني
وال الحجرة، لتنظيف تسعى المسنة المرأة تعد لم فعاًل لكن أكثر، ال وغيرة

ثيابي! تغسل
وادي في أنهاشاردة بدا فقد تتحدث أن تريد أنهاال للحظاتطويلةظن )صمتت

ذكرياتها،لكنهاواصلت(
ذاتمساءجاءورآنيغاضبةومستاءة،سألنيعنسببزعليفبينتلهذلك، -
فاستشاط جناحي، في واإلهمال المغسولة غير ثيابي شاهد للتأكد، ودعوته
لماذا غاضًبا وسألها مرتبكة تهرول فجاءت المسنة، المرأة على ونادى غضًبا،
الحقيقة، تقل لم إذا بالضرب وهددها ثيابي، وغسل الجناح تنظيف تهمل
ارتبكتالمرأة،لمتجدجواًبا،أخذتتتعذربكثرةمشاغلها،فجأة،نزعحزامه
المرأة انهارت النحيل، جسدها على به وهوى عالًيا رفعه العريض، الجلدي
إنها إذ منها، لشكواي ندمت أني حتى األرض على كحطام منكّبة المسكينة
صرختمثلجروصاربيناألقدام،وقالتإنالسيدةالكبيرةالعمياءهيالتي
أيًضا"، أمَرتِك "وبماذا يزمجر: وهو ثانية بضربة عليها فهوى بذلك، أمرتها
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ألذيتي، كلها أشياء أصاًل، بالي على تخطر لم بأشياء المسنة المرأة فاعترفت
قالتبمامعناهإنسيدتهاأرسلتهاإلىالرجلالذييعملالسحرقربالمسجد
معه اتفقت إنها وقالت جسدي، يسكنوا الجن يدع سحًرا يعمل أن أجل من
وأموت سأنهارصحيًّا الوقت وبمرور طعامي إلى يوميًّا تضيفه سّم علىصنع
بعض على تبحث أن إلى دفعتها العمياء زوجته وإن ثالثة، أو شهرين خالل
تهيئ التي وهي باختطافي يقوموا كي السوابق وذوي اللصوص من الرجال
مأمونين، غير اللصوص هؤالء ألن األمر يفتضح أن خافت لكنها ذلك، لهم
لذلكطلبتمنهاأنترسلرسالةإلىربيبها،طليقي،تدعوهللمجيء،فذهبت
بباب والشكاوى العرائض يكتبون الذين أحد من وطلبت السوق إلى هي
جناح إلى فوًرا يأتي أن منه فيها طلبت رسالة أحدهم لها فكتب المحكمة،
يدخلجناحي، تجعله أن النية وكانت أحًدا، يخبر وأاّل أمه، بمثابة التي مربيته
خاف االبن لكن أخونه، أني نعمتدار آلدم ليثبتوا مجيئي فرصة ويتحينون
غادر لكنه العمياء مربيته جناح في هنا كان أنه صحيح الفكرة، من وارتعب

له! مرعوًباولميحققماخططوا

)صمتتمرةأخرى،وبعدلحظاتواصلت(

اخطيًرا،كنُتمرعوبةمماأسمع، معكلجلدةكانتالمرأةالمسّنةتكشفسرًّ -
المرأة هذه على أشفقت لكني والخوف بالغضب مألني كشفته ما أن وبرغم
"هل بالمرأة، فصرخ ضربها، عن يكف أن فرجوته جدتي، بمقام كانت التي
سمعتي،لقدطلبتإيفامادهوريبنفسهاأنأكّفعنضربكبينماأنتوتلك
أخذت وإنما الحركة، تستطيع ال كانت وطردها، لقتلها!"، تخططان العمياء
ضرباته تحت تحطم الذي النحيل جسدها وتسحب األرض على تزحف
غادرغرفتي وإنما بذلك، يكتف ولم الجناح، غادرت أن إلى الغاضبة الحقود
ليلة لمتعة نفسي أعّد أخذت حتى غادر أن ما العمياء! زوجته لجناح متجًها
نصف وبعد سمعت، مما وغضبي وانزعاجي خوفي من الرغم على ساخنة
وأخرج مني واقترب غضبه، انكسر حتى رآني أن ما لكنه غاضًبا، عاد ساعة
بالرائحة شعرت شممتها حين العطار، عند مركبة شرقي عطر قنينة جيبه من
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النفاذة،لكنيلمأستطعأنأبديامتعاضيلذوقهفيالعطور!تلكالليلةكانت
فيما السّر اللحظة هذه إلى أعرف ال وحياته، حياتي في مصيرية تحول نقطة
بشكل مرتخًيا كان يستطع! لم لكنه الليلة تلك زوجي معي حاول فقد جرى،
الحيزبون العمياء لي عملت "ربما لي: قال فجأة ثم واستاء، غضب، مخيف!

أناممعك!"،صّدقته. لتطفئرجولتيكيال سحًرا

بتردد،لكنهاواصلت( إليه قلياًل،نظرت ارتبكت )صمتت،

أثارني وأخيًرا يستطع، لم لكنه فّي يولجه أن عديدة مرات حاول الليلة تلك -
وأشبعنيبإصبعهالكبيرالثخين،وتكرراألمرفياللياليالمتتالية،طلبتمنهأن
يراجعالطبيبفغضبوقالسيفضحنيفيالمدينة،الكلسيعرفعّلتي،قلت
الصيدالني فم "ومنسيسد ابتسموقال: أحًدا، يخبر أاّل الطبيب اطلبمن له:
كّنا التلفزيون، بمشاهدة الليالي نقضي كنا األمر! تفاقم وهكذا ومساعديه"،
نسهرإلىوقتمتأخر،وأحياًناكانينامهوبينماأواصلأناالسهرإلىالصباح،
أن أعرف أكن ولم النفس، منكسر وصار يذبل، صار أنه إلى انتبهت لكني
ليلةشاهدت التأثيرعلىشخصيته!وذات الرجلكلهذا الجنسيعند للعجز
فسحرتني، فلورنسا، مدينة وعن ومدنها، وطبيعتها إيطاليا عن وثائقيًّا برنامًجا
النوم من أيقظته بشيءجديد فوجئت األرض،وكطفلةصغيرة على الجنة هي
ال لكن طفولي، كنزق لتصرفي ينظر كان الوثائقي. البرنامج معي يشاهد كي
في إيطاليا، في هناك، نعيش لو أتمنى "كم عفوية: بجملة نطقت كيف أعرف
هذهالمدينةالتياسمهافلورنسا"،كانتجملةعفويةلكنهاكانتمثلكلمات
أحققكلأحالمك"! أن أريد هناك، إلى آخذك أن "يمكنني لي: قال إذ القدر،
ماذاأقوللك،جملةعابرةوجوابهاحّددامسارحياتنا،لحظتهابرقتفيذهني
إيطاليا"، في األطباء على نفسك تعرض كي نسافر ال "لماذا له: فقلت فكرة
لكنه ذهنه، في وتكبر تنمو الفكرة وأخذت عليه، السحر تأثير القتراحي وكان
صارأكثرصمًتا،لميخبرنيبمايدورفيرأسه،وبعدشهرينمنذلك!وذات
صباحتعالىصراخالمرأةالمسنة،فقدوجدتسيدتهاالعمياءميتةفيفراشها!
بالصرع،فمنخالل المريضة بأنهخنقهاكماخنقزوجتهاألولى راودنيشّك
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يمكن بأنه أشك ال المسكينةصرت للمرأة جلد من شاهدته ومما به معرفتي
القتلبسهولة. أنيقدمعلى
)صمتتللحظات،ثمواصلت(

صرت إيطاليا إلى السفر على موافقته ومنذ غرفتي، التلفزيون دخل أن منذ -
عزاء مراسيم انتهاء بعد المهم، ويحبني، أحبه برجل أحلم بمعنى بك، أحلم
مكتب إلى وذهبنا معه، أذهب أن مني طلب نهاًرا، جاء بأيام العمياء زوجته
سألته وحين األوراق، بعض على وبصمت للتصوير، أستوديو إلى ثم محاٍم،
السفر على السياحة مكاتب أحد مع اتفق وإنه سفر، جوازات لنا يعد إنه قال

لنا! الفندقتمحجزه بالتحديد،وحتى إلىفلورنسا إيطاليا، إلى
)صمتتللحظات،ثمواصلت(

العملة إلى المخزونة،وحّولها أمواله الكثيرمن باعأمالكهوسحب الأعرفكيف
النسويةوثيابي،وذهبت نهارطلبمنيلملمةحاجاتي المهم،ذات األوروبيةوسندات،
فندق أول وبالمناسبة، إيطاليا! إلى طرنا وهكذا الدولي، مطارها إلى العاصمة، إلى معه
والذي اآلن، فيه أعمل الذي لوكا" "ماتا فندق كان فلورنسا إلى وصولنا بعد فيه نزلنا

فيه. قابلتني
بوناروتيمندهًشا. آدم معقول!قال -

مختلفين، أطباء خاللها راجع واحد، شهر سوى طوياًل نبق لم لكننا نعم، -
بالمناسبة،لقدطلبنامنإدارةالفندقاالتصالبمكاتبالمترجمين،ليجدوالنا
مترجًماهنديًّايجيدلغةمااليالم،فوجدوالنامترجًما،اتضحأنهمسلمومتدين
صديقه، صار بل األطباء، بين معه يدور المترجم كان أيًضا، كيراال ومن ا جدًّ
ومعأناألطباءلميجدواسبًباعضويًّاواضًحالعجزهالجنسي،وأعطوهحبوب
ما لكنه متفائاًل، يقترب يوميًّا، الحبوب يلتهم كان عاجًزا، أنهظل إال الفياغرا،
السحر بأن يقين على كان شيء! كل يهمد حتى الحاسمة الخطوات يبدأ أن
األسودالذيعملتهلهالمرحومةزوجتهالعمياءهوالسبب،وأنلعنتهاتالحقه،
في كان الذي المسلم المترجم وبين بينه يدور كان ما أعرف أكن لم وطبًعا
هذه، الوثيقة أعرفسرعالقتهما ال اآلن ولحد العمر، من الخمسين منتصف
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بالفندقوالتيكانت يتركنيفيغرفتي ا،وصار فقدصاراصديقينمقربينجدًّ
التعامل، بارًدامعيفي الليل،صار بعدمنتصف يأتيإال الثامنوال الطابق في
منه طلبت حينما بل حالته! من يئس معي، ينام أن يجّرب أو يحاول ال وصار
فترة وخالل بذلك! فنصحه المترجم استشار أنه وأحسست وافق، أعمل أن
وجد وإنصديقه إيطاليا، في البقاء قرر إنه قال ليلة وذات الفندق، في إقامتنا
إذا السيما اإلقامة، على وسيحصالن سيشتريها معقولة رخيصة شقة لهما
الغذائية المواد لبيع دكان أو محل فتح في معه التي األموال من شيًئا استثمر
والتحفياتالشرقيةوالهندية!لمتسعنياألرضمنشدةالفرح،ألنهذايعني
بناية في بسيطة شقة اشترى له، يخطط كان ما وفعاًلحدث إيطاليا، في البقاء

الخامسة! بالمنطقة "رفريدي" المدينةفي بأطراف قديمة
)صمتتللحظات،ثمواصلت(

صار نعمتدار، آدم زوجي على تحول من جرى ما لك أصف كيف أعرف ال -
التعاملمعيوكأنهيتجنبني،لكنهلميسئمعاملتي! أكثرإهمااًلليوبرودةفي
كورسات بأخذ لي سمح لكنه رفض، دراستي أواصل أن منه طلبت وحين
ليقّلني، جاء يوم وذات اإليطالية، تعلم في مرحلتين أنهيت اإليطالية! اللغة
خرجوا قد األجانب الشباب بعض رأى المعهد، من خروجنا وقت وكان
اللغة يدرسون أجانب له فقلت هؤالء من وسألني أدرس، حيث المبنى من
للنساءفقط، بأنالصفمخصص إنهكانيتصور اإليطالية،فجنجنونه،وقال
وفلورنسا إيطاليا أن إال المحافظة عقليته وبرغم الدراسة، مواصلة من ومنعني
بمحاميه اتصل لذا الشيء، بعض اإلنكليزية يجيد وهو السيما ا جدًّ أعجبته
الذيوّكلهعنهبأنيصفيأمالكهكلها،بمافيذلكالدكانالكبيرالذيافتتحه

الشمال. البعيدةفي بالتبنيفيمدينةكانور البنه
لهاوكأنهيرىشريًطاسينمائيًّالدراماشرقيةمؤلمة،فسألها: كانيستمع

بالتبني؟ ابنه وماذاجرىمع -
نفسهبالموردوالإرث،لكنيسألتهذاتمرة المسكينفجأةوجد الأعرف، -
"ألمتتركشيًئاوراءك؟"فقالليبأنلديهأرضفيالقرية بطريقةغيرمباشرة:
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التيهيقريتيأيًضا،ووكلوالديعليهاإلدارتهاأوتأجيرهاللفالحين،وكان
من ورث فقد بالتبني ابنه أما منه، زواجي على لوالدي مكافأته من جزًءا هذا
لهأشياءكثيرةأرضومال". إذتركت ابنها التيربتهواعتبرته العمياء زوجته
إليه التفتت لكنها حكايتها، تواصل لن أنها ظن حتى طويلة للحظات صمتْت

وواصلت:
متزوجة ابنة لديه كانت لو نعمتدار آدم حفيدة بعمر فعليًّا أنني تصدق هل -
بأيشكل،حتى أرضيه أن وأتمنى أسعى أعشقه،وكنت لكنيكنت وأنجبت،
الرجال أحب متعته! أجل من بال على لي تخطر لم بأشياء أقوم أخذت أني
بي، يشك كان دّمرتني، غيرته لكن باألمان، معه أحس كنت بكثير، سنًّا األكبر
دونأيماسببللشكسوىأننيبمرورالوقتوالسنينصرتأنضججسديًّا،
إذا إال حالي على أصبر ال وإنني كلبة مثل شبقة بأني لي ويقول يشتمني كان
اخترقنيالقضيب،وإنزوجتهالعمياءوخادمتهاالمسّنةتمكنامنإسكانالجن
فيجسديالمشتعل،بينماسحروهوقتلوارجولته،وإنهعلىثقةبأنيلمأصبر
أخذ ثم ا، سرًّ وأفعلها فعلتها أنني المؤكد فمن لذا رجل، دون المدة هذه كل
أن إلى وجيه، سبب بال القذرة والشتائم اإلهانات لي ويوجه قدري من يحّط
كأنه عادة، الضرب صار بل فضربني، مرة ذات عليه فرددت أحتمل ال بّت
يضربني وإنه بالجن، مسكون جسدي بأن لي يقول كان لضربي، حجة وجد
البيت،وحينماأسألهاليجيبني! ينامخارج ليطردالجنمنجسدي،ثمأخذ
"بأنديننا أننيصرتأغارعليه!وحينماكنتأسألهكانيجيبنيمؤكدا هلتصّدق
النبيقال أينيمضي،وأن أينجاءوإلى للمرأةأنتحاسبزوجهاوتسألهمن اليسمح
أنا الشركباهلل"، بعداهلل،وأنتطيعهفيكلشيءإالفي الزوج تعبد أن الزوجة بأنعلى
النبي بأن يؤكد هو كان ديننا؟ في ا حقًّ موجود هذا هل لكن المفاهيم، هذه على تربيت
أليست اهلل، بعد وتعبده لزوجها عبدة الزوجة تكون أن أمعقول هذا! أصحيح ذلك! قال

إنسان!قلليأصحيحهذا! هي
ال لكنه فعاًل موجود المعنى بهذا نبويًّا حديًثا هناك أن يعرف بوناروتي آدم كان
لهابهدوء: لذاقال يعنيه، العبودية،فهذاال المخيفمنتراث الجزء يؤمنبكلهذا
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سأقول خطأ، أو صح ذلك أن تعرفي بأن مهوسة أنت لماذا مادهوري، إيفا -
وتفسيره القرآن قرأت ذلك، قرأت لكني دين، رجل وال فقيًها لست لك،
وورد بزوجاته النبي لعالقة مخصصة كتب وهناك النبوية، األحاديث وقرأت
لماذاتضعينحياتك لزوجها،لكن المرأة الحديثعنضرورةطاعة مثلهذا

أزمنةمرت؟! كلهاضمننطاقماقيلفي
بارتباكوحزنوقالت: إليه نظرت

يتم بالدي في النساء من الماليين بل المئات أخواتيوحياة ألنحياتيوحياة -
بهاوتوجيههاوفقهذهاألحاديثوالسنن! التصرف

الزمان. ربماكانهذامقبواًلفيذلك -
نعم،لكنهغيرمقبولفيزماننا،والزواجبالقاصراتهنافيأوروباكماتعرف -

نفسيًّا. القانون،ومرضا ُيعدجريمةيحاسبعليها
أعرف. -

أيًضابذراعيهاوهيتسألهبهمسوانفعال: لهبشدة،وطوقته انجذبت إليه، وضّمها
كثيرة غيوم لدي أسعدك، أن أريد حبيبتك، أكون أن تريد هل تحّبني، هل -
وقد بالحب، ويغمرني ويحبني أحبه رجل على أمطرها أن أريد الحنان من

الفرض! بمايشبه ترانيمجنونةألنيأعرضحبيعليك اخترتك،هل
الطاولة، أسفل الفارغة القنينة ووضع القنينة في نبيذ من بقي ما كأسها في صّب

لهابطريقةرومانسية: رفعاكأسيهما،قال
نخبالحب. -

وعّبامافيالكأسينإلىآخره.بهدوءنهضوهويحضنهابذراعيهوأراداالتجاهبها
انتشاء: لهوهيفيحالة النوم،لكنقالت إلىغرفة
النوم! أناأخاف نبقىهنا، أاليمكنناأن -

نظرإليهاباستغراب،لميفهمكالمها،وفكرمعنفسه:"هلتقصدتخافالجنسأم
تنام؟!"،فسألهامستغرًبا: تخافأن
النوم؟! لماذاتخافين -
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ببراءةوكأنهاطفلةصغيرة: إليهنظراتخائفةوقالت نظرت
سنوات، منذ منامي في يتكرر مخيًفا كابوًسا وأرى مخيفة، كوابيس أرى ألني -
أن من الرغم على قط، أنام ال فأنا الفندق في خفارة لدي تكون حين حتى
الرقاد ويمكنني الليل، منتصف بعد الثانية حدود في يغلق الخارجي الباب
قرع فيمكنه مصادفة ا جدًّ متأخًرا أحدهم عاد ما وإذا الصباح، حتى لساعات

الباب! الجانبيقرب أوالجرس الباب
باستمرار؟ يتكرر الذي الكابوس الكوابيس،وماهو ماهيهذه -

عليه مالت وبحنان جانبه، إلى وجلست الصوفا على وأجلسته ذراعيه من أخذته
الثملة: بنبرتها ووضعترأسهاعلىصدرهوكتفه،وقالت

الظهيرة، عند صحراء ثمة المنام في أرى بكثرة، أراها واألفاعي، العقارب، -
وعلىالتاللالصحراويةتزحفعقاربكبيرةالحجم،وأحياًناأرىنفسيأسير
السهوب تلك في البارد،وحدي،وحدي القمر تحتضوء نهاية ال براري في
سود كتل بسرعة، تقترب سوداء أشياء ثمة وأرى الزرقة، إلى المائلة الفضية
األمتار عشرات بعد على تصير حين لكن دبابات، أو سيارات وكأنها تقترب
بعرقي، مبتلة نفسي ألرى نومي من فأفّز الحجم، هائلة عقارب بأنها تتضح
الذي الوراءألعرفاالتجاه إلى ألتفُت أراه،وحين أراهاتطاردشيًئاال وأحياًنا
نفسه على يلتف أسطوري ثعبان وكأنه هائاًل ثعباًناضخًما أرى العقارب تريده
الذي الهائل الثعبان نحو تتجه العقارب السماء، يقارب ورأسه عالًيا يقف لكنه
يبدومتهيًئاللمواجهةلكنهحذرأيًضا!العقاربالكبيرةالحجمبحجمالدبابات
تتجهنحوالثعبانالذيكلمااقتربتالعقاربمنهيحلنفسهويفكعقدتهليبتعد
وتتحول العقارب تستقيم فجأة، وتتحول، يتغيرشكلها العقارب العقارب، عن
معقوفا يظل الذي الكبير العقرب ذنب مع قدمين على يقفون عمالقة بشر إلى

الثعبانيصيرعمالًقابشريًّابرؤوسعديدة. الالمعة،وكذا بإبرته ومهيًئا
وأحياًناأرىحلًمايتكررأيًضاكثيًراومنذسنوات،وهوأنيأدخلشقتيوأتجهإلى
المطبخأرىأرضيةالمطبخمغطاةبالعقاربالمختلفةاألحجاموالتييركببعضهافوق
بعضلكثرتها،وأرىأفعىالكوبراتلتفعلىمقبضالثالجةوكأنهاتهربمنالعقارب!
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إليهوسألته: بالصدمةفاستقامبجسده،نظرت بوناروتي آدم أحس

مابك؟ -

اليوم الواقع، في لي يبدو وإنما المنام في ليس بالضبط، الشيء هذا أرى أنا -
الكوبرا أفعى ورأيت المطبخ أرضية تغطي العقارب ورأيت للمطبخ توجهت
غريًبا أليس شيًئا، أجد لم ثانية نظرت حين لكنني الثالجة، مقبض على تلتف

المنام؟ أيًضاترينفي تتطابقرؤانا؟!وماذا أن

إيفامادهوريماسمعتهمنه،وقالتبدهشةحقيقية: استغربت

الكابوس هذا أرى ال لكني كرؤية! أنت رأيته وما كابوسي تطابق أمر عجيب -
أو الغروب وقت وكأنه نفسي أرى كثيًرا، يفزعني آخر حلًما أرى وإنما فقط
ألي أثر ال وحدي، ناٍء، بعيٍد، مكان في وأنا الليل، منتصف بعد ما أحياًنا
ساحل أو نائية بحيرة ساحل على هناك وأنا حيواني، حتى أو بشري مخلوق
أو البحيرة تلك على مطلة بدائية غابة من أنزل كأنني أو متدفق عريض نهر
المظلم، الماء إلى عارية أنزل المخيف النائي المكان ذلك في وهناك، النهر،
أنزلفيهشيًئافشيًئاإلىأنيغمرنيالظالم،فأفزمنمناميمرعوبة!أخافهذه
غفلة في علّي النوم يهبط أن إلى ساهرة أبقى النوم! أحب ال لذا الكوابيس،

مني.

لهابحنان: بقوةوقال بارتعاشةسرتفيجسده،احتضنها بوناروتي آدم أحس

أنامعك،والليلةسأحضنكبحنانمثلطفلتي. إيفامادهوري، التخافي -

ومثلحبيبتك. -

ومثلحبيبتي،تعالي. -

ا،كانت وأخذهامحتضًنانحوغرفةالنومالمعتمةإالمنمصباحشحيحالضوءجدًّ
نحوها،ومع بمشاعرحب الحنان،وأحس بأنهامحرومةمن فّكرهو ثملةونعسانة، هي
ذلكأخذيفّكربتطابقكابوسهامعمارأىاليوم،وأحسبالخوفمنكابوسالنزولإلى

الجغرافيا. نائيةخارج المظلمةعلىضفةبحيرة المياه

* * *
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أنهت فبعدما غرفتها. من المطعم في حصل بعدما النورين ذو حواء تخرج لم
تسترجع وأخذت العريض السرير على استلقت البرنس، ترتدي وهي خرجت حمامها
الغامضة التفاصيل هذه بكل وهًما تختلق أن لها أمكن كيف نفسها سألت لها، جرى ما
فجأة، حقيبتها! في اختفى ثم بيدها مسكته الذي الخاتم سّر وما العميقة، والحوارات
انبثقسؤاللمتنتبهلهوهيتستحضركلماجرىلهافيالمطعم،فّكرتمعنفسهاكيف
يسكن الذي المبارك الرجل بحًثاعن أنهاجاءت يعرف أن الوسيم األشقر للرجل أمكن
السؤال هذا لإلجابةعن الوقت تجد ولم إيفاسميث! فوقشقةصديقتها التي الشقة في
لتطمئنهاعلىوصولها. بها إيفاسميثفقررتأنتتصل للتفكيربصديقتها ألنهجّرها

مّدتيدها،أخذتالهاتفالنقالمنحقيبتهاواسترجعتقائمةاألسماءوضغطت
مكان في هي ربما ظنت مغلًقا. الموبايل وجدت حينما استغربت صديقتها، اسم على
خارجالتغطية،أعادتاالتصالمرةأخرى،وكانتالنتيجةنفسها.فّكرتأنتتصلالحًقا.
إلى واتجهت فعله، عليها ماذا تعرف تكن لم بيدها، النقال والهاتف السرير عن نهضت
الهاتف ووضعت الكرسي على جلست كبيرة، مرآة تتوسطها التي الطاولة أمام الكرسي
مستوية فالمرآة األشياء، وْهم في فّكرت المرآة، في وجهها إلى نظرت الطاولة، على
المعاكسةخارجها.حانت بالحياةوالحركة نفسهعميقةوتنبض الوقت لكنهافي السطح
منهانظرةإلىالهاتفالنقال،تناولته،اتصلتبإيفاسميثمجدًدا،ومجدًداكانتاإلشارة

الجهازمقفلعلىاألكثر. أن

صارت صباًحا، معها جرى بما التفكير عن شغلتها بصديقتها االتصال محاولتها
تفاصيل أناقة من لتتأكد تنظر تكن لم المرآة، في إلىوجهها النظر أعادت بنفسها. تفكر
النورين، ذو حواء نفسها هي التي المرأة هذه عينّي أعماق في تنظر كانت وإنما وجهها
وكأنها المرآة أعماق في الساكنة والمرأة نفسها، وسألت ظلها، وإنما هي ليست وكأنها
بالضبط؟ هنا عنه تبحثين الذي ما مراكش؟ إلى بك الذيجاء "ما أخرى: امرأة تخاطب
المرأة يمكن الذي ما عنها؟ تبحثين جئت للسحرة مغارة وأي مبارك صالح رجل أي
من هاربة ستبقين متى إلى المقبلة؟ عمرها سنوات ببقية تفعله أن األربعين في مثلك
هذه ُترى من تعرفينها؟ ال روسية امرأة اسم تحت وتتخفين وبالدك ونفسك اسمك
العراق؟ من هربت لماذا ثم، اسمهاوجوازسفرها؟ تحملين التي تومانوفا بتروفنا اإليفا
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ما المال من اآلن عندك صحيح والمستقر؟ الجيد وضعك ومن بيتك من هربت لماذا
من الهروب؟ مسألة تستعجلي ألم لكن ألحد، حاجة دون لسنوات تعيشي أن يمّكنك
صار الذي العباسي لقابيل التابع الرجل سمعت لكنك نعم، نعم، انتحر؟! ابنك إن قال
الشركة أقبية في المخطوفين قتل بعدما انتحر ابنك بأن وأخبره به، اتصل بالقوة زوجك
لم فيه؟لكنك اغتصابك الذيصورواعملية الفيديو انتحرحينماشاهد التابعةلزوجك،
تهربين حتى القسري زوجك من حيلة األمر يكون أن ممكًنا أليس ابنك؟ جثة تشاهدي
وهو لبيتك فماحاجته كذلك، األمر يكون أن يمكن ببيتك؟ال.ال.ال متمتًعا هو ويبقى
أميرفيالجماعاتالمسلحة؟لكنياحرقةقلبكعلىابنك،ويالتعاستِكمنأم!،كيف
إراديًّا وال ...وفجأة بكرامة؟"، دفنِه في بالواجب تقومي أن دون نفسك لتنقذي هربت
اللحظةوهيوحدها وفيهذه اآلن فقط، اآلن وكأنها وتلطموجهها وتنوح تبكي بدأت
مأساتها هول على استيقظت فقط اآلن بمراكش، فندق في الثامن بالطابق غرفة في هنا

ابنها! بانتحار وفجيعتها
الداخلي، سروالها من إال عارية، سريرها، في راقدة نفسها وجدت أفاقت حين
استغربت النافذة! وراء الظالم إلى انتبهت السرير، على الموجود بالشرشف مغطاة
الكلسون في وأبقاها البرنس عنها نزع ومن ومتى؟ السرير؟ إلى جاءت كيف وضعها!

فقط؟!
أزرق فسفوري ضوء يغمرها نفسه الوقت في لكنها تقريًبا معتمة الغرفة كانت
من ينبعث المخضر األزرق الضوء أن رأت الوسادة، عن برفق رأسها رفعت مخضر،
الذيوجدته الخاتم أنه إلى فانتبهت الشيء ذلك في النظر دققت الطاولة، ماعلى شيء
فكيف حقيبتها، من اختفى لكنه الوسيم، األشقر للرجل يعود وظنته اإلفطار طاولة على
السرير؟! من اآلخر الطرف على ملقاة تزال ال الحقيبة أن علًما الطاولة، على اآلن صار

المخضر؟! الكممنالضوءاألزرق يتوهجبهذا وكيفلخاتمصغير
ظلتعاجزةعنالتفكيرللحظات،وحينماانتبهتلنفسهامّدتيدهاإلىالمصباح
برتقاليشحيح. الغرفةضوء الزرفغمر المجاورةوضغطتعلى الطاولة المنضديعلى
استقامتبجسدهاجالسةعلىحافةالسرير،التفتتإلىالطاولةفلمتجدالخاتمالمشع.
السرير، إلى وصلت كيف تستذكر أن محاولة ذهنها على تضغط لدقائق ظلت
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إلى النهاركله،نظرت نامت أنها المعقول نائمة؟!أمن الوقتوهي وكممضىعليهامن
يقاربعشرساعات! ما نمت أنني يعني "هذا الثامنة، إلى تشير فكانت الجدارية الساعة

أيعقلذلك؟"،سألتنفسها.
خاطر ذهنها في انبثق فجأة معها، يجري طبيعي غير ما شيًئا بأن تدرك هي كانت
ربما ما،وهي أحداثحلم اآلن تعيش وأنها فيوْهم، ربماوْهم معها مايجري بأنكل
نائمةفيمكانما،ربماالتزالفيفرنسا،ولكيتتأكدممايجريمعهاتناولتالريموت
كونترولوضغطعليهفأضاءتشاشةالتلفزيونعننشرةلألخبار،وكانتمقدمةاألخبار

المئات! ببغدادراحضحيته الكرادة انفجاركبيروبشعوقعفيمنطقة تقرأخبًراعن
انتبهتللخبرونسيتماخطرعلىبالهامنوْهماألشياء،ظلتتتابعصورالتقرير
التلفزيونيأكثرمماتتابعمايقال،فجأةانتبهتللمكان،وأصابتهادهشةصادمة،فالمكان
المختطفون أصّر حينها آدم، المختطف ابنها إلنقاذ الفدية فيها قدمت التي الشقة قرب
البداية في رفضت مكشوف، وضع في وهي يصوروها أن عنهم التبليغ عدم لضمان
لكن وافقت، ابنها حياة إنقاذ أجل ومن ومماطلة رفض وبعد ابنها، بقتل هددوا لكنهم
الثاني بينماصّور أحدالمختطفينلميسيطرعلىنفسهفنزعكلسونهاوأولجقضيبهفيها،
مكان نعم أثره! على وانتحر بعد فيما ابنها شاهده الذي نفسه الفيديو وهو المشهد!

الشقة! فيها التي البناية بالقربمن االنفجار
الباب إلى نظرت الباب، جرس رنين على بالذات اللحظة تلك في فجأة فّزت
كان الجرس رنين لكنصوت أوهامها، األمروهًمامن الرنين،حسبت تسمع لم وكأنها

الداخلوسألتبحذر: البابمن البرنس،وقفتعند لتلبس ببطء واضًحا،قامت
منهناك؟ -

بالعشاء. الفندقمدامجئتك أنامنخدمات -
فتحت الطعام. تحملصينية عربة قلياًلعلى منحنًيا شابًّا رأت قلياًل، الباب فتحت
ابنها يشبه كان الشاب. إلى نظرت حينما وذهلت بل فوجئت لكن أوسع، بشكل الباب
يعمل مغربي فهذاشاب يكونهو، أن يمكن ارتعبت،ال منه، نسخة أو توأمه آدم،وكأنه
من هربت إنها ثم تقريًبا! أشهر ثالثة منذ العراق غادرت هي بينما بمراكش، فندق في

المغرب! إلى انتحرفكيفجاء أنه العراقألنهاسمعت
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وضعالشابعربةالطعامقربالطاولة،وّضحلهاباللغةالعربيةلكنبلكنةمغربية:
أن إلى خرجت قد ظنناك المطعم، في الغداء وجبة لتناول تأت لم حضرتك -

العشاء! الغرفلتحجزي اتصلتبخدمة
قالهلكنهاسألتبدهشة: فهمتما

العشاء؟! أنااتصلتألحجزوجبة -
قالته: إليهامستغرًباوكأنهلميفهمما الشاب نظر

اللبنانية! المشويات،والمقبالت طبًعامدام،وطلبِت -
الفتى هذا مع الحديث تطيل لو وّدت مندهشة، كانت النورين. ذو حواء ترد لم
الذيوجههيشبهوجًهاعزيًزاعليها،لكنهالمتعرفكيفتطيلالحديثفهيالتريدأن

أبًدا! الغرف إنهالمتتصلبخدمة له تقول
األولى اللحظات في تفهم لم مكتومة، ورغبة بإعجاب إليها ينظر كان واقًفا، ظل
ورقة أخذت محفظتها ومن السرير على من حقيبتها أخذت انتبهت، ثم وقوفه، سبب
نقديةمنفئةالعشرةدوالراتوأعطتهاله،فأخذهابسرعةوهويقوللهابحفاوةدونأن

الطاغية: أنوثتها إلى يكفعننظرةاإلعجاب
آدم! بهوسيكونعندكفيلحظات،اسمي أيشيءتحتاجينهأخبريني -

ظلواقًفامندونأنيغادرالغرفة،امتدالصمتبينهماللحظات،نظرتإليهانظرة
يريد وكأنه إليها ينظر كان هو بينما وباستلطافخفي بالخوف المشوب بالتساؤل تفيض

الغرفة. بتهور،لكنهفجأةتراجعوغادر يتقدمالحتضانها أن
طعاًما وحجزت الغرف بخدمة اتصلت كيف نفسها؛ من شديدة حيرة في كانت

تتذكرشيًئامنكلهذا! محدًدادونأن

* * *

تناول من انتهوا قد الجميع وكان لياًل، عشرة الحادية شارفت قد الساعة كانت
بمشاهدة سهرتهم قضوا كما السورية، المكسرات وتناول والشاي الحلوى ثم العشاء،

قناةعربيةمخصصةلبثاألفالماألجنبية! فيلمرعبأجنبيعلى
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بعدانتهاءفيلمالسهرةالتلفزيونينهضتالمرأتان،تمّنتالآلدمينليلةهانئة،واتجهتا
إلىغرفةنومهما،بينمابقياآلدمان.آدمأبوالتنكغّيرالقناةإلىقناةعربيةتعرضحواًرا
حواء اعترافات قراءة ليواصل األنبياء" "متاهة مخطوطة الشبيبي آدم أخذ بينما سياسيًّا،

الورد. التائهمعحواء آدم كازابالنكاومغامرة



234

الفصل السابع

الزفاف

إذبدت ارتباكهاوتوترها، إلى مباشرة فانتبهت إلىجناحأختها الورد دخلتحواء
مريضة أنها عليها يبدو يكن لم تعلنه، كيف تعرف ال إذ محرجة وهي ا سرًّ تخبئ وكأنها

اليوم! الشهريةكماأخبرتهاعصرذاك وتعانيمنآالمدورتها

حيث للباب المواجهة الجلوس صالة وسط في واقفة تنتظرهما األخت كانت
أما الغرفة، أربعةكراٍستحتلجانًبامن مائدةحولها إلىجانب األرائك يتوزعطاقممن

المطبخوالحمام. النومفقدكانتتقعجانبيةحيثيقع غرفة

المقابلة الصوفا على تجلس أن منها أختها طلبت حتى الورد حواء دخلت أن ما
الرغم على تتحدثا أن لألختين يتيح كي الثالجة باب بفتح نفسه زوجها بينماشغل لها،

أنهيعرفاألمرجيًدا،وسمعزوجتهتحاولأنتكتمتوترهاوهيتقولألختها: من

يسأل كان مرة وكل أمس! عديدة مرات بنا الشّكاك آدم خطيبك اتصل لقد -
بفترة، إنهيتصلبكلكنكالتجيبينفوًراوإنماتتصلينبعدذلك عنك،يقول
مراكش، في هنا وجودك من مرتاح غير وهو مرة، من ألكثر ذلك تكرر وقد
الزفاففياألسبوع بيروت،وقدحددموعد إلى ترجعي أن يريدك وباختصار
وأنهوا المطعم، حجزوا أنهم حتى أهلي، مع شيء كل رتب إنه بل المقبل،
فيه!ويريدكأنتعوديفوًرا! للعيش بالكامل البيتبحيثصارجاهًزا تجهيز

أختها مع تفاهم بأنه أخبرها حينما خطيبها يقصده كان ماذا الورد حواء أدركت
بمكتب اتصلوا بأنهم أخبرتها أختها أن فاجأها الذي لكن إليها، تذهب أن عليها وإن
فاتصل الرجوع، موعد وتغيير الغد منذ إقامتهم إنهاء وطلبوا الفندق، في االستقبال
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غًدا المغادرة يعني جديًدا، موعًدا وحددوا عبرها جاءوا التي الجوية بالخطوط المكتب
نهاًرا،لذاعليهاأنتحزمحقيبتها!

كانتصدمةحواءالوردأكبرمنأنتتحملهابهدوءوبرودةأعصاب،أحّستوكأن
وزوجها أختها بأن شك راودها للحظة بل ظهرها، وراء من الخفاء في يجري ما شيًئا
شعرت لهما! بالنسبة المريب وخروجها الوقت طوال بغيابها أخبراه من هما ربما
وتشعر تنهارجسديًّا بأنها راودهاشعور ارتجفت، فيجسدها، تسري بقشعريرة لحظتها

باالختناق.
أخذت الثالجة، وفتحت المطبخ إلى فذهبت صعقتها التي للصدمة أختها انتبهت
إلى الكأس وحملت ماًء فيه قدًحاصبت أخذت المطبخ، في خزانة فتحت ثم ماء قنينة
أختها،انتبهتإلىأنزوجهاقدغاب،ألقتنظرةعلىغرفةالنومالقريبةفرأتهقداستلقى
علىالسريرويشاهدالتلفاز،فعرفتأنهيريدأنيمنحهمافرصةالكالموتوضيحاألمور.
واضًحا. ارتجافها كان يًدا الورد حواء رفعت الماء كأس إليها أختها مّدت حين
لم الشديد توترها عن كشف الذي يدها ارتجاف لكن فمها، من وقربتها الكأس أخذت
يساعدهاعلىأنتشربمنها،فقداصطكتأسنانهابحافةالكأسبحيثأصدرتصوًتا،
منهاعلى الكأس أكثروسقطت ارتبكت الماء تسيطرعلىعمليةشرب أن أرادت وحين

المرمريةفتهشمت. الصالة أرضية
لكنه شيًئا، يقل لم الكأس، تهشم ضجيج على النوم غرفة من األخت زوج جاء
بأي التفوه عدم منه تطلب وكأنها إليه زوجته نظرت األرض، على المتناثر الزجاج رأى
الحجز أمر أتابع كي اإلدارة إلى نازل أنا لها: قال ثم قلياًل، ارتبك والمغادرة، شيء

الغرفة. ينتظرمنهاأيتعليق،وغادر الرجوع!ولم وتذاكر
ملزمة كانت لكنها عليها وأشفقت الورد حواء صدمة إلى الكبيرة األخت انتبهت
ناضجة امرأة الورد حواء أن من الرغم على األهل، غياب في كبيرة كأخت دورها بأداء
للتوجيه وتحتاج خبرة بال وكأنها إليها تنظر لكنها ثاٍن زواج على ومقبلة ومطلقة

تتقمصدورهافقالتلها: والنصيحة!ووجدتنفسها
غاضًبا، اتصل لكنخطيبك مماجرى، غاضبة أنك أعرف أنا اسمعينيحواء، -
شخصيته، على اسمه ينطبق الذي الوحيد الشخص أنه جيًدا تعرفين وأنت
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أن تريدين ال أنت وحتى بل أهلنا أن وأعتقد فعاًل، شّكاك وهو الشّكاك، آدم
وبعد اهلل بركة على الزواج وليتم فلنرجع، تافهة. الزواجألسباب بهذا تفرطي
ذلكتستطيعينالمجيءإلىهناأوإلىأيبلدآخرلقضاءشهرالعسل.اهدأي

تتأذىمنهذااألمر. اآلن،والتجعليأعصابك
صوتها نبرة لكن بالحديث، أختها بدأت حين وغاضبة متوترة الورد حواء كانت
ذلك ومع عليها، قلياًل المهدئ التأثير له كان معها الصادق والتعاطف والطيبة الحنونة

باستياءوغضبحاولتأنتكتمه: قالت
أليس الزفاف، السيما هذا، قراره عن مباشر بشكل أنا يحدثني لم لماذا لكن -
موعد بتحديد إقناعه أحاول وكنت بيروت في كّنا حينما هذا؟! في رأي لي
ويحدد يتصل اآلن وفجأة له، بالنسبة الظروف تهيؤ بعدم يتحجج كان للزواج
يخبرني لم له اتصال آخر في يعلمني، أن دون الزواج موعد ومعك أهلي مع
صرت أنا شيء! كل لتفهميني معك أتواصل أن هو لي قاله ما كل بل شيًئا،
أعيشمعهتحتسقفواحد بعدوال أنالستزوجته الرجل، أخافمنهذا

إذاصرتزوجته! يعاملنيوكأننيغيرموجودةوالرأيلي،فكيف وهو
صمتتاألختالكبيرةوكأنهاتزنالموقف،هلتبوحألختهاالصغيرةبشيءمامن

أكثرفقالتلها: الناصح أنهالمتستطعأنتحتفظبدور بيد أمتسكت؟! أسرارها
قناع بين يتنقل وإّمعًة، لعوًبا رجاًل يكون بينهم األذكى هكذا، كلهم الرجال -
مشاعر، بال حيواًنا خرتيًتا، أهبل، يكون بينهم واألغبى وخفة، بسهولة وقناع
أمام يصير بينهم األذكى حتى جيًدا، الرجال اعرفي أختي يا الحقيقة في لكن
يدور الحنديري، عينيه على بغٍل إلى يتحول وأهبلهم قرنين، ذا أهبل النساء
لو تشاء ما بالرجل تفعل أن المرأة تستطيع الساقية، أو الماء ناعور حول

أرادت!
وراء ما تفهم أن محاولة وجهها في وحّدقت أختها إلى رأسها الورد حواء رفعت
لذا خفية، بسخرية ممتزجة جادة مالمح على سوى تعثر فلم قالتها التي الكلمات هذه

سألتها:
إلىماذاتشيرينعلّي؟ ماذاتقصدينبذلك؟ -
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الكبيرةوقالتمبررة: ارتبكتاألخت
نفسك أنت ستفعلينه بعد فيما ستفعلينه وما بالتحديد، ما شيء إلى أشير ال -
أنهلميخبركبموعد ُتعلميأحًدا،لذاأقوللك،تجاوزيمسألة حتىدونأن
لذلك هذه، فعلك ردة يتوقع كان ربما ألنه رأيك، عن يسألك ولم الزفاف
هو ربما وأقنعك، أخبرك بيكي تتصلي أن منك أنا،وطلب يخبرني أن فّضل
لميشأأنيواجهكويصطدمبكألنهاليستطيعأنيبررموقفهوقرارهأمامك،
يماطل، كان الذي وهو الزفاف إقامة تريدين كنت تقولين كما وأنت السيما

القرار! أقولهالك،ربماغيرتهوشكههمادافعاهلهذا لكني
أمام التائه آدم انبثقتصورة فجأة الداخلية، أفكارها مع منشغلة الورد كانتحواء
الكالمكانتهيتسألنفسهاوتحاورها: الداخلية،وبينماأختهاكانتتواصل عينها

هلهذايعنيأننيلنأراهمجدًدا؟!كيفأغادرغًدادونأنأراه؟كيفيمكنني -
أتواصلمعه؟ أن

إليها تنظر وظلت فسكتت نفسها مع منشغلة حواء أن إلى الكبيرة األخت انتبهت
منها النقال الهاتف وتأخذ حقيبتها تفتح ورأتها نفسها، في يجول ما تفهم أن محاولة

انتباًهاكبيًرا. وتطلبرقًمادونأنتعيروجودأختها
ذلك مغامرةجنونية،ومع أنها تعرف كانت التائه، آدم قدطلبت الورد كانتحواء
فقالت بخطيبها، اتصلت بأنها تعتقد أختها كانت بينما عليها، يرد أاّل وتأمل تتمنى كانت

بتوتر: لهامنبهة
ماهذاالجنونياحواء!لماذاتتصلينبه؟إنهكلفنيبإخبارك،وقدأخبرتك،ال -

تخلقيمشكلة!
باالرتياح وشعرت مباشرة، االتصال فأغلقت أختها تنبيه على الورد حواء فزت
من العملخوًفا الهاتفوعطلتهعن أغلقت لذلك بخطيبها، تتصل أنها أختهاظنت ألن
وجهّي إلى ينظر وهو األخت زوج دخل اللحظات تلك وفي التائه، آدم عليها يرد أن

األختينمتفحًصاوقال:
بيروت، إلى نغادر تقريًبا عشرة الثانية الساعة منتصف في غًدا تمام، كلشيء -
منتصف في نكون أن علينا إذ أغراضنا، نلّملم أن اآلن علينا أن يعني وهذا

المطار. العاشرةفي
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لمتقلحواءالوردشيًئاوتوجهتلتغادرالجناح،وعندالبابالتفتتإليهماوقالت:
الفطور! نلتقيعند تصبحونعلىخير، -

* * *

في وشلل بعجز تشعر وهي غرفتها إلى عائدة الممر في تمشي الورد حواء كانت
مرة عليها األسئلة وانهالت العينين، مفتوحة هاويتها نحو تسير كأنها أحّست إرادتها،
المقبلة األيام خالل الزفاف حفل إقامة ويقرر يعّجل أن خطيبي دفع الذي "ما أخرى:
هذا ومن منه خائفة أنا له؟ أنصاع أن أعلّي ما؟! شيء في شك هل يبلغني؟! أن دون

المطلقة؟!". فيه؛كيأتخلصمنوضع بنفسقوةرغبتي الزواج
وأخذت النقال الهاتف جهاز إلى يدها مّدت بخطيبها، تتصل أن قررت فجأة،
لكنها االتصال زر أنتضغطعلى أرادت اسمه، لها أنظهر إلى األرقامواألسماء تقلب
لهذه الرافضة بأفكارها مواجهته من خائفة هي يجتاحها، بالخوف شعرت تجّمدت،
أخرى مرة ذهنها في التائه آدم صورة انبثقت اللحظات تلك وفي الزواج، في العجلة
لم لكنها لوضعها، الجديدة بالتطورات وتخبره به تتصل أن في عارمة رغبة فراودتها

إلىبابغرفتها. تتصلألنهاكانتقدوصلت
الباب لفتح اإللكترونية البالستيكية البطاقة تمد وهي بالذات اللحظة تلك وفي
الغرفة، داخل من يأتي غريبة بموسيقى مصحوًبا بحركة يشي خافًتا ضجيًجا سمعت
الخائف بتهور الباب ودفعت لنفسها، قالت ُترى؟" يا هناك من هذا؟ "ما توجّست،

المفاجئ!حينهاشّلتبشكلكاملمنهولمارأت!
السرير ماجالسةعلىحافة امرأة ورأت يغمرها، أحمر الغرفةمضاءة،ضوء كانت
على المنسدل الطويل شعرها كان مكشوًفا، وجهها يكن لم أبيض، نوم ثوب في وهي
وقدماها السرير حافة على تجلس كانت مخيف، كشبح بدت وجهها، يغطي كتفيها

قريبتانمناألرض.
بحركة بوجهها فاستدارت الغرفة، باب لفتح الجالسة المرأة انتبهت لحظات بعد
فيها، تحدق وهي لثواٍن بقت منخاللشعرها، الورد حواء إلى نظرت مستطلعة، بطيئة
فجأةنهضتواقفةواستدارتنحوالباب،حينهاشعرتحواءالوردبالرعب،فقدكانت

الورد! المرأةهينفسهاحواء
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لم لكنها وتهرب، الباب تغلق أن تريد الورد حواء كانت نحوها، المرأة توجهت
تكنتستطعأنتحركأقدامها،شعرتبشللفيساقيهاويديها،كانقلبهايخفقوأنفاسها
المرأة فجأة،وقفت بعينينجامدتين، إليها تنظر األخرى المرأة كانت بينما تخنقها، تكاد
نفسه تلقاء انفتحمن الذي الحمام باب نحو استدارت آلية متر،وبحركة بعد أمامهاعلى
وغمر الخافت، والضجيج الموسيقى وتوقفت الباب، ُأغلق قوية وبحركة فدخلته، لها،

اعتيادي. أبيض الغرفةضوء

بالحياةتدب الورد إلىغرفةالحمامحتىأحستحواء الشبح المرأة ماأندخلت
أختها، جناح إلى الهرولة يشبه بما ومشت الباب وأطبقت الغرفة فغادرت جسدها، في
المالمح، ومرعوبة شاحبة وجدها حينما اندهش الباب. أختها زوج فتح الباب، طرقت
إلىالصوفاحيثكانتقبل الترحيب!توجهت يأذنلهاويقولكلمة دخلتمندونأن
ينتظران وزوجها أختها كانت الثالثة، بين سادصمت عليها. بنفسها وألقت جالسة قليل
انتبهت الغريبة، الطريقة بهذه المرتسمعلىوجههاوعودتها الخوف لهماسبب تفّسر أن

ينتظرانمنهاتوضيًحا،فقالتبصوتمرتجف: أنهما إلى هي

الليلة؟ أنامعندكما أن هللي -

تنامينفيغرفتك؟سألتهاأختها. أهاًلوسهاًلبك،طبًعا،ولكنلماذاال -

فيها. أنام أن فيهاأشباح،أخاف -

في السخرية لنبرة انتبهت لكنها ساخرة ابتسامة كاتًما أختها زوج قال أشباح! -
صوته.

قبل الغرفة في شبًحا رأيت لقد تصدقني؟! ال كي مجنونة أنا هل أشباح! نعم -
قليل.

لمترضأختهامننبرةالسخريةفيسؤالزوجهاوانتبهتلنبرةالغضبفيجواب
بينهمافقالتبهدوءمستفسرة: الوضع يتوتر الوردولمتشأأن حواء

الشبح! كيفكان -

امرأة. كانشبح -

امرأة؟هلرأيتمالمحها؟هلعرفتها؟! -
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ودخلت استدارت ثم نحوي وتوجهت السرير عن نهضت ألنها رأيتها، نعم، -
الحمام.

وكيفكانشكلها؟هلعرفتها؟سألتأختهابفضولحقيقي. -
أنا! المرأة،هي نعم،عرفتهاجيًدا،كانت -

ماذا؟ -
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الباب الثالث

ال�سيفة من بـغـداد

يأخذ أن يريد كان وكأنه وسادته تحت ووضعها المخطوطة الشبيبي آدم طوى
يزال ال التلفزيون بينما غفا قد فرآه التنك أبو آدم جهة إلى نظر القراءة، من استراحة
التبّول،بهدوءقامعنمكانه،اقتربمنصديقه،أخذ يبثأخباًرامعادة.أحسبرغبةفي
وتوجه الطاولة إلى كنترول الريموت أعاد التلفزيون. وأطفأ جانبه من كنترول الريموت

الحمام. إلى

في العذابي حواء بوجود فوجئ ينام حيث إلى متجًها الحمام من خرج حين
المطبخ،كانتتبدوفيثوبنومخفيفيبرزمفاتنها،بيدهاكأسماترتشفمنهابهدوء
لسروالها انتبه ألنه رآها؛ حين ارتبك صريحة. برغبة تشي نظرات إليه وتنظر واصطناع
الداخليوهويبرزمنتحتالثوبالشفاف،كانيصارعنفسهفيأنيحدثهاأويتجاهلها!

ثقيلةوطويلةعليه! لحظاتسريعةلكنهاكانت

حالة في وهي النوم غرفة من الفارسي حواء خرجت بالذات اللحظات تلك في
ماذا لترى بها فلحقت النوم غرفة من لخروجصديقتها انتبهت أنها يبدو مكتوم، غضب
يمكنهاأنتفعل!لكنهاُصدمتحينرأتآدمالشبيبيواقًفافيمنتصفالباحةالصغيرة،
اتجهتحواء بينما الصوفا، زاويتهمستلقًياعلى إلى توجه بينهماأيكالم يدور أن وقبل

العذابي. المطبخحيثضيفتهاحواء إلى الفارسي

* * *

إلى تنظر سريرها، على مستلقية النورين ذو حواء الليل، منتصف قارب الوقت
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شاردة كانت لكنها بتركيز الشاشة في تحّدق أنها تبدو فارغتين، بعينين التلفزيون شاشة
الذهن،كانتتحّلقفيسماواتأخرى!

استعادت الضيق! أهلها بيت في نفسها وجدت لكنها ولماذا، كيف تعرف ال
يرى كان الذي القاسي األب بكراهية المشحونة التعيسة الطفولة تلك ومشاهد لقطات
تتذكر التوالي، بنتينعلى بوالدةصبيوليس يحلم كان إذ إلهيًّا، لعنةوعقاًبا فيوالدتها
اآلنأنهحينولدأخوهاالذيتكبرهبأربعسنواتصارالجميعيتملقهبلإنأمهاكانت
تخافمنأخيهاالطفلالصغيرومنعدمإرضائهألنذلكيعنينقمةاألبعليهابحيث
مشحونة نفسها ووجدت الفراش، في وهجرها ضربها وأحياًنا ونهرها شتمها إلى يصل
لكنها والدها تكره كانت أنها اآلن تتذكر الفترةمنحياتها! تلك أبيهاوعلى بالحقدعلى

لنيلرضاه! كانتمعذلكتسعى
كانتعلىثقةبأنوالدهايمقتها،وقداكتشفتهذاالكرهبعدوالدةأخيها،بلهي
بالمناسبات قبلهاحتىولو أو بأحضانه بأنوالدهاأخذها قبلوالدةأخيها التذكرحتى
شابه، وما صفها في الطلبة بقية على وتفوقها نجاحها بشهادة تأتي حين أو كاألعياد
دكان إلى مرة أخذها أنه حتى كبنت، وليس كصبي تعاملها بأن أمها من يطلب كان بل

الحالقوطلبمنهأنيجزضفائرهاويقصشعرهاقصةغالمية!
في وتشنج وارتباك صدرها في بانقباض وتشعر والدها تخاف كانت أنها تتذكر
كانت الداخلي. تبلسروالها بول قطرات منها تنزل أحياًنا بل بحضوره ساقيها عضالت
تريد ال منه، يعود وال بعيًدا سفًرا يسافر أن تتمنى كانت بل لغيابه، وترتاح وجوده تكره

موتهلكنهاالتريدحضوره!
تداخلتذكرياتهامعمشاهدالصورالتيأخذتتنهمركالشاللأمامعينهاالداخلية،
وهو خطواته وقع تسمع أن ما لكن البيت، عن غيابه في طفولتها لحظات تعيش كانت
المدرسية، لواجباتها وتتوجه وتخفيها، ألعابها فتلملم قلبها، ينقبض حتى العتبة يجتاز
اآلن ذلك وفسرت ما! بشكل تلبسها حتى أيامها طوال الذكر دور تتلبس كانت وهكذا
اآلن، انتبهت لكنها الرجال! من الخوف وعدم البلدان بين لوحدها السفر في بشجاعتها
اللونالحنطيمعمرورالسنين،وكيف اآلنفقط،كيفأنلونهاتكّشفمنالسمرةإلى
الرجال! عشرات يرويها ال حيث داخلها في الملعونة الوحشية األنثى شهوة تفجرت
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من لديها نفسه الوقت في لكنها قسًرا، عليها ُفرض الذي الذكر دور من تنتقم وكأنها
ما رغباتها تكبت بل ودب هب من كل مع وجسدها نفسها تبتذل ال بحيث الكبرياء
الحميمة اللحظات في إال نفسها على السيطرة يمكنها كان سبياًل، ذلك إلى استطاعت

نفسها،حيثتتصرفكعاهرةمبتذلةأحياًنا!
تلك إلى ترجع اآلن أنها لو تمّنت المفاجئة، التداعيات من السيل هذا وفيخضم
مدينتها فوق الفضاء في طائرة حّلقت التي الصبية تلك كانت، التي المراهقة الصبية

بأسوأذكرياتها! بعيدةمرعبةتذّكرها التيتحّسهااآلنمدينة بغداد،بغداد
فوضوي بشكل ممنتج سينمائي كشريط البصر بلمح عينيها أمام حياتها مّرت
منها، األصغر أختها وجه حيث لقطة عند توقفت الشريط هذا لقطات بين ومن وعبثي،
المراهقة،فأحّستبشوق فترة بالسرطانوهيفيمرحلةتوهج التيماتت الرقيقة أختها
إلى انتبهت انها الغريب لكن إليها، عائلتها في أقربشخص كانت التي ألختها مباغت
التيتمراآلنأمامعينها،بأنأختهاتمّديدهامتوسلةأنتنقذهاألنشيًئامجهواًل اللقطة
سحبت لكنها يدها، تمد أن أرادت مجهول، قاع إلى يسحبها خلفها مرئي وغير غامًضا
هذه من يبق ولم المظلم. القاع في أختها واختفت خلفها، الغامض الشيء ذلك من

اللقطةسوىفراغمظلم،سوادمظلم!
وسارعت أختها، مساعدة عن لعجزها تجتاحها برعشة وأحّست قلبها انقبض
ولم بالها على تطرأ لم لقطات بظهور فوجئت لكنها الشريط، من اللقطة هذه الجتياز
الذي الزقاق دخلت الجامعة، من قادمة نفسها ترى هي فها سابًقا، لها انتبهت قد تكن
بساعد عّلقتها التي وحقيبتها بيد كتبها تحتضن وهي رومانسية حالة في كانت فيه، بيتهم
حينما فجأة ارتعبت لكنها بسيارته، النورين ذو آدم حبيبها أوصلها ا توًّ إذ األخرى، يدها
فتاةشابةوهيتشتعلوالنيران الجانبيةلمنزلقريبمنها،خرجتمنه ُفتحأحداألبواب
النارقدالتهمتالطبقاتالخارجيةمنجسدهاوتشكلشعاًلعلى تلتهمجسدها،كانت
كان العطنة، الشعر احتراق رائحة شّمت أنها حتى وبشعرها بجسدها الملتصق ثوبها
كانت لثواٍن، وجهها لمحت التي بالنيران المشتعلة الفتاة عيني من يتفجر واأللم الرعب

تلتهمها! التي النيران الفتاةتركضالعلىهدىمنهول
البيت ومن وجهها، على سقطت ثم أمتار عشرة مسافة المشتعلة الفتاة ركضت
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نفسهانطلقتامرأةأخرىوهيتصرخباستغاثةحاملةبطانية،ركضتالمرأةنحوالجسد
البطانيةعليه! ألقت المشتعلوالملقىعلىاألرض،وحينوصلته

الصدمة هول من الحركة عن ُشلت قد فيها هي كانت دقيقة خالل هذا كل جرى
المحترق. النساءوتجمعنحولالجسد الوقتخرجت المنظر،وخاللهذا وبشاعة

فّكرتمعنفسهابهذاالمشهدالذيغابعنذاكرتهاطولأكثرمنربعقرن،لماذا
مصدومة ظلت الوقت ذلك في أنها اآلن تتذكر أمامها؟ اآلن يحدث وكأنه اآلن تتذكره

بأنهاقدنسيتهوألغتهمنذاكرتها! المشهد،لكنهاظنت ألسابيعمنهول
لم مشاهد لتكشفعن النافذة انسحبتعن قد معتمة غرفة في وكأنستارة فجأة،
الذي النورين ذو آدم القاضي تزوجته، الذي بحبيبها تذّكرتعالقتها أبًدا، تتذكرها تكن
تتذكرهاآلنلكندونمااشتياقخاص! أنها إلى البيت،وانتبهت بباب اغتيلذاتصباح
لذاته، له حبها من أكثر الحديثة وسيارته حاله وُيسر وأناقته لوسامته تحبه كانت
المنقذ حبيبها في ووجدت إليها تنتمي التي والطبقة عائلتها تكره بأنها تشعر كانت
مكتًبا يملك كان لكنه شابًّا، محامًيا وكان تقريًبا، سنوات بعشر يكبرها كان والمخلص،
التيهيمن المنصور ثريةتسكنفيمنطقة ابنوحيدألرملة للمحاماة،فهو أنيًقاوكبيًرا
أعماقها لكنهاتعرففيأعمق بغداد،وتزوجتهعنحب النفوذفي أحياءاألغنياءوذوي

أنهليسحبًّاحقيقًياوعميًقا!
كانتقدتركتعائلتهاالتيتمقتهاالسيمابعدوفاةأختهابالسرطان،وكانتأخبار
أهلهاتصلإليهاعنطريقزوجهاالرقيقالذيكانيحسبضرورةأنتعرفكلمايطرأ
كبرياءهااليشجعهاعلى ابنتهموأن لكنها لهم الرغممنكرهها فهيعلى عائلتها، على

أمها! بغيابها،علىاألقلأخبار الرغبةفيمعرفةمايجريلهم تذكرهموإبداء
تعيش صارت الذي الرفاهية عالم هو زواجها من ذكرياتها أجمل أن اآلن تتذكر
أيًضا، بلدما،وأحياًناشتاًءكانايسافران إلى بمعيةزوجهاكلصيف إذكانتتسافر فيه،
فقد جسدها، في تسكن الشياطين أن اكتشفت لكنها الثياب، وأغلى أفخر تلبس وكانت
بأوضاع ترغب كانت الجنسي، نهمها إرواء يستطيع زوجها يعد ولم جنسيًّا، تفجرت
لكن مبتذلة، وأوضاع منحرفة ممارسات وكأنها إليها ينظر زوجها أن تعرف وممارسات
على ومراهقتها طفولتها في بها مرت متقطعة لممارسات جامحة رغبات لها بالنسبة
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المحرمة الرغبات من البوابة هذه إغالق في ينقذها ولم جارهم، ابن مع دارهم سطح
ولكي النورين! ذو آدم آدم فصار آدم، اسمه: على والده أسماه الذي آدم ابنها والدة إال
ابنها،تتذكراآلنأنالمسكينزوجها تقمعشهوتهاالمتأججةرّكزتاهتمامهاعلىتربية
انتبهلعدمقدرتهفيإرواءرغبتهاالمتأججةفأخذيراجعاألطباءويأخذاإلبروالفيتامينات
المقوية،وكانتالنتيجةبالنسبةلهجيدةلكنهالمتكنكافيةلها!إذكانيمكنلنظرةشبقة
كانت شبقة! يقظة أحالم فيها يوقظ أن يمكن رجل مع ما مصافحة أو جنسيًّا تثيرها أن

امرأةملعونة! انها تعتقد
يخص سينمائيًّا فيلًما ترى وكأنها ذكرياتها لشريط تنظر شيء، كل تتذكر اآلن هي
فجأة، بمراكش، فندق في سريرها على اآلن تستلقي التي نفسها هي وليس أخرى امرأة
فقد الجافة، شبه العاطفية حياتها في لها تنتبه لم أشياء ذاكرتها وفي عينها أمام قفزت
وسيم، جامعي لطالب وجه ذاكرتها في وانبثق الجامعة، كافيتريا في اآلن نفسها وجدت
يفعل كما منها والتقرب إليها للتعرف يسعى ال كان أنه غريب بوضوح اآلن تتذكر

اآلخرون!
مالبسه عن ناهيك بذلك، يشي كان المتهرئ حذاؤه فقير، لكنه وسيم شاب
طبقات من جميالت فتيات لمجالسة له تشفع كانت الطاغية وسامته لكن المتواضعة،
كانت الكلية! إلى تقلهن التي الخاصة وسيارتهن مالبسهن من واضح هو كما أعلى

بأنهشيوعي! الشائعاتتدورحوله
أنها إال الوقت، ذلك في لهم تنتمي أنها مع للفقراء ميلها عدم برغم أنها الغريب
الوقت ذلك في كانت أنها مع والوسيم، الفقير الفتى ذلك للتعرفعلى برغبتها فوجئت
أنه وسمعت اختفى، الوسيم الفتى لكن النورين! ذو آدم المحامي بحبيبها عالقة على
وبمشاهد النسيان عالم من ذاكرتها في اآلن انبثق كيف لكن أخباره، واختفت اعتقل

متحركةوحية!
الطالب ذاك أن إلى انتبهت الرعب، إلى أقرب بنظرةدهشة اتسعتحدقاتها فجأة،
انقبضصدرها أيًضا! بعمره كانحينها النورين! ذو آدم آدم المغدور ابنها يشبه الجامعي
بارتجافاتقلبها،وغمرهاشوقعنيفلرؤية وأحستباأللميعصرروحها،بلوشعرت
انتحاره! من تتحقق لم هي بل وهربت، جثته تركت ألنها بالذنب هائل وشعور ابنها،
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بعضها تجر األسئلة وتسلسلت العابرة، الخاطرة بهذه مأخوذة نفسها وجدت إراديًّا وال
انتحرفعاًل، أنهقد أنالستمتأكدةمن بعًضافيذهنهاحيثكانتتسألوتحاورنفسها:
نعم الذاتية: أسئلتها على تجيب وكانت كذلك؟ أليس هاتفي االتصال على اعتمدت أنا
قابيل قبل من مدبرة حيلة إال ليس الصباحي االتصال ذلك يكون أن يمكن أال كذلك!
العباسيكييدعنيأهربوأتركلهالبيتوكلمافيهمنأموال؟وتأتياإلجابة:ممكن،
ويأتي األمر؟ من أتحقق كي أنتظر لم لماذا العباسي! قابيل من توقعه يمكن شيء كل
الجواب:صحيح،لماذالمتتأكديمنصحةالخبر!ثمألميكنالزًماعلّيلوكانالخبر
ثم به، تليق دفن مراسيم له أجهز بأن الوحيد ولدي تجاه كأم بواجبي أقوم أن صحيًحا
برخص، وتصرفت أنانية أنت القاسي: الجواب وكان بهدوء؟ للهرب أخطط ذلك بعد
بصمت لكنهاصرخت به! يليق قبر في ابنك تدفني أن عليك وكان فقط، بنفسك فكرت
معنفسها:ماالذيدفعنيألنأتصرفبهذاالغباءواألنانيةوالجبنفأتركجثةابنيخلفي
أية تسمع ولم حيدي! ويا الحبيب، ابني يا آخ، وأين؟ دفنوه؟ كيف ُترى بنفسي، ألنجو

إجابة!

تعرف ال حيث من ذهنها في وانبثقت منها، إرادة دون مآقيها من الدموع ونزلت
المقابر تشبه مقابر في دفن قد أنه لو وتمّنت العراقية، المقابر تشبه مخيفة لمقبرة صورة
األوروبيةالتيتراهافياألفالم،مقابرمثلجنائنأوحدائقأنيقة،لكنسرعانماسمعت
صوًتاداخليًّايهمسلها:الذكرىتهماألحياء،ومنظرالزهورعلىالقبورمشهدرومانسي
حتى أنانيون البشر التراب، تحت متعفنة أجساد موتى، الموتى بينما لطيف، لكنه كئيب
الزهور تحيطه بقبر تفكرين أنت الحياة، ضفة من بالموت يفكرون البشر الموت، في
قطًعا ونثرت جمجمته هشمت رصاصة رأسه، على رصاصة ألقى انتحر، قد ابنك بينما

مندماغهعلىاألرض!

من عائد وهو الوسيم، ابنها وجه لها وتراءى القاسي، الصوت هذا من انزعجت
وهي نفسها تستذكر أو الطعام، من يشتهيه بما المائدة أعّدت قد تكون حيث الجامعة
التي جالسةفيالشرفةالخلفيةالمطلةعلىالحديقةوهيتستمعلصوتاألغانيالغربية
تصلهامنغرفتهفيالطابقاألولوالمطلةعلىالحديقة،وكأنصوتاألغانييصلهافي

غرفتهااآلن،غرفتهاحيثهياآلنفيفندقبمراكش.
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وبينماهيتائهةفيفوضىالمشاعرالحزينةواألسئلةالصاخبةسمعتطرًقاخفيًفا
الباب. على

هذا مثل في الباب عليها ُيطرق أن مستغربة متوجسة، مندهشة، للحظات ظلت
من تسللت مستيقظة، بأنها يوحي ضجيًجا تخلق أاّل محاولة شديد وبحذر الوقت،
الخارج إلى نظرت السحرية العين ومن الباب، إلى متجهة أصابعها أطراف على السرير
فاندهشتلوجودالشابموظفالغرفالذييشبهابنهايقفعندالبابوبيدهصينيةفيها
وجه لكن شيًئا، تطلب لم فهي ما ثمةخطأ أن وظنت األمر استغربت نبيذ. وقنينة فواكه
الشابأثارفيهارغبةغامضةوحنيًناوأمومة،وبحدسأنثويأدركتأنهذاالفتىيسعى
إليهابطريقةمقصودةوباهتمامخاصومكشوف،والغريبأنهذااألمرلميضايقهاأبًدا،
رأسها مدت ُصدمت، أحًدا، تجد لم لكنها وسريعة، مباغتة، بطريقة الباب فتحت لذا
ويغمره وخالًيا مضاًء الممر كان مخلوق، ألي أثًرا تجد فلم الممر جانبي في ونظرت
سكونبارد،فجأةانطفأتاألضواءفيالممروغرقكلشيءفيالظالم،خافت،دخلت

الداخل. الرتاجمن غرفتهاوأغلقت

* * *

يتبين لم لكنه تتهامسان، المرأتين سمع بسهولة، يغفو أن الشبيبي آدم يستطع لم
المخطوطةمنتحت استل وإنما ينم لم أنه إلى انتبهتا تتحدثان، كانتا بشكلواضحعما

فيها. يقرأ الوسادةوأخذ

بقابيل التائه،بلفكرأكثر بآدم القراءة.فكركثيًرا الشبيبيكانمتشوًقالمواصلة آدم
من فيلم في وكأنه يتصرف الذي المجنون الثري هذا صحراوي، حواء طليق الموسى
األفالم، في آسياكماشاهدذلك أقاصي أو أمريكا في الصينية أو األمريكية المافيا أفالم
يتابعحكاية شخصياتدمويةذاتنزواتغريبة،وأخالقيصعبتصنيفها!ووجدنفسه
هذهالجوقةمنالشخصياتالغريبة،آدمالتائه،حواءكازابالنكاالغريبة،حواءالورد،آدم

الموسى! قابيل الشكاك،
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الفصل الثامن

اآدم التائه، البحر الميت

حولها يجلس التي الطاولة على الموبايل شاشة إلى تلقائية بصورة التائه آدم نظر
الورد، حواء من فائتة مكالمة إشارة إلى انتبه كازبالنكا، حواء اعترافات قراءة مواصاًل
الهاتف،وبسرعةوبال رنين يسمع فلم الصامت الجهازعلىوظيفة نفسهألنهوضع الم
انتباهللوقتضغطعلىزراالتصاللكنمندونجدوى،فجهازحواءالوردكانمغلًقا.

وأوصلها المساء، هذا التقاها فقد معها، جرى قد طبيعي غير شيء ثمة أن أحس
بههاتفيًّاوليسعبر بينماهيتتصل الوقتعلىذلك، الكثيرمن الفندق،ولميمض إلى
مغلق، هاتفها هو وها معه، تتحدث أن أرادت أنها يعني وهذا مكتوبة إلكترونية رسالة

غمرههاجسغيرمريحاليعرفكنهه.

بنفسه للتفكير ينزلق نفسه وجد إراديًّا ال لكنه األمر، بهذا يفكر التائه آدم ظل
ووجودهوماجرىمعه!،وانتبهإلىأنهاليتذكرالكثيرعّماجرىلهفيلندن،فكلشيء
والمواقف الفاجعة، التفاصيل من الكثير ثمة أن يدرك لكنه ضبابي، ذهنه، في مشوش

المفتوحة! الخائبة،والنهايات

مساعد اهلل غضب آدم المدعو من سمعها قد مراكش إلى وصوله قصة يخص ما
لجريمة، تمثيلية أو حدثت، قد جريمة ثمة أن أدرك وقد الموسى، قابيل الرحيم القاتل
تعاطف المحبطين، الخائبين تعاطف معه، الموسى قابيل القاتل قبل من تعاطف وثمة
أنها تّدعي كازابالنكا حواء المرأة هذه حتى الموت! من أنقذه قد المخدوعين األزواج

يتذكرذلكبوضوح! ا،لكنهال التقاهاوكانتقريبةمنهجدًّ تعرفةوأنه

يتذكر أحياًنا ذاكرته، في ورجال لنساء ووجوه حوارات ثمة الذاكرة، مشوش هو



249

وجوه يتذكر ال لكنه بالضبط، الحوارات نصوص يذكر أشخاص، مع كاملة حوارات
المتحدثينمعه،فهيتبدوتحتاألقنعةبحيثاليعرفمالمحهااألساسيةبالضبط،انتبه
الملفمليًئابنصوص "حواراتونصوص"،ضغطعليهفانفتح،بدأ إلىملفكتبعليه

لهأنيحاورهم! الذينحاورهم،ومتى؟وكيفتسّنى وحواراتمبتورة،منهؤالء
الحوار بداية قرأ األطلنتس"، جزيرة  "حواء  والمعنون الحوارات أحد على ضغط

الشعرية: لغته فأعجبته
الليلفيبيتأختي. الذخيرةفوقطاولة النواراألبيض،وجدت مساء -

مرحًبا. -
وغامضة مربكة، إنها البدايات، أعرف ال الرجل، أيها حالك كيف مرحًبا، -

دائًما.
البداياتهكذا..! نعم،هي -

بالغموض! فينصوصكوضوحمليء -
منأنت؟ -

الرملاألزرق. أنا القشعريرة، أنا الرعشةاألخيرة، أنا الوجع، أنا أنا..؟! -
أيًضا! وماذا -

تلك أحب جميًعا، أحبهن أخرى، امرأة ألف أحشائي في أحمل مجنونة، أنا -
البحر من رجلها تخرج ال التي العاشقة واألخرى نومها، من تصحو ال التي
المالحوقلبهامغموسفيبحيرةنائية،أناامرأةالمعنى،وامرأةالذاكرة،أعشق
مكسور، لخط امتداد أنا والضفاف، للشمس وأبيعه روحي من أصنعه اللون،

الذنب،اإلثم. أنا المارمنعيونهن، الكحل أناعود العتمة، أنا منكسر،
الغامضة. العرافة الباحثعن وأنا -

َسل اللؤلؤة؟ إلى تصل أن تريد لكنك الصبر، أنا المفتوح، الباب أمام أنت -
سأجيب،حتىالنكسرقوانينالمتاهة،توّقعأنتالسؤالوسأتوقعأنااإلجابة،
أكرسحياتيللغياب،أعانيغيرةزوجرهيبة،اليقبلبصداقةالرجال،يراقب

باستمرار. حسابي
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ِلَميفعلكلهذا؟ غريب، -

غيرة. -

هلأنتسعيدة؟ -

ال. -

بماأنتعليه؟ هلأنتراضية -

ال،إطالًقا. -

طيب،هلتحبينزوجك؟ -

البناية. انهارت ا،وبعدأنضربني أحببتهجدًّ -

متىكانذلك؟ -

منذسبعسنوات. -

ومنذسبعسنواتكيفهيعالقتكما؟ -

يحبني الطرق، بكل إسعادي ويحاول بشدة، يعتذر هو أسامح، وأنا يغلط، هو -
السيطرةعلىمشاعره. كثيًرا،منخوفهعلّيفقد

يتذلل ثم يغلط، هو العالقة، من النوع هذا يعجبك أنت يعني تبررين، بدأت -
معتذًرا،يعجبكحبهلك،فتسامحينغلطهفيك!

على قادرة ابنتي عين في واحدة دمعة سيدي، العمر أبيع أطفالي أجل من -
يربطني ما كل هم أطفالي ولكن زمن، منذ أرحل أن يمكن كان بقلبي، الفتك
الذل أرى أن أحب أنا األدب، يدركها لن أخرى واحة األم قلب العالم، بهذا
في أصرخ أن أريد وضلوعه، شوكته، أكسر أن أهينه، أن أحب الرجل، في
الرجل، في القرآن خّلفه ما أكره أشياء، والمرأة شيء، الرجل أن كله، العالم

أذّله. الكاذب،أحبأن وأكرهغروره

تتفجربعد. يبدوفيأعماقكقوةعظيمةلم -

يوًمافالتتعجب! الرذاذ ستتفجروسيصلك -

أنتظررذاذك. -
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كاذب له، تأتمن ال القدر أما لتفتحه، الباب خلف أنتظر أميرة بأنني أشعر -
أحدهم مع تحدثت أن مرةحدث فذات فاشل، نّحات جّراح، مخادعسارق،
مني طلب وحين ومعاناتي زوجي عن وأخبرته قلبي له فتحت الطريقة بهذه
مرّتقة أنا يومها، أنتحر كدت زوجي إلى المحادثة بإرسال هّددني أجاريه أن
الجروح؟ تقّبل بأن تقبل قبلة،وتمضي،هل فيه بالكامل،لنتجدمكاًنالتضع

يبدوأنكمتعطشةللحب! -

ا مارًّ رأيته رجاًل اشتهيت مرة كم القبيلة، نسيتها مكابرة شجرة لكنني نعم، -
أكون أن اشتهيت مرة كم الفيلم، في البطلة قّبل ممثاًل اشتهيت الطريق، في
واألم والرسامة الكاتبة حياتها داخلي امرأة لكل أريد كنت آخر، لرجل امرأة
والصحفيةوالمعّذبة،اليومرأيتنفسيمعكبينيديك،نعم،أعطيكروحي،
وأنام، عيني وأغمض بشعري، تلعب أن صدرك، على وأنام معك، أحكي

إنهموتآخر. أمامي،ولكنهذاحرام، رأيتهذايمر

كيفتريننفسككامرأة؟ -

الحياةورغباترجل. لتنفيذرغبات آلة -

ورغباتك؟ -

أي من كافر داخليرعب في تيأس، ذلكهمي،وغمي،ال اهللوحده، يعرفها -
شيء،مررتبحرائقكثيرة.

لم أو تتشرف لم التي األشجار عن ماذا لكن ذاكرة، بال نولد نحن أتعرفين، -
العزلة أشجار الغياب! فيافي في الوحيدة األشجار تلك إنسان! برؤية تبتلى

والليل.

عذًبا حواًرا أطيق ال الكالم، بهذا روحي صياغة وتعيد تذوبني، تعذبني، إنك -
معرجلمثلهذا.

حاورها التي المرأة تلك وجه يستذكر أن حاول انقطع، قد الحوار أن إلى انتبه
وبعض وحوارات أخرى نصوًصا قرأ يتذكر. لم لكنه أدبي، وتألق ورمزية عمق بهكذا
أشار مثلما روائي، كاتب بأنه أخبرته قد أيًضا كازابالنكا حواء أن وتذكر له، المقاالت
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المقبلة، روايته في يدخلها أو عنها يكتب أن أراد بأنه وأخبرته ذلك، إلى الموسى قابيل
رواية، في اعترافاتهاوقصتها تعيش اآلن لكنها القبيل! يتذكرشيًئاواضًحامنهذا هوال
روايته األنبياء"هي "متاهة  بـ المعنونة األسفار أنهذه أم النص كتبتهذا فعاًل فهلهي

إلىجهازه؟ النص بدأيسألنفسه،كيفوصلهذا عنها،وهوكاتبها؟!وفعاًل
الساطع كالبرق والتماعات أحّسبصداعقوي، يتذكر، ذهنهكي أخذيضغطعلى
قناة أو األفالم بعض في شاهدها ربما لشالالت متحركة صورية ومشاهد ذهنه، تجتاح
ديسكفري،وصوتانهمارشاللالمياهالصاخب،أحسنفسهوكأنهيطيرفوقغاباتال
هل يدري ال نفسه، يعرفشكل ال سيبريا، في التايغا غابات أو األمازون غابات نهائية،
شيء وكل لألسفل، تنظران عينان هناك أن فقط يدرك هو ال، إنسان، جسد أو طير هو
مفتوحتحته،هلهماعيناه،هلهيكاميرامركبةفضائية،هلهماعينانسر!هواليعرف

أنهيرىاألشياءتحته! الذيهومتأكدمنه شيًئاعنذلك،
إلى توجه كرسيه، عن قام وتوهان، لذيذ بخدر شعر والمشاهد، الرؤيا هذه أخذته
الزمان خارج سرح عليه، ظهره بنصف وألقى الوسط من حافته على جلس السرير،
أبيض، ضباب في ويغرق خارقة، وبسرعة يهبط، يهبط، يهبط، أنه وشعر والمكان،

ويتالشى!
يعرف لم لحظتها كاملة، براحة يشعر كان الغامضة، الرحلة تلك من أفاق حين
إلى توجه السرير، عن نهض وحيوية، بنشاط شعر مستلٍق، وهو الوقت من عليه مر كم
الشاشة فأضاء قلياًل الجهاز فأرة حرك الطاولة، حول الكرسي على جلس الالبتوب،
حواء اعترافات نافذة فتح أمامه، الذي الالبتوب جهاز شاشة إلى ينظر أخذ أزرق، لون
في رغبة وجد لكنه القراءة، يواصل أن أراد األنبياء"، "متاهة اسم تحمل التي كازابالنا
"وهم بعنوان "حواراتونصوص"،توقفعندنص يقرأبعضماجاءفيملف نفسهأن

الزمن"،وقرأ:
الزمن وهم

دائم، ال  لكنها مضاءة بشكل  فارغة  في غرفة  كنا  لو  ماذا  وأين هو؟  الزمن؟  معنى  ما 
يدخلها أحد وال يخرج منها أحد، كل شيء فيها ساكن بشكل مطلق، وال نعرف شيًئا عما 

الزمن؟!  يجري خارجها، كيف يمكننا أن نرصد 
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زمان؟..هل  للعـدم  مكان؟..هل  الوجود،  بالوجود؟..هل  علقة  له  الزمان  هل 
للعدم، مكان؟

عادة، تشغله التي األسئلة من قريبة بها أحس األسطر، هذه يقرأ وهو بالراحة شعر
بعنوان يتذكر،وواصلقراءةنصآخر ُكتبتهذهاألسطر؟!ولم بأيةمناسبة نفسه: وسأل

الميت": "البحر
الميت،  البحر  أنا 

ال يغرق فيَّ شيء، 
أحتضن اآلخرين بحنان

أضم كل شيء بمحبة
الميت البحر  أنا 

روحي مالحة
أبيض كالملح وقلبي 

وقاعي حزين.
روحه ميت، بحر هو الحالي، وضعه عن يعّبر النص أن شعر النص، قراءة أعاد
أسفار شكل على كتبتها التي كازابالنكا حواء اعترافات بأن وفّكر حزين، وقاعه مالحة
"متاهةاألنبياء"وواصل ربماستساعدهعلىتذكرنفسه!أغلقملفهالشخصيوفتحملف

القراءة.
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7 
فر السابع السِّ

حواء البارحـي

األشهر أن صحيح النمسا، في تواجدي على وسنة زواجي، على أشهر ستة مر
عشته، حلم وكأنها مّرت الستة زواجي أشهر لكن لألمان، تفتقد كانت األولى الستة
مجال ال عالم عائلتي، وحالة لحالتي قياًسا ثراء بل مالي اكتفاء نظافة، باألمان، شعور
فيهللتحّرشالجنسيالفجكمافيشوارعبلديوكانهذاأكثرمايضايقنيهناك،وربما
أشعر كنت ذلك ومع لي، بالنسبة بينهما األبرز هو والنفسي الجسدي باألمان الشعور
أشبه التي الحياة هذه أعيش بأنني أحلم أنا أخرى، امرأة أنا وإنما أنا، لست بأنني أحياًنا

أتمناها. بحياةرومانسيةكنت

ومعذلك،يحدثأحياًناأنأصحوصباًحاوأجدنيكئيبة،بلوعصبيةدونماسبب
البيت، في معي يعيشون ممن شخص بأي أصطدم ال كي غرفتي في فأعتكف محدد،
إلى يمضي فهو جوردانو آدم زوجي أما جوردانو، إيفا وعشيقتي القانون وفق كابنتي
البيت نهايةاألسبوعحينمايكونفي باستثناء األيام، أراهصباًحافيمعظم أن عملهدون

المائدة! فنجتمععلى

الزواج من الستة األشهر هذه وبعد النمسا، في تواجدي من سنة مرور بعد
والتواجداليوميوالحميميمعزوجيوإيفاعشيقتي،فقدتالعالقةوهجهاوجاذبيتها
ا،شخصيةتبدومهيبة، بالنسبةليعلىاألقل!زوجيآدمجوردانو،مهذبجدًّ األولى،
يكونرقيًقاوطيًباوحنوًناحينمايتعلقاألمربرغبتهونزواتهالجنسيةالغريبةبي!أوحينما
كلينا! مع ومتسامًحا وطيًعا رقيًقا يكون لذا مًعا نكون حينما السيما ابنته رضا يتوسل
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حتى نزواته من نزوة في معارضته أو الزوجية سلطته أو خصوصيته ُتمس أن ما لكن
أستغرب أنني حتى وكريهة، مرعبة شخصية إلى غاضب، عنيف، وحش إلى يتحول
عشرات على وزعته لو غضب واحد، شخص في الهائل الغضب هذا كل وجود
الشتائم بأبشع ويسبهم الجميع يلعن تراه يغضب فحين ثقله! تحت لناءوا الرجال
غضبه، لحظة ويتجنبها المراهقة ابنته يهاب كان ذلك من الرغم على لكنه والنعوت،
الغابة، الكوخفي إلى يأمرنيأنأذهبمعه أو الحديقة، إلى أو نومنا إلىغرفة فيذهب
بهحينيعجزعن يمارسمعيبحيوانيةوساديةوبشكلداعر،حتىيصلاألمر وهناك
االنتصابيسعىإلىاستخدامالقضبانالمطاطيةأوحتىالحديديةويولجهافّيمنكل
الجهات!وبعدساعةأوساعتينينهار،ويبدأبالتوسلليويذلنفسه،بليطلبمنيأن
معاقبته، على ويصّر مني ذلك يقبل ال أسامحه إنني له أقول وحينما قفاه، على أجلده
الضرب في أقسو أن أحياًنا ويحدث الموجع، بالسوط أجلده أن إال أمامي يكون وال
حتى بقوة فأجلده معي تعامله في المهينة لطريقته داخلي في مكتوم غضب عن معبرة

بالصراخ. يبدأ

الجنسحينما في األدوار نتبادل كنا إيفاجوردانوصارتمعقدة، بعشيقتي عالقتي
نكونمًعا،مرةأناأقودهاومرةهي،لكنبمرورالوقتأحسستباإلشباعمنها،بينماهي
حينما األسبوع نهاية عطلة أيام تحرجني بلصارت والدها، من حتى علّي تغار صارت
وتتجرأ بل ثيابي، تحت يدها لتمد تتجرأ أحياًنا فكانت مًعا، المائدة نجلسجميًعاحول
وربما معنا، والدها لوجود مراعاة دونما وتداعبني كلسوني تحت ما إلى تصل أن إلى
لهذا وارتياحه بي بتعلقها معرفته هو آدمجوردانو أبيها إيقاظشكوك فيعدم ماساعدنا
ما بارتياحولميجدهوفيذلك يبتسم أمامه،فكان بلطف التعلق،حيثكانتتحضنني

الريبة! يثير

تذهب تتمارضوال أحياًنا كانت بيجنسيًّاوعاطفيًّا، إيفاجوردانومهوسة صارت
تجميل، صالون لدي أن من الرغم على البيت، في معي لتبقى الثانوية، المدرسة إلى
إيفافي تبقى إليهن،وحين إلىحينذهابي العامالتمايكفيإلدارتهدوني فيهمن لكن
كانت االغتصاب، إلى أقرب بطريقة بي تتحرش فكانت الجنسي، هوسها يتفجر البيت
تأخذنيمنيديدونماكالمإلىغرفةنومها،تدفعنيعلىالسريروترفعثوبيأوتنورتي
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وكنت امرأة، يغتصب كمن بقوة وتفتحني الداخلي عنيسروالي وتنزع بنطالي، تفك أو
أستسلم،وأتهيج،وأندمج،وكثيًراماكنتأنقلبعليهاوأمارسعنفيمعهاأيًضا،لكنني
انتبهلذلك، الشرير المالك فيها،وطبًعاهذا ببرودرغبتي وبعدمرورستةأشهرأحسست
ساخنة، باستجابة أقابلها أن دون تشاء ما بجسدي تفعل أتركها كنت حينما السيما
أفعالي ردود وأحياًنا مباشر، بكالم تواجهني أن دون تنهشها والشكوك الغيرة فأخذت
تهددني الجميع،وكانت بعدوانيةمع بلوتتصرف وبرودينحوهايجعلهامكتئبةأليام،
إلىمطاوعتها لوالدها،فأضطربشكلغيرمباشر بأنهاستكشفسرعالقتنا بشكلمبطن

العاطفيوالجنسيمعها! والتمثيل
من كبير قرض على الحصول في وإيفا زوجي ساعدني سابًقا أوضحت كما طبًعا
الفتتاح ممتاز وموقع مناسب مكان إيجاد في كثيًرا وساعدني فيه، يعمل الذي البنك
أمور كل يتابع ومحاسًبا محامًيا لي عّين كما بي، الخاص والمساج التجميل صالون

الرسميةوماشابه. الضريبيةوأوراقملكيتي حساباتي
التجميلوالمساج، إيفاأعلنتعنحاجتيلموظفاتمهنياتفيمجال عنطريق
بينهن المجال، فيهذا مهنية وإجازة لديهنخبرة الالتي النساء من به بأس تقّدمعددال
حبيبتي تدخلت فقد يرضيني، بما االختيار في حرة أكن ولم أسيويات، أجنبيات نساء
أنهن بحجة التايالنديات، األسيويات، السيما وإثارة، جمااًل األقل الختيار إيفا الغيور
صالوني، على سيطرة أكثر أكون ولكي عالمية، معرفة طريقة ولديهن المساج ُيجدن
اللغة لتعلم مكثفة دورات ثالث جانب إلى والتجميل، المساج في مكثفة دورة دخلت

األلمانية!
مكثفة دورات ثالث بعد لذا ألمانية، األم لغته بيت في ولتواجدي الوقت، بمرور
أصّركلمن بيٍت في الستة األشهر وبعدهذه آدمجوردانو، أجورها دفع األلمانية باللغة
فيهالحديثمعيباأللمانيةصاريمكننيالتحدثباأللمانيةبشكلالبأسبه،إذالمأقل
التحدث وكذلك صالوني في العامالت مع اليومي التفاهم يمكنني بحيث جيد، بشكل

الصالون! معرواد
الذيأعشقه،وأقصد المفكر لقراءةكتب المكثفة بالنسبةليهومحاولتي األجمل
أشعر كنت ذلك ومع نصوصه، لصعوبة إدراكي مع األم، األلمانية بلغته نيتشه فريدريك



257

اآلنصرت أنا إذن بمباهاة: لنفسي وأقول باأللمانية، له كتاًبا أمسك حين روحية بنشوة
نيتشه! لغة باأللمانية، أقرأ

* * *

هائلة كوارث إلى تقود لكنها عابرة، صغيرة نزوات بسيطة، أخطاًء نقترف أحياًنا
القوة نمتلك لم لو تحطمنا وربما كارثية! بطريقة حياتنا وتزلزل بل حياتنا، في وكبيرة
تذكرت أنني حتى معي، ماجرى وهذا بها، واالعتراف األخطاء تلك لمواجهة واإلرادة
وتألقي ارتفاعي سرعة فبقدر وقْع! طاَر كما إال وارتفع، طيٌر طاَر ما سائًرا: عربيًّا مثاًل

الثمنكانتسرعةسقطتيموجعةوفضائحية. ونجاحيغالي
بصراحةلمأغامربأيةعالقةجنسيةخاللهذهاألشهرالستةمنزواجي،معرغبتي
منذ إليه انجذبت الذي موتر فون آدم مع عالقة بإقامة األقل على ذلك في المحمومة
الثالثةمنأصدقاءزوجياألول المدعوين فييناحيثكانأحد إلى ليلةوصولياألولى
والدعاية الصالون وبافتتاح بالقرض انهمكت أشهر ستة ومنذ لكني الخليل، آدم وأخي
وشيطاني، مالكي مع عالقتي في جهنمي وبشبق وجارف محموم بشكل وانهمكت له،
أني مع وبصراحة، وعشيقتي، قانونيًّا ابنتي جوردانو، إيفا الفتنة، وهائلة اللون مشمشية
مزدوجةالرغبةإالأنآدمجوردانوبكلنزواتهالغريبةوشبقهالحيوانيإالأنهكانيرضي
لربما نفسي، أجد كنت معها إيفا، ابنته مع أشعرها كما بلذتي معه أشعر ولم فقط نفسه
الجنسيةوهي النشوة تشبه نشوة فيها تغمرني التي اللحظات بعض أتذكر أن هنا يمكنني

أيةجلدةقوية! إثر يئن بالسوطوهو حينماكنتأجلده
بعدستةأشهرأحسستبأنزوجيالساديصارأقلهوًسابي،وأقلاختالءبيفي
أنهاغيرمقصودةوعفويةوعابرة تبدو الغابة،بلصارأحياًنايسألنيبطريقة الكوخوسط
على الصالون جاء مرة ذات أنه حتى وأعمارهن، الصالون، يرتَدن الالتي الزبونات عن
بي اتصل يومها أنه افتتاحه،صحيح تم إيراني مطعم إلى يدعوني أنه بحجة العادة، غير
عاديًّا، األمر اعتبرت حينها الصالون، في عندي كان ساعة من أقل بعد لكنه مكتبه، من

المقرربنصفساعة. المتاحقبلموعدنا الوقت فلديه
فيذلكاليوموقبلوصولزوجيبقليلدخلتالصالونفتاةمحجبة،أنيقة،شرقية
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اإلنكليزيةبخجلوحين تتحدث كانت القامة، الفمواألنف،ممشوقة المالمح،شهوانية
غير األلمانية الجمل ببعض للحديث سعت جيًدا تفهمها لم االستقبال موظفة أن رأت

اللغوي! الحاجز المترابطة،كانتمرتبكةوخجلةبسبب
البرود موظفةاالستقباللمتفهمهاألنهاالتجيداإلنكليزية،وتعاملتمعهاببعض
الصالون،جئت في العمل سير على أشرف كنت اللحظات تلك في ألنهامحجبة، ربما
من سمعت حينما ا جدًّ فرحْت خدمة، أية إلى تحتاج كانت إن بالعربية سألتها إليها،
مساج، لتعمل وجاءت أكاديمية، دورة في هنا وهي لبنانية، إنها قالت بالعربية، يحدثها
فغمرتها لها، المساج بعمل سأقوم بأنيشخصيًّا لها وقلت بنفسي، وعرفتها بها فرحبت

ترافقني. الفرحةوأحستبشيءمناألمان،وطلبتمنهاأن
المساج، كابينة في المحجبة اللبنانية الفتاة مع منشغلة كنت زوجي وصل حين
اللبنانيةمستلقيةعلىالسريرعاريةإالمنكلسونهاالشفاف،كانتمستلقية الفتاة وكانت
الفتحة في الكثيف المجعد شعرها سوى منه يرى ال الذي رأسها ماّدة بطنها، على
مخصص هو مما أكثر وقًتا معها أخذت قد وكنت السرير، مقدمة في بالوجه الخاصة

العادة! المساجفي لجلسة
وعن فيينا في وإقامتها رحلتها عن تحدثْت بيننا، للتعارف طيبة فرصة كانت
خاللها زارت هنا، شهرين منذ أنها وكيف يومياتها، وعن الدورة، في معها المشاركين
تقضي صارت أنها وكيف المدينة! في دوراًنا وشبعت والمتاحف السياحية األماكن كل
بالعربيةأوحتى وقتهافيغرفتهاألنهاشبعتمنكلشيء،ولمتجدأحًداتتحدثمعه
لنفسهاواهتماماتهامنموضوعات! بماهوقريب التيتجيدهما أواإلنكليزية بالفرنسية
حتى تعرت أن ما وبصراحة لكني وثيق، واطمئنان شخصي انجذاب بيننا نشأ
نزعت أن بعد السيما للنحول، يميل الذي المتناسق لجسدها جنسية بجاذبية أحسست
يثيرنيالشعروكثافته أنا المثيرعلىكتفيها،نعم، الحجابوتناثرشعرهااألسودالمجعد
وطريقةتسريحتهوانسدالهيثيرنيجنسيًّا،هلأناغريبةاألطوار،ربما!،بلتثيرنياألحذية
الرجل! لهفي أنتبه تثيرني،هوأولما الرجلوجودتهوموديلهونظافته أيًضا،فحذاء

انتهيت قد كنت هنا جوردانو آدم السيد زوجي بأن االستقبال موظفة أبلغتني حين
منمساجيلهابلوأضفتعليهفترةأطولكينتجاذبأطرافالحديثوأتأملجسدها
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أن في بالمشاكسة رغبة راودتني إذ اجتاحني، الذي ما أعرف ال لكن ا، حقًّ أثارني الذي
كرسي على أنا وجلست ظهرها، على تستلقي أن اللبنانية الفتاة من فطلبت عليه، أتأخر

المساجلوجهها! واطئعندجهةرأسها،وبدأتتمارين

الجنسية ومالمحه وجهها أناقة أتأمل أخُذت لذا العينين، مغمضة هي كانت
وشعرها، الواسعتان، العينان العريض، الفم ما، نوًعا الممتلئتان الشفتان الواضحة،
شفويًّا إعجاًبا مبديًة أتخلله كفّي بأصابع أخذت الذي الكثيف والمجعد األسود شعرها
النهدينالصغيرين، أتأمل عنجماله،ثموجدتنفسيأسوحبنظريفيمعالمجسدها،
الحلمتينالبارزتينوالمحاطتينبهالةبنيةقاتمة،البطنالمشدودة،والساقيناألنيقتينوما
بينهمامنفرجبداليصغيًراوبريًئا،وتخيلتهأماميعارًيا،ونظيًفا،وكأننيمارأيتجسًدا
وانتبهت جوردانو! إيفا جسد مع مخيلتي في جسدها وتداخل الجسد. هذا قبل أنثويًّا
كذبة أخالق،حياتي بأية أعترف فأناال لذلك، آبه لم لكني مهنيًّا، يجوز فهذاال لنفسي،
في التقيته كاتب آخر، فيشخص أفكر نفسي واألقنعة.وجدت لألكاذيب وتراكم كبيرة
اللحظة تلك وفي لروايته، موضوعات عن ليبحث زيارة في جاء عابر شخص بلدي،
بالي! التيخطرهوخاللهافي اللحظة التقيتهمرةأخرىلحدثتهعنهذه أني لو فكرت

وحاجبيها، جبينها، مسست مدروسة، وبحركات ونعومة برقة أدّلكها أخذت
وخديها،وبحركةرقيقةأخذتأتلمسحوافشفتيها،ثممرةأخرىأخذتأدلكشعرها
اللحظة تلك وفي الحجاب، تحت تخفيه أنها تأسفت الذي والكثيف المجعد األسود
جسدها، لرعشة انتبهت حين لي جرى الذي ما أعرف ال جسدها، بارتعاشة أحسست
فعل ردة أية من نفسي،خفت أمسكت لكني الشفتين، هاتين ألتهم أن في رغبة راودتني
طارئة! نزوة في أستغله بأن لنفسي أسمح ولن مكانعملي، فهذا الطائش، علىسلوكي
مع المساج عن المفاجئ لتهربي تنتبه لم هي مفاجئ، بشكل لها مساجي أنهيت لذلك
لم بشكل المرة هذه ارتاحت بأنها عّلقت لكنها انتهى، الفعلي المساج وقت أن علمها
يسبقلهاأنشعرتبهفيأيمساججربتهفيلبنانقط،وفجأةوجدتنفسيأقوللها،
غًدا فلتأِت أحّبت وإذا والجسد، الوجه مساج في وجديدة خاصة طريقة أجّرب بأنني
كعربون مجانية ستكون الدعوة وهذه الجديدة، طريقتي على خاص بمساج لها ألقوم
للصالون سـتأتي بأنها لي وقالت ترفض، لم هي، ابتسمت بيننا! صارت التي للصداقة
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االنتهاء بعد مرة كل تأتي أن تتمنى وإنها أيًضا، لي ارتاحت ألنها وقت لديها كلماصار
تدعوني أن تحب فإنها مانع لدي يكن لم وإذا يومية! تكن لم التي الدورة التزامات من
بأنني وعدتها لكني بالصالون اللتزامي فوًرا اعتذرت المدينة! في مقهى أو مطعم إلى
تلك من ترددت الحقيقة في لكني الصالون، خارج نلتقي كي بالتأكيد الوقت سأجد
الغد. اتفقناعلىموعدفي الغيورةحضرتفيذهني،لكننا إيفاجوردانو الدعوةألن

اللحظة تلك وأنافي لنفسي أنظر أكتبهذهاألسطر وأنا أقول،اآلن ماذا الأعرف
األنيسأقوملهابمساجلكاملجسدها وذاكالمشهد،فالأعرفنفسي!كنتسعيدةجدًّ
بأنها قولها وأسعدني بحرية، أمّسها أن الجديدة الطريقة باسم لي وسيتاح ووجهها،
الفضولية لنظراتي انتبهت مالبسها، ترتدي أن إلى انتظرتها غًدا، وستأتي لي ارتاحت
المليئةبالرغبةلهاوهيتلبسثيابها،وبعدأنخرجتنزعتمعطفالعملولبستثيابي

بالفرحيغمرني. وخرجت.كانشعور
السواء على والزبونات العامالت إلى ينظر وجدته زوجي ألقابل خرجت حين
بنظراتمتأملة،تبدومحايدة،التكشفعمايفكرفيهنحوهن،لكنيأعرفأنهيفكربأن
بشكل مرة ذات باألمر فاتحني ألنه له، قوادة أصير أن أي بطريقتي، النسوة ببعض آتيه

بريئة! اليومغير لذافإنزيارتهللصالون عابروكأنهيمزحلكنهكانيقصدذلك،
على يبد ولم الجميع، أمام شفتي على سريعة قبلة وطبع رآني، حين لي ابتسم
سأل حين فاجأني السيارة وفي خرجنا، عليه، تأخري من انزعاجه إلى يشي ما وجهه
استغربت محجبة. وهي للتجميل صالون في تريده وعما المحجبة اللبنانية الفتاة عن
نساء المحجبات إن ثم المساج، من قسًطا لتأخذ جاءت بأنها له وقلت سؤاله سذاجة
فيمايخص أيًضا،سواء للعناية تحتاج األجساد لكنهامخفية،وهذه أجساد، ولهن أيًضا،
تقليم أو به والعناية وغسله الشعر قص أو التدليك أو الخاصة مناطقه من الشعر إزالة
على مثيرة أنها يعّلقسوى فلم السافرة! المرأة به تقوم ما وكل البوتكس وعمل األظافر

الرغممنحجابها!

* * *

ومليئة ممتازة والخدمة ووافرة، زاخرة المفتوحة الطعام ومائدة أنيق، المطعم
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بحجابها اللبنانية الفتاة وجه أن أثارني ما لكن صادقة، تبدو التي والمجامالت باللطف
العميقةوالزجاجية! الكبيرتان،نظرتها الشهواني،عيناها الداخلية،فمها أمامعيني يظهر
لبنانية، محجبة، فتاة هذه لكن ورغباتي، نفسي أعرف أنا عادة حضورها، أعجبني
تعرفالفرنسيةبشكلممتازوهيهنافيدورةوتبادلأكاديميجامعيكماأخبرتني،ولم
تتحدثعنحياتهاوحيرتها!فأناالأعرفكيفتفكروماهيحياتهاالسريةوالشخصية!
بالنسبة الغريبة الشرقية األكالت كل وتجريب النبيذ بارتشاف منهمًكا زوجي كان
لنفسي أختار أن بحجة الطاولة أغادر كنت أنا بينما جميلة، إيرانية موسيقى وسط له
اللبنانية الفتاة صورة ومع نفسي مع االختالء أريد كنت الحقيقة وفي األصناف، بعض
من شعوًرا علّي أضفى ما وهذا أعماقي، في صورتها لحضور مرتاحة كنت المحجبة،
الغابةألنه الكوخوسط إلى الذهاب يقترحعلّي بأن االرتياحوالمرح،مماشجعزوجي

يشعربرغبةوهيجان!
لحظتهاأدركتأنحضورهإلىالصالونربماأثارمخيلته،وكانفيحالةانفعاالت
مرحي إبداء على لحظتها وندمت وأتوقعه، أعرفه الذي هيجانه عن تكشف مرحة
في جلستنا انتهاء معلًنا فجأة قام هيجانه شدة فمن األوان، فات لكن الزائد، وارتياحي

الكوخ. إلى نتوجه المطعمكي
أكن لم المحدد، المكان إلى الحضور منه وطلب ما، بشخص اتصل الطريق في
أنه أشعربخوفمنزوجي،أحسست مرة ذلك،وألول أنيخمنت مع يجري ما أتوقع

تماًما! نوًعاماوأنيالأعرفه غريب
السيارة، في بقينا ينزل، لم لكنه الغابة، وسط في الكوخ أمام التي الساحة وصلنا
هيمنته، تحت ويبقيني اللحظات تلك في الموقف على يسيطر أن يحاول منفعاًل، كان
التفتنحويوقالليبأنهيريدأنيرىشخًصاآخرمعيفيالسريروأنهيريدأنيكتشف
ال معه عالقتي بأن يكشف فهذا بشبق اآلخر الشخص مع تجاوبت فإن له، حبي مدى
تتعدىالمصالحالماديةألنهاليهمنيأيرجليخترقني،وفكرتمعنفسيبأننيإذالم
أننيأحبههو،والأشتهيغيره! الذيسيكونمعيفهذايعني الغريب أستجبللرجل

لحظتهاأحسستبقشعريرةتسريفيجسدي،فأناأعرفنفسي،سأكونالخاسرة،
رجل يحضر شبقي، حمى في فإني غيره مع أو معه كنت سواء األحيان، معظم في فأنا
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الشخص مع أتجاوب وأحياًنا الروحي، رجلي أحسه الذي التائه، آدم ذهني، في معين
أعماقال أعمق تغلغلفي الذي اإلنسان أتخيلهحاضًرافيذهني،ذلك الذيمعيحين
عاهرة إلى الشبق حمى في أتحول أنني علًما سوية! إنسانة أنني أحس فقط ومعه وعيي

فنتازياالجسد! البالمن إباحيةوبكلمايخطرعلى حقيقية،أمارسبكل
المكر، في عبقرية بل ا، جدًّ ماكرة أنني أعرف ولكني ورطة، في نفسي ووجدت
تزوجته أن بعد أقبل وال فعاًل، هو أحبه فأنا هكذا، يغامر بأاّل ورجوته يده مسكت لذا
وسأشعر ستؤذيني، ألنها التجربة، تلك مثل أخوض أن له اإلخالص يمين وأقسمت
مقلتي من دمعة نزلت بل يده، ألقبل متوسلة وانحنيت عمري، طول والخيانة بالنجاسة
علىكفه،كنتبارعة،بلمذهلةفيالتمثيل،حتىوجدتأنكفهارتجفت،وظلصامًتا
يخاف بسرعةوكأنه راجًعا وانطلق السيارة، أدارمحرك كلمة،وفجأة، بأية ينبس أن دون
أبطأت تواجهنا، رأيناسيارة المنعطفات التجربة،وفيإحدى بإلغاء قراره يتراجععن أن
السيارةالمقابلةفيالسير،وأبطأهوأيًضا،لمحتشابًّاذامالمحشرقيةوسيمة،وخمنت

المقصودوهومنعليهأنيكونمعي! أنهاسيارةالشخص حينها
وهكذا،انتبهتلنفسي،بأنعلّيأنأكونحذرةفيالكشفعنمشاعري،وأصطنع

السكونيةمعهدائًما! أو عدماالرتياحوالكآبة
وغضب توتر حالة في وهي الصالة في إيفا عشيقتي رأيت البيت إلى عدنا حين
الرومانسيين! بالعاشقين فيهاسخريةمبطنة:أهاًل بنبرة مكتوم،وماأنرأتناحتىقالت

افتتاحه تم أنيق إيراني مطعم في كنا بأننا وأخبرتها المبطنة، سخريتها امتصصت
جرى األمر بأن لها وقلت األمر تداركت لها، دعوتنا عدم عن بعتاب فسألت حديًثا،

المطعمنفسهفييومآخر! إلى بأنأذهببصحبتها سريًعاوبشكلمفاجئ،وعدتها
موعًدا، لديه إن قال لحظات فبعد البيت، في يبق لم زوجي جميًعا، متوترين كنا
ابنته! ومن ومني نفسه من يهرب أنه وأحسست عمل، عشاء لديه ألن ننتظره أاّل وعلينا
بعدمغادرتههدأالجوقلياًل،إيفااسترختمنذلحظةخروجوالدهاوإعالنهعدمانتظاره

العشاء. على
لها،فجأةقالتليبهدوءمشوببحزنخفيف: المقابلة جلسُتعلىالصوفا

استغربت أبي، إنكخرجتمع قالوالي الصالون، اليومفي لقدمررتعليك -
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غير يعرف ال هو أبي، وقلب قلبك على فجأة هبط الذي الحب هذا ما ذلك،
لمصلحتك أبي من للزواج اضطررت أنك فأعرف لك بالنسبة أما قضيبه،
أليس عشقتني، أنك جانب إلى وطبًعا نسبيًّا، حقك من وهذا له، حبًّا وليس

كذلك؟

السبباألول،ألنني إلىاآلن،وعشقكهو نعم،صحيح،عشقتك،وأعشقك -
كانبإمكانيأنأحصلعلىكلشيءمنأبيكدونأنأتزوجه،لكنمنأجل

الزواجكانتفكرتكأصاًل! أنأكونمعكوقريبةمنكتزوجته،وفكرة

اقتنعتبجملياألخيرة: صمتتللحظات،وقالتبهدوءوبنبرةمحايدة،وكأنها

لكني عليها، ووافقت الزواج بفكرة أوحيت أنني في قلته ما صحيح  -
أوواحدة! أثيرك،هلهناكأحد، أحسأنمشاعركتغّيرتنحوي،لمأعد

انزعاج: فيها بنبرة الغضب،فقلت اصطنعت

أنا طبيعتي، وتعرفين أسراري، كل تعرفين أنت الهراء! هذا ما تقولين؟ ماذا -
الرجالوالنساء! أكثرمنكل الجنسين،لكنيأحبك أحب

بتركيزوقالتبعدلحظاتصمت: إلّي نظرت

تستمتعين ألنك أحسدك أحياًنا أتدرين، صحيًحا، تقولينه ما أتمنى أدري، ال -
الرجال، نحو بعدائية أشعر أنا أيًضا، ومعي الرجال، مع الجنسية بعالقتك
وككل عمري في الفتيات ككل سليمة حياة أعيش أن أريد أحياًنا أبي، بسبب
حب عالقة إلقامة ويسعى حولي يحوم كان من هناك المدرسة في النساء،
حتى بعنف أصدهم كنت لكني معي، يكونوا أن أجل من لغوايتي أو معي،
الرغبةفيرجل! أتمنىلوأجدفينفسيولولمرةواحدة يتجنبونني، صاروا

كانتتتحدثبالفرنسيةوأحياًناباأللمانيةالتيصرتأفهمهاوأتحدثبهالحدما،
عقدتها تجاوزت لو فربما أساعدها، أن نفسي مع وقررت عليها، بالشفقة أشعر وكنت
نفسي حينها؟!ووجدت أغار ألن لكن بعمرها! أحضانشاب في نفسها أبيهاستجد من

لها: أقول

الشيء! سأساعدكفيذلك،سنقومبمغامراتمعرجال،ولنجربهذا -
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إلّيوقالت: نظرت
أعتقدأناألمرميؤوسمنهمعي،أناأشتهيكأنت،أنتمنأريدها،أناملكك، -
عشيقتك،زوجتك،وأنتليأيًضا،أنتملكيأناوالأتحملأنأراكبأحضان

رجل،أيرجل!
عن نزلت مثيرة، وبحركة فجأة واضح، بشبق وتشي مبحوحة نبراتصوتها كانت
ثوبي رفعت مقدمات وبال أمامي، صارت ويديها، ركبتيها على نحوي وزحفت الصوفا
وبدأت بالثوب، نفسها وغطت فخذي بين رأسها وأدخلت ساقّي، وفتحت الطويل،
قليل، بعد ألنفسنا انتبهنا لكننا األرضية، إلى انزلقنا فاشتعلت، ورقة، بهدوء تلعقني

إلىغرفتها! لبعضنا،صعدنابسرعة فابتسمنا
في التلفزيون أمام جالستين وجدنا المساء من متأخر وقت في زوجي عاد حين

تام! الصالةونحنفياسترخاء

* * *

عادتي. غير على قلياًل متأخرة جسدي،صحوت وإنهاك وسهر، مجهدة، ليلة بعد
في شربت جسدي، تناسق عن يكشف خفيًفا أنيًقا ثوًبا ارتديت وتزينت، تحّممت،
عجلة على وكنت المدرسة، في إيفا كانت وخرجت. البرتقال، عصير من كأًسا المطبخ
حين وصولي عند فوجئت لكني المحجبة، باللبنانية لقائي أنتظر كنت ألني أمري من

الصالون. تنتظرفي وجدتها
األستوديو إلى معها وذهبت والطيبة. بالفرح المليئة العريضة بابتسامتها استقبلتني
من فنجانين لنا يحملن بأن العامالت وأخبرت والتجميل، المساج لعمل بي الخاص
من القريب التركي المطعم من والجبنة الزعتر فطائر على ويوصين التركية، القهوة

الصالون.
تبدومرتبكة نظراتها الباديعليهاوالحيويةواأللقفي الفرح الرغممن كانتعلى
فأخبرتني مبكرة، تأتي أن أتوقع أكن لم بأني موضحة التأخير عن لها اعتذرت وخجلة!
بينساعةوأخرى كانتتصحو بشكلعميقألنها الليل تنم لم بأنها بخفر بجرأةمشوبة
تشعر بأنها وأخبرتني علّي، تتعرف لم لو بالغربة كانتستشعر إنها وقالت الوقت، لترى
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عند غامر بفرح أشعر وأنني لها ارتحت أيًضا بأني فأخبرتها زمان، منذ تعرفني كأنها
سنكون وأننا يدي، بين تسترخي أن أريدها لذا اليوم، وقتي لها سأكّرس وأنني رؤيتها،

النمسا! مقربتينطوالتواجدهاهنا،وربماسنتواصلحتىبعدمغادرتها
أناديهن، أن إلى علّي يدخلن بأاّل العامالت من طلبت والفطائر، القهوة، جاءت
أعماق في مجاورة صغيرة غرفة هي التي زاويتي في الفطائر وتناولنا القهوة شربنا

فيهاطاولةمكتبية،وصوفاكبيرة،وطاوالتصغيرة. األستوديو،حيثوضعت
لها، ابتسمُت ارتبكت، بالكامل، تتعرى أن منها طلبت المساج، غرفة إلى ذهبنا
ولبست الكلسون، في وبقيت أمامها، ثوبي ونزعت بيننا، خجل فال نساء بأننا وأخبرتها
في وبقيت كلها ثيابها تنزع رأيتها الرتباكها، انتبهت العمل، عند أرتديه الذي معطفي
لتغطية ُيستخدمعادة ناعم الطاولةوغّطتنفسهابشرشفقطني الكلسون،تمددْتعلى
الشرشف، تحت وهي كلسونها نزعت وبهدوء الظهر، تدليك عند األسفل الزبون جسد
بالدانتيال،منهاووضعته الشفافوالمطرز الكلسوناألسود أينتضعه،فأخذته، احتارت

بانتظامعلىطاولةقريبة. التيكانتقدصّفتها معمالبسها
أمامي،وكنت المتمدد قريبةمنجسدها أننيصرت إلى انتبهت منها اقتربت حين
فلسفي نقاش في سأدخل أنني أتوقع أكن لم لكن إيروتيكية، لمغامرة نفسي هيأت قد
يثقل ما لديها أن ووجدت نفسيًّا، لي هي انجذبت بينما جنسيًّا لها انجذبُت فقد وديني!

بهلي! البوح علىنفسهاوتريد
البارحي. بأناسمهاحواء سألتهاعناسمهافقالتلي

لتأتي أجذبها كي ذلك أمس أخبرتها لقد المساج، في خاصة طريقة لدي تكن لم
لغربة ليس جاءت أنها يبدو لكن براحتي، لمسها وأستطيع تماًما عارية أراها كي اليوم،

بأسئلتهاوحيرتها. جسديةوإنماألنهاكانتمثقلة
وجهي هي التي لنيتشه العاشقة الملحدة الفيلسوفة لحواء أعادني معها حديثي
التي األخرى حواء وبين حالًيا أنا هي التي الماكرة الشبقة حواء بين حائرة كنت اآلخر،
أريدأنأنساهاأوأتناساهاوأتهربمنها،وجهياآلخرالذيأستحضرهأحياًناوكأنهليس
وجهي،وجهيالمقدسالذيأتأملهأحياًنابمحبةومهابة،معأنيالأعترفبأيمقدس،
والذكاء الرزانة بين ما يمتزجان ما، بطريقة لدي يمتزجان والعهر القداسة أن أرى لكني
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فصول فصول، دورة أعيش وكأني الجانبين هذين أعيش أحياًنا لكني الداعر! الشبق مع
هادئةومفكرةوعميقةوفصولداعرةومنحلةوماكرةوعاهرة!هذااالنفصامكانيحدث
الداعرة الشبقة المرأة هناطغت هنا، إلى بعدوصولي وليس بالدي في كنت سابًقاحين

علىشخصيتيوهيمنتعلىأعماقي!
تخنقه أن بدل يتنفس كي ا حرًّ تطلقه ال ِلَم وسألتها جميل، شعرها أن أخبرتها
بالحجاب،فاستغربتكالميعنتنفسالشعر،لكنهاأجابتنيبأنهامتحجبةعنقناعة،ثم
فضولي، أثارت أكثر، أعرفها أن أحببت لحظتها وانسيابية، باسترخاء نفسها عن تحدثت
رحبت بأنها وفوجئت جسدها، بمساج أبدأ أن قبل بهدوء نتحدث أن عليها فاقترحت
بينماجلست القطني، بمقترحي،فجلستمباشرةعلىالسرير،غطتجسدهابالشرشف
ثم يبدأ، أين من يعرف منال بارتباك إلّي نظرت منها، مقربة العملعلى أناعلىكرسي

دافًئا،هادًئا،وبنبرةأقربللرجاء: أخذتتتحدثعننفسها،جاءصوتها
لم لكني شخصية، بأمور إزعاجك على أعتذر نصيحة، إلى الحاجة بأمس أنا -
بيروت، في وليس فيينا في هنا وأنت السيما سواك، حيرتي أشاركه من أجد

بينشخصين،أحبهماكالهما! أناحائرة سأحكيلكبسرعةواقتضاب،
حينبدأتهكذاأحسستبخيبةداخليةالأعرفسببها،ربماألنفيحياتهاليس
مع منساقة نفسي وجدت الحديث في استمرارها مع لكن اثنان! وإنما واحد رجل فقط

حكايتها،سمعتهاتواصل:
الذي حبيبي أيًضا هو الثاني الحالي، حبيبي هو الواقع في األول الشخص -
متاهة في أدخلك ال كي لكن آدم، نفسه، االسم يحمالن وكالهما سأتزوجه،
أرتبط أن فقبل الجنوبي، بآدم والثاني األفريقي بآدم األول سأسمي األسماء
بحبيبيوزوجيالمستقبليآدمالجنوبيكنتعلىعالقةبشخصآخرتعرفت
كذلك، وهو مباشرة به أعجبت االجتماعي، التواصل وسائل طريق عن عليه
توفره ما سوى بيننا يكن ولم أفريقيا، في وإنما لبنان في يعيش يكن لم لكنه
أشهر لخمسة العالقة استمرت والهاتف،وهكذا االجتماعي، االتصال وسائل
جنوني، بشكل به تعلقت أنني هي مشكلتي لوجه! وجًها بعضنا نرى أن دون
من ولكن خالله، من العالم أرى كنت به، مجنونة كنت أنوثتي، فّي يثير كان
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قط، يحبني إنه لي يقل لم أنه الغريب فتياته، إلى تضاف فتاة كنت ربما جانبه
يعرف يحبني،وهوال إنهال مرة، من أكثر لي قال كانواضًحا، العكس، على
الزواج في يفكر ال إنه قال األحوال كل في لكنه ما؟! يوًما سيحبني كان إن
وضوحه نعم والوضوح، واليأس العذاب هذا كل تحمل أستطع ولم أبًدا،
مع لكنه مزيفة، حب بكلمات علّي كذب أنه لو أتحمل كنت فربما عّذبني،

أتركه! األسفكانواضًحا،فقررتأن

الشهيتين الورديتين شفتيها أتأمل كنت نفسه الوقت في لكني لها، أستمع كنت
أنتبهلعينيهاالواسعتينونظراتها وأتمنىأنألقيبنفسيعليهاوأقبلهابحرارة،لكنيكنت
استماعي ألواصل نفسي إلى فأعود أفكر، بَم لتعرف أعماقي تخترق وكأنها أحس التي

لها:

ذاك، علىعكس وهذا الجنوبي، بآدم بدأتعالقتي األفريقي آدم تركت حين -
لي! لحبه وإنما له لحبي ليس الحب بادلته أنا بينما بجنون، أحبني فالثاني
تجعلنا يحبنا بأنه معرفتنا لكن الشخص نحب ال أحياًنا النساء، نحن غريبات
المهم، لنا! أننانحبهليسألننانحبهوإنمالحّبه إذ نفقده، نريدأن بهوال نتعلق
األدبية بداياتي حتى األفريقي، آدم أتذكر كنت الجنوبي بآدم عالقتي طوال
تناقًضا أعيش وصرت له، شوقي عن وأكتب منه أستلهمها كنت وخرابيشي
نفسي، مع واضحة كنت لقد الجنوبي، آدم عن قلياًل أبتعد فصرت قاتاًل،
شوقيآلدماألفريقيهوالذيدفعنيإلىالكتابة!والإراديًّادستعلىكرامتي
أنجرفمعه لم لكني بي، لمواصلةعالقته ثانية،ووجدتهيحن وتواصلتمعه
بين مسافة على بقيت لكني ثانية، حياتي في لوجوده بالسعادة شعرت عميًقا،
أو أمل بال تحبه التي أنا وإنما يحبني ال فاألول والجنوبي، األفريقي اآلدمين،
محيطي في ويتواجد يتزوجني أن ويريد يحبني والثاني لقاء، حتى أو مستقبل
العمر قضاء ويتمنى وإخالص وصدق بقوة يحبني مكان، أو درب كل وفي
أني ومع بينهما، واحًدا أختار أن فيها علّي مرحلة إلى وصلت وطبًعا معي!،
يتقد اخترتههو،وبدأجسدي أني إال األفريقي آدم أملمع بال أنحبي أعرف
أبقيت غريزي نسوي وبمكر لذا أمل، بال مغامرة أنها أعرف إليه،وألني شوًقا
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مأساويًّا، رومانسيًّا وتعلًقا لي شوًقا ازداد الذي الجنوبي آدم مع رفيًعا خيًطا
أخالقية اندفاعة وفي لذا الجنوبي، آدم على أشفقت أخالقيًّا، شقاًء وعشت

أرقامهاتفه! بآدماألفريقيومحوت قطعتعالقتي
يلعب وكأنه يطل اآلخر وجهي وجدت لحظتها، مشاعري كانت كيف أعرف ال

البوح،واندمجتمعحكايتها،فسألتها: الغميضةمعي،أحببتطريقتهافي
المشكلة؟ أين طيب -

نخطط وبدأنا الجنوبي، بآدم عالقتي أواصر شّددت أن وبعد أنني المشكلة -
بي اتصل الذي األفريقي آدم ظهر بذلك، عائلتينا وعرفت والزواج، للخطوبة
منلبنانومنرقملبناني،وقالليإنهفيبيروتويريدأنيراني!لمتكنتلك
يحب إنه لي قال حينما مباشرة لحقتها التي الصدمة وإنما فحسب لي صدمة

بيروتمنأجلهاليخطبهامنأهلها! لبنانية،وإنهجاء فتاة
الحقيقة،ماأنحكتليأنهاعلىعالقةباثنينحتىوجدتنفسيأمامفتاةأخرى،
مشاعرها تعيش أن تحب الفتيات ككل فتاة الديني، وااللتزام بالحجاب لها عالقة ال
أن وجدت بظروفها. وربما بتناقضاتها مكبلة لكنها أعماقها في الحب بسريان وتشعر
أو المرأة باستطاعة األوحد، الحب عن والنظريات المفاهيم من الكثير تسقط قصتها
المشاعر هذه طبيعة أتفهم أن نفسه،ووددت الوقت في أكثرمنشخص يحّبا أن الرجل
أنانفسي،فسألتهاإنكانتتحبأننتحدثفيزاويةالمكتب،فوافقت بها التيمررت
تروي أن بعد بذلك سأقوم بأنني فأجبتها الخاصة، وطريقتي المساج عن سألتني لكنها
التي الزاوية إلى واتجهنا نفسها، على الشرشف ولفت السرير عن فقامت حكايتها، لي
المشاعر التيكشفتعنعمقوغموض واصلتحكايتها أنجلسناحتى وما فيها، كنا

تلقائية: لهاأكمليحكايتكواصلتبكل اإلنسانية!وحينقلت
في رؤيتي يريد أنه معنى فما ويهينني، ليضايقني، ذلك قال أنه أحسست -
لرؤيتها خصيصا جاء لفتاة حبه عن يحدثني نفسه الوقت وفي فندق، أو شقة
أعرف نحوه، مشاعري أعرف كنت لكني أصاًل؟ بي يتصل لماذا وخطبتها؟!
ذلك في وإمعاًنا بل يحبني، ال أنه وأعرف أمل، وال وجنون بشبق أحبه أني
بلهوحتى لرؤيتها! أخرىجاءخصيصا لفتاة ببساطةوفرحعنحبه يحدثني
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فّي، ورغبته بجسدي إعجاًبا كان كالمه فكل ولرؤيتي، لي شوقه عن يعبر لم
له،وسأذهبلمقابلته،لكنيفي بأنيسأستجيب ومعذلككنتأعرفنفسي
فأناأحبهبطريقتي،وأحس الجنوبي، آدم بالذنبتجاه نفسهكنتأشعر الوقت
يعشقني فهو الصافي، حبه أستحق ال أني أحس األفريقي، آدم مع أخونه أني
لدينه!كنُت أنهرجلمتعصب العباراتمع تلك لعبادتيوردد بجنون،مستعد
إلى للذهاب استعداد على كنت فقد فعاًل؟! بالعقل تأخذ الشهوة هل محتارة،
ينتظرني ما أحدس وكنت األفريقي، آدم لي يعينه رخيص فندق أو شقة أي
أتزوج لن بأني غامض يقين على كنت ذلك ومع تفاصيل، ألية تجسيد دونما

آدماألفريقي! أنسى الجنوبي،وسأنجبمنهأطفااًل،لكنيلن آدم سوى

باليفسألتها: وطرأسؤالعلى

لبنان؟ آدماألفريقيفي هلسيستقر -

لبنان إلى يأتون أفريقيا في اللبنانيين معظم أن مع األرجح، على ذلك، أظن -
إلىهناك. ليتزوجواويأخذوازوجاتهممعهم

بنبرةواثقة: لها للحظةثمقلت صمتُّ

ممزقة امرأة فأنت األفريقي! آلدم عشيقة وتصيرين الجنوبي، آدم ستتزوجين -
بينقلبهاوجسدها.

إلّيوهيتضعساًقاعلىساق،وقالتوكأنهاتتحدثعنشخصآخر: نظرت

المرأة،لكننيأكرهها! نعم،لطالماعرفتهذه -

بيدك،قلتبهدءوتعاطف. ليساألمر -

يشهد الكل رزينة، التفكير، في وعقالنية عاقلة، فتاة أبدو كنت دائًما لكني -
بطريقة نفسي أرى أني مع أقنعتي، إلى انتبه قد أحد وال وأخالقي، بعفتي،
أخرى،فلسُتإنسانًةمزيفة،والالناسمنصفينفيالنظرإلّي،لذاأحياًناأشفق
علىحاليألنيلستبهذاالسوءالذيأراهفينفسيمنخاللعالقتيبهذين
فّيمالًكا،وأنالستكذلك! الناسألنهميرون اآلدمين،وتارةأشفقعلى

منأنتإذن؟ -
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بين لما عينّي وجهت لحظتها باعتدال، لتجلس ساقها فسحبت سؤالي، فاجأها
إلّيبشيءمناالرتباكوقالت: انتبهتهي،نظرت ألمحشيًئا، ساقيهاعسىأن

سوى أرى ال صادقة، بالتأكيد لكنني بريئة، لك أبدو ال قد حساسة، فتاة أنا -
أحب واحد، وقت في رجلين أحب ألني األطوار غريبة الناس، في الخير
أحب الضجر، أكره لكني الصيف أحب الشتاء، كآبة أخشى لكنني المطر
كما فيه يرحلون أحبابي لكن الخريف أحب انتقالية، مرحلة أراه لكنه الربيع
أحب تايتانك، فيلم أشاهد كلما أبكي الرومانسية، باألفالم أتأثر أيلول، طيور
أسافر أن أحلم وأسرةجميلة، دافئ بيت لي يكون أن أحلم باألمان، أشعر أن
أهلها،ألنيأجيد أتحّدثاإليطاليةواأللمانيةبطالقة أن العالم، بلدان إلىكل
عواطفي عن يلهيني بما دوًما مشغولة أكون أن أتمنى واإلنكليزية، الفرنسية
غير منزلقات إلى ستجرني وربما شتائي كمطر ومتدفقة وملتهبة حارقة ألنها
محمودةفتسببليمعاناةأخالقية!أناأتأثربكلشيءمكتوبأكثرمنالمرئي
والطعام الشاي أحب الشفاه، أحمر أحب التراب، رائحة أحب والمسموع،
وهكذا! أوفياء، أصدقائي يكون أن أحب والحلويات، الحلو وأكره المالح،
أكون أن أريد ال الجامعة، مرحلة انتهاء قبل هذه متاهتي من أخرج أن أريد
بأننيشهوانية،شبقة،لكنيالأحبإنساًنامن النفسدائًما،أعترفاآلن متعبة
أجلشهوتيبهبلأحبأنتتكاملالروحوالشهوة،ومعذلكمجنونةأنابآدم
أنهاليحبنيوإنمايشتهيجسدي!متناقضة،نعم،أعترفبذلك! األفريقيمع
نظرتهيإلىنقطةبعيدة،أدركتأنهاليستهناوإنمافيعالمالذكريات،تأملت

لها: بالرغبات،وقلت المكبوتوالضاج جسدها
ال وهج الجمر، رماد تحت النار مثل تبقى لكنها وتخمد، لحظات الشهوة -

ينطفئ.
ألنه لليلة يريدني إنسان نفع ما االحترام، إلى أسعى أنا لكن جميل، وصف -
مغامرته ليجدد يمضي ثم فّي، ماءه يقذف أن بعد يحتقرني ثم جسدي أحب
مشتعاًل يبقىجسدي أن أطلب لن نفسي أنا لي، احتقار هذا أخرى، امرأة مع

دائًما.
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لحظةاللذةربماتخمد،لكنذكراهالنتنطفئ،وتبقىمثلالوهجتحتالرماد -
التيتدفعناللمواصلة. كماقلتلك،وهي

الالمباالة: بمايشبه إلّيوقالت نظرت
الأدري،الأحباللحظاتالعابرة،والاألسرةالعابرة،والالعالقاتالعابرة، -

قليلةاألصدقاء! أنا لذا
لهامواسية فابتسمت ارتسمعلىمحياها، الحزن من تأملتضجرهاولمحتظالًّ

وقلت:
أدبية استعارات وال لغوية ليسسفسطة األمر لكن بلغةشعرية، تتحدثين أنت -

ياحواء. بيولوجي وإنمافعلجسدي
أنهاتفكربشيءما،ثمقالت: بداواضًحا إلّينظرةمتأملةلكن نظرت

ثباتاهلل،ألناهللموجودفّي. ثباًتامننفسييشبه أريد -
داخلي، في التي الملحدة حواء استفزت أنها شعرت إذ خفي، بغضب شعرت

بنبرةصارمة: فقلت
إلىشيٍءآخر. ياحواء،أنتتحتاجين هذهسفسطة -

قلياًلوقالتبخجل: ارتبكت
ثابتةعلىاألقل أكون أن فعاًل أريد لكني لغوية، أنهذهسفسطة أدرك أعرف، -
نقول كما يصطفلوا أريد، كما يكونوا أن الناس من أطلب ال أنا مبادئي، في
باللبناني،بالمناسبة،ربماأنتتعتقدينبماأننيمحجبةفهذايعنيأننيمنغلقة،
لقاءمالكاتبروائيمشاكس ومتعصبة،ومتزمتة،لسُتكذلك،مرةقرأتفي
ماركس أكد كما فالدين محق، أنه وأعتقد اإللحاد، إلى يقود الدين بأن يقول

اليائسة. العقول الشعوبوزفرة أفيون سابًقا
وجدُت لكني شفتيها، وأقبل وأحضنها منها أقترب بأن رغبة جاءتني بها، فوجئت

لها: أقول نفسي
الجملةناقصةكماأعتقد،ماركسيقولالدينزفرةالكائنالحالمبعالمأفضل. -

باحتجاجوعصبيةمكتومة: بنبرةممتزجة فقالت
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اهلل على القائم ديني أنا، ديني وأحب الناس، يعرفه الذي الدين أمقت لكنني -
واليهودية، والبوذية، الهندوسية أحب فأنا والسماوية، الوضعية األديان وكل
األديان وأنبياء بوذا أحب التابعين، أحب ال لكني واإلسالم، والمسيحية
أنبياءهم، شوهوا ألنهم والمسيحيين واليهود المسلمين أكره لكني السماوية،
أناأرفضالتسمياتواأللقاب،يكفينيأنرأسياليشبه شخصيًّاأرىاهللفّي،

بيروت. منحوليفيمدينتيالصغيرةأوضيعتيبشكلأدقجنوب
كنتمأخوذةبطريقةتقديمهالنفسها،السيماالتقاطاتهاالمتنافرةلكنالجميلةبين
أن الغريبعناهلل،ولمأشأ المالح،وحديثها الشفاهوالطعام الترابوأحمر حبرائحة

أنفرهامني،فسألتها: بأننيملحدةكيال لها أقول
وماذابعد؟ -

ابتسامةحزينةوواصلت: ابتسمت بأنكالمهاأعجبني، إلّيمدركة نظرت
أختان لدي شيء، كل أذكر اآلن، إلى مشاهدها ترافقني رائعة، طفولتي كانت -
وأمسك اليسرى بيدي أكتب عسراء، أنا مني، أصغر وصبي وبنت مني، أكبر
ومشاهد صور تتراءى فيينا في هنا معك أتحّدث وأنا اآلن أيًضا، بها األشياء
أنا الزيتون، شجرة تحت بيت أختي، مع ألعابي مخيلتي، في الطفولة من
الخلد حيوان مثل هي واحده كل خلدان، بأننا نمّثل كّنا روحي، توأم وأختي،
مركبة لدينا أن نتخيل كنا كما األرض، تحت ودروًبا طرًقا يشق الذي الصغير
في نشاهدها كّنا كما عصابات إلى ننتمي وأننا المريخ، إلى للصعود فضائية
الحكايات نمّثل المجاور، الجبل إلى نطلع ونتخفى، أسلحة نحمل األفالم،
المدرسة نحب كّنا لكننا لألزياء، عروًضا ونقيم واأللعاب، الباربي بدمية
طفولتي، علّي يعّكر ما يحدث لم طفولتي، كانت هكذا كثيًرا، وندرس كثيًرا،
ألعب وكنت مختلطة، مدرسة كانت االبتدائية، المدرسة في ا جدًّ سعيدة كنت
فنانة أو برامج، مقدمة دور تارة أمّثل كنت أحياًنا، والبنات دائًما، الصبية مع
األفالم في نراها كنا كما الشعبية الحارات إحدى في امرأةمصرية أو معروفة،
ابتسمت ثم للحظات، )صمتت نفسي، مع أتحدث كنت ما وكثيًرا المصرية،
سنتزوج إننا مرة لي قال وعندما يحبني، جارنا ابن كان مبتسمة(، وواصلت
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مني خاف فعيب، اآلن أما نكبر حين له وقلت به، صرخت أوالًدا، وننجب
لمذهب أنتمي واألهل الجغرافيا وبحكم أنني أذكر لكن ههه، المسكين،
ذلك ومع الطقوس، تلك مشاهدة أخاف كنت دموية، طقوًسا يقيم إسالمي
الدماء، أرى أتماسكحين كنت لكني أرتعب، كنت لمشاهدتهاسنويًّا، أذهب
في خاص شيء يحدث لم عموًما، أعماقي، في الخوف مشاعر تزال وال
المتوسطة المرحلة بدأت أن ما لكن، االبتدائية، المرحلة في السيما طفولتي
الحجاب، ارتديت الفترة تلك وفي بالغرباء، االختالط أحب ال صرت حتى
لم إنني اآلن القول وأستطيع سنة، 12 حينها عمري كان قناعة، عن ارتديته
أكنسعيدةكمايجبفيمرحلةالمتوسطةوالثانويةالسيماقياًساإلىطفولتي
أختّي بشخصيَتي التماهي أحب كنت كبيرة، مشكلة لدي كانت الرائعة،
الحياة، أسلوب أو اللبس أو الدراسي االجتهاد حيث من سواء مني، األكبر
هذه من أتخلص ولم أقّلدهما، صرت حّلتا، أينما التقدير تلقيان أراهما كنت
الحالةإالفيالسنةاألخيرةمنالثانويةأوالسنةالجامعيةاألولىحينسّجلت
لدراسةالحقوقفيجامعةبيروت.باعتقادي،أنااألجملبينأخواتي،ولست
لنُقلضيعةجنوب مدينةألو من أنا بالمناسبة، به، أشعر ما هذا لكن مغرورة،
كيفما الحقوق دراسة اخترت الزمان، من الساعة بحدود عنها تبعد بيروت،
لها أقول الغرفة، في لزميلتي أبكي وكنت بأفكاري، اصطدمت وهناك اتفق،
أريدأنأكونأنا،الأريدأنأكوننسخةمنأختّياألكبرمني،فكانتتقوللي
تحقيق من هربت لكنني محامية، وتكوني الحقوق تدرسي بأن فرصتك هذه
البيت، إلى وعدت بشعة، بل صعبة، كانت القانون دراسة ألن الفرصة هذه

اللغات. التاليةدراسة السنة ألبدأفي
كنتمستمتعةبطريقةحديثهاعننفسها،وألكنصريحة،لمأكنقدنسيترغبتي
على أمامي الساقين مفتوحة وهي خياليصورتها في تخطر بينما أتأملها كنت فقد فيها،
الوقت لكنيكنتمنجذبةفي لذلك، الفرصة أننيسأتحين أعرف المساج،وكنت سرير
بينوجَهيشخصيتي،وكنت التيوضعتنيفيزاويةمحادية نفسهلحكايتهاوشخصيتها
أغويها! أن لي كيف أبًدا، بذلك ترغب ال هي ربما اللحظات: تلك في نفسي أحاور

ووجدتنفسيأسألهامنساقًةمعحكايتها:
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ماالذيلديهماوليسلديكالسيماوأنتتقولينبأنكاألجملبينأخواتك؟! -

ابتسمت،وقالت: بتساؤل، نظرتلي

جمال من أكثر هو ما لديهما نعم، بها، أنطق جملة أية تنسين ال أنك يبدو -
بالعاطفة. بالعقلوليس التفكير الوجه،وهو

بأنكعقالنية،والناسيرونكهكذا. لكنكقلت -

ابتسامةطيبةومثيرةوقالت: ابتسمت

هذا لكن ذلك، قلت نعم، الهواء، في تتيه جملة تتركين ال أنك يبدو واو، -
في ألنني أختّي، مع تماهًيا بالتعقل وتظاهًرا تقليًدا كان مزيًفا، قناًعا كان
كانتا أختاي مختلفة، نبتة أخواتي بين أنني أشعر وعاطفية، رومانسية الواقع
تحمل على األكبر أختي بقدرة يثق أبي كان قلبيهما، من أكثر بعقلهن تفكران
والعمليةألختي العقلية بالقدرات يثق ثم قط، عليها خوًفا يبِد ولم المسؤولية
لدى ذلك بكل ويثق عبقرية، بصراحة فهي حق، على ذلك في وهو الثانية،
لكنه بي، يثق يراني،هوبالشك أمامعيفالأعرفكيف أختياألصغرمني،
يكن لم الحقيقة وفي مميزة، أكون أن يعنيني شخصيًّا شيًئا، أمامي يفصح ال
ربما مني، األكبر أختي مثل له ا جدًّ قريبة أكن لم التعامل، في بيننا يمّيز أبي
يعرف الجميع ذلك مع معي، يحدث عما كثيًرا معه أتحدث وال كتومة ألنني
أننيعشتتجربةحبأولىقبلهذيناآلدمين! أتعرفين ا، أننيحساسةجدًّ

بتلقائية: التصريح،فقلت فوجئتبهذا

أنهكانحبًّاعابًراوغيرمؤثر،بحيثلميشكللكأزمةكمااآلن! يبدو -

العكس،كانحبًّاملتهًبا،لكنهحبمنطرفواحد،فقدأحببتأستاذي على -
هذه عشت لنفسي، بها أحتفظ يومية رسائل له أكتب كنت العلوم، مادة في

القصةلثالثسنوات.

أمهناكمشاعرجنسيةمصاحبة؟ بريئة -هلكانتمجردمشاعر

الحديث: قلياًل،ثمواصلت توّجسْت

كانتمشاعرغامضة،وعندماقرأتللكاتباللبنانيتوفيقيوسفعوادقصًصا -
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منكتابه"الصبياألعرج"تنبهتلموضوعالجسد،كنتحينأقرأيقشعربدني،
نظرات أذكر أزال ال كنت حياتي، في أقرأها قصصية مجموعة أول ألنها ربما
غير رسائلي ألستاذي أكتب كنت عندما همي وكان المعلمة، وجه إلى الصبي
أستاذي أن أشعر كنت هههههه، لمعلمته، الصبي يعبر كما أعّبر أن المرسلة
درسه أنتظر وكنت أيًضا، بخجلي معجًبا كان لكنه مجتهدة، ألنني بي مهتم
وكنت وهدوئي، بعالماتي اإلعجاب وبإبدائه بمودته أعجبت الصبر، بفارغ
أستحيأنأنظرفيعينيهمباشرةكيالتفضحنيعيناي،لكننيكنتأتخّيلأنه
أعيش دائًما،كنت وبينه بيني أتخّيلحواًرا للزواج،ههههه،كنت يدي سيطلب
أحالماليقظةبشكلمستمر،كنتأتخيلهيقوللي:أحبكوأحبِك.كنتأتخّيله
المالمسة من الحد هذا عند أتوقف وكنت األفالم، في كما شفتي من يبوسني
ألنيلمأكنأعرفماذايحصلبعدذلك،والأتذكرمتىعرفتماذاسيحصل
توفيق المفضل لكاتبي بيروت" "طواحين رواية من تعلمت ربما القبلة! بعد
أتخّيلها، حين منها أستحي كنت القبلة حتى أتعرفين، ما، شيًئا عواد يوسف
حينما بصراحة لكن أخرى، فتاة خطب ألنه أسفُت المتوسطة أنهيت وعندما
أنني والغريب وتقززت، انصدمت، الرواية الجنسيةمنخالل التفاصيل عرفت
لمأحزنعلىخطبتهبلفرحت،أحسستأنيوجدتنهايةلقصتي،كانفرًحا
يكن لم واحد، طرف من حب قصة عشت الثانوية مرحلة في وكذلك لذيًذا،
أيًضا. التجربةكتبتقصة بالنسيان،وعنهذه يبادلنيالحبفاكتفيت الشاب

هلأنتكاتبة،تكتبينقصًصاوروايات؟! -

مجرد مهنية، وغير بسيطة كتابات وهي هواية، هي محترفة، كاتبة لست ال. -
إلى انتبهت عموًما، القراءة، أحب ألني ما، أهمية فيها نفسي أمنح محاوالت
أحببته الذي الشاب باألمان، معهم أشعر سنًّا، األكبر األشخاص أحب أني
بفتاة عالقةحب على كان لكنه سنتين، بعد إال له بحبي أخبره لم الثانوية في
بكيت رفض، وعندما ببساطة، هكذا أحبه بأني أخبرته حبي، فرفض أخرى،
فتاة أنني يبدو طوياًل، بقي األلم لكن طبيعتي، إلى عدت ثم قليلة، لساعات

أليسكذلك! غريبةاألطوار،
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كلها مختلفة،وشخصيتي،ومجتمعي،وطفولتي، فتجربتي أجيبها، كيف أعرف لم
شيًئا تذكر لم متماسكة، تبدو عائلة في وبريئة، سعيدة طفولة عاشت فتاة وهي مختلفة،
فهي األطوار، غريبة بأنها لها أقول أن فعاًل عجزت لذا جيدة، حالتهما يعني الفقر، عن
ابتسمتوقلت: لذا الصالونوفّرتدونمارجعة، لوعرفتتفاصيلحياتيلهربتمن
لستغريبةاألطوارأبًدا،وهذهمشاعرطبيعية،لكنكتقولينإنكتحبيناألكبر -
الثانويةهوقريبمن العلوميمكنفهمذلك،لكنطالب أستاذ سنًّامنك،مع
عمركفيكلاألحوال،هلكنتتحبينهفعاًلأمكنتتريدينكبقيةالفتياتأن

تكونيعاشقة،ولديكمنيهتمبك؟!
لذاقالتلي: بانتباه، كانتتستمعلي

أتدرين،أنكوضّحتليشيًئاعننفسي،نعم،نعم،كنتأحلمأنأكونبطلة -
فهي الثالثة الحب قصة أما ومرارتها، بحلوها وأتلذذ أكتبها، رواية ما، رواية

البداية. التيحدثتكعنهافي
فسقط فحركتجسدها أفضل بشكل تجلس أن أرادت فقد كيف، أدري ال فجأة،
باإلثارة، تماًما،فشعرت الشرشفعنجسدهامناألمام،وتكشفتليعاريةمناألمام
فعزمتعلى أمامي، الكامل انتبهتالرتباكهامنكشفعريها أنيكتمتذلكحين بيد

أنأدخلعالمجسدهافسألتها:
بأنوثتك؟ لكنمتىبدأتتشعرين -

لكن لك، قلت كما القراءة منخالل الرابعةعشرة، في بالتحديد ذلك عرفت -
حينعشتعالقاتحبيكانتهذهالمشاعرمبهمة،كنتأحّولهذهالمشاعر
بشكل يتم ذلك كان غامضة، رغبة أعيش أنني أدرك كنت سامية، مشاعر إلى
خيالي يكن لم الوقت ذلك في ذلك، أخفي كنت أنني أدرك اآلن واٍع، ال
أمارس ولم نفسي أداعب لم أنني حتى يزال، وال قبلة، من أبعد إلى يذهب
الطبية "طبيبك" مجلة في مضارها عن قرأت أني هو والسبب السرية، العادة
الشهريةوالشهيرة،إلىجانبأنهامحرمةدينيًّا،أتذكرأننيحينهاشعرتبحزن
غامض،ورحتأبحثعنأسبابه،ووجدتأنيمازلتأحاولالتشبهبأختّي،
من خففت سابًقا، فعله على أجرؤ لم ما كل أفعل صرت التمرد، فقررت
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اهتمامي زاد التواصلاالجتماعي، بوسائل أهتم الدراسة،صرت تركيزيعلى
بشكليومظهري،صرتأكثرمرًحاودعابة،وهكذا!فيالبدايةرفضتأختاي
التغيير،لكنهمااعتادتافيمابعد،هلقلتلكإنيأحباألزرقالسماوي هذا
في وأتميز أبرز أن معروفة، مترجمة أكون أن لنفسي أتمنى الفاتح؟، والزهري
أن والقصص، والرواية الشعر في أدبية مؤلفات لدي يكون أن المجال، هذا
بأي أبًدا أقارنها وال بنفسي أكتفي بحيث النفسي، الصعيد على رضا أحقق
 أنَّ اكتشفت أن إلى ا جدًّ متفائلة كنت سابًقا حالمة. طيبة، أنني أعتقد كان،
الزائدة طيبتي أكره لكني وأسامحهم، اآلخرين أخطاء أنسى حدود، للتفاؤل
لكني بالحجاب، ما حد إلى ملتزمة محجبة، فتاة أنني ترين كما كثيًرا،جسديًّا
أكن لم السابق في أيًضا. الواحد الدين في بينها، فيما األديان بتناقضات أشعر
إلى ويدعون معنا، اهلل إن يقولون حين أؤمن أكن لم ا، حقًّ اهلل بوجود أشعر
التوسل أشد إليه وتوسلت بمحنة مررت عندما لكن وهكذا، اهلل على التوكل

يوميًّا. أستشعروجوده،وأحمده استجابلدعائي،فبتُّ
اآلدمين، بين العالقة في أزمتك سوى محنة، أية عن تتحدثي لم محنة؟ -

األفريقيوالجنوبي!قلتمتسائلة.
صمتتللحظاتثمقالت:

بها مررت محنة أقسى كانت ذكرها، على أتحفظ ذلك، عن الحديث أريد ال -
فيحياتي!

التيتدفعكللبحثعناألمان؟! أهي -
ال،البحثعناألمانموجودمنذاألزل،منذطفولتي،أتعرفينأيوقتأشعر -
عصًرا، الشاي لنشرب عائلتي أفراد جميع نجلس عندما هو ا؟ حقًّ باألمان فيه
هوأجملوقتعلىاإلطالق،أخواتيالحبيباتوأخيالصغيروأمي،وأحياًنا

أبي،السيمافيعصاريالصيف.
كنتأتأملماظهرعارًيامنجسدها،وشعرتبرغبتيفياقتحامهذهالفتاةالعذراء

قائلة: النفسوالجسد،فبدأُتخطتي
أعتقدأنهمنالضروريلنااآلنأننواصلالمساجونتحدث،فالوقتيداهمنا، -
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وأعتقدأنكتحتاجينلمساجخاصبعدهذاالتوتروالدفقالهائلمنالمشاعر
والذكريات!

قائلة: فوجئتبقولي،لكنهاكانتمسترخيةفوافقتني

حين كبيرة براحة شعرت بصراحة لكني للوقت، ننتبه ولم نتحدث نحن نعم، -
تحدثتلكعنأشياءلميعرفهاعنيأيمخلوق،كماأحسأنجسدييحتاج

لمساجمنيديك،أحسأنيديكساحرتان.

جرأة، أكثر المرة هذه كانت المساج، أستوديو حيث إلى ودخلنا زاويتنا من قمنا
المشدودة المتناسقة مؤخرتها عارية، الخلف من فرأيتها الشرشف عنجسدها ألقت إذ
الرياضة.تمددتعلىسريرالمساجوسحبتالشرشف إلىاألعلىربمابحكمممارسة
الكلسون، إالمن فبقيتعارية العمل، منها،نزعتعنيمعطف اقتربت لتغطيجسدها،

بعينينمفتوحتينوكأنهاتدرسني،ثمقالت: تأملتهيجسدي

ا. جسدكجميلجدًّ -

شكًرا،ليسأجملمنجسدك،معأنجسدكيتحدثأكثرمنكومنلسانك، -
هويقولأشياءأخرى،ويحتاجألشياءأخرى.

أمسدها، بدأت وبهدوء ظهرها، على زكي عطر ذا زيًتا سكبت قد لحظتها كنت
وماكرة مستفهمة بطريقة قالت لكنها الخبيرة، يدي تحت بنعومة تسترخي بها أحسست

وبهدوء:

يقولهلكجسدي،وماذاأحتاج،سبقلك الذي الشيء ماذاتقصدين؟وماهو -
الصراحة، وأحب صريحة، أنا عندها! أتوقف لم لكني الجملة هذه قلت وأن

ولقدكشفتلكبجرأةعنأسراري!

للحظات.أحسستبأنمصّداتأمواجالشهوةلديهابدأتتهتزقلياًل،علّي صمتُّ
أثيرفضولهاوأقتحمهافقلت: أن

النفس على الكذب عدم في وإنما فحسب، األسرار بكشف الصراحة ليست -
والجسدحينيسأل!

أوراقي، يهربونحينأكشف الكثيرين لكنيوجدت نفسي، أكذبعلى لم أنا -
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فلربما االنطباع هذا مثل وصلك ما وإذا نفسي، على أكذب ال أنا ذلك ومع
إننيشرنقتنفسي،أعترفبهذا. أفهمنفسيجيًدا. أننيلم بسب

تلك في ووجهها بطنها على متمددة أنها بسبب األنفاس متقطَع يأتي صوتها كان
الفتحةالمخصصةللوجهكيتتنفسبحرية.لمأشأأنأجيبهامباشرة،أحسستأنلديها
فضواًللمعرفةرأييفيهاوفيماتحدثتبهبشكلعام،لكنفضولهااألكبركانفيمعرفة
أمّد رقبتها، من أمسدها كنت بالمساج، قلياًل انشغلت لي، يقوله وما يحتاجهجسدها ما
فقرات ألداعب هبطت المالمسة، هذه أثر من ترتعش أحسستها رأسها، فروة في كفّي
حتى ونزلت نهديها، جوانب ورقة بهدوء مالمسة جانبيها على بكفّي ومررت رقبتها،
من فخذيها بين ما إلى نظرت أعجبها، أنه شعرت بهدوء فدّلكتها مؤخرتها، وصلت
الخلف،وأثناءحركتيبتدليكمؤخرتهاكنتأمرريديبرقةعلىتلكالمناطقالحساسة

تأمليلجسدها،سألتني: الجزءمنجسداألنثى،وفيلحظة والمثيرةفيذلك
قالهلكجسدي،وماذاأحتاجفيرأيك؟ لمتجيبينيعما -

هناك، إلى فذهبت الزاوية، في تركته الذي هاتفي رن بالذات اللحظة تلك في
بجرم متلبسة علّي القبض تم كأنما تتصل،شعرت حبيبتي إيفاجوردانو أن إلى وانتبهت
باأللمانية معها تحدثُت أعمل، إنني لها فقلت أفعل، عّما سألتني الهاتف، أخذت ما،
لم األستاذ ألن فراغ ولديها متضايقة، إنها لي قالت جيًدا، تعرفها ال البارحي حواء ألن
يأت،وذّكرتنيبالذهابإلىالمطعماإليراني،فقلتلهاسنذهبلكنعلّياآلنأنأنهي

المكالمة. عملي،وأنهيت
قلبتجسدهافصارت ناحيتيوقد أدارتوجهها قد أنها إليهاوجدت حينعدت
لماذاأخذت ارتبكت،ولمأعرف العاري، إلىجسدي تنظر مستلقيةعلىظهرها،كانت

باسترخاء،وقالت: إلّي العملوارتديته،كانترغبةغامضة،نظرت معطف
أحّسكمترددةوالتريديناإلجابة. -

وبطنها، صدرها، على المعطر الزيت سكبت وإنما مباشرة، باإلجابة أطاوعها لم
وأخذتأوزعهعلىنهديهاوبطنهاوصواًلإلىمابينفخذيهافرأيتأنهاأغمضتعينيها

لهابهدوء: كيالتكشفلذتهابذلك،قلت
براحتي. أدّلكك بالكامل،دعيني امنحينيجسدك استرخي، -



280

وبدأت نهدها، على ووضعتها بكفي المعطر الزيت من كمية أخذت أخرى مرة
وانكمشت ركبتيها فرفعت بهما، تحيطان اللتان اللون الُبّنيتي والهالتين حلمتيها أدّلك
على جسدها انبسط وحين العينين، مغمضة اللذة أمواج في تتقلب أنها عرفت بطنها،
إراديًّا، ال أّنت بوضوح، ارتجفت سرتها، تحت الزيت من كمية بكفي سكبُت السرير
السرير،فتحتعينيهاونظرت انهّدتمرةأخرىعلى ثم قلياًل، ورفعترأسهاوصدرها
ما أدري بهمعها!وال أقوم أن أنوي به،وما ماقمت إلّيوكأنهاتدرسنيوتدرسقصدية

الذياستنتجته،لكنهاكانتاآلنمتوجسةمني،وسألتنيمرةأخرى:

الذييقولهجسدي؟ الذيأحتاجه،وما لماذاالتجيبيني،ما -

بتركيزوقلت: إلىعينيها توقفُتعنتدليكها،نظرُت

وربما نفسك، عن قلته ما كل عن يختلف فهو يعجبك، لن أقوله ما ربما -
سيستفزكماأقول.

فقالتبصوتمرتعشمكبوت:

أناسأتقبلمنكأيشيء. ال.ال.ال،قولي. -

أيشيء؟ -

أيشيء. -

إذن،اسمعيني،أعتقدأنكإنسانةهادئة،مغامرةفيالوقتنفسه،لكنمغامراتك -
االفتراضية للمغامرات تسعين الواقع، في جبانة ألنك افتراضية، فكرية، كلها
غدر هو تخافين ما وأكثر يومياتك، منسكونية تخرجك حياتك، تجدد ألنها
الزواج ستدخلين ألنك ستندمين، لكنك ستتزوجين ربما واألصدقاء، الزمان

بشكلعاطفيوتلقائي!

فقاطعتنيمبتسمةبخيبة:

على حكمت لماذا ثم ترددك، يستحق وال أحًدا، يستفز ال كالم هذا لكن -
أتزوجبعد! زواجيهكذاوأنالم

إنسانة ألنك زواجك على حكمت أنا ثم بعد، شيء كل أقل لم أنا انتظري، -
لديك وألن مقام، كل فوق استقالليتك وتضعين االستقاللية، إلى تميل
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بتبعية بسهولة تقتنعي لن فإنك والحرية والعدالة االستقاللية نحو فطريًّا مياًل
لكنك الجنوبي آدم مع عاطفية عالقة تعيشين تقولين كما أنك ومع الزوجة،
أعتقد لذا كيانك؛ يهز بهاألنكتحتاجينلشيء أعماقكغيرمكتفية أعمق في
أو سريين عشاًقا وستتخذين به تكتفين وال لزوجك، مخلصة تكوني لن أنك

علىاألقلستغامرينبعالقاتعابرة!
إلّيبتوجسوقالتبهدوء: نظرت

الغيب. صرتأخافمننفسي،وكأنكساحرةترى -
لهابجرأة: اقتحمتعالمها،فقلت اللحظة فيتلك

بوقاحة، يخترقك لرجل تحتاجين الجنس، إلى تحتاجين العبارة بصريح إنك -
إليهبشبق. وآدماألفريقيهوهكذا،لذلكتميلين

لمتحتج،وإنماقالت:
الدرجة؟! إلىهذه أنامنحطة أف،هل -

ليسلألمرعالقةباالنحطاطياحواء،فأنتشبقة،سواءكنتتعترفيبذلكأو -
ال.

الجنسية. لكننانولدكبشرمعرغباتنا -
يعبدك ولم وداعبك وقّبلك، المسك قد الجنوبي آدم حبيبك أن لو أتعرفين -

بآدماألفريقي. كقديسةوإنماكأنثىفلربمالمتفكري
أف،أشعرأنمشكلتيخطيرة،وأننيمختلفةعنالناس،ماالحل؟أناالأحب -

النفساني. الطبيب إلى الذهاب
لستطبيبةنفسانية،لكنيمكنأنأساعدك. -

كنتأداعبجسدهاأكثرمماأقومبتدليكه،وكانتهيمسترخية،فتجرأتومددت
لم لكني مبطن، كرفض ساقيها وطوت حركتي فصدت السفلى، منطقتها ألمس يدي
حاسم كرفض بقوة ساقيها أطبقت لكنها لمداعبتها محاولتي واصلت بل لرفضها، أعبأ
تنتظر كانت نواياي، عرفت وكأنها مفتوحتين بعينين تتأملني وهي لها انتبهت أريده، لما
بتوجسخطوتيالمقبلة،لمأفعلشيًئا،وإنمااقتربتمنجهةرأسها،قربتوجهيمنها،
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أحسست شفتيها، على بإصبعي مررت ثم أذنيها، وشحمة أنفها، برقة، حاجبيها مسست
شفتيها.. ألقبل برأسي انحنيت لها فرصة أترك أن ودون جسدها، في تسري بارتجافة
دفعة دفعتني مني توقع غير وعلى فجأة، لكن مسترخية، مستسلمة، حينها لي بدت إذ
ووقعت فترنحت مثلها، ناحلة شابة امرأة بها تقوم أن المرء يتصور أن يمكن ال قوية
علىاألرضورأسيارتطمبالجدار،قفزتهيبسرعةمذهلةولبستبنطالهاوقميصها،
مليئة بنبرة وقالت رأسها على حجابها بربط وانهمكت حقيبتها، في سروالها ووضعت

بغضبمكثفمكتومواحتقارمعلن:
إنسانةسوية ياوسخة،عاملةحالكمثقفة،وسيدةأعمال،ظننتك ياشرموطة، -
محترمة،ووضعتثقتيفيك،لكنكاستغليتيكلاعترافاتيلتمارسيالرذيلة،

لتعالجينفسك! اذهبي إنسانةمريضة،منحرفة، تفعليك،أنت
أخرى مرة حقيقي بصاق دون لفظيًّا ناحيتي بصقت الباب عند صارت حين
بعض مع والعربية بالفرنسية تشتم وهي الصالة في صوتها وسمعت غاضبة، وخرجت
أني حتى مسموًعا، كان صوتها لكن نفسها تحدث وكأنها األلمانية والكلمات الجمل
فعلها ردة واستغربت بل "هوره،شالمبه"؟ الكلمات، هذه تعلمت ومتى كيف استغربت
وتقبلت بصراحة، الجنسية رغباتها عن وتتحدث التحرر تدعي كانت فقد أكثر، القوية
أنهاكانتمسترخيةوملتذةبمالمساتيلجسدها، ناهيك منيقوليلهابحاجتهاللجنس،

انقلبتفجأةألخالقيةمتزمتة؟! فكيف
األمر أتدارك أن حاولت بي، حّلت كارثة وأن تحتي، تزلزلت األرض أن عرفت
الصالون، مستقبل وعلى الشخصية سمعتي على ستؤثر التي الفضيحة أتجنب وأن
مكتب عند واقفة كانت جوردانو إيفا رأيت حين أكبر كانت الصدمة لكن بها، فلحقت
لم وِلَم الصالون،متىوصلت؟ المحجبةوهيتجتاز اللبنانية االستقبال،وتستمعلكالم
يخبرنيأحدبذلك؟وِلَملمتتصلهيبيأيًضامعلنةوصولها؟أكانتتريدأنتفاجئني؟
اللبنانية وصلت أن ما لكن بالفرنسية، البارحي حواء قالته ما يفهمن لم العامالت
أن متفاجئة اللبنانية وقفت عّماجرىوسببغضبها، بالفرنسية إيفاحتىسألتها بمحاذاة
سوى ليست الصالون صاحبة بأن إليفا تقول وسمعتها الصافية، بالفرنسية أحد يحدثها
طبيعية، غير بطريقة داعبتجسدها تقبيلها..كما أردت فقد ومنحرفة، جنسيًّا شاذة امرأة
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وإننيامرأةوسخة،معأنيأرشعلىنفسيأغلىالعطور!وخرجْتوهيتشتمبالعربية
ومنحرفات وعاهرات قوادات إلى ليتحولن أوروبا يأتين الالتي العربيات العاهرات عن
ما األقل على ذلك، سمعن الزبونات وبعض الصالون وعامالت هذا كل البزنس! باسم

باأللمانية! رددتهمنكلمات
كانبإمكانيأنأبررللموظفاتولروادالصالونبأنهذهالمحجبةمتخلفةوأصولية
بالنسبة بأنهتحرشجنسي،لكنهذااليمكنهأنيمر لذلكفهمتتدليكيومساجيلها

الكارثة. إليفاألنهاتعرفني،وحّلت

* * *

أعادتني صدمة كارثية، صدمة كان المحجبة اللبنانية الفتاة هذه مع جرى ما
أينحواء إلىوحشجنسياليشبع؟ ِلَمتحولت ُترى؟ يا أنا بها،من لنفسي،وواجهتني
كازابالنكاالفيلسوفة،النيتشويةالتيتجادلفيأعلىمستوياتالفلسفةبينماالتفكراآلن
كما أو عاهرة فعاًل أنا هل أنا؟ من والقضبان؟ واأللسن الشفاه ومص الفروج بلحس إال
سمتهاباللبنانيشرموطة؟هلأنامنحرفة،وشاذةجنسيًّا،ووسخة؟منأنا؟أينتلكالفتاة
الفتاة تلك أين والعشق؟ الحب بسبب انتحرت التي العاشقة كنتها، التي العاشقة الرقيقة
شيء بكل تخاطر التي المرأة هذه إلى تحولت كيف المتطرفة؟ النيتشوية المفاهيم ذات
التيكنتها، المرأة أناماكرةووسخةإلىهذاالحدفعاًل؟أريدتلك منأجلشهوتها؟هل
أريدلوجهياآلخرأنيتلّبسنيدائًما!أريدأنأرجعلالمباالتينحوالثراءوالمالوالحياة
أنيهالكةوضائعةوالنجاةلي؟ أم التافهة،أرجعلطيبتي،هليمكننيذلك البرجوازية
أعلى نحو هابًطا الفقري عامودي أعلى من ينزل أخذ بارًدا عرًقا أن أحسست
انتبهت فجأة، الزمكان! كنتخارج اللحظات، تلك في أنا أين أعرف أكن لم مؤخرتي،
وتوجست الموقف، تحمل أستطع لم عشيقتي، إيفا وأمام الموظفات، أمام لوضعي

ينتظرني! انهياًراكارثيًّا
بل خائفة وخائفة، متوترة كنت زاويتي، في وجلست األستوديو، إلى دخلت
التي الخيانة أمامها،ال،هي إيفاجوردانو،رعبحقيقي،أحسستبضعفي ومرعوبةمن

المواجهة! تجعلاإلنسانضعيًفاعند
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أعرف فعاًل، أعشقها أنا عابرة، نزوة نتيجة هذا الجحيم مالك أخسر أن أريد ال
ردة أخمن أن أستطيع ال لذا لديها، بالتملك اإلحساس وقوة وغيرتها وشراستها عنفها
سينهار وربما وكارثية، بل عنيفة فعل ردة ستكون بأنها غريزي يقين على لكني فعلها،
بـأذنيهاما أبيها،فكيفوقدسمعت كلشيء!فهيمراهقة،ومعقدة،تغارعلّيحتىمن

تقبلها؟! بأنيحاولت المحجبة اللبنانية جرىمنفم
لمتمضسوىلحظاتحتىسمعتبابمكتبييقفلمنالداخل،ورأيتهاتقتحم
حينما استغربت لكنني الغابة، ليل في أسود فهد مثل وعدوانية وشرسة غاضبة زاويتي

يتأجج: باردةتخفيخلفهاغضب قالتليبحقدوبنبرة
أنا مثلما ليوحدي أنك تّدعين كنت علّي، كذبت بشكلرخيص! خنتني لقد -
لكوحدك،لكنكوبأولفرصةلكخنتني،وربماكنتتخونيننيدونعلمي،
فحتىماجرىاآلنلولمأكنموجودةوسمعتهمنفمالضحيةلماعلمتبه،

بتغييرماقدحصلمعك! ومعذلككانلدّيإحساس
كيف وتنتظر الطريدة أمام رأسها ترفع أفعى مثل تتفرسني وهي للحظات صمتْت
بد ال الذي النهائي حكمها ومنتظرة والخجل الرعب من مشلولة كنت عليها، تنقض
بنبرةتشيبسيطرتهاعلىأعصابها،سيطرةلمأكنأتوقعهامنها، وستنطقبه،ثمواصلت

يغتفر: اقترفتجرًمامعيًباال التي ابنتها أمتعاقب فقدكانتمثل
البيتوالفيأي أراك،الفي أن أريد أتعرفين،أحسنحوكبغضبهائل،ال -
مكانيمكنأويفترضأنأكونفيه،ِجديلنفسكعذًرابحيثتغادرينالبيت
الذي للبلد سافري جرى، ما بكل الخنزير زوجك سأخبر وإال فضيحة، دون
سأعيش كيف أعرف وال وأعشقك، بل أحبك، معك، صريحة أنا منه. جئت
دونك،والكيفسأنامفيسريريالذيضمنامئاتالمرات،والكيفأدخل
نحن أجلنا فمن ا، جدًّ غاضبة اآلن لكني عشقنا، تفاصيل شهدت التي غرفتي
سمعته ما وأنسى نفسي مع أتصالح حتى أمامي من تغربي أن عليك االثنتين
رجل زوجك أهلك، إلى تسافري أن يمكنك الكثير، المال اآلن لديك اليوم،
اآلن، اليوم، غادري له، تقدمينه عذر أي ويصّدق يقبل أهبل، مريض، خنزير
اتصليبهوقوليلهبأنوالدكتوفىأوعلىوشكالموتويجبأنتحضري
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وفاته،وإذاأردتأاّلتخسريكلمالديكفالترجعيإلىهناإالإذاسمحت
اتفقنا. أنابذلك، لك

العار، بوحل ملطخة أمامها، كنتصغيرة اللحظات، تلك تحملت كيف أعرف ال
منحنيةمنثقلاإلثم،منطويةتحتالشعوربالذنب،وددتأنأتوسللهالكنالكلمات
ماتت،وهربت،وشللساني.ولمأجدنفسيإالوأناأنهاروأتقرفصأمامهامقّبلةكفيها،

اتفقنا! الحاسمة:هل فابتعدت،وكررتكلمتها أقّبلقدميها، وسجدت
"اتفقنا". أتمتمبكلمة: اللسان،ولمأستطعسوىأن لمأقلشيًئا،كنتمشلولة

بأنهاندمتعلىحكمها، ظّلتللحظةواقفةفيمكانها،والأدريلماذاأحسست
نظراتحائرة إلّي نظرت بقيتصامتة! لكني احتجاًجا، أو تبريًرا مني تنتظر كانت وربما
غامضة،فيهاغضبواحتقارورغبةدفينةوأسف،وغادرتبسرعةوكأنهاتهربمنثقل

الموقفوهولماقررتبحقنفسهاوبحقي.

* * *

لكن والشخصية، النفس ومنكسرة ذليلة كنت مغادرتها، بعد ساعة لربع بقيت
برودة ذهني إلى وتتسرب فشيًئا، شيًئا أهدأ نفسي وجدت مغادرتها بعد أنني الغريب
ليلتهمنتظًراالحكمعليهفي وسكون،تخشبجسديوأعصابي،كنتمثلشخصبات
الحكم وانفعاالته،فمهماكان معاناته وتنتهي الحكم، التالييصدر اليوم نهار الغد،وفي
من متخلًصا اآلن الحكم تبعات يواجه أن وعليه المعاناة، من تعب فقد اآلن عليه قاسًيا
والرضا العزاء بعض الشرير مالكي قرار في وجدت ذلك من واألغرب به! ترقُّ معاناة
لنفسيومعاقبةلذاتي،كماانبثقتفينفسيمعذلكرغبةفيزيارةأهلي،وزيارةبلدي،
غرابة عن متفلسفة للحظات نفسي وحّدثت اآلن، من سنة خالل أذكرهما لم اللذان

الغامضة! البشريةوتحوالتها النفس
أخذت للموظفات، شيًئا أقل لم األعصاب، باردة كنت الصالون، من خرجت
لعبة لكن مباشرة، متأكدةمنوجودخطوطجوية أكن لم المطار، إلى واتجهت سيارتي
فحجزت مراكش، إلى مباشرة تتجه 13.50 الساعة في رحلة وجدت فقد غريبة، القدر
أجهزة من يورو آالف عشرة مبلغ سحبت المطار في تواجدي وحين وغادرت، مقعًدا،
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مبلغ حتى بها الدفع يمكنني التي البنكية بطاقاتي معي كانت كما اآللية، النقود سحب
2000يورويوميًّا،وأثناءانتظاريالطائرةفيالمطاراتصلتبزوجيوأخبرتهبأنيتلقيت
ويجب العمليات، غرفة في وهو خطرة، حالة في والدي وأن أهلي، من عاجاًل اتصااًل
معي تعاطفه وأبدى ببراءة، اقتنع اللحظات، تلك في وأخوتي أمي وعند عنده أكون أن
التالي. اليوم بأنهسيحولليمبلًغامناسًباعلىالويسترنينيونفي ومععائلتي،وقاللي
معي ماجرى أراجع كنت أربعساعات إلى 3 بين ما استمرت التي رحلتي خالل
ال لكن بكابوس! وانتهى كحلم مّر الذي العام النمسا، في قضيته الذي العام هذا خالل
التي إيفاحبيبتي إلىأحضان فيينا، إلى بأننيسأرجع يقيًنا أعرفلماذاوجدتفينفسي
بي موقفهارحيًما بلوجدت موقفها في كله الحق منحتها أبًداألني منها أكنغاضبة لم
إلىحدكبير!كذلكفكرتفيكلاألحوالبإمكانيةالرجوعألنلديإقامةرسميةلمدة
من زواجي بحكم الجنسية على الحصول اإلقامة انتهاء بعد يمكنني بل سنوات، ثالث

نمساوي!

* * *

زرت ومراكش، البيضاء الدار بين أتنقل الحمراء، مراكش في هنا، شهر منذ أنا
وهدايا وثياًبا يدوية ساعة لوالدي اشتريت قط، به يحلموا لم كثيًرا مااًل منحتهم أهلي،
أيام، لبضعة معهم البقاء مللت لكني واألخوال، والخاالت العمات وبقية وأختي ألمي
مرحاضهم من تقززت فيه، وصباي طفولتي قضيت الذي البسيط أهلي بيت مللت
بنايةحديثةوراقيةبشارعمحمد القذر،تركتهموجئتمراكش،استأجرتشقةجيدةفي

المنارة! بالقربمنمول السادس
الذي الوحيد الرجل أيام قبل التقيت حينما فرًحا ومألتني متوقعة غير مصادفة
وعرفت عام، قبل كثيًرا منه تقربت الذي التائه آدم الكاتب أقصد بإنسانيتي، معه شعرت
القضاء يريد من هناك أن إذ خطير، بوضع يمر بأنه أيًضا الغامضة المجردة بالمصادفة
اهلل آدمغضب الدنيء وتابعه الموسى قابيل اسمه غيرةمرضية غيور معقد عليه!شخص
وقضيت البيضاء، الدار في سنتين قبل عليهما تعّرفت الشخصان هذان ا، شرًّ له ينويان
آدم أنقذصديقي المهم،علّيأن المغرب، إلى ألتقيهماكلماوصال أياًما،وصرت معهما
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إيفاجوردانوبحريةوغضب!علّيأنأنسى التيتتجولفيها التائه،علّيأنألغيذاكرتي
المشهدالذيجرىليمعالمحجبةاللبنانيةالمنافقة،أناأنسىنفسي،أوأستعيدها،علّي

التائه! آدم ألتقيصديقياألوحد أن
رنهاتفياآلن.

* * *

نظر رسالة، وصول إلى تشير التي الهاتف رنة التائه آدم سمع اللحظة تلك في
حواء وصف في فكر يفتحها أن وقبل لكنه رسالة، وصول إلى فانتبه هاتفه شاشة إلى
لنفسهربماهووصفاجتماعيدقيق بالمنافقة،وقال المحجبة للبنانية كازابالنكااألخير
حواء بمالمسات مستمتعة المحجبة اللبنانية كانت فعاًل فربما أخالقي، توصيف لكنه
فارتدت اللذة، معشالل تنجرف أن فخافت شهوتها دفق من ارتعبت لكنها كازابالنكا،

الشرعي! الوقوعفياإلثم يقيها الذي قناعها بعنفاالنجرافولبست
لي قلت صباًحا، مسافرة "أنا الورد: حواء من كانت الرسالة، وفتح الهاتف أخذ
حتى مخلصة وردة لكني الجثة، الوردة أنا األزهار. جثث إنها الورد، بباقة تثقي ال مرة،
فيموتي،سأسافرصباًحاوأتزوجبعدأسبوع،هذاقدري،التنسىحواءالورد،التتصل
أناعندأختي،الأستطيعالكالم،سأحاولاالتصالبكعبراإليميل،اكتبلي بياآلن،

إيميلكرجاًء،وداًعااآلن".
قد المحجبة اللبنانية حواء مع كازابالنكا حواء حكاية كانت معه، يجري الذي ما
في ميكانيكيًّا، فعاًل يؤدي وكأنه ويرسله إيميله الورد لحواء يكتب نفسه ووجد أذهلته،
وقد الورد حواء ظنه فقد المتصل، ليعرف الشاشة إلى ينظر لم هاتفه، رّن اللحظة تلك
الذيوصلهعرفهمباشرة،كانصوتحواءكازابالنكا: استلمتاإليميل،لكنالصوت
أقول شقتك، مكان قرب الشارع، في تحت، أنتظرك أنا آدم، أستاذ أهاًل ألو، -
سفرك احجز هناك ومن المطار إلى اذهب صباًحا، غًدا تسافر أن حاول لك
لم وإذا أقصد، من تعرف أنت ا، شرًّ لك ينوون هؤالء تفهمني؟ هل وغادر،
أشأ ولم اإلقامة، قرب أنا سأنتظرك، هنا، تبق وال معي، واذهب فانزل تستطع
سيتصلون فربما هناك، الذي الموظف وأمام االستقبال مكتب من أتحّدث أن
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خذ سأنتظرك، بالمال. شراؤهم تم هؤالء الموسى، قابيل أو اهلل غضب بآدم
كلمالديكمنأشياء،وانزلبسرعة.

الذي ما أنهته! أن إلى االتصال بدء منذ تكلمت التي شيًئا،هي قال قد هو يكن لم
أبًدا!غمرهقلق المرأةالتكذب،فمنيكتبهذهاالعترافاتاليكذب يجريمعه؟هذه

بها: غيرمريح،ووجدنفسهيتصل
هل طيب، تتحدث(، وهي لها يستمع )صمت، يجري، الذي ما أنا، هذا ألو، -

الالبتوبووثائقيوأنزل. آتيبحقيبتيووثائقي،إذنسأحمل
عالمات هذه لنفسه قال لحظتها بارد، بعرق ابتل قد بجسده أحس دقائق وخالل
وضع جسده، في برعشة أحس جيد، بشكل الدموية الدورة كفاءة وعدم القلب ضعف
ونزل وثائقه، فيها التي والحقيبة حاجيات، من لديه وما الجلدية الحقيبة في الالبتوب

مسرًعا.
عند تنتظره هي كانت يهرب، وكأنه خرج االستقبال، مكتب في أحد ثمة يكن لم
بمحبة أحضانها إلى حتىضمته رأته أن وما العام، الشارع إلى تفضي التي الجادة رأس

وود.
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الفصل التاسـع

الذاكرة، الذاكرة

الوقتقدتجاوزمنتصفالليلإالأنالحياةكانتتتدفقفيشارعمحمدالسادس
ضجيج صوت وكان المنارة! مول من القريبة المنطقة هذه في هنا السيما بمراكش،
حواء شقة إلى يصل واآلخر الحين بين تمرق نارية دراجات أو عابرة لسيارات خفيف
كازابالنكا،التيكانتفيتلكاللحظاتبالمطبختعدشاًياأخضرآلدمالتائهبينماصّبت
منبه صوت اإليقاع ذلك كسر فجأة منها، قريبة كأس في البرتقال عصير بعض لنفسها
سيارةإسعاففبعثفينفسهاقشعريرةغيرمريحة،قالتآلدمالتائهالذييجلسمرتبًكا
متجهة العصير وكأس األخضر الشاي كوب تحمل وهي الصالة في الصوفا على قلياًل

إليه:

الشارع وهذا الفنا كساحة المناطق بعض السيما تقريًبا، تنام ال مدينة مراكش -
الفنادق! المطاعموالمراقصفي األنيقوأماكنأخرىفيمنطقةجليز،وطبًعا

لتضرب وتتداخل التاريخ أمواج تتالطم هنا الحمراء، مراكش أحب أنا نعم، -
أنيقة شقتك بالمناسبة، اإلسالمية، العربية والضفة األمازيغية الضفة ضفتيه،

ا! جدًّ

له، المجاور الوثير المقعد على الطاولةوجلست على أمامه الشاي كوب وضعت
لها سّبب وربما عزلتها، عليها اقتحم أنه يحس فهو عليه، يبدو واضح ارتباك ثمة كان
بارتباكوحيرة إليها نظر يترصده، الذي الخطر يعرفشيًئاعنذلك أنهال ناهيك إرباًكا،

وقال:

أعرفك، بأني يقينغامض على أنا أبدأحديثيمعك، كيف أعرف بصراحةال -
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ال أنني أحس نفسي، مع األمر وكذا أعرفك، ال أنني أشعر نفسه الوقت وفي
أعرفنفسيجيًدا،ثمةفجواتفيذاكرتي،أماكنووجوهضبابيةغيرواضحة،
من أعرف أكن لم بمراكش! شقة في نفسي ووجدت نومي من فلقدصحوت
ذلك ومع السفر، جواز من وجنسيتي اسمي عرفت أني لوال أتذكرها وال أنا
وضعي، وتعرفين أنا، من تعرفين جيًدا، تعرفينني وكأنك معي تتصرفين فأنت
ومحبة ود بكل ودعوتني بي! يحدق خطر عن معي تتحدثين كله هذا وفوق
وأمانإلىشقتك،وهذايعنيأنكتعرفيننيوأعرفك،ونحنقريبان،وإالكيف
أجدنفسياآلنفيشقتك؟فماالذييجري؟..هللكأنتساعدينيفيترميم
التمزقات بعض لرتق بحاجة أنني أحس ذاكرتي، في الضبابية الفجوات تلك
المكتملةفيذاكرتي!هلتساعدينني! اللوحةغير أوفينسيج فياألحداث
ارتسمتمالمحالدهشةعلىوجهحواءكازبالنكافيالبداية،لكنهاأدركتمباشرة
الذيروى اهلل آدمغضب استنتجتذلكمماعرفتهمن التائه، آدم ماجرىمع بحدسها
له! ينوون إلىمراكشوما به التائهوكيفجاءوا آدم ماجرىمع لهافيلحظةسكركل

لهبصوتهادئوواضحوحنون: بالحنانوالودوقالت بعينينمليئتين إليه فنظرت
آدم مع رأيتني حينما نحوي والمتوجسة الالمبالية نظراتك سّر أدركت اآلن -

إقامتك! القريبمنمكان المقهى أيامفي غضباهللقبل
بانكسار: بارتباكوقال إليها نظر

بأني ُشّبهلي.لمأعرفكمباشرةلكنثمةهاجسفيداخليكانيقوللي لقد -
لم وأين؟ كيف أتذكر أن أستطع لم أني بيد ما، مكان في رأيتك وأني أعرفك
ترممي أن تخبريني، أن أمكنك فهال اآلن! إلى التفاصيل استحضار أتمكنمن

إلىهنا! ذاكرتي!أرجوك،كيفوصلُت
ارتشفتحواءكازابالنكاكلماكانفيكأسهامنعصير،بينمالميرتشفهوشيًئا
منكوبالشاي،فطلبتمنهأنيرتشفشيًئامنالشاياألخضرألنهمهدئلألعصاب،
أماهيفبدتمنتعشةومتحمسةألنهاستقومبدورالمساعدة،فهيمنهؤالءاألشخاص
مساعدتهم، يحتاج من لهم يتوجه حينما بالطاقة ويمتلئون ويتحمسون يتألقون الذين

له: فقالت
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آدم الذليل وتابعه الموسى قابيل على تعّرفُت لقد الغالي، صديقي يا اسمع -
لي صديقة مع وكنت أكدال، منطقة في الرباط، في سنتين قبل اهلل غضب
إحدى في قبولها أمر لتتابع بعيدة مدينة من والتيجاءت تومرت اسمهاحواء
من قربنا. طاولة إلى يجلسان هما وكانا المقهى، في كنا هنا، الجامعات
يتصرفان كانا بالتحديد، الخليجيين ومن العرب، من أنهما عرفنا مالمحهما
لم كلمات يتبادالن نحونا ينظران وكانا لهما، يعود المقهى وكأن كبيرة، بثقة
النادلة جاءت أن وما بعد، شيًئا طلبنا قد نكن لم نسمعها، كنا أننا مع نفهمها
بما الموسى، قابيل أنه بعد فيما عرفت الذي لها، أحدهما قال حتى الشابة
على نحونا بالواجب تقوم وأن المقهى نفقة على طلباتنا تلبي بأن األمر، يشبه
في لطفهما لكن القروية، صديقتي السيما البداية، في رفضنا وجه! أكمل
النادلة وجاءت نحوهما، الثقة من بشيء لنا أوحى معنا والتعامل الحديث
فأبدى شاكرة، إليهما فالتفت التورتا، من وقطًعا حلوى إلى إضافة طلبنا بما
ونجلس إليهما بطاولتنا ننضم أن إلى دعانا ثم جمياًل، كرًما الموسى قابيل
ولحظتها مانًعا، صديقتي وال أجد لم لكني للحظات ترددنا والحقيقة سوية،
أكثر تكون أن ويفترض قروية فهي للدعوة، المباشر صديقتي قبول استغربت
كل وتجّرب تتعّرف أن تحب مختلفة، إنسانة أنها يبدو لكن وتشدًدا، توجًسا
كان ذلك ومع كريمين، مرحين، لطيفين، كانا المهم، المدينة! عالم في شيء
من ألن معهما لجلوسنا أرتح لم أولهما لسببين، أعماقي في ارتياح عدم ثمة
يراناسيفكربأنناعاهرتينترافقانخليجيين،وثانًيا،ألنيتعّرفتعلىصديقتي
فقد بشكلسطحي، إال أعرفهاجيًدا فأناال المقهى، إلى مندخولنا قليل قبل
منطقة في وروايات كتًبا فيها تجد أن يمكن مكتبة أية عن سائلة استوقفتني
أكدال،واستهوانياألمر،فسألتهاعننفسهافأخبرتنيأنهاجاءتمنورززات
التقينا المقهى إلىفنجانقهوة،وفي الجامعة،فدعوتها لتتابعأمرتسجيلهافي
قابيلالموسىوتابعه!لذاكنتمترددةمنأنأخوضمعهامغامرةبالتعرفإلى
رجالغرباءوأتصرفبحريةكماأنافيالعادة!والغريبأنصديقتيالقرويةلم
العاصمة! بعيدةعن القادمينمنقرىوحتىمدن تكنمنكمشةوخائفةكعادة
اآلنعنصديقتيهذه، أتحدث أن أريد مني!ال أكثر معهم تتحدث كانت بل
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أن تستحق فهيشخصية عنهاالحًقا ربماسأحدثك اليوم، ذلك في وماجرى
الروائيةالالحقة. تعرفعنهاشيًئا،فربماستفيدكفيأعمالك

التذّكرونسج نفسهمنخالل يستعيد أن إليهامستغرًبا،وكانيحاول التائه آدم نظر
فعلية بأزمة يمر التائه آدم بأن كازابالنكا حواء تيّقنت ببعضها!بينما مترابطة غير تفاصيل
ويحتاجمساعدتهافياسترجاعذاكرتهبشكلكامللذاأخذتتتحدثمعهبتفصيلأكبر

وقالت:

بكاملها، الحكاية هذه لسرد اآلن لدينا وقت ال عزيزي، يا جيًدا اسمعني -
شخصيتك، وتسترجع ذاتك، تعي أن اآلن المهم لكن لك، سردها سأكثف
الخليجي الثري الموسى، قابيل من فهمت وكما األخير!شخصيًّا، من سآتيك
األمريكي،الذيسهرتمعهوحدهمراتعديدة،أنهذاتليلةروىليبعدأن
وفيما الغامضة، الحكاية بكلهذه زواجهوطالقهوعالقتك السكرقصة تعتعه
بّين بتفاصيلأخرىأكتروضوًحامنآدمغضباهلل،حيث القصة بعدسمعت
الثرية صحراوي، حواء اسمها التي امرأته طّلق قد كان الموسى قابيل أن لي
ا،وبشكلمريض،وأنهكانيشك الخليجيةالبريطانية،لكنهكانيغارعليهاجدًّ
بعالقتهابكألنهرآكماأكثرمنمرةبمعيةممثلةإنكليزيةمشهورة؛لذاقررمع
ممطرة، ليلة منتصف بعد حصل ما وهذا واغتيالك، عليك، القضاء عصابته
فيها، استضافتك والتي اإلنكليزية للممثلة تعود التي الشقة إلى جاءوا حيث
وهناكأرادوااغتيالك،اقتحمواعليكالشقة،وشدواوثاقكإلىكرسي،لكنهم
انتبهواإلىدخولسيارةحواءصحراويإلىباحةالمبنىالذيتقعفيهالشقة.
الفجر، من األولى الساعات تلك في طليقته تأتيك أن الموسى قابيل غضب
بل مجيئها، قبل معك أنحقق بعد بها تربطك عالقةخاصة ال أنك علمه مع
انتبهوا حينما ارتبكوا لقد المهم، مثله. مخدوع زوج معكألنك تعاطف وإنه
بالطابق الشقة فيغرف مختبئين فتفرقوا الموسى، قابيل طليقة سيارة لوصول
األعلى،ولميؤذوك،وإنمازرقوكبإبرةمخدرةأرقدتكفوًراكيالتتمكنمن
أفراد أحد ضربك المشهد يستكملوا ولكي بها، االستنجاد وال شيء أي قول
وسال رأسك، فشج جبينك على المسدس بأخمص شيشانيًّا، وكان العصابة،
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الشقة إلى الموسى قابيل طليقة دخلت وحينما وقميصك، وجهك على الدم
نسوا العصابة مفتوًحا،ألن الشقةكان باب أن إلى انتبهت وأنها خائفةالسيما
سريًعا كان لهم بالنسبة فاألمر وقًتا، سيأخذ األمر أن يفكروا لم فهم إغالقه،
دخلت أن وما األعلى، الطابق غرف في جميًعا اختفوا أنهم المهم وخاطًفا.
قميصك لوث والدم لألسفل، يتدلى رأسك الحال، تلك على ورأتك المرأة،
ووجهكحتىكادتتنهاروُتشلمنالرعب،ومنشّدةارتباكهالمتدققكثيًرا
إلى تبادر لم وطبًعا فعاًل، مقتول أنك أم الحياة قيد على كنت إن وضعك في
االتصالبالشرطةخوًفامنالفضيحة،فماذاتفعلهيفيشقةرجلمقتولبعد
الليل؟!لكنهامعذلكحينرأتمغلًفاأبيضفيهرزمةأوراقخمنت منتصف
الموسى قابيل تأسف وقد أخذتهما، لرسالتين، مغلًفا رأت كما روايتك! أنها
لم أنه إلى األعلى في التي نومك غرفة باب فتحة من ذلك يراقب كان الذي

الرسالتين! المخطوطةوال ينتبهلوجودملف
داخله في يستجمع كان وكأنه المالمح، منقبض وهو لها يستمع التائه آدم كان
في تبرق أخذت التفاصيل لتلك صوًرا ألن معه حدثت لكنها ومتفرقة، تائهة تفاصيل

ذهنه،وفجأةسألها:
يقتلوني؟ لماذالم -

بالسؤال،لكنهاواصلت: فوجئت
عنك، شيء كل عرفوا أنهم اهلل آدمغضب من فهمت كما بالضبط، أعرف ال -
زوج مثله إنك بل بطليقته، تربطك خاصة عالقة ال أْن الموسى قابيل وعرف

مخدوع،وهذاماعرفتهمنه،فهلهذاصحيح؟
صدمهالسؤال،صمتللحظات،بلغرقفيأعماقنفسهبحًثاعنإجابة،وتراءى
يولج رجل وثمة المؤخرة، عارية تنحني محجبة المرأة ومشهد يعرفه، أنثوي وجه له
يتركمنهشيًئا،ويرىنفسه بأنيريحهاويولجهكلهوال فيه بقوة،وهيتصرخ فيهاقضيبه
ذهنه، أعماق في برق شرارة يشبه بما وأحس طالق! أنت فيها: ويصرخ عليها يبصق

قلياًل،وتمتم: وتعّرقوجهه
بأنشيًئامثلهذاقدحدث! يبدولي بالضبط،لكن ربما،الأعرف -
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نظرتإليهبحنانوشفقة،وأدركتأنهبدأيستعيدذاكرتهلكنبوجعوببطء،فقالت
له:

جارك مع خانتك امرأة من متزوًجا كنت بأنك عنك، سمعته ما لك سأقول -
عقًدا كان وإنما األلمانية الجهات أمام رسميًّا يكن لم زواجكما لكن اللبناني،
دينيًّاغيرمصّدقمنوزارةالخارجيةالعراقيةأوالسفارةالعراقيةفيألمانيا،كما
المحاكم أمام رسميًّا متزوجان أنكما يعني ال واحدة شقة في مًعا سكنكما أن
األلمانية،وأنزوجتكخانتكمعجاركاللبناني،وأنكرأيتالمشهدبعينيك،
تعرفت كيف يعرف أحد المدينة،وال وغادرت فطلقتها، باإلثم، متلبسة رأيتها
التي وهي ألمانيا، في ذلك جرى الواضح من لكن اإلنكليزية، بالممثلة
وأنها فاجرة، امرأة بأنها هو يعتقد الذي الموسى، قابيل طليقة على عرفتك
منك، تقربت فقد والمثقفين الثقافة تحب وألنها آخرين، أشخاص مع خانته
أنتم رآكم، أن بعد هو انتبه فقد يحصل، لم ذلك لكن لها، عشيًقا وأرادتك
من بعدد فاستعان بلندن، المطاعم أحد في وأنت، وطليقته اإلنكليزية الثالثة،
المخبرينالسريينالذينبشواتاريخكوكلمالهعالقةبك،واشترىروايتك
وما عليك، أشفق إنه ليوهوسكران قال بلندن،وكما عربية مكتبة عنطريق
طليقته، من باالقتراب تفكر ال كي إرهابك خالله من أراد إنه قال معك فعله
المثقفين،وأنك الرجال تشتهي يعرفها،هي إنه قال تريدذلك،ولكنه الألنك
مساًرا اتخذت األمور أن غير قتلك! في يتردد لن فإنه ذلك في تورطت لو
رأته، الذي الموقف لهول الشقة من الموسى قابيل طليقة هربت فحين آخر،
تلك في للمبنى،حملوكهم الرئيسة البوابة بسيارتها غادرت أنها من وتأكدوا
معه لقاء في اهلل غضب آدم لي قال كما حيث المخيف، الفجر من الساعات
لندن جسور فوق الساعة تلك في يتجولون كانوا الليلة تلك في الزومبي بأن
السينمائية، األفالم في نراهم الذين الزومبي الزومبي، نعم وأزقتها، وشوارعها
السائق يعرفها أزقة خالل من ملتوية وبطرق بصعوبة مواجهتها من وتخلصوا
جرحك، عالجوا الموسى، قابيل شقق إحدى إلى نقلوك المهم، الشيشاني.
قصيرة، لفترة تفيق كنَت وحين المخدرة، المادة بإبر بزرقك استمروا لكنهم
مدمن إلى تتحول أن ينووا لم طبًعا أخرى. مرة باإلبر يزرقوك ثم يطعمونك،
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يجرى ما تعرف تكن لم أنت آخر، لشيء يخططون كانوا لكنهم مخدرات،
الموسى قابيل لعبة تتم المهم،ولكي تتذكرشيًئا،ذاكرتكمشوشة. معك،وال
لم أنك هلل الحمد مراكش، إلى اهلل غضب وآدم هو حملك فقد طليقته مع
منومة بإبر يزرقوك كانوا إنهم قالوا أنهم علًما مخدرات، مدمن إلى تتحول
جسدك يتحمل لم ذلك ومع خطرة، مواد أو هيروين إبر وليس ومخدرة
متواصل. بشكل المخدرة بالمادة زرقك أثر من ومريًضا مشوًشا كنت ذلك،
إلى بلد من وعبورك بالمطار مرورك كيفية عن اهلل غضب آدم سألت وحين
آخر،أخبرنيبأنهمرافقوكوكأنكمريضالتقوىعلىالحركة،لقدكنتفي
المطار شرطة ظنت بحيث كلشيء رتبوا هم ا، حقًّ لها يرثى حالة في المطار
وتحتاج سيئ ووضعك فعاًل مريض أنك المغربية الجوية الخطوط وموظفو

إلىمراكش. عنايةومرافقة!وهكذاجاءوابك
بنبرةقلقةومليئةباالستغرابوالدهشة: قاطعهاسائاًل

لندن يتركونيوشأنيفي لم بلًداآخر؟ولماذا لماذامراكشوليس لماذا، لكن -
الموسى؟ قابيل أيةعالقةليبطليقة تأكدوامنعدموجود بعدأن

انتبهتحواءكازابالنكاألسئلته،وفكرتبصوابماسألعنه،وواصلتحديثها:
أول فيه رأيناك الذي اليوم ذلك في السيما اهلل، غضب آدم من فهمت كما -
ناولني ثم هاتفيًّا، بك هو واتصل أنت ومررت المقهى، في كنا حين مرة،
قابيل طليقة وقصة قصتك، لي فحكى عنك، سألته حينها وحدثتك، الهاتف
الموسى،وكيفأنهمتتبعواحركتهاأليامورأوهاتلتقيمعالممثلةاإلنكليزية،
جثتك عن تتحدثان أنهما فسمع المرأتين، قرب يجلس أتباعهم أحد وكان
تلك السيما تشتكيا، أن فخافوا تركتهما، اللتين الرسالتين وقرأتا المفقودة،
وذات واألوروبي اإلنكليزي العام للرأي المعروفة الشهيرة اإلنكليزية الممثلة
لن التي التحقيقات فستبدأ حدث ما وإذا االعالم، بوسائل الواسعة العالقات
ما وأول لندن، من بإخراجك سارعوا لذا اإلنكليزية، المخابرات على تخفى
وردفيذهنقابيلالموسىهوالمغربألنلديههنامصالحاقتصادية؛بيوت،
ومراكش، وطنجة والرياض البيضاء وفي الفنادق داخل ومطاعم ورياض
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كما لكن ملكه، هو شققه إحدى في أنت الذي الصغير المبنى هذا وحتى
أرادأنيحطمطليقتهوإذا الموسى قابيل إذأن يتوقفهنا، فهمتأناألمرلم
تمكنفسيقضينهائيًّاعليها،وحينعرفبأنهاستغادرإلىإيطالياوحدهادون
فرصةسانحة ذلك في أمها،وجد مع تكون ما عادة أهلهاألنها من مرافق أي
قاتاًلمأجوًرا أرسل لذا يثيرشكوًكاحوله؛ بعيدال بلد نهائيًّافي بالقضاءعليها
األياممناألسبوع تلك إيطاليا،خالل السياحيةفي الجزر الغتيالهافيإحدى
وكنت احتفلوا يوم وذات نابولي، من األخبار ويترصدون قلقين كانوا الفائت
إيطاليا، من وصلتهم سارة أخباًرا ألن األولى الفجر لساعات سهرنا معهم،
هناك! طليقته على قضى قد الموسى قابيل أن وفهمت المهمة! إنجاز تم فقد
لكنوبعديوميناحتفلوامرةأخرىبمناسبةالقضاءعلىالقاتلالمأجورالذي
يريدونأيشاهدعلىجريمتهم، أنهمال أيًضا!وسمعت المهمةاألولى أنجز
قتلة هم جرائم، إلى ثم ومن جريمة إلى تجر الجريمة فإن معروف هو وكما
الحكاية! تفاصيل على شاهد أي يريدون ال فهم دورك، جاء وقد خطرون،
وإنما بقتلها التورط يريدون ال لكنهم أيًضا، اإلنكليزية الممثلة اسم ورد بل
وحين شابه! ما أو سير حادث افتعال خالل من عليها للقضاء يخططون
بصحبة اإلنكليزية الصحف في ظهرت إنك قالوا قتلك، جدوى عن سألتهم
عشيقها بأنك الصحف كتبت حيث المطار، في تستقبلك وهي الممثلة تلك
مقرًبا باعتبارك كنت أينما معك التحقيق سيتم فأكيد ُقتلت ما وإذا الجديد،
اليوم، هذا عصر عرفته ما هذا لهم! بالنسبة ضروري عليك القضاء لذا منها!
حتى غادرتهم أن وما بك! لالتصال لحظة لي يتركوا ولم معهم كنت لكني
آدم، يا ارجعأللمانيا فوًرا، مغادرةمراكش تستطيع إنك بادرتلالتصالبك،
أغادرمعك، أحببت، وإذا يعرفواعنوانكهناك، وبالتأكيدهمال آمن، بلد هي
األوروبي االتحاد ودول ألمانيا دخول أستطيع يعني وهذا نمساوية إقامة لدي
عبر لك كتبت فكما فيينا، إلى معي تأتي أن األفضل، وهذا أو، تأشيرة، دون
أن بعد إال القديمة حياتي إلى الرجوع أستطيع ال بأنني شهرين قبل اإليميل
أستأجر أن يمكنني ا، جدًّ جيد المادي وضعي جوردانو، إيفا مع األمر أسّوي

بيسر،مارأيك! بأمانونصرفعلىمعيشتنا فيها شقةنعيش
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عيني من تنطلق والمودة الحنان إشعاعات يرى وهو تتألقان التائه آدم عينا كانت
شعر أنه إال فمها من تدفقت التي المعلومات كمية من الرغم وعلى كازابالنكا، حواء

بوضوحلميكنيمتلكهسابًقا،وبدأيستوعبوضعهبشكلأفضل،لذاسألها:

قبل لكن اآلن، منك سمعتها التي المعلومات هذه كل معك سأفصل لحظة، -
ذلكأتوقفعندجملةنطقتبهافيختامكالمك،إذقلتبأنككتبتليعبر
اإليميلكلماجرىمعك!لكنعرفتكلماجرىمعكمنخاللاعترافاتك

"متاهةاألنبياء"؟! تقريًباوالمعنون الروائي النص فيهذا

لهوقالتبدهشة: ابتسمت

لقاء أول في لي قلته ما تتذكر أال رائع! أنجزته؟! هل آدم، يا أنت نصك هذا -
لقاءاتنا ثم البيضاء، بالدار المركزية القطار محطة في تعارفنا بعد بيننا وحوار
حيث بيروت، زنقة في مفروشة لشقة وتأجيرك بالرباط، بعد فيما الالحقة
رواياتك؛ إحدى في تدخلني أن تريد بأنك لي قلت حينها فيها، معك عشت
النمسا إلى ومغادرتي النفسي، لوضعي ومعالجتك الطويلة، أحاديثنا بعد لذا
بدأت بأنك أخبرتني وكما هناك، معي جرى ما تفاصيل لك أكتب أخذت
أكتب لم أنا األنبياء"، "متاهة عنوان تحمل رواية بكتابة والبدء بل التخطيط

النص! أقرأبعدماكتبتلكنكأنتمنكتبذلك شيًئا،لم

بينكفيهوبدأيعصرهبرفقويدلكفروةرأسه،ثمقال: التائهرأسه آدم أخذ

لي ليتكشف النافذة أمام من ستارة أزيحت وكأنما األشياء، أتذكر بدأت اآلن -
أرّممذاكرتي. المشهدخلفها،لقدبدأتمنخاللحديثك

إليهبحنانورقةوعيناهاتشعانسعادة،وقالت: تنظر كانت

ا. أناسعيدةلكجدًّ -

بقلق: إليهاوقال نظر

فالفرصإليجاد كازابالنكا، إلى أو المطار، إلى فوًرا، نغادر أن علينا أتعرفين، -
هناك ألمانيا أو للنمسا والمتجهة المختلفة العالمية الجوية الخطوط في حجز
أفضل،حيث النمساخيار وأعتقد مراكش، مطار في هنا نجده مما وأوفر أكبر
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أليسكذلك؟! أبًدا، يتوقعونذلك الموسىوعصابتهال قابيل
صحيح،إذاانطلقنااآلنفسنصلصباًحاإلىالبيضاء،ربمالننجداآلنقطاًرا، -

البيضاءمباشرة. الدار يفضلأننستأجرسيارةتاكسي،تأخذنالمطار
قالتذلكبفرح،غيرمتوقعةتسارعكلهذهاألحداث،ثمواصلت:

علّيأنأجّهزحقيبتيوننطلقفوًرا. -
وهوكذلك. -
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الـبـاب الـرابـع

كابو�ش حواء العذابي

في الطاولة على الكبيرة الصينية الصباحي، الفطور مائدة حول يجلسون كانوا
والتلفزيون،وحيث والمقاعد الصوفا الجلوسحيث بمثابةصالة التيهي الزاوية وسط
شيء، كل أعدتا قد والعذابي، الفارسي الحواءتان، والشبيبي. التنك أبو اآلدمان، ينام
وكان واألكواب، الساخن الشاي دورق عليها صينيةصغيرة مجاورة طاولةصغيرة على
الصباحبشكلمشترك. يتناولوافطور الكبيرةكي الصينية قّربوامقاعدهممن األربعةقد
آدمالشبيبيكانمعهمجسديًّالكنهكانبعيًدا،يفكرفيرسالةحواءالزّيانيالهاتفية
شيء؟ حصل هل "متى؟ لها: كتب وحين أراك"! أن أحببت أسافر أن "قبل المختصرة:
الهاتفية الرسالة كانت جواب! أي على يحصل لم الساري؟" حواء من أخبار هناك هل
التي األنبياء" "متاهة مخطوطة بأحداث يفكر أخذ فجأة ثم صباًحا، السادسة في مكتوبة
الورد حواء هي من نفسه: يسأل كان األولى، الفجر ساعات وحتى الليل طوال فيها قرأ
التيهاتفتنيوقرأترسائلهاالهاتفيةثمتعّرفتبهاكشخصيةروائيةفيالمخطوطة؟ويا
يحييه! ثم يميته ولماذا التائه! آدم بطله من البغدادي آدم الكاتب هذا يريده الذي ما ُترى
ولماذاتوقفتاألحداثفيهذهالمخطوطةعندهذاالحد!هلسيسافرآدمالتائهوحواء
اإلنكليزية الممثلة الحميمة صديقته عن التائه آدم سيبحث هل النمسا! إلى كازابالنكا
إيفاليسنج؟!وهلسيبحثفيموتصديقتهالخليجيةاإلنكليزيةالمولدوالجنسيةحواء
الشكل بهذا بها وارتبط التقاها التي الشخصيات كل عن سيبحث هل بل صحراوي؟!
المظلوم، وحواء الكسندروفنا، وإيفا جايكوفسكايا إيفا المؤمن، حواء زوجته ذاك: أو
التائه آدم الرئيسية شخصيته البغدادي آدم ترك ولماذا بألمانيا! ميونخ في تركهن الالتي
يعينفسهبأنهشخصيةروائية!وفجأةواجههسؤالأرعبه:أاليمكنأنأكونأنا،وآدمأبو
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الكرخي، العذابي،وحواء الضيفةحواء الفارسي،وهذه كارثة،حواء آدم الدكتور التنك،
وحبيبها الزاهد وحواء الفهد، قابيل المغدور وصديقي النورين، ذو حواء وصديقتها
األحداث وكل الشخصيات وكل نفسه، البغدادي آدم الكاتب وحتى بل المحروم، آدم
وربما بعد؟ يظهر ولم نعرفه ال مجهول لكاتب روائيٍة وأحداٍث ليستسوىشخصياٍت
األعلى والكاتب أعلى، لكاتب مختلقة روائية شخصية أيًضا هو المجهول الكاتب هذا
شخصيةروائيةلكاتبآخرأعلى،وهكذاإلىماالنهاية،إلىأننصلإلىالكاتباألول،
اهلل!أوف،ياللكارثة!،ال،ال،علّيأنأتوقفعنالتفكيربهذهالطريقةوإاّلسأجنإضافة

أناعليهمنقلقوهواجسوأفكارشبهمجنونة! لما

أينأنت؟! لها!قلولوكلمة!هيه، هلأنتمعنا!مابك؟قلشيًئا -

أمامهمالنشغالهعنهم،وتمتم: بالخجل إلىصديقهوهويحدثه،شعر آدم انتبه

قلياًل. عفًوا،اعذروني،سهوت -

الفارسيوالضيفةحواء السيدتان)وأشارلحواء المهمشاركنارأيك، الضير، -
طيًبا، وقًتا نقضي هناك الزبداني، منطقة في بنزهة نقوم أن قررتا العذابي(

الغداءونرجععصًرا،ماذاتقولأنت! ونتناول

بثبات: وعلىغيرتوقعمنهمقالبهدوءلكن

المجيءمعكم. أناآسف،الأستطيع أنتم، اذهبوا -

المجيءمعنا؟! ماذاقلت؟!لماذاالتستطيع -

الشبيبي آدم أحس المرأتين، وجه على الخيبة ارتسمت بينما التنك، أبو آدم سأله
يترددفيموقفهفأوضحموجًهاكالمهلصديقه: قلياًللكنهلم بالحرج

بعض منها ألفهم الزّياني حواء تسكن اليهودحيث حارة على اليوم أمّر أن فّكرت
تراني أن تود بأنها فيها تقول رسالة فجًرا لي كتبت لقد تعرف، كما تخصني التي األمور
قبلأنتسافر،ولمتذكرإلىأين!كماأودأناأيًضاأنأسألعنحواءالساريالدنماركية

التياختفت!

األحداث دائرة في نفسه ووجد صديقه، من سمعه ما التنك أبو آدم استغرب
تناسيهافقال: المتشابكةوالمربكةمرةأخرىوالتيحاول



301

الذي الحمصي آدم المدعو كانتبصحبة منك فهمت كما الساري لكنحواء -
البوسنيهوضابطمخابراتسوري،وكانصديًقا الكاتبةحواء كماعرفنامن
ا، ـّحتبشكلصادمإلىعالقةخاصةجدًّ للمرحومةحواءالكرخي،بلكمالم
الروضة مقهى غادرا المخابرات وضابط الدنماركية هذه بأن أخبرتني وكما
بعد لهما أثر على تعثرا لم متابعتهما الزّياني وحواء أنت قررتما وحينما مًعا،

أليسكذلك! المقهىمباشرة! مغادرتهما

تعرف التي الفارسي حواء أما الرجلين، إلى بإحباط تنظر العذابي حواء كانت
أبدت فقد الحديث في ذكرها ورد التي األسماء معظم تعرف ألنها الحديث يدور عّما
دهشتها،باستثناءضابطالمخابراتوالكاتبةحواءالبوسنيالتيسمعتبأسمائهمااآلن،

فسألت:

سوري؟! مخابرات بضابط عالقة على الكرخي حواء المرحومة كانت هل -
مستحيل!

فيهاغضبمكتوم: بنبرة إليهازوجهامتفاجًئاوقال التفت

منقالذلك؟هيأطهرمنأنتقومبذلك. -

البوسنيةقالتذلك! الكاتبة بأنتلك أنتقبللحظاتقلت -

أأناقلتذلك؟ أنا؟ -

نعمأنت. -

مالمح من الرغم على فابتسم ذلك، على تشّهده وكأنها الشبيبي آدم إلى والتفتت
الفارسي: المرتسمةعلىوجههوقاللحواء التفكير

البوسني، لقبها لكن سورية هي وإنما بوسنية ليست الكاتبة تلك لكن نعم، -
الكاتبة ماعرفناهمن أنتفيردكعلّيذكرت إلىصديقهوواصل(، )والتفت
حواءالبوسني،لكنهاكماقالتفيحينهابأنهاليستمتأكدة،المهم،أنامضطر

فيمابعد! الزّيانيوسألتحقبكم إلىمقابلةحواء

ارتسم التنك،فقد أبو آدم التفكيرعلىوجه الحزنواالنشغالفي ارتسمتمالمح
أمام مختلفة مشاهد في صورتها تالحقت لماذا يعرف ولم أمامه، الكرخي حواء وجه
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مقهى في وصورتها هابيل، الطفل عن تحدثه وهي شقتها في صورتها ذاكرته، عين
والدماءشّكلت علىوجهها منكّبة لكنصورتهاوهي فيها، زاوية من أكثر وفي الروضة

باقية! تفارقهوظلت اغتيالهالم دائرةحولرأسهالحظة

خّيمالوجومعلىالجميع،ربمارفضذهابآدمالشبيبيمعهمإلىمنطقةالزبداني
وحواء البوسني، حواء الساري، حواء الزياني، حواء الحواءات: من الكم هذا وذكر
الفارسي حواء سألت اللحظات تلك في األكل! عن فكفوا الجميع شهية سّد الكرخي،

الجميع:

الصينية! أمأرفع هلتواصلوناألكل -

ارفعيها!قالزوجها. -

الشبيبي. وأنت!سألتمتوجهةآلدم -

الشكًرا،لقدشبعت! -

أمامزوجها. تأكلشيًئا،عّقبتبحنانحاولتكتمانه لكنكلم -

أكثر. شكًرالك،الأشتهي -

تتبعها المطبخ إلى واتجهت أمامهم من الفطور صينية رافعة الفارسي حواء قامت
هاتفها يبدو لكن الزّياني، بحواء االتصال يحاول وهو الشبيبي آدم انزوى بينما ضيفتها،
المغدورة، الكرخي حواء إلى وشوق حزن اجتاحه فقد التنك أبو آدم أما مغلًقا، كان

فانطوىمعذكرياتهعنها.

يكون أن محاولتهما من الرغم على أسماعهما إلى يصل المرأتين همس كان
الالتي النساء هاتيك عن مستفسرة تسأل الضيفة العذابي حواء وكانت خفيًضا، صوتهما
آدم يريد الالتي الساري وحواء الزّياني حواء على ورّكزت الحديث، في ذكرهن ورد
عن باقتضاب الفارسي حواء لها فذكرت األخرى! عن والبحث إحداهن مقابلة الشبيبي
اغتيالها تم وقد التنك، أبو آدم من تتزوج أن قبل لديها تعمل كانت بأنها الكرخي حواء
قبلشهرينونصفتقريًبا،أمابقيةالحواءاتفواحدةيسعىآدمالشبيبيأنيرتبطبهاكي
تعيش جزائرية ألنها الجزائر، أو المغرب إلى معها والسفر سورية من الخروج يستطيع
أكثرمنعشرسنينولكنهتوفى!فقالت المغربكونهاكانتمتزوجةمنمغربيمنذ في
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بإمكانيذلك؟! لبنان،وسألتصديقتها:هل تريدأنتعيشفي إنها العذابي حواء

وكأنهما متسائلة، نظرات البعض بعضهما مع التنك، وأبو الشبيبي اآلدمان، تبادل
أفاقاحينماوصلهماماسألتهالضيفةعنرغبتهابالسفرإلىبيروت،وإمكانيةتحققذلك!

المرأةوسّرها! وكأنهماكانايفكرانسويةفيغموضهذه

على بدا شيًئا، تقوال أن تريدان وكأنما جلستا اآلدمين، حيث إلى المرأتان أقبلت
الفارسي حواء بادرت فجأة، فصمتا، بالحديث منهما أية تبادر أن ينتظران أنهما اآلدمين

بالسؤال: متوجهةلزوجها

بيروت! إلى هليمكنأنتسافرضيفتناحواء -

طبًعايمكنهاذلك! -

تريدذلكبأسرعوقت،هلهذاممكن؟ هي -

التأشيرةأوال! تلزمها طبًعاممكن،يمكنناأننسأل،إنكان -

الغد. اليومقبل تريدذلك هي -

العجلة،يمكنناأننسألأواًل. ِلَمهذه أف، -

كانالحواريجريبينحواءالفارسيوزوجهابينماظلآدمالشبيبيوحواءالعذابي
صامتين،فجأةوعلىغيرتوقعمنالجميعانهارتالضيفةبنشيجأثاراستغرابالجميع،

الجميع: وبعدلحظاتبدأتبسردحكايةفاجأت

يقتلوني. أنامطاردة،وأخافأن -

ضيفتها، قالت مما متفاجئة وهي الفارسي حواء سألتها يقتلك؟ من يقتلوك؟ -
واستشعرتخوًفا.

أخوتيوأبي! -

الفارسيبتوجس. لماذا؟سألتحواء -

أنافيحمايتكم،وأرجوكممساعدتي. سأرويلكمكلشيء، -

التنك. أبو آدم بالتأكيدلمساعدتك،قال إلىحكايتكأواًل،وسنسعى لنستمع -

جزء بأي تفكر أعماقها في كانت لكنها بتذلل، الجميع وجوه إلى هي نظرت
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بشكل عيناها امتألت فجأة معها، سيتعاطفون أو سيصدقونها وهل ستبدأ، قصتها من
لم للحظات، نشجت المطاردة، الضحية دور تمثل ربما بأنها اآلخرون ظن حتى سريع
بالحرج فشعروا الصامت بالنشيج استمرت لكنها عنها، عينيه يرفع أن منهم أي يستطع
توقفت فجأة ستقوله. لما للتهيؤ فرصة أنفسهم يمنحوا كي للحظات رؤوسهم فنكسوا
كيف استغربوا بالمباالة. المرتبكة وجوههم إلى ونظرت رأسها رفعت النشيج، عن
استطاعتأنتتحولمنحالإلىحال،بعدلحظاتبدأتترويحكايتهابصوتمحايد

وكأنهاتتحدثعنشخصآخر:

عملي، على يوافق لم والدي لكن أعمل أن أردت الجامعية دراستي أنهيت بعدما
مضايقات إلى عام بشكل المرأة تتعرض كيف العراق في العمل أجواء يعرف ألنه ربما
ممانعة زوجي يبد لم زواجي بعد لكن معها، يعملون الذين الرجال قبل من وتحرش
المتزوجين، غير األخوة من اثنان لديه هو أهله، بيت في نعيش حينها كّنا عملي، من
يعيشونمعنافيالبيت،أحدهمامهندس،واآلخرعسكريبالشرطةاالتحادية،والحقيقة
شكل بأي حاجته يقضي أبًدا، بي يهتم وال يهملني كان زوجي، مع مرتاحة أكن لم أنا
كنت الدولة، دوائر إحدى في أعمل أن وقبل أهله، بيت في صرت حين لذلك وينام،
المالبس وغسل الطبخ إلى البيت وتنظيف الغرف ترتيب من البيت في شيء بكل أقوم
يمتدح أخذ المهندس األخ أن إال يرضيهم، هذا يكن ولم بكلشيء، أهتم كنت وكيها،
أميل نفسي ا،ووجدت يسّرنيجدًّ كانهذا الجميع، وأمام علًنا وتنظيفي عمليونشاطي
إالمنخاللمديحي. لكنهاليكشفعنذلك يحبني أنه بلأحسست المهندس، لألخ
وجودي بأن خصوصية، أكثر مديًحا يستخدم كان وللحظات أحياًنا ننفرد كنا حين بل
كانت كما كالم، من ذلك شابه وما فيه، بوجودي سعيد وأنه جميلة روًحا البيت منح
السيما بغريزتي، ذلك معنى وأعرف متزوجة امرأة وأنا والحب، بالرغبة مليئة نظراته
صاريتحينالخروجمنعملهوالرجوعإلىالبيتقبلوصولزوجيوأخوهاآلخر،تأكد
وأحياًنا قاطًعا، رفًضا يرفض فكان لتزويجه يسعون واألخوة األم كانت حينما حبه لي
بها، فسأقبل أخي زوجة حواء مثل واحدة لي تختارون لو فيها يقول عبارة منه تفلت

جدواليواحدةمثلها!

مقبلون بأنهم الشبيبي آدم بال في خطرت حتى األخ عن تتحدث بدأت أن ما
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يجلسان اللذين بزوجهاوصديقه الفارسي حواء فّكرت بينما وهابيل، قابيل قصة لسماع
أما لها، بالنسبة غامضة التيصارت المرأة هذه ترويه مما القريبة لقصتهما ليستمعا اآلن
جرى كما جرى ما رواية في أكثر تتجرأ هل نفسها تسأل فكانت العذابي حواء الضيفة
نفسها إذالل في كبيرة برغبة مدفوعة كانت لكنها أمامهم، صورتها يشوه ال ما تختار أم

اقترفته،فواصلت: الذي والكشفعنسلوكهاوكأنماتستغفرعناإلثم

إهمال بسبب وأخذُت بالرجولة، ومفعًما ذاشخصية، المهندس، حماي، كان -
أتوجهبكلمشاعريورغباتينحو لنفسيتيولرغبتي زوجيليوعدممراعاته
أغريه،السيماوكما أن بلبسيوزينتي،وأحاول أهتم المهندس،فصرت األخ
غرفة في يجلس حين فكان الرسمي، الدوام انتهاء قبل عمله يغادر قلتصار
عن كاشفة التنظيف، بقصد أنحني أمامه، أصير هناك، إلى أذهب االستقبال
صدريونهديالمثقلينبحكمفتحةالثوبالواسعة،أوحينماكنتأبدأبغسل
ثوبي ساحبة وأنحني البلل تجنب بحجة ثوبي أذيال من جانًبا أرفع األرضية
جنسيًّا، إلثارته أسعى خبيثة، كنت وبصراحة مؤخرتي، تقاسيم يبرز كي بشدة
ألفالم أقراًصا يترك أنه إلى انتبهت ألني ذلك، إلى سعى أيًضا هو وربما
يعرف هو وطبًعا غرفته، وترتيب لتنظيف أدخل حينما فراشه على جنسية
الذي بالجهاز األفالم تلك أرى أحياًنا وكنت غرفته، لتنظيف سأدخل أنني
في الوقت طوال التي العجوز، أمه تنتبه ال كي الصوت، وأخفض غرفته، في
وهو السيما واضحة، جنس ودعوات صامت حوار بيننا كان تصلي. غرفتها
وهذا الجهاز، قرب الرف على وموضوعة مرتبة الجنسية األفالم أقراص يرى
اهلل أستغفر وربما الفاضحة، أغلفتها األقل على وشاهدت رأيتها بأني له يعني
يقترب زوجي كان حينما هو أتخيله كنت بأنني اآلن أعترف حينما قولي من
اإلثم أتجاوز لم إنني المهم بالراحة. أشعر أكن لم أيًضا لألسف لكن مني،
قبل مني يئس وحينما إثارته، جنسيًّا، بتعذيبه ألتذ كنت نفسي، أمنحه لم معه،
أبين أن تتصوروا آثاميكيال أعترفلكماآلنبكل أقاربهم. فتاةمن بخطوبة
واستمتاع. ورغبة بوعي ذلك أفعل كنت ضحية، لست ال، ضحية، بأني لكم

أيًضا. أحتاجتفهمكموليسعطفكم،ألنيمذنبة
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آثمون كلنا المسيح. قال هكذا بحجر، فليرجمها خطيئة بال منكم كان من -
ومذنبونبهذاالشكلأوذاك،كلناخطاةتائهونعلىظهرهذاالكوكبالبائس.

عرفان نظرة إليه فنظرت شخصيًّا، له روته ما يستذكر وهو الشبيبي آدم قال هكذا
الشبيبي آدم قاله ما فهمت لكنها الفارسي، حواء لها انتبهت الدفينة، والرغبة بالود مليئة
إليهوكأنهاتسبرأعماقه،وسمعتصديقتها أيًضا،نظرت بأنهموجهلها،ودعوةخفيةلها

تواصلحكايتهاوجرأتهافياالعتراف:

ألنني فعاًل، عاقبني قد هو وربما ليعاقبني، الخطوبة على وافق إنه أحسست -
صرتكالمجنونة،صرتأسعىإليهبكلالسبلكيأكونأمامه،أوأدخلمعه
ونكون يأتي حينما أحاول إثارته، في أبالغ صرت بل حديث، أو نقاش في
وحدناأنأكشفماأستطيعمنجسدي،أكشفبأيةحجةعنساقيوصدري،
كنتأتمنىأنيتجرأكأخيهالسكيرليحضنني،لكنهلميفعل،إلىأنجاءذات
الخطبة، فسخت لقد وقال: مني، مقربة على ووقف المطبخ، علّي دخل يوم،
جرى الذي ما أعرف ال أخرى! امرأة مع نفسي أتخيل أن أستطيع أعد لم
له: قلت له، ظهري وقفتي، في زلت ما وأنا له فقلت اللحظات، تلك في لي
التي األم تأكدتمنغرفة ماجرى، قليل،وهذا بعد لغرفتك،وسآتيك اذهب
بالكامل، تعريت الباب وعند غرفته، باب أغلقت إليه. وذهبت نائمة، كانت
نفسي منحته أيًضا، لذة بأية معه أشعر لم لكنصدقوني، الذيجرى، وجرى
لرغبةجسديةحاميةعندي،كنتأحبحبه تعويًضاعنفسخخطوبته،وليس
باللذةحتى أشعر لم لكني امرأةحارة، أنا نعم، نعم، منحاجتي، أكثر ولهفته
زوجته، وصرت أعرف، ال أيًضا، بالذنب شعور بسبب ربما هذا، حبيبي مع
أاّل حرصت طفاًل، ننجب أن زوجي أراد حينما لكني يوم، كل إليه أذهب
طبًعا األولى. ابنتي ولدت وهكذا حرام، ابن يكون أاّل طفلي أردت يمسني،
األبالكبيرلميرحببهاألنهابنت،كانيكرهالبنات،وأخذينتقدزوجيبأنه
يعرف من هناك أن اكتشفت يومغريب، أنجاء إلى المهم، فحواًل. ينجب ال

بعالقتنا!

الضيفة توقفت الشبيبي، آدم موبايل من هاتفية رسالة جاءصوت اللحظة تلك في
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ارتسمت الرسالة، يقرأ وهو الشبيبي آدم إلى الثالثة نظر للحظات، حكايتها سرد عن
القلقعلىوجهه،رفعرأسهنحوصديقهوقال: مالمح

حلب إلى توجهت باكًرا إليها أذهب لم وحين كثيًرا، انتظرتني الزّياني حواء -
لزيارةضريحشيخاإلشراقشهابالدينالسهروردي،وتدعونيإلىااللتحاق

إلىهناك! بها
لالنفجار قابل وهو ا جدًّ متوتر الوضع بأن تسمع ألم آدم؟ يا تذهب أين إلى -
السابقة، اإلخوان تنظيمات حيث المناطق تلك في السيما لحظة، أية في
التنكموضًحا. أبو آدم انتظرحتىتعود!قال الجدد، وتنظيماتاألصوليين

ستزور هي تذهب، ال هنا، ابق واألوضاع، الظروف هذه بمثل تغامر لماذا -
الفارسيمؤيدةزوجها. الضريحوتعود،قالتحواء

أنهربمامنالمشتبه التيتلمسهافيصوتحواءالفارسي،وتذكر سّرتهنبرةالقلق
البالد،وقالبهدوء: إلىخارج الفاشلة التسلل بهمفيمحاولة

البقاء. أنتمامحقان،علّي ربما -
الزبداني. إلى أنهيمكنكأنتذهبمعنا هذايعني -

لها: النظراتمعصديقتها،فقال تتبادل الضيفةذلكوهي قالت
إلى تذهبي أن أردت أنك ناهيك حكايتك، تكملي أن قبل ليس لكن ممكن، -

اليوم. بيروت
بماألحتعليهقبلقليل،وقالت: الضيفةحينذّكرها ارتبكت

من التأشيرة ضرورة عن االستفسار ويجب سهاًل، ليس األمر تقولوا، ألم -
أيديكم. بين أناأضعنفسيوماجرىلي أماعنحكايتيفها عدمها،

التنك. أبو طيبأكملي،قال -
حواء قالت شيء! أي علينا تقّصي أاّل فيمكنك بالحرج تشعرين كنت إذا -

بتعاطف. الفارسي
أن الواجبعلّي أنهمن أمامكم،أشعر بذنوبيوإثمي أعترف أن ال،ال،يجب -

إليكم،ولماذاأطلبمساعدتكم! التجأت تعرفوالماذا
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أمامنا. المهمتحدثيبراحتك،معأنكلستملزمةبذلك لكماتشائين، -

المهم،لقدرويتلكمكمتذوقت بالراحة، أمامنفسي،هذايشعرني أناملزمة -
بوجود شعوًرا منحتني ربما وإنما كلذة، بها أستمتع لم أني بيد الخطيئة، ثمار
كالنا لكن زوجي، من العكس على بحب، ويحتضنني بي ويهتم يحبني رجل
لألخ بالنسبة مفضوحة كانت العالقة هذه أن إلى ننتبه لم عالقتنا حمى في
طريق وعن دراسته، ينه لم الذي األخ الشرطة، جهاز في العسكري اآلخر،
وقذر السكير، هذا العائلة، قبل من المدلل الفاشل شرطيًّا، صار الواسطة

أمهوالأخويهوالحتىوالده. الذيكاناليحترمأحًدا،ال اللسان،هذا

تريد وكأنها هي بدت بينما تواصل، أن ينتظرون اآلخرون ظل للحظات، صمتت
أنهاحاضرةفيذاكرتها،بعدلحظات التيكانواضًحا تقفزعلىمشاهدفيحكايتها أن

ينتظرونها،فواصلت: إلىأناآلخرين انتبهت

البيتدائًما،مثلزوجي،بحكمطبيعةعمله يأتيإلى كانهذااألخالسكيرال -
األخ لهذا أضمر لم شخصيًّا أصدقائه. مع والسكر المالهي في لياليه وقضاء
أيةمشاعر،كنتأهتمبهكأخلزوجيالأكثر.بالمناسبةأنالمأتحّدثعنوالد
النظام بجيش نائبضابط كان وزوجي، أبي مثل أيًضا، فهوعسكري زوجي،
السابق،متقاعداآلن،لكنهكانشخًصااليطاق،كلمحاوالتيإلرضائهباءت
إذا زوجي، يحب ال وكان أوالده، بين تعامله في يفّرق بطبيعته وكان بالفشل،
لمأقلإنهكانيكرهه،فهويعتبرهضعيفالشخصية.كراهيتهلزوجيانعكست
لوال أعرفسببه،وكانتحياتي بغضبال لي ينظر كان يكرهني، فكان علّي،
انتبه فاجًرا، فاسًقا، السكيرجريًئا، األخ كان تطاق، ال المهندس وجودحماي
لم لكنه أعرف، ال ا، سرًّ غرفته أدخل بأني انتبه وربما نحوي، ونظراته ألخيه
بكتفه يلمس أن يمرمنجانبييحاول فمثاًلكانحين بي، التحرش يتوانعن
بي، االحتكاك إلى يضطره بحيث الضيق من الطريق وكأنما نهدي ذراعه أو
إرادي، وال عفوي األمر وكأن بكفه سرتي تحت ما يلمس أن حاول ومرة
بهامن أقوم التيكنت لبسي لي،ولجسديوطريقة انتبه أيًضا األب أن ويبدو
بطريقةمفاجئة،وأخذيشتمني المهندس،وذاتمرةغضباألب أجلحماي



309

أتحمل،زعلتوغادرت أن تربيتي،ولمأستطع لمتحسن التي ويشتمعائلتي
لكن السترضائي. يأت لم زوجي حتى شهًرا، بقيت أهلي، بيت إلى المنزل
تأثرت لحظتها البيت، إلى ليرجعني المهندس حماي جاء يوم ذات الغريب
ألنزوجي،معأنيالأحبه،لميأتبنفسهإلرجاعي،وفيالوقتنفسهكانت
المهم، المهندس، لحماي مشتاقة البيت عن فيه ابتعدت الذي الشهر خالل
ازداد الوقت بمرور لكن هو، أجله من عدت أنني بعمق أشعر وأنا معه عدت
لزيارة األموزوجهاذهبا فارًغا،ألن البيت كان بي،ومرة السكير األخ تحّرش
أحدالمراقدالمقدسة،وكاناألخالسكيرفيإجازة،وهوفيالبيت،صحامن
تفكيري في غارقة وكنت الصحون، بغسل مشغولة المطبخ، في كنت النوم،
بأنههو نفسي أشعر أهليصرت بيت بعدعودتيمن الذي المهندس، بحبيبي
بصراحة لكم أتحّدث أنا بيننا. تالمس أي وجود عدم من الرغم على زوجي
من علّي يضغط ضخم بجسم شعرت فجأة المهم، لصورتي، تجميل ودونما
في برقت بقوة، علّي ضاغًطا الخلف من احتضنني قوي، جسد بقوة، الخلف
األخ وجود عن ساهية كنت ألني المهندس، حماي حبيبي أنه للحظة ذهني
إلى عدت أفقت، صّحاني، االحتضان وعنف قسوة لكن البيت، في السكير
متهيًجا، السكير األخ فرأيت التفت يحتضنني، الذي الشخص فدفعت نفسي
أعرف ال أنني تظنين أنت لرضيتي، المهندس كان لو فززت، لماذا لي: وقال
أناُصدمتحينسمعت بذلك. يعرف أبي فحتى أنت، غبية بينكما، يجري ما
إلىغرفتي أسرعت أناقشه، لم مباشر، تحّرش بهمن قام ما منه،ونسيت ذلك
بأنه لي وقال بهستيريا، علّي الباب يطرق فجاء نفسي، على الباب وأغلقت
إلى يحولحياتي نفسيسوف أعطه لم وإذا يشتهيني، وإنه معي، ينام أن يريد
يحبني، بأنه لي ويقول يتوسل، أخذ فجأة أجبه، لم زوجي، وسيخبر جحيم،
كالًما وقال و... و... و... معي يمارس بأنه يحلم ألنه النوم يستطيع ال وإنه
الغبي، فاسًقاوداعًراعنيوعنتفاصيلجسدي،وعنأخيهالمهندسوزوجي
ظلألكثرمننصفساعةيهددويتوسل،إلىأنتعب،وأحسأنهذهالجولة
الوضعوخرجتمسرعة،غادرت فاستفدتمنهذا إلىغرفته، فعاد خاسرة،
المرة، هذه زوجي جاء أهلي. بيت في لشهرين بقيت أخرى، مرة البيت
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فاشترطتعليهبأنأعيشفيبيتوحدي،ووافق،السيماوأناكنتفيأشهر
شأنه، من والتقليل له األب معاملة سوء من أيًضا تعب وألنه األخيرة، حملي
زوجي استأجر وهكذا، بأشواط، أبيه من مرتبةعسكرية أعلى زوجي أن علًما
مشتماًلصغيًرابالقربمنأهلي.ارتحتألنأميأخذتتساعدنيفيالعناية
إحدى في أعمل بدأت وأنا السيما األولى، أشهرها في كانت التي بطفلتي
ابنتي آخذ ذلك،فصرت يعترضعلى لم فإنزوجي قلت الدولة،وكما دوائر
قصة عملي وقصة العمل، إلى وأذهب بها، أمي تعتني حيث أهلي، بيت إلى

أخرىالتقلمعاناةمماعشتهفيبيتأهلزوجي.

اندمجتمعحكايةصديقتها. أنها بدا التي الفارسي كيف؟سألتحواء -

ربمالمأذكرلكمأننيخاللفترةالشهرينالتيزعلتفيهماقدمتطلًباللعمل -
إحدى في تحتاج الوزارة بأن خالي زوجة من سمعت ألني العدل وزارة في
كانت معي. أمي جاءت المقابلة موعد حددوا وحين موظفين، إلى مديرياتها
المقابلةبمقرالوزارة،علًماأنالوظيفةبمديريةليستفيمبنىالوزارة،قابلني
لي قال وإنما كثيًرا يسألني لم األحمدي، آدم اسمه الوزير بمكتب شخص
الوزارةوإنما أيةمديريةخارج إلى بأنهأعجببيولنيرسلني بجرأةأخافتني
القاسية أبي معاملة ربما والحقيقة منه، قريبة أبقى كي الوزارة داخل سيبقيني
أيرجل، من اهتمام لفتة أو مديح أي لتقبل دائًما يدفعني لي زوجي وإهمال
بهوسايرته،ال برقةوهدوءفربماكنتقبلت السكيرعاملني لوأناألخ وربما
الوزير بمكتب المسؤول ذاك نسبني الوزارة، في الدوام بدأت المهم، أعرف،
نهاية في عنوة المهجرين العراقيين اليهود أمالك بإحصاء مختصة لجنة إلى
والموجودين حساسة لجنة يعني عامين، بمدراء محاطة وكنت األربعينات،
أيًضا، اللجنة في قابلني الذي المسؤول ذلك ورأيت السن، في كبار كلهم
حزب حصة من كانت فالوزارة متدين، موظف مع مشاركة غرفة أعطوني
المهم، الحزباإلسالمي، المنتمينلذلك الموظفينمن إسالميحيثأغلب
هذاالشخصالذياسمهالشيخآدمالهاديكانمنالوقاحةبحيثأخذيتغزل

أتزوجهمتعة! بجسديمباشرة،ومرةطلبمنيأن
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بمايشبهصرخةاستنكار! الشبيبي آدم انطلقتمنفم ماذا؟ -

إلحاحه من الرغم وعلى الشيخ هذا من عانيت اليوم..المهم، عراق هذا نعم، -
الدوام من إجازة آخذ أحياًنا كنت ألنني له، أرضخ لم فأنا المبطن وتهديده
أللتقي البيت إلى أرجع لكني كالعادة لديهم ابنتي فآخذ أمي، تعرف أن دون
الموظف هذا تجرأ يوم وذات وهكذا، بيتي، في يزورني المهندس، بحماي
اغتصبني، فلربما وزارة في وجودنا ولوال دفعته، يدي، من فمسكني الشيخ
لدي كانت الفترة تلك مني.وخالل ويئس تعب أن إلى استمروضعي وهكذا
صديقةفيقسمآخرتأتيلزيارتيفيالمكتبأثناءالدوامالرسمي،كانتغير
متزوجة،وحينمارآهاالشيخآدمالهاديأعجببها،كانتترتديثيابهابطريقة
طالبة الهادي آدم الشيخ إلى الصديقةوتوجهت يومجاءتهذه مغرية،وذات
منهخدمةما،ولميصّدقهذاالشيخهذهالفرصةالمواتية،فطلبرقمهاتفها،
مقابل متعة تتزوجه بأن الهاديساومها الشيخ بأن أخبرتنيصديقتي، فترة بعد
يريد ال بأنه فأجابها باكر، بأنها متحججة فرفضت لها، سيسديها التي الخدمة
بأنها صديقتي أخبرتني وقد أخرى، بطرق يتعاشرا أن ويمكن بها، يدخل أن
الشيخ أم تكذب هي فهل أرادت، ما لها أنجز فإنه فهمت كما لكن رفضت،

استفاقضميرهفجأة؟!

التنكغاضًبا،وكأنهيتحدثمعنفسه! أبو آدم أوغاد،سفلة!تمتم -

سأقوللكمشيًئا،خاللفترةوجوديفيتلكالوزارةكنتأشعربشكلمباشر -
أوغيرمباشربأنجميعالرجال،وبعضهمملتٍح،شيوخوسادة،ُكلهمكانوامثل
للحفاظ يوافقن وبعضهن الموظفات، بقية ومع معي للنوم يسعون الوحوش
علىوظائفهن!خاللسنةوعشرةأشهرمنوجوديموظفةفيالوزارةأنجبت
كنت ألني حماي، من وليس زوجي صلب من أنه لكم وأقسم الثاني، طفلي
عملي في الفترة هذه خالل المهم، زنا، أبناء أطفالي يكون أاّل على أحرص
اللجنة أعضاء من كل وإنما لجدارتي ليس بالمكافآت أغرقوني الوزارة في
وهلل وبعضهم جسدي، على والحصول مني االقتراب إلى بطريقته يسعى كان
معسول، بكالم أمدحه أن أو نظراته، تقبل أو له باستلطافي يكتفي كان أقول
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ماكرة، بأنني نفسي أعرف أنا بل مالًكا ولست بريئة لست بأنني لكم وأعترف
أكذبعندماأريدذلك،وأعرفكيفأتالعببعقولهؤالءالمؤمنينوحّجاج
من نفسي أنقذ كي مكري بلوصل منهم، نفسيألحد أمنح أن دون اهلل بيت
تحرشاتهمانتميتلهذاالحزباإلسالميالذيوزارةالعدلمنحصتهوذلك
األشهر هذه كل وخالل فيه، قيادية عضوة كانت التي خالي زوجة طريق عن
بعضنا على نسلم ال صرنا حتى الهادي آدم الشيخ وبين بيني العالقة توترت
بينمانحنفيغرفةمكتبواحدة،وذاتيوم،وقبلنهايةالدوامبساعةتقريًبا،
قامهذاالشيخ،وأغلقالباب،ثمجلسعلىمكتبه،وقالليبأنهاليستطيعأن
يكونمعيفيمكتبواحد،فهويشتهيني،واليستطيعأنيسيطرعلىشهوته
لذلكوألنهرجلمؤمنواليريدالحراميطلبويكررطلبهبأنيتزوجنيزواج
واحدة، ساعة في ويطلقني يتزوجني واحدة، لساعة ولو واحد، ليوم ولو متعة
ذمة وعلى متزوجة أنا شيخنا يا له فقلت لوقاحته، ُصدمت المكتب، في وهنا
رجلوهذااليجوز،فأخذيضحكبهستيرياوقالبابتذالاليتناسبمعادعائه
اإليمان:عادي،هويسمىزواجمتعة،يعنيمجردمتعةوبوسوحضنوإيالج،
خفت بل قاطًعا، رفًضا رفضت وبوقاحة، مرة من أكثر طلبه وكرر بل وألّح
عند آخر مكتب إلى وذهبت حقيبتي فأخذت المكتب، في باغتصابي يقوم أن
صديقتي،وبعديومينمنذلكأرسلالمديرالعامللجنتنابطلبللمثولأمامه،
الهادي آدم الشيخ قولك؟ فما متهمة، بأني بالقول بادرني مكتبه وحيندخلت
والتجسس العراق، في المتروكة اليهود أمالك عن أخبار بتسريب يتهمك
اللجنةوعملها؟!صدمنيكالمه،فطلبتمنهأنيشكل المعلوماتعن وجمع
مجلستحقيقيألنيأعرفنفسيبريئةمنكلهذا،وكانفينفسيأنأفضح
الفاسق،لكنهملميشكلواأيمجلستحقيقيوإنمابداًلعنذلك الشيخ هذا
نفسيوخوف فيصراع تقريًبا أشهر العمل،وهكذاعشتستة تمفصليعن
لحبيبي، سوى لزوجي، وال ألهلي البوح أستطيع أكن ولم التهمة، هول من
السيما طعمها، فقدت حماي مع عالقتي حتى وبصراحة، المهندس، حماي
يأتيني وصار لي حبه فقد أنه أحسست ألنني الثاني، طفلي ابني، والدة بعد
لكني أكثر، وليس عاهرته أننيصرت شعرت حتى ويذهب، فقط، معي لينام
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اندفعت أنني أننيتورطت،وفكرتمعنفسي لمأستطعأنأرفض،أحسست
ولو أعمل، لم ألني وقتي ووفرت أهله، بيت في الكراهية جو بسبب نحوه
اهتمامه انتباهي لفت وال له اهتممت لما منفصل بيت في أنيعملتوعشت
أشتكي أن خالي زوجة شجعتني العمل عن فصلي فترة خالل المهم، بي،
في الحزب بمندوب ملتوية بطرق والتقيت فعاًل، بذلك وقمت الحزب، عند
أولها من القصة له ورويت الخضراء، المنطقة في يسكن كان الذي البرلمان
إلىآخرها،وهددتهبشكلغيرمباشرومبطنبأنهإذالمتحلقضيتيويعادلي
عشائرية، قضية وسأجعلها بل شيء، كل وأفضح للصحافة سأتوجه اعتباري
ويبدوأنهذهالفكرةالتيجاءتنيفيلحظةغضبقدأرعبته،فهؤالءيخافون
من أكثر النافذ الحكم هي صارت العشائرية واألمور واإلعالم، العام الرأي
أفهمتهم شكواي، سر يعرفوا لم وزوجي أهلي طبًعا نفسها، الدولة قرارات
فصلي، قرار أحقية وعدم وضعي للحزب أشرح أن ويجب فصلوني بأنهم
هناك كان وإنما وحده يكن لم لحظتها المسؤول هذا أن حظي حسن ومن
هناكمصادفة، كانوا المكتب في معه نفسه الحزب بارزونمن ثالثةأشخاص
بأنهسيرجعليحقي،وفعاًل،بعدأقلمن فوعدنيهذاالمسؤولوأمامهؤالء
منسكني قريبة العقاري، بالتسجيل فرعية دائرة في لكن للدوام رجعت شهر
الفاسدة. الدولة دوائر أروقة في رحلةجديدة منجديد بدأت بدقائق،وهكذا
وذاتمرةكنتقدنشرتصورةابنيعلىالفايبر،فإذابمديريالجديديدخل
لحظتهاشكرته أمه، مثل ابنيحلو بأن فيها يقول ليجملةغزلية علّيويرسل
يريدمن ليوال يرتاح بأنه لي وقال بطلبي أرسل التالي اليوم ذوقه،وفي على
يوميًّا، الفايبر على معي يتواصل صار ثم غيري، أعماله بعض ينجز أن أحد
أخفيكم، وال والنصائح، والحكمة، بالدعاء مليئة ورسائل نكات، لي يرسل
قياديًّافيحزبنا،شخصيةذاتهيبة،وكان لقدأحببتشخصيته،كانمسؤواًل
هوالمسؤولعنلجنةالحجوالعمرة،كانداهية،فقدجّرنيللحديثمعهعن
الوقت مرور ومع يهاتفني، وأخذ به، متعلقة نفسي ووجدت حياتي، تفاصيل
تواجد أوقات مني يعرف وكان بالهاتف، الجنسية عالقتنا وبدأت أحببته،
زوجيفيالخفاراتالليليةلذاكنتأقضيالليلسهرانةمعه،ربماستحكمون
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الجنسية للممارسة أرتاح كنت إنني لكم قلت ما إذا قاسًيا أخالقيًّا علّيحكًما
وليس االفتراضي، بالجنس أستمتع كنت مرة فألول الهاتف، خالل من معه
لكم، وأقسم لكن المهندس، حماي مع أو زوجي مع الواقعية بالممارسة
يلتقيني بأن المستميتة محاوالته رفضت فقد معه، استمتاعي من الرغم فعلى
أبرر أن هنا أريد أبًدا،ال أوافقه لم أختاره، أيمكان أو ما،فيشقته فيمكان
بكل الهاتف على معه ألهث وأنا تأنيبضمير بأي أشعر لم حينها شيًئا،ألني
سأقبل ربما بأنني وفكرت نتن، مستنقع إلى أنحدر أنني أحس وكنت إباحية،
االفتراضي الجنس يعتبر ألنه يطلبه لم لكنه ذلك، طلب لو المتعة زواج معه
اإلنقاذ وجاء الفعلي، اإليالج لشرط شرًعا يفتقد ألنه زنا وليس حراًما ليس
المهم تبعدعناألولىكثيًرا، إلىدائرةأخرىال نقلي أمر مصادفة،حيثجاء

الكارثة! إلىأنحّلت الهاتفلكنليسمباشرة، انتهتقصتيمعهعبر
كارثة؟! -

سألتحواءالفارسيذلكبينماكاناآلخرانمبهوتينمنجرأةهذهالمرأةوحديثها
إليها! ينتميان التي البالد الفاضحعننفسها،وانحطاطهذه

يسهل يهن ومن القتل، يعتاد فإنه مرة يقتل َمن قال من صحيح كارثة، نعم، -
الخيانة! تعتاد فإنها الشاعر،ومنتخون الهوانعليهكماقال
لذاقاطعتهاسائلة: الفارسيمنجملتهااألخيرة، انزعجتحواء

أيةكارثةحصلت؟! ماذاجرى؟ -
أّيما تجد فلم روت، لما تقبلهم كيفية لتستقرئ اآلخرين وجوه إلى الضيفة نظرت

أكبر: بثقة أواستنكاروإنمافضولهادئلماسترويهفواصلت انزعاج
أتواصل ولم زوجي أهل عن ابتعدت منفصل بيت في استقراري لحظة منذ -
منهم أحد يأت لم ابني ولدت حينما حتى فقط، العيد في أزورهم معهم،
في الذي المهندس حماي طريق عن تصلني كانت أخبارهم لكن ليباركني،
خالل يومي شبه بشكل يأتيني صار ثم مرتين، األسبوع في يأتيني كان البداية
زوجي كان الفترة تلك في المهم، العمل، عن فصلي فترة وهي الستة األشهر
وال لشهرين تدريبية دورة في الشتراكه كامل شبه بشكل البيت عن غائًبا
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كنت يوم، ذات المهم، ليلة، أو لنهار قصيرة إجازة في إال وطفلي، أنا يأتينا،
فعاًل، المهندس،وجاء أنتظرحماي إجازة،وكنت بالدواموطلبت اتصلت قد
نأبه لم الباب، على طرًقا سمعُت نومي، غرفة في القبل حمى في كنا وبينما
ربما الباب، يطرق من ألرى انتظر لحماي فقلت تواصل، الطرق لكن له،
ذهني في يخطر أن المستحيل من كان شيًئا! تحتاج هيصديقتي التي جارتي
لم لذلك الطارقهيجارتي، بأن تلّبسنيحينها يقين أي أعرف فاجأني،ال ما
شل وجه واجهني الباب فتحت حين الطارق، هوية عن الباب وراء من أسأل
السكير العسكري حماي وجه كان عروقي، في الدم جّمد أرعبني، مفاصلي،
واقًفاعندالباببكاملقيافتهالعسكريةمتحّزًمامسدسه،الأعرفكيفأصف
الموقف،كنتفيثوببيتيأشبهبقميصالنوم،كاناالنبهارالممزوجبالشبق
قدشّكالمالمحه.كانيتأملجسديبوقاحةغيرعادية،الأعرفإلىاآلنأن
أن أستطيع ال فأنا وتعابير كلمات من أستخدم فمهما لحظتها، موقفي أصف
بكلمة أنطق لم الكامل، بالشلل أحسست الموقف، ذلك في مشاعري أصف

بنرفزةووقاحة: بينماهوقاللي واحدة،

أالتدعينيللدخول؟ -

ولمينتظرجوابيإذمرقمنأماميداخاًلوكأناألمرتحصيلحاصل،وهكذا -
لحظتها الصالة، على تطاّلن طفلّي وغرفة النوم غرفة باب كان الصالة، دخل
النوم، غرفة من اآلخر حماي يخرج أن ارتعبت إذ الرعب، لحظات تراكمت
وكنتأريدأنأسيطرعلىنفسيكيأعرفكيفأتصرفمعه،فزيارتهغريبة،
وكنتفيالوقتنفسهآملأنينتبهاآلخرفيغرفةالنوملحضورأخيهالسكير
فبعد ومآسيه، نكباته وسر بشري، مصير الفهم سوء لكن صوًتا، يصدر فال
وقال الئقة، غير بطريقة معي يحقق أخذ العسكري حماي جلوس من دقائق

فيهااستفزازلكنبهدوء: ليبطريقة

فدخلت شراءها، أنوي أرض قطعة عن لالستفسار دائرتك في كنت اليوم -
عليها مكتوب الئحة وقرأت لموظفتين، مكتبان يوجد حيث الغرف إحدى
زميلتك لي فقالت مصادفة، عنك سألت موجودة، تكوني لم لكنك اسمك،
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أني مع اهتماًما، األمر أعير ولم مريضة، ألنك إجازة وطلبت اتصلت بأنك
وعند شارعكم، من قريبة الدائرة تعرفين وكما لرؤيتك، بالشوق شعرت
وحّيتني، حييتها ابنك، فيها بعربة تدفع وهي أمك التقيت الشارع منعطف
للدوام، بطفلتك،وتذهبين إليها تأتينصباًحا بالدوام، بأنكمشغولة وأخبرتني
إلى ابنتك تأخذ أيًضا وأنها السيما غيابك حين لطفلك مربية صارت وأنها
أخذت وإنما الدائرة في لست أنك تعرف ال بأنها ففهمت القريبة، الروضة
في تكوني أن أتوقع أكن لم والحقيقة مريضة! أنك بحجة الدوام عن إجازة
قريب لكوني لكن ما، أحد مع ما، مكان في أنت ربما نفسي مع قلت البيت،
البيت في أنت فربما الدوام، عن غيابك منسر لنفسيألتأكد قلت البيت من

تقريًبا! معأحدهم،السيماوأنزوجكغائبمنذشهرين
منحالة فشيًئا شيًئا أتحرر أخذت بأنني أحسست بينما بانتباه، له أستمع كنت -
ومفاصلي، أعصابي إلى يتدفق الدم وأخذ رؤيته، لحظة انتابتني التي الشلل

بالحشرجة: الغيظيتصاعدفينفسي،فقلتبصوتأشبه وبدأ
تريدأنتقولمنوراءذلك؟ ماذا -

بنبرةمستفزة: بالشبق،وقال إلّينظرةوقحةمليئة نظر
بأنيلنأرضىأنتستغفليأخي. أقول أريدأن -

بهبصوتحازم. احترمنفسك،صرخت -
إلّينظرةاحتقاروقالبوقاحة: نظر

إليها ابنتك وتأخذين أمك على تكذبين العائلة، تحترميشرف أن عليك أنت -
المرضية، اإلجازة طالبة بدائرتك تتصلين أنت بينما العمل إلى ذاهبة وكأنك
في أنت فلماذا كذلك كان وإذا إليه؟ الذهاب عليك مشوار لديك هل لماذا؟

تنتظرينأحًدا؟! البيتمتزينةومتعطرة؟!هل
فكي شّلت صفعة وصفعني نحوي قفز حتى به صرخُت أن وما اخرس. -
الصوفا على فوقعت للوراء تدحرجت إذ األرض، على أقع وكدت ولساني،
يستطع فلم فخذّي، من كبير قسم فظهر لألعلى ثوبي وانزاح له، المقابلة
أماميمنجهةأطرافي،وبحركة السيطرةعلىنفسهفقفزحيثوقعت،وصار
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باغتصابي، ليرىجسديمناألسفل،وبجنونهّم لثوبيورفعه يده سريعةمد
فأخذتأصرخبهوأشتمهوأناأكادأموتمنالخوف،ولواستمرلدقيقةأخرى
اآلخر حماي ورأيت عني، ُيرفع رأيته بالذات اللحظة تلك وفي مني، لتمكن
سمع قد يبدو كما كان عليه، ويبصق عني العسكري أخاه يسحب المهندس
كانت العسكري وقميصه!صدمةحماي بنطاله فلبس أخيهوصراخي، حديث
كان المهندس!، أخيه فيوجه الغضب يرى وهو مذهواًل إذوقف ا، كبيرةجدًّ
اآلخر، على حقوًدا شرًسا كان منهما كل أيًضا لكن مصدوًما،خجاًل، كالهما
أنتبه ولم بثوبي، جسدي ألغطي جلستي في أعتدل أن حاولت قد أنا وكنت
العسكرييقولألخيه اللحظات،لكنيسمعتاألخ بينهمافيتلك لماجرى

المهندس:
وتغدر غّدار، ثعلب أنت بينما والخلق، األخالق تّدعي وحقير، سافل أنت -
أنت ربما بل العاهرة، هذه يضاجع كان من عرفت اآلن األكبر! بأخيك بمن؟
رأس على قرنين زرعت لقد والدهما، تكون أن أستبعد ال بطفليها، حّبلها من

العائلة. أخيك،ولوثتشرف
تراجعمنقوتها الذي العسكري وسمعتصوتصفعةقويةهوتعلىوجه -
والتوقع،لحظة العقل تهوروجنون،لحظةخارج للوراء،وفيلحظة خطوتين
لحظة نعمخالل لغوية، أو زمنية مبالغة دون لحظة الزمني، معناها بكل مرت
انهارحبيبي واحدةسحبمسدسهوأطلقرصاصةباتجاهأخيه،وخالللحظة
فلم به، قام ما صدمة هول من القاتل أفاق لحظة وخالل ميًتا، األرض على
بل يندم، لم اإلسعاف، سيارة يطلب لم أخيه، حالة من يتأكد لم شيًئا، يفعل

فّرهارًبامنهولمافعل! أيًضا خالللحظة
ماذا؟قتلأخاه؟ -

خديها على الفارسي حواء ضربت إراديًّا ال بينما ا محتجًّ التنك أبو آدم صرخ
"يبوووووو..."،أماآدم النساءالعراقياتلحظةسماعخبرفاجع،معإطالقكلمة كعادة
العذابي بأيةكلمة،أحّستحواء باردةتجتاحجسدهلكنهلميعّلق الشبيبيفأحسبرجفة

بتعاطفهمااإلنسانيمعها،فواصلت:
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مع بجالجل فضيحة الساعة، تلك في مصيبتي حجم تتخيلوا أن يمكنكم -
أطلق أخذت وفجأة صراخ، دون وجهي ألطم أخذت لحظتها قتل، جريمة
صراخي،وألنيذاتشخصيةقويةفقداتصلتبوالدتيوطلبتمنهاالمجيء
قد مصيبة أن وأدركت صوتي نبرة سمعت حين أمي خافت وعاجاًل، فوًرا
حصلتالسيماحينماعرفتأننيفيالبيتولستفيالدائرة،وخاللدقائق
الخارجي الباب كان ابني، فيها التي العربة تدفع وهي علّي دخلت معدودة
حماي رأت حين مكانها في أمي تجّمدت القاتل، األخ هروب بعد مفتوًحا
في ثقب ثمة كان كثيًرا، دًما ينزف لم أنه الغريب لكن األرض، على مسجى
بالدمكثيًرا.كيفأصفلكمالموقف،أميأخذت صدره،ولميتلوثقميصه

أيًضا،وهيتصرخبي: تلطموجهها

النحسوالّشؤم،ماذافعلت؟ يابومة ماذافعلت -

الباب فأغلقت أسرعت فجأة، نفسها على سيطرْت المجربة، المرأة وبدهاء -
أية دونما الياء، إلى األلف من القصة لها أروي أن مني وطلبت الخارجي،
حد أي إلى أدري وال اإلنسان، على عزيزة الحياة هي كم أدري ال أكاذيب!
اللحظات تلك في االجتماعي، بوجوده ومتشبًثا ومقّنًعا كاذًبا اإلنسان يكون
كنت أني من الرغم فعلى ودنيئة، وكاذبة حقيرة أنا كم وعرفت ذلك، عرفت
مع لكني ا، حقًّ الوحيد وسندي أمي هي تسألني التي وأن كارثية، مصيبة في
أكن لم لحظات! خالل ذهني في تشكلت قصة واختلقت عليها، كذبت ذلك
فيحالةمسترخيةكيأرويلهاكلشيءبالتفاصيلالحقيقية،وألنأميامرأة
بعيدة لقصة العامة الخطوط أروي فأخذت أصدمها، أن أرغب فلم متدينة
حكاية ألروي وهمية حكاية نسجت عندي، من قصة اختلقت الحقيقة، عن
يحبني كان المهندس األخ بأن فأخبرتها فيها، طرًفا كنت التي الجريمة هذه
ويعاملنيباحترام،بينمااألخالسكيركانيهيننيعلًنا،وقدجاءاألخالمهندس
ليستشيرنيفيأمرخطبتهالجديدةمنموظفةأعرفها،موظفةزميلةفيالعمل،
جاء الذي أخاه وتتبع نفسها، الفتاة يريد كان العسكري أخاه أن يبدو لكن
علينا دخل اللحظات تلك وفي زميلتي، لمفاتحة ومساندتي رأيي طالًبا عندي
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أخاه المهندس فصفع الفتاة، حول وتشاجرا نتحدث، ونحن العسكري األخ
العسكري األخ أخرج متهور فعل وكرد ولي، له بالكالم أساء ألنه العسكري
بريبة، إلّي تنظر كانت أمي وهرب... قتياًل، فأرداه أخيه على وأطلق مسدسه

وقالتهاليبصراحة:
أناالأصّدقحرًفاممارويتييابنتبطني،مامعنىأنتأتينيإلىالبيتصباًحا -
آلخذابنتكإلىروضةاألطفالوأعتنيبابنك،بينماأنتهنا؟وتحدثجريمة

يابنت. بيتك؟هلتستهبليني يقتلاألخأخاهفي
لها: البريئةمرةأخرىوقلت أبكيبدموعكاذبةوتلبستدور أخذت -

أناكنتفيالدوامحينماجاءحمايالمهندسإلىالدائرة،وطلبأنيحدثني -
البيت إلى نأتي أن فّضلت لكني مقهى أو مطعم إلى دعاني انفراد، على
إلى وجئنا زمنية، إجازة أخذت الدائرة!، من قريبين ونحن السيما لنتحدث،

البيتوحدثماحدث!
علينا األكاذيب، وكشف الكالم وقت ليس هذا المهم أصدقك، ال ذلك ومع -

أننتصرف!
كان بروايتي، حدث عما موجز بشكل وأخبرتهما وبزوجي بوالدي هي اتصلت
رأى وحين بساعات، قبله والدي جاء اليوم، ذلك من الغد في يأتي أن بزوجي يفترض
له أعترف أن دون شيء كل عرف فكأنه السوقية، األلفاظ بأقذع يشتمني أخذ الجثة،
بكلمةواحدة،واتصلهوبوالدزوجيالذيأشبعوالديوأشبعنيبأقذعالشتائم،ويبدو
العسكري التيرآهااالبن الحقيقية بالرواية اقترف،وطبًعا ما العسكري ابنه أنهعرفمن
بعينيه،ولكنالعائلةمثلعائلتيتماًما،أرادتأنتقّللماتستطيعمنالخسائر،فاعترافهم
إلى والدزوجي لذاجاء الفضيحة، ناهيكعن القاتل االبن يعنيضياع األخألخيه بقتل
لهول احتراًما لهشيًئا، يقوال لم أماموالديووالدتي، رآنيبصقفيوجهي بيتي،وحين
مصابه،وقامأبيبمساعدتهفينقلالجثةإلىبيتأهلزوجي،ولكنقبلأنيرحلوالد

إلّيمهدًدا: التفت زوجي
بما أحًدا تخبري وال تخرسي، أن عليك لك، أقولها لكني وأمك، أبوك هنا -

أنا. ابنياآلخربجريمةقتلأخيه،وإالسأقتلك أفقد أريدأن جرى،ال
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أن إال السجن، ومن الفضيحة من أنقذني تلك بكلماته أنه يعرف األب يكن لم
فتًكا! تنتهوإنماصارتأشدوأكثر فالكارثةلم يتوقفعندذلك، األمرلم

وإنما البيت إلى يأت لم لكنه نفسه، اليوم ذلك نهار منتصف بعد زوجي وصل
أبوه يأتي أن قبل به اتصلت قد قلت كما أمي وأبي،وكانت أمي والتقى أهلي عند ذهب
أنالهابتفصيلأكبر لهمارويته القتيل،لذالميكنأمامأميإالأنتروي لينقلجثةأخيه
مماقالتهلهخاللاالتصالالتليفوني،فاستشاطغضًبا،لميأتعنديليستفسرمنيوإنما

الكبرى! الكارثة إلىبيتأهلهمعوالدي،حيثحلت ذهب
القاتلويعرف أخاه يرى أن أرادزوجي فقد هناك، ماجرى أبي أميعن لي روت
لكن ويشتمني، يشتمه أخذ رآه حينما والده إن وقيل المهندس، ألخيه قتله سبب منه
زوجيأصّرعلىمقابلةأخيه،قيللهإنهفيغرفته،ودخلالغرفة،لكنالجميعكانيقف
اسيقع،وتعالتأصواتاألخوينالغاضبة،فقدكان قرببابالغرفةألنهمتنّبأوابأنشرًّ
السيئة، العسكريالسكيرذيالسمعة ا،ويستاءمنأخيه المهندسحقًّ زوجييحبأخاه
الذي بأنهحمىشرفه له يتحدىزوجيويقول العسكري وتعالىصراخهما،وأخذاألخ
بأطفاله، يشك أن زوجي على وأن شرفه، لوث قد المهندس األخ بأن وواجهه تلوث،
يقتله أن بزوجي أولى كان وأنه صلبه، من أنهم من ليتأكد للفحص يأخذهم أن وعليه

غساًللعارهوليسهو،فجأةُسمعتطلقاتمسدس!
األخ كان بينما بمسدسه ماسًكا زوجي فوجدا الغرفة، زوجي ووالد والدي اقتحم
من منذهاًل يقف أبي كان وبينما الحياة، فارق قد كان دمه، في غارًقا العسكري األصغر
انتبه مسدًسا، وبيده وعاد لغرفته، والده أسرع غضب، لحظة في زوجي به قام ما هول
هو أطلق يمسكه أن يحاول والدي وبينما مسدًسا، يحمل الذي الغاضب لألب والدي

بينماجرحوالدي! النارعلىزوجي،طلقاتعدة،
االبن جثة ترقد بينما بالدماء غارقة ابنيه جثث المشهد، رأى حينما األب إن بل
رأسه على النار فأطلق الهائلة الخسارة هذه تحمل يستطع لم أخرى غرفة في الثالث

منتحًرا!
ويجرح واحد، يوم في بسببي يقتلون أبيهم مع أخوة ثالثة بذلك، سمعت أن ما
يعمل مباشرة الجريمة بعد المجرم دماغ لكم، قلت وكما الفرار، قّررت حتى والدي،
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هاتفيًّا، بالكارثة أخبرتني قد أمي كانت العادي. اإلنسان لدماغ قياًسا مضاعفة أضعاف
سفري، جواز وأخذت ذهب، من لدّي وما مال، من البيت في لدينا ما كل جمعت لذا
ومن أطفالي، من حياتي، من نفسي، من هربت وهربت، سورية، كراج إلى وانطلقت

أشباحقتالي!
ألني تشتمني أخذت التي أمي الهاتف، عبر أمي من شيء كل عرفت قد كنت
وعالقتي سمعتي حول العسكري األخ من سمعه بما أخبرها والدي ألن عليها، كذبت
سأظل وقانونيًّا مني، عائلتي تبرأت فقد أهلي، بين مكان لي يعد لم المهندس، باألخ
مطلوبةللتحقيق،صحيحربماسأبرأمنالتهمةإذاوجدتمحامًياشاطًرا،لكنالفضيحة
ألنهم وأبي، أخوّي أمام وجسدي بوجهي أظهر بأاّل أمي أخبرتني بل ستالحقني،

التيتلوثتبسببي! سيقتصونمنيغساًللشرفهموسمعتهم
أمحواءمصادفة، التقيت إذ نادرة، بينكمحصيلةمصادفة بينكم،ووجودي أنا وها
قبليومينمنهذهالكارثة،وأخبرتنيبوجودابنتهافيسورية،وأعطتنيالرقم،والأدري
في ووضعتها المالحظات، ورق من صغيرة قطعة على الرقم لتسجيل دفعني قدر أي
محفظتي.أناخائفة،وأريدالذهابلبيروت!أحسأنأحًدامنأخوتيسيتعقبنيإلىهنا.
عّما أيشيء يقولوا أن تنتظر العذابي كانتحواء الجميع، ثقيلعلى خيمصمت
استمر يواسيها،ظلواصامتين! أو يدينها، بشيء منهم أي ينطق لم لكنهمصمتوا، روت،

بتوسل: ثقيلة،فقالتلهم الصمتللحظات
أنتمصامتون؟ قولواأيشيء!لماذا -

الشبيبي آدم إلى هي توجهت فجأة مرتبكة، نظرات البعض لبعضهم اآلخرون نظر
وقالتبرجاء:

الكتب! آدم،فأنتكاتبأديب،وصحافي،وقرأتكثيًرامن قلشيًئاأستاذ -
تطلعاآلخرانإليهوكأنمابتوجههاإليهخلصتهمامنتعقيباتقدتحرجهما.وشعر

ارتبك،ثمقال: إليه، بالعيونالستمتوجهة الشبيبي آدم
يقفون العاديين، الناس من أو المثقفين من سواء ونساء، رجااًل الناس، بعض -
ووساختهم قبحهم، من يرتعبون وجوههم، إلى ينظرون المرايا، أمام أحياًنا
يبصقون أعماقهم، قيح من المنبعثة الكريهة الروائح من ويشمئزون الداخلية،
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علىالمرآةالتيأمامهم،وكأنهميريدونالتخلصمنعبءهذاالقبحوالدناءة
أنفسهم، على بصاقهم عند بالراحـة يشعرون لحظتها يحملون، الذي والحقد
للمرايا، يستديرون ذلك بعد لكنهم االعتراف، عند خاطئ مسيحي مثل
غاية في وهم أعماقهم! في النتانة وتلك القبح حاملين الحياة، إلى متوجهين
مرايا مواجهة إلىحين ربما ودونيتهم، بدناءتهم الشعور من متخففين الراحة،
لك موجًها ليس أقوله فما عليك، قاسًيا أكون أن أريد ال أخرى! مرة أنفسهم
رويته ما أما عام. بشكل البشر عن أتحّدث أنا أيًضا، نحن لنا وإنما وحدك،
أصّدقك ال أنني هذا يعني ال هندي، أكشن فيلم وكأنه ُيصّدق، ال يكاد فهو
الحياةوالطبيعةكوارثأشّدهواًلممارويت. أنفي فأناأعرف العكس، على
ا،أناأجدأنكشجاعةفيالحديثعن مسلسلاألحداثالذيرويتهمؤلمحقًّ
ُبحت ألنك بالراحة تشعرين أنك وأعتقد حياتك، غمر الذي الوحل هذا كل
بحميِك عالقتك فحتى فيها، مباشًرا سبًبا لسِت التي المجزرة هذه بأسرار لنا
جرى الذي الجرائمي المسلسل هذا في المباشر السبب هي ليست المهندس
مسؤولة لست لكنك ذلك، لك أبرر وال واحدة، عائلة وفي ساعات خالل
والغضب الفهم، وسوء البشر، حماقات هي لبعض، بعضهم األخوة قتل عن

األعمى.

حديثه يواصل أن منه ينتظرون وكأنهم صامتين اآلخرون كان الشبيبي، آدم صمت
بنبرةاستسالم: قاله العذابيعلىما لكنهظلصامًتا،وبعدلحظاتعّلقتحواء

أناكمنكانتتنظر أنااآلنأشعربشيءمنالراحة،صدقت، أنتمحّقتماًما، -
لنفسهافيمرآةوبصقتعلىوجههااشمئزاًزا،ربماارتحتقلياًلحيناعترفت
لكمبماجرى،وتخففتعنشعوريبإثمي،لكنكمحقأيًضا،فتأنيبالضمير
ستالحقني األحداث وتفاصيل أحد أمام أبديه ال قد الذي الذات واحتقار
ليفيحياتي، األكبر العقاب إنحرمانيمنرؤيةطفلّيهو بل طوالحياتي،
وربماسيكونهذاهوعقابياإللهي،لكنياآلنأحتاجلمساعدتكم،أناأعرف
في هنا يجدوني أن عليهم السهل ومن فيحالي، يتركوني لن وأبي أخوّي أن
أيةمدينةأوضيعةهناك. أو بيروت لبنان،في أريدأنأختفيفي لذا دمشق،
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حواء صديقتها إلى التفتت معها، متعاطفون أنهم أحست بارتباك، الجميع صمت
قائلةلها: الفارسي

األمومة، مشاعر تعرفين أنت جيًدا، وتفهميني امرأة فأنت حواء، يا شيًئا قولي -
وعذابك له وشوقك الصغير هابيل عن حدثِتني فالبارحة ا، أمًّ لست أنك مع
منتأكدكبأنكلنتريهمرةأخرى،لذاأستحلفكبهابيلالصغيرأنتساعديني

الخروجمنهنا. على

بنظراتها توجهت لكنها تنشج، وكادت بالدموع الفارسي حواء عينا ترقرقت فجأة
قائلة: التنك أبو آدم إلىزوجها

آدم. يا افعلشيًئا -

* * *

بعدساعتينكانالجميعفيمنطقةالمّزة،فياألوتوسترادالذيتنطلقمنهسيارات
األجرةالمتوجهةإلىبيروت،وكانآدمأبوالتنكقداستفسرمنأحدأصدقائهالسوريين
إلى دمشق من العراقيين سفر إجراءات له فبّين الخارجية الطرق على سائًقا يعمل ممن
الفحوصات بعض إلجراء بيروت إلى السفر تريد قريباته إحدى بأن وأخبره بيروت،
سائقصديق إلى وأرشده التفاصيل كل الصديق له فبّين كليمنصو، مستشفى في الالزمة
لهيعملسائًقاعلىخطدمشقبيروتيمكنهأنيساعدهفيذلك.وفعاًلحينوصلإلى

المزةسألعنه،واتفقمعه. الكراجفي

جّياشة العذابي حواء وكانت تنطلق، كي آخر راكًبا تنتظر التاكسي سيارة كانت
كسائحة تزورها أن تحلم كانت التي لبيروت بالسفر الفرح مشاعر متناقضة، بمشاعر
طمأنها ما لكن لوحدها، تخوضها التي المغامرة هذه من خوفها وأيًضا كهاربة، وليس
بآدم أكثر عالقتها وّطدت أنها لو وتمّنت معها، المال من بها بأس ال كمية تحمل أنها

الشبيبي،لذافجأةقالتلصديقتها:

رقم على أحصل أن أيًضا بودي لكن بيروت، إلى أصل حين بك سأتصل -
الشبيبيفربماأحتاجرأيهومشورتههناك! آدم األستاذ
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ارتبكآدمالشبيبيمنجرأتهاومباشرتهافيطلبهافأخرجورقةصغيرةودونعليها
الورقةوهويقول: رقمهوناولها

احتجتني، أّنى خدمتك في أنا رقمي، هو وهذا بالسالمة، تصلي أن المهم -
البال. التوفيقوراحة أتمنىلك اتصليفيأيوقت،

شكًرالكم،)ثمتوجهتلصديقتهاوزوجها(،لوالكمالضعت،خاصةاألستاذ -
آدمأبوالتنك،فلوالجهودهوعالقاتهلماوقفتاآلنعندالسيارةالمتجهةإلى
أنسىاستقبالكماليواحتضانيفيدمشقومساعدتيلمغادرتها. بيروت،لن

الفارسيوزوجهامًعابجملمتشابهةومتداخلة: فتمتمتحواء
التشكرينا،هذاواجبنا،والتنسيبأنلديكبيًتافيالشام،لمنقمإالبالواجب، -

بالسالمة. المهمأنتصلي
وأخرى الجيب نوع من سوداوان سيارتان الساحة دخلت اللحظات تلك في
الساحة، في ينتظرون الذين السيارات سائقي انتباه أثارت أيًضا، اللون سوداء مرسيدس
السيارات توقفت بعيد، من المقبلة السيارات يراقب كان الذي التنك أبو آدم انتباه وكذا
بعيًدا،بعدمدخلالساحةبقليل،انتبهآدمأبوالتنكبفضولهالمعتادإلىالفتاتالسيارات
وأرقامهاوأدركأنهاتحملإشاراتعراقية،شعربمايشبهالصدمةالكهربائية،وفجأةنزل
كتفه من وتتدلى أنيقة، وبلوزة الجينز من بنطااًل يلبس المالمح، قوي وسيم، رجل منها

الالبتوب. حقيبةجلديةأشبهبحقيبة
بعيًدا. السيارة المنتظرةراكبهااألخير،كانسائق السيارة الوسيمنحو الرجل توجه
أن يفترض حيث الخلفي المقعد في السيارة داخل يجلسان مسنَّين ورجل امرأة وهناك
عن عراقية بلهجة وسأل منهم الوسيم الرجل تقدم جانبهما. إلى العذابي حواء تجلس
التاكسيالذيسينطلقإلىبيروتإنكانهذاالذييقفونعنده!فأشارآدمأبوالتنكإلى

الذييقفونقربهوقال: التاكسي
العدد،هلحضرتكعراقي؟! التاكسي،وبكسيكتمل هذاهو -

ثواٍناسترخىوقالوهويمديده: بتساؤلوبعد إليهمللحظة الرجل نظر
أليسكذلك؟هذا أيًضا، العباسي،وحضرتكعراقي قابيل أنا أناعراقي، نعم، -

واضحمنلهجتك.
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مّد الشبيبيعندسماعهمااالسم،ومعذلك آدم التنكوكذلك أبو آدم لون شحب
لهكفهمصافًحا: التنك أبو آدم

التنك. أبو آدم -
تشرفنا. -

داخاًل بالمباالة العباسي قابيل إليه فتوجه السوري، السائق جاء الحظة تلك في
يغفل لم لكنه محجوًزاألحد، األمامي المقعد كان إن يسأل أن دون السيارة مقدمة إلى
له،وغمرتها انتبهتهي بالرغبة! ومليئة متفحصة نظرة عليها فألقى العذابي وجودحواء
لها بأنهاستكون فكرت ثواٍن الوسيم،وخالل العراقي الرفقةمعهذا لهذه فرحةغامضة

مغامرةممتعة!
مصافحة لآلدمين يدها ومّدت صديقتها العذابي حواء احتضنت لحظات بعد
كوداع.جلسالسائقخلفالمقود،وخالللحظاتانطلقتالسيارةمتجهةإلىبيروت،
انطلقت السود السيارات أن إلى اآلدمان انتبه حتى الساحة من السيارة خرجت أن وما

الجميع. الموقفنفسهحيثيقف بينماتقدمتسيارةأخرىلتقففي خلفها،
الفارسيالرتباكهما،فسألت: انتبهتحواء

العراقياسمه. الرجل مابكما،وكأنمارأيتماعزرائيلحينماذكر -
لها: إليهازوجهاوقال نظر
أتعرفينمنهذا! -
من؟عزرائيل! -

صديقة النورين ذو حواء زوج هو احتمال الذي العباسي، قابيل إنه ال، -
ليقتلها! يتعقبها الكرخي،وربماجاء المرحومةحواء

النورينهذه؟ ماذا!ومنهيحواءذو -
األمير القاتل، زوجها من هاربة جاءت التي الكرخي حواء المرحومة صديقة -

السابق! النظام المخابراتفي التنظيماتاإلرهابيةوضابط في
أنههووليسغيره! وكيفعرفت -

وتأشيرات أرقاًما تحمل والتي جاء حين رافقته التي للسيارات تنتبهي ألم -
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عراقية،ثملولميكنهوفلماذالميسافربتلكالسياراتالجيبوالمرسيدس،
نقطة ينتبهأحدلشخصيتهعند أن يريد أنهال أليسوارًدا الشكوك، يثيرهذا أال

الحدود!
فانتبهت إليه الفارسي حواء نظرت جسده، في تسري برجفة الشبيبي آدم أحس

المدينة: الرتباكه،شعرتبحنانيغمرهانحوه،سألتهوهميمشونمتوجهينلمركز
وأنت،ماذاتقول؟هلمايقولهآدمصحيح؟!هلهوفعاًلهذاالشخصالذي -

أرقاًماعراقية؟! السياراتتحمل إلىأنهذه انتبهت يعنيه؟!هل
الحنانفينظراتها،تمتمبهدوء: بأشعة لثواٍن،أحس إليها نظر

لماذا منطقي، السؤال لكن العراقية، لألرقام أنتبه لم أنا منطقي، آدم تفسير -
)ثم أجرة؟! سيارة في يحشر أن أجل من الفارهة السيارات هذه كل أوصلته

الحقيقةوالطمأنينة! تمتممعنفسه(،وحدهيمكنهأنيهبأرواحناسكينة
أنسمع ما لكنه زوجتهوصديقه، بين دار الذي للحوار ينصت التنك أبو آدم كان

الجملةاألخيرةحتىقالبتعجب:
القاتل؟! الحقيقةوالطمأنينة؟!من؟هذا منيمنحأرواحناسكينة -
أنهيكلمنفسهفلميسمعهأحد،وقال: إذظن الشبيبيمندهًشا آدم التفت
ال،الأقصده،وإنماأقصدالشك!الشكوحدهيقودناللحقيقة! -

لهوقالت: المندفع الفارسيوهيتكتمحبها نظرتحواء
فيماتقول. يتيه السامعلك آدم،تجعل يا ا أنتغريباألطوارحقًّ -

ابتسامةحزينة،وقالبصوتخافتوكأنهيحدثنفسه: إليهاوعلىوجهه نظر
في تائه الكوكب هذا حتى بل البائس، الكوكب هذا ظهر على تائهون كلنا -

الالنهاية! تائهةفي الغامضة،ومجرته مجرته
أكبرممايستوعبهعقلي! هذاكالم -

إلىزوجتهوقال: التفت الشبيبيبمودة،ثم ناظًراآلدم التنك أبو آدم ابتسم
يعجبنيهذاالرجلبأفكارهالغريبةوالغامضة،حتىيكاديدفعنيللشكبكلما -
بهفيحياتي،وكأنكلشيءكانعبًثا،كلشيءكانمنفراغحياتنا. آمنت

ابتسمتوقالت:
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ضيفتنا! حكاية صّدقتما هل بصراحة، لي قوال لكن فالسفة، سنصير أننا يبدو -
بأنهاكّذابةوماكرة! فيها،السيماوهيتعترف أناأشك

مع ففيه كذب هناك كان لو وحتى تلك، أو الطريقة بهذه نكذب كلنا ماذا! ثم -
ذلكنسبةمنالحقيقة،مثلمافيكلحقيقةنسبةمنالكذب.قالآدمالشبيبي.

التنكوقاللزوجتهمازًحا: أبو آدم ابتسم
يقول الذين المثقفون هؤالء باطاًل، وال ا حقًّ منه تأخذي لن ألنك تناقشيه، ال -

الحادة. الزوايا إنهميدّورون لينين: عنهم
وألولمرةيبتسمآدمالشبيبيخاللذلكاليومحينماسمعجملةصديقهمستشهًدا

بلينينوقال:
في ليناقضه الصباح في شيًئا يقول كان يكذب، كان لينين صاحبك حتى -

بالديالكتيك. التناقضبلكانيسميذلك المساء،وكاناليخافمن
التنكوقال: أبو فابتسم

الفكريوشكك. أتفقمعك،لكنيأحبتمردك أنيال مع -
الطيبين،السيما الرجلين بينهذين تعيش أنها بسعادة الفارسيتحس كانتحواء
ساذجين طفلين مثل بأنهما شعرت لكنها الشبيبي، آدم نحو مشاعرها من تأكدت وأنها
فهيتعرفعنضيفتهاأكثرممايظنان،إاّلأنمزاجهتتعّكرحينماسمعتهيقوللزوجها:

الزّياني،ألعرفإنكانتقدوصلت! علّيأنأتصلبحواء -
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الـبـاب الخـامـس

الحزن، قلب القلب

عن مباشرة قام جانبه، إلى مادهوري إيفا يجد لم صباًحا بوناروتي آدم أفاق حين
أحًدا، يَر فلم المطبخ على نظرة ألقى هناك ومن يجدها فلم الصالة إلى وذهب السرير
خطرتفيذهنهفكرةبأنكلمارآهربماكانوهًما،ربماألنهأعجببهذهالفتاةورغب
فيهاوتمنىلورسمهافيلوحةما،لذاالوعيهاستحضرهاكواقعمجسد!لكنال،كيف
يتذكر بل المؤلمة، حكايتها تفاصيل كل ويتذكر بل مادهوري! إيفا هو اسمها أن عرف
وقنينة فارغين، للنبيذ فوجدقدحين الطاولة نظرةعلى ألقى ثم نعمتدار! آدم اسمزوجها
علىاألرضأسفلالطاولة!إذنلميكناألمروهًما،بلهويتشممعطًراشرقيًّازكيًّاغير

الغرفة! باقًيامتطايًرافيهواء اعتيادي،

أراداالتصالبهالكنهتذّكرأنهالمتعطهرقمها،وإنماهوقدكتبلهاعنوانهورقم
عليه إذن مباشرة، جاءته وإنما به يحتفظ كي به تتصل لم وهي األول، لقائهما في هاتفه

الفندقحيثتعمل. إليهافي أنيذهب

وعمل تجريدية، كلوحة األلوان المتعدد وقميصه بنطاله ارتدى ثم استحم أن بعد
حمل المطبخ، إلى الفارغة والقنينة النبيذ أقداح وأخذ النسكافية، قهوة من كوًبا لنفسه
الرسم،وتأبط بهاورزمةمنأوراق التييخطط فيهاأقالمه التي علىكتفهاأليسرحقيبته
لوًحاخشبيًّايستخدمهفيتثبيتورقالرسم،غادرالبيت،لكنهوقبلأنيطبقالبابجال

أنهافعاًلكانتموجودةهنا. ليتأكدمن الشقة بنظرهفي

يتشمم وكأنه الفائتة،وأحس الليلة تفاصيل يستعيدكل كان الفندق إلى الطريق في
اآلنعلى الناعمةوالساخنة،ال.ال.هو بالقبل أغرقه الذي الصغير عطرجسدهااألسمر
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بأنهاكانتعندهونامتمعهعلىسريره،وكانتثملة! يقين

وإنما يرها لم االستعالمات مكتب على نظرة وألقى لوكا" "ماتا فندق دخل حين
الفتاة باإليطاليةعن التحيةوسأله ألقىعليه بابتسامةطيبة، إيطالياستقبله كانثمةشاب

التيتعملمعهفياالستعالمات،فأجابهموظفاالستعالماتبلطف: الهندية

لفظ من األوروبيين كبقية يستطيع يكن )ولم نامتدار؟! مادهوري إيفا تقصد -
العين(. حرف

السيدةنعمتدار. إيفامادهوري، نعم،هي، -

لموظفي الدوام جدول ألرى لحظة الظهر، بعد تأتي ربما اليوم، تأِت لم -
االستعالمات!

كاونتر وخلف االستعالمات ضمن هي التي المكتب غرفة إلى داخاًل وذهب
االستقبال،وعادبعددقيقةوهويقول:

الثالثةعصًرا. بعد المسائية،ستكونهنا الفترة يفترضأنتكونفي -

شكًرا. -

بينما الهندية الفتاة عن سأل فهو وبهجة، غامر بفرح مكتظ وهو الفندق وغادر
الموظفالشابعرفهاباسمهاولقبهاالذييعرفههوأيًضا،هذايؤكدإنهاكانتموجودة،
لم ولماذا عندماغادرت! كلمة أية تكتب لم ولماذا الشقة! استيقظتوغادرت متى لكن

الثالثة. بعد توقظني!سأمرعليها

كانعليهأنيصلإلىساحةبيازاسانماركوليقطعبعدهاشارعفياكاميلوكافيور
في مشيه يواصل ثم ومن الكاتدرائية ليصل مارتيلي دي فيا شارع مع يتواصل الذي
حيث سنيوريا ديال بيازا الشعب ساحة إلى النهاية في ليصل كااليولي دي فيا شارع
يتخذ بيتونو ديل فونتانا النافورة، قرب وهناك دافيد، تمثال قرب السائحون يتواجد
موضعهليعرضعلىزوارالساحةرسمتخطيطاتلوجوههم،لكنهاليوملميشعربطول
الناس حشود يشكله الذي البشري وبالثعبان والمقاهي بالمتاجر يمر كان قط، الطريق
مادهوري إيفا نحو مشاعره يعيش كان فقد هامشي، كديكور إال به يحس ال كان لكنه

العاشق. بحرارة
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المقهى نحو اتجه المهمة السّواح ملتقيات التيهيواحدةمن الساحة حينوصل
فهم المقهى في للعاملين قديم فهوصديق يعرفه، الندل القهوة، من كوًبا القريبوطلب
القهوةفي له يبدأبهايومهفيالساحة،لذاأعّد التي يعرفونهمنذسنين،وهذامنطقوسه
يعّبر وأطلقصوًتا مباشرة، منه ارتشف الكوب بوناروتي آدم أخذ كارتوني،وحين كوب

القهوة. بتذوق عنلذته
علىدكةقريبةجلس،كانتالشمسقدبدأتتعلو،شمسدافئة،انتبهإلىأصوات
من العجيب الخليط هذا تأمل الساحة. قدوصل األلمان السائحين من فريق كان قريبة،
العجوز المرأة كانت اآلخر، أحدهما يسند إلىزوجينعجوزين انتبه المختلفة، األعمار
لبعضهما يتحدثان كانا متعبة، أنها له وبدا عليه، تتكئ وكأنها بقوة مرافقها بذراع تمسك
معرفةمضمون في راودتهرغبةغامضة بالصوت، يهمسان اوكأنهما بصوتخافتجدًّ

لهذلك! حديثهما،لكنكيف
وضعكوبالقهوةجانبهعلىاألرضوأخرجرزمةاألوراقمنحقيبته،ثّبتهاعلى
بقلم أمسك القهوة، كوب جانب إلى وضعها الحقيبة، من أقالًما تناول الخشبي، اللوح
وراحيرسمبشكلمندفعاليتناسبمعالهدوءواالسترخاءالذيكانعليهقبللحظات،

به. يريداإلمساك إيفامادهوريوكأنهوجههارب كانيالحقوجه
الغامضة، نظرتها عيناها، فشيًئا، شيًئا الورقة على يتضح مادهوري إيفا وجه بدا
وفكر مالمحها، استحضار في كبير بشكل نجح ألنه بفرح وأحس الساحرة، وابتسامتها
على فيه هو مما أفاق لكنه الثالثة، بعد يراها حين التخطيط هذا سيعطيها بأنه نفسه في
الساحةوحضورسيارةإسعافوقفتعلىمدخلفرعجانبي،أرجعأقالمه ضجيجمأل
بسرعةإلىحقيبته،حملكوبالقهوةوتأبطلوحهالخشبيواتجهإلىجمعالناسالذين
حين ُصدم حدث، ماذا ليرى الصفوف اخترق اقترب، دافيد، تمثال قرب دائرة شكلوا
برأسهاعلى الموت،وهيتتكئ العجوزمغميعليها،بلمالمحهاتدلعلى المرأة رأى
هذا لكل يأبه وال وحزيًنا صامًتا األرض، على جالًسا كان الذي العجوز مرافقها كفي

الحشدوالضجيجحوله!
خالللحظاتفتحالمتجمهرونالحلقةالتيطوقوابهاالعجوزينلرجالاإلسعاف
الطوارئ طبيب أعلن التي العجوز المرأة وضعوا النّقال، السرير حاملين جاءوا الذين
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من وصامًتا، حزيًنا، كان الذي العجوز الرجل وحملوا الحياة، فارقت قد بأنها المرافق
ذراعيهوأخذوهمعهم!

وسأل ذهنه، على وجودية أسئلة وتدفقت بوناروتي، آدم نفس مفاجئ حزن غمر
"ماذاكانتتقولهذهالمرأةقبلموتهالمرافقهاحينمارآهماأولمرة؟!هلكانت نفسه:
الساحة هذه وعن ذكرياتها عن وتتحدث بالحياة مليئة كانت أم القريب؟! موتها تدرك
مرئي وغير وغامض رقيق هو وكم للجمال؟! مثااًل يكون يكاد الذي دافيد تمثال عن أو
الناس أن إلى انتبه األسئلة هذه وفيخضم والموت؟!"، الحياة بين الفاصل الخط ذلك
إنسانهناقبللحظات،وأمامأعينهم! قدتفرقوا،وكأنشيًئالميحدث،وكأنمالميمت

* * *

أسود أنيًقا ثوًبا ترتدي وهي المفتوح الفندق مطعم النورينصالة ذو حواء دخلت
أسود خفيًفا شااًل أنهاوضعت إال الذراعين مكشوف أنه ومع ركبتيها، إلى يصل اللون.

ليغطيكتفيها. أيًضا
بنظراتها المدخل،جالت العادة،وقفتعند بالنزالءعلىغير الصالةمكتظة كانت
بعض وتنتظر اللوبي إلى ترجع أن أرادت شاغرة، طاولة تجد فلم الصالة أرجاء في
الشاب أمامها ظهر مكانها تغادر أن وقبل لكن بعد، فيما لتدخل المطعم من الخارجين
نظراتهاحينما تقععليه فلم لها! أينظهر ابنها،التعرفمن يكاديكوننسخةمن الذي
وقال الحبيب! ابنها ابتسامة تقاومها، لم ابتسامة لها ابتسم طاولة، عن الصالة في فتشت

التحيةبلطف: يلقي لهاوهو
الخيرمدام،تفضليمعي! صباح -

وسارأمامها،كانتتتأملهمنالخلف،أحّستبقربهامنه،هيتعرفأنهليسابنها،
األنثى ومشاعر المغدورة، األمومة مشاعر نحوه، المشاعر أعماقها في تداخلت لكن

الباحثةعننفسهاوسطأساطيرغامضة! المرأة المغامرة،
من  أيٍّ على نظرة تلقي أو اهتماًما توجه أن دون خلفه تمشي وهي يمشي كان
أمامه انفتح بينما الصالة، اجتاز أنه إلى انتبهت لكنها بطونهم! بملء المنهمكين النزالء
النزالء جميع بأن فوجئت األمر لتدرك التفتت حين مشيه، مع يمتد وصار الصالة أفق
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رأت وفجأة الطاوالت، الجالسةحول الصغيرة الدمى مثل بحيثصاروا بعيدين صاروا
امرأةسمراءسمرةتميلإلىالزرقةتجلسحولطاولةوحيدةفيعمقالصالةالغامضة،
دعاها السمراء، المرأة طاولة من قريبة طاولة عند جانًبا الخدمة موظف الفتى ووقف
جلوسها من ثواٍن وبعد لطفه، شاكرة فجلست لها الكرسي سحب أن بعد للجلوس

لهاوهويسأل: ابتسم له،كانيقفوفييدهدورقان، انتبهت
أمقهوة؟ شاي -
قهوةمنفضلك. -

ألقتنظرةفي لمتجده، لتشكره التفتت أمامها،وحين القهوةفيكوب لها وصّب
استغربت خارًجا، واختفى الصالة مدخل إلى وصل قد فوجدته الغامضة الصالة عمق

ثواٍن؟! المسافةخالل األمر،كيفتمكنمنقطعكلهذه
السمرة إلى تميل شابة امرأة الصالةسوى فيعمق أحد ثمة يكن لم حينجلست
السمراء! المرأة الزاويةليسهناكسوىطاولتهاوطاولة الزرقة،ففيهذه القريبةمن

ثم فقط! هنا الوحيدتان نحن لها تقول وكأنها بلطف، األخرى المرأة لها ابتسمت
لهحينماجلست،بلهي تنتبه لم المفتوحوالذي البوفيه إلى وبإيماءةمنرأسهاأشارت
فالبوفيه الصالة، الزاويةمن إلىهذه بوفيهمفتوححينماوصلت لميكنهناك أنه متأكدة

المدخل. بالقربمن الصالة المفتوحهناكوسط
البيضاءغير الجبنة فيهقطعةمن البوفيه،أخذتصحًناوضعت إلى نهضتمتجهة
زيتون حبات وثماني مقطعة، طماطم قطع وأربع مقطع خيار شرائح وأربع المالحة،

فيهثمانيحبات! الخبز،وعنقودعنبصغير أسود،وقطعةمن
إلىجانب المائدة فوق أمامها دورقشايوضع طاولتهاوجدت إلى عادت حين
األخرى المرأة إلى نظرت أحًدا! تجد لم واقفة، وهي حولها فيما تلّفتت القهوة، كوب
تلفتْت ما، جهة نحو برأسها وأومأت لها فابتسمت نظراتها في االستغراب رأت التي
المرأةفرأتالشابنفسهوهويدفععربةفيهادوارقللشاي لها التيأومأت نحوالجهة
يوزعهاعلىطاوالتروادالمطعم،ومنبعيدنظرإليهاوعلىوجههابتسامةبّثتالخدر

لتتناولفطورها. لهوجلستعلىكرسيها ابتسمت بالبهجة، فيجسدهاومألتها
المرأة كانت أخضر، مغربيًّا شاًيا لنفسها تصب أخذت الطعام، تناول من انتهت
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أو مغربية، أنها خّمنت طيبة، ابتسامة شفتيها وعلى ومودة باهتمام نحوها تنظر األخرى
بابتسامةقصيرةكتحيةلها. المرأة ابتسامة أفريقيا،ردتهيعلى علىاألقلمنشمال

لمتكنمتعودةعلىشربالشاياألخضر،وجدتفينفسهارغبةأنتشربكوًبا
آخرمنالقهوة،قامتعنكرسيها،اتجهتإلىالبوفيهحيثعلىجهةمنهيوجددورقان

للقهوة. كبيرانواحدللشايوآخر

فوجئت، الصالة، مدخل نحو نظرة ألقت القهوة كوب حاملة وهي عودتها أثناء
جمدتفيمكانها،لمتكنتتوقعذلكقط،كانتحينهاتقفعندطاولةالمرأةالسمراء،
القهوة كوب ووضعت سريًعا األمر فتالفت منها يسقط أن الكوب وكاد يداها ارتجفت
بهزة فأحست رؤيته، فاجأها ما تجد لم ثانية رأسها رفعت وحين المرأة، طاولة على

الحيرة! سريعةسرتفيجسدهاوغمرتها

بتساؤل: لها النورين،فقالت الذيتعيشهحواءذو المرأةلالضطراب انتبهت

هلأنتبخير..؟ -

بارتباك: النورينمعتذرة رّدتحواءذو

أنابخير..شكرًا. -

تتلفتنحومدخلصالة لكنهاظلت القريبة، إلىطاولتها وأخذتكوبهاواتجهت
في هنا للقائه جاءت الذي نفسه هو رأته من كانت إن نفسها تسأل وأخذت المطعم،
يعلو الذي بالطابق باريس في يسكن الذي المغربي المبروك الشيخ هو هل المغرب؟
والذي مباشرة، شقتها تعلو التي الشقة وفي سميث إيفا صديقتها تسكنه الذي الطابق
التقتهبشكلغامضفيالمصعدذاتمرة؟!كيفظهرفجأةهنافيالفندقوكيفاختفى
أمامهاويختفيبشكل يظهر ابنهاوالذي يشبه الذي بالنادل البصر؟وماهيعالقته بلمح

غامض؟!

أوهامها! من وهًما وليس فعاًل موجوًدا كان فربما به تلحق بأن نفسها مع فّكرت
ارتشفتسريًعارشفاتمتواصلةمنالقهوة،وحينهّمتبمغادرةالطاولةسمعتالمرأة

السمراءتسألهابلطف:

هلحدثشيءما؟!هليمكننيأنأساعدك؟ -
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نبرتها في والتعاطف للرقة انتبهت لكنها جارتها بسؤال النورين ذو حواء فوجئت
فقالت:

أني علًما هنا، أراه أن يستحيل شخص برؤية فوجئت أنني مجرد شكًرا، ال -
ألتقيه! المغربكي إلى جئت

الكرامات! المبروكصاحب الشيخ تقصدين -

قالتهجارتها: النورينعينهامندهشةمما فتحتحواءذو

ماذا؟كيفعرفتذلك؟وهلتعرفينه؟هلرأيتهمثلي؟منأنت؟ -

لهابطيبة،وقالت: المرأةاألخرى ابتسمت

هلليأنأدعونفسيألجلسحولطاولتك،وأشرحلك؟! -

لها: النورينووجدترغبةفيذلكفقالت ارتبكتحواءذو

به!.. اللحاق أنيأردت تفضلي،علًما -

كرسي على وجلست معها قهوتها كوب تحمل وهي مكانها من المرأة قامت
ألفةوكأنهماصديقتانقديمتان: فيها بنبرة النورينوقالت بالقربمنحواءذو

بنفسه! يأتيك،هوجاءمنأجلك،كييذّكرك العليك،سوف -

النورين. أينتعرفينكلذلك؟قالتحواءذو ماذاتقولين؟من -

المرأةاألخرىوقالت: لها ابتسمت

أمازيغي، لقب هذا تومرت، أناحواء لك، نفسي أقدم أن علّي لكن سأخبرك، -
بناتحواء. أيًضاحواء،الضير،كلنا السعادة،وحضرتك أو الفرح يعني

التي اللطيفة المرأة هذه من أعماقها في وتوجست النورين ذو حواء استغربت
تبدوكساحرة: تعاملهابمودةواضحةلكنها

النورين! أناحواءذو نعم، -

تشرفنا. -

لكنمنأينتعرفينالشيخالمبروكصاحبالكرامات،وكيفانتبهتلدهشتي -
عندرؤيته؟!
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إليهابمودةصادقةوقالت: التيسّمتنفسهاحواءتومرت نظرت

ألنههكذا،يظهرلمريديهوالباحثينعنهبصدق،أناأيًضامنمريديه،وكالناأنا -
أنا أيًضا. القاعةوفيها بأنناخارج تنتبهي ألم المريدين، زاوية وأنتنجلسفي

اليوممنأجلكأنت! الغامضةأمس،لذاظهرهو كنتعندهفيمدرسته

اليوممنأجلي؟وإذاكاناألمركذلك بأنهظهر أنت منأجلي،وكيفعرفت -
النورينبدهشة. يقابلني؟سألتحواءذو فلماذااختفىولم

إلى ليأخذها بعيدة، بالد من بعيد، من ستأتيه زائرة ينتظر إنه لي، قال أمس -
الجبل! الغامضةفوققمة المدرسة ليلةفي تقيم مغارةدانيالبعدأن

امرأةأخرى! ربمالميكنيقصدنيوإنمايقصد -

امرأةأخرىغيرك؟! ربما،لكناليوجدفيزاويتنا -

هناأصاًل؟ إلى ِلَمجئت أدري تائهة،ضائعة،ال امرأة أنا ياصديقتي، أدري ال -
أظنني كنت اسمي، ومن بلدي، ومن نفسي من هاربة أنا أبحث؟ عّماذا وال
في حرية أجد لم لكني إليها، أتجه التي الجهة اختيار في ومستقلة حرة،
أو ذاك، أو اللون هذا شراء أو ذاك، أو الثوب هذا لبس في سوى االختيار
لم بها أثق كنت التي تلك!حريتي أو اللونية الدرجة بهذه الشفاه أحمر اختيار

تكنسوىوهٍمرومانسيجميل!

فيها بنبرة لها وقالت عينهاحزنوشفقة، بانتباهوفي إليها تنظر تومرت كانتحواء
أنثويودود: تعاطف

النور في نحّدق أن نستطيع ال نحن األوهام..  على يراهنون هكذا، البشر -
الساطعبعيونمفتوحة،لكننانفتحأعيننابكلوسعهافيالظالم!..الظـالمأكثر
جوهر سوى نرى ال أنفسنا..بل سوى نرى ال الظالم النور..في من وضوًحا
أيًضا... الظالم وفي وجودنا، ننسى الساطع النور تفكيرنا..في وحركة ذاتنا
وفرًحاقصيًرا، يكونوضوًحاخادًعا قد لكن وفرًحا، النوروضوًحا يمنحنا قد
أرواحنا في يسّربه مما الرغم صراحة..على أكثر وضوًحا يمنحنا الظالم بينما

 منرعشةمخيفة!.!
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ربماأنتمحقة...!  -

لثواٍن،ثمواصلت: بنبرةحزينة،صمتت النورين عّلقتحواءذو

أتعرفين،يحدثأحياًناأنأصحوصباًحاويكونمزاجيرائًقا،ربمابتأثيرضوء -
لكن وكوابيسه! الليل من التخلص تعني التي واليقظة الشمس، ودفء النهار
ليمن ماجرى فأستذكر وتألقي بهجتي نفسيعنسر أسأل أن أحياًنا يحدث
وأعتذر بهجتي على فأندم عنوة، مني والزواج زوجي، واغتيال ابني انتحار
لماذا مالهذهمنحياة! النهار! المسكينعنبهجتيوفرحتيبضوء ابني لروح

أفرحقلياًل؟! بأننيمتهمةألنني أشعر

تخشى وكأنها مترددة بنبرة سألْت تومرت، حواء وجه على الحقيقي األلم ارتسم
المفجوعة: ألمصديقتها تزيد منأن

القديرلطفك. أيها ابنك؟واغتيلزوجك؟وُزوجتعنوة؟! انتحر هل -

مفروشة أرضيتها مظلمة ممرات دخلت أنني أحس عنيفة، رحلة حياتي نعم، -
مساميرحادةوطويلة، منها تنبت وألواح قنانيزجاجمكسورة من مدببة ببقايا
متداخلة حجرات أدخل األشباح، زواياها في تتربص دهاليز عبر ومررت
نهاية وال مداها، على مفتوحة األبواب كل لحجرة، تقود حجرة األبواب،

للممراتوالدهاليزوالحجرات!

ابتسمتحواءتومرتوقالت:

الممرات في معك أسير جعلتني أنت بينما شعًرا أتحدث أنني لي تقولين -
والدهاليزوالحجرات!

أحستحواءذوالنورينبالخجلمننبرةالمديحفيصوتصديقتهافقالتبحياء:

حقيقة تعبر ال استعارات مجرد قلته ما فكل نفسي! عن الحديث أجيد ال أنا -
عنحجماأللموالمعاناةوالرعبالذيعشتهومررتبه،ومازلتأحملهأّنى
الجارحة، الذكريات ونوافذ الماضي، أبواب أغلق أن أحاول لكنني اتجهت!
يظهر ال مالمح، بال وجوه تراقبني، ووجوه تطاردني، أشباح بثمة أحس ألني

منهافيأيوجهسوىمحجرينفارغين!
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فيهاتعاطف: بنبرة لثواٍن،ثمسألت صمتتحواءتومرت

المبروك الشيخ التقيت وأين مراكش، إلى هنا، إلى بك جاء الذي ما إًذا، -
الكرامات؟! صاحب

النورينللحظاتوكأنهاتستعيدذكرياتهاثمقالت: سرحتحواءذو

فرنسية األصل لبنانية صديقتي سميث، إيفا صديقتي عند باريس، في كنت -
فوقها شقة المبارك الشيخ يمتلك التي الشقة في تعيش وكانت الجنسية،
يأتي وكراسي، طاوالت وسحب أقدام، ووقع أسمعضجيًجا وكنت مباشرة،
المزعجين الجيران عن سألتها وحين فيها، أنام كنت التي الغرفة سقف من
سوى الشقة تلك في يعيش أحد ال بأنه أجابتني شقتها فوق يسكنون الذين
يعيشفوققمةجبلفيجنوب شيخمبروكصاحبكراماتشهيرة،مغربي،
الطلبةلسنواتواليخرجون، فيهامئات يعتكف مراكش،فيمدرسةغامضة،
يبقونفيهاعشرسنواتإلىعشرينسنة،الأحديعرفمنأينجاءوا،والإلى
وحين الليل، في يختفون لكنهم النهار في موجودون إنهم يقال يذهبون، أين
الكرامات، ذي الجليل الشيخ تكية يجدسوى ال نهاًرا المدرسة أحدهم يزور

أمال؟! والأدريإنكانهوساحًرا

كانتحواءتومرتتصغيإليهامثلماتصغيإلىقصةسمعتهاعشراتالمراتبل
لهاوقالت: فابتسمت أكثرمنراويها، وهيتعرفعنها

عماذا هو: السؤال لكن الجليلة، كراماته تكشفعن عنه، أخرى هناكقصص -
تبحثينأنت؟ماذاتريدين؟

أمامهامرّكزةعليهوقالت: القهوة إلىكوب بقلق النورين نظرتحواءذو

الهدوء،راحة بأننيالأدريماذاأريد!ربما إذاماقلتلك الأدري،صّدقيني -
ذئبة مثل مطاردة نفسي أحس باألمان، أشعر أن أريد األمان، النسيان، البال،

السعادة! جريحة،ربماأبحثعنشيءمن

فقالت أعماقها في وتًرا  مسَّ كالمها وكان معها، بالتعاطف تومرت حواء أحست
بهدوء:
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من العديد هناك إن معناه فيما يقول المفكرين ألحد قرأت مرة أتعرفين، -
التي األشياء كل ألن السعادة، نسميه ما إلى تقودنا أن يمكن التي الدروب
جوهر تشكل التي هي األمان، النسيان، البال، راحة الهدوء، أنت: سّميتها
توفير وإنما واللذات، الحاجات إشباع بالضرورة ليست فالسعادة السعادة،
يضمن ال لكنه ذلك، كل إلى حياته في يسعى واإلنسان واألمان، البال راحة
فإرادة ذلك، تضمن ال واألديان الفلسفات وكل فعاًل، إليها يقوده واحًدا درًبا
الخالقالقديراليفهمهاسواه،لذايجدالبشرفيالتسليمبإرادةالقديرنوًعامن

بالسعادة. التسليميشعرون يبالغونفي األمان،بلوحين
قالتهجليستها،ثمقالت: فيما النورينللحظات،كانتتفكر سكتتحواءذو

زلت ما لكني لهمصيري، وأسلمت القدير، إرادة على اعتراض أي لدي ليس -
لماذا حصل؟ ما معي حصل لماذا مجهول! شيء من مرعوبة خائفة، قلقة،

المصير! ُكتبعلّيهذا
إليهامتأملةوكأنهاتدرسمعاناتهاوشخصيتهاوقالت: نظرتحواءتومرت

سأقوللكشيًئاصديقتي،والتزعليمني! -
قولي،لنأزعل. -

إلىهناخطًأ،ربماهروًبامننفسك،وليسبحًثاعنذاتك! أعتقدأنكجئت -
جملتها.. تستوعب أن تريد وكأنها للحظات لجليستها النورين ذو حواء نظرت

قالتهفسألت: بالضبطما لكنهالمتفهم
لمأفهمكجيًدا! -

ال نفسك، تعرفي أن تريدين ال نفسك، من تهربين أنت ا، جدًّ واضح كالمي -
بماأنتعليهوماهيعليه! تبحثينعنذاتكوتواجهيننفسك

فيهاعتابوانكسار: بنبرة النوريينبشيءمناإلهانة..فقالت أحّستحواءذو
أناتعبتمنالمواجهة!لكنيعانيتكثيًرا،والأدريإنكنتقدعانيتمثلي، -

أيًضا؟! ربمالوكنتمكانيلهربتمننفسك
وموافقة تبرير فيها بنبرة وقالت قلياًل، المواجهة هذه من تومرت حواء ارتبكت

ضمنية:
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مثل بمعاناة وال المأساوية، تجربتك مثل بتجربة أمر لم أنا بالتأكيد ربما، -
معاناتك،لكنمامررتبهدفعنيللبحثعنذاتيالأنأهربمنها!والحقيقة
مهمة، غير تكون تكاد حياة اآلن! إلى به أخبرتني لما قياًسا ا جدًّ عادية حياتي
أنهارخيصةوال تعني العاديةال بالنسبةليحياتي،وذاتي،وربماحياتي لكنها
الكرامات، صاحب المبروك بالشيخ التحقت لذا ذاتي! عن البحث تستحق

وقبلنيأنأكونمنمريديه!
الحرجوقالت: النورينبشيءمن شعرتحواءذو

من الهروب بين الدقيق الفرق أعرف أن أردت وإنما بيننا، التفاضل أقصد لم -
الذات! النفسوالبحثعن

لها: قالتهصديقتهابودوتعاطفوقالت تقّبلتحواءتومرتما
بسيطة، كانت مهما معاناته منا لكل أن العادية،وستعرفين سأحكيلكقصتي -

القدير! ولكلمنطريقهنحوذاته،ونحو
تعّلق،وقالت: النورينولم صمتتحواءذو

أناحواءتومرت،ولدتالمرأةالتحبزوجها،زوجوهاعنوة،فقدكانتأمي -
ومع وتشتهي، وترغب تريد ما كل يفعل كان أنه من الرغم على أبي تحب ال
أوالده لنا بالنسبة أما أجلها، من المستحيل عمل فإنه الحال متوسط كان أنه
كافحت أيًضا أمي ولإلنصاف، حياتنا، متطلبات كل لنا يوفر أن يستطع فلم
عمله مغادرته بسبب نفسيًّا، وتأزم صعبة بظروف مّر أن بعد خاصة معه،
بالنسبةليدرست ومصدررزقه.حينهاكناصغاًرا،سأتحدثعننفسيفقط،
فلم المادية ظروفنا وبحكم منزلنا، قرب مدرستين في واإلعدادية االبتدائية
بعض كان اإلعدادية في المدرسية! األدوات أغلب على الحصول من أتمكن
األساتذةيساعدوننيألنيكنتمجتهدةوالأتغيبعنالمدرسةمهماحصل،
اكيأدرسفي أمافيالمرحلةالثانويةفقدغادرتالمنزلإلىمدينةبعيدةجدًّ
الثانويةالتقنية،كنتحينهامليئةباألحالم!كنتأعيشفيمنزلداخلي،وأوفر
وإنما األكل، تعني هناال والمعيشة اإلنترنت، مقاهي أحد في بالعمل معيشتي
توفيرمصاريفالتنقلوالدفاترواألدوات،وحينتخرجتمنالمرحلةالثانوية
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الالئحة الهندسة،كاناسميفي بإحدىمدارس قبولي بهاظهر بأس بنقطةال
وجدت إذا اعذريني البيضاء! الدار مدينة في كانت المدرسة وهذه الرسمية،

ترابطفيسرديلحكايتي،ولكنيسأرويلكأهممفاصلها. عدم

بالكادسمعتهااألخرى: إليهاولمتعلقسوىبكلمة النورين نظرتحواءذو

أناأسمعك. -

الهندسة مدرسة في قبولي عن اإلعالن في اسمي فيه رأيت الذي اليوم في -
أهلي لدى يتوفر لم الرسمية، والوثائق الملفات لدفع قبلاألخير ما اليوم كان
مبلغالتنقل،فياليومالثانيسألتجيرانيكييقرضونيمبلغالتنقلفحصلت
إلى القطار محطة من وذهبت البيضاء، الدار درهًما،ووصلت 150 مبلغ على
المدرسةمباشرة،كنتوحيدة،كلالطلبةجاءوامعآبائهم،كلهمكانواأنيقين،
بينماجئتأنابلباٍسباٍليكشفعنفقريوفقرعائلتي،لميعرنيأحداهتماًما
شخص كل فكان أفعل! أن علّي وماذا أذهب؟ أين إلى أسأل كنت هناك،
يرشدنيإلىجهةمختلفة،لكنيوبعدحيرتيويأسيمناآلخريندخلتأحد
المكتب في ووجدت أجله، من جئت بما عالقة ذو أنه لي بدا التي المكاتب
ورجل جانبي، مكتب حول تجلس كانت ألنها السكرتيرة أنها عرفت امرأة
لنظراتهما أباِل لم لكني الهيئة، بهذه عليهما دخولي استغربا المكتب، يتصدر
الغد، اذهبياآلنوتعاليفي المسؤول: الرجل فشرحتلهماحالتي،فقاللي
لي فقال الملفات، لتسّلم معلن أجل آخر هو فاليوم ممكن غير هذا له فقلت
تذهبي أن بد وال وقت، لدينا ليس اآلن معلن: غير وغضب انزعاج فيها بنبرة
أذهب مكان لدي وليس بعيدة، مدينة من أناجئت له فقلت غًدا، وتأتين اآلن
الرجلالمسؤولوقالالبد اليوم،فرفض إليهلذاأرجومنكماأنتأخذاملفي
أنتذهبياليوموتعودينغًدا،فذهبتإلىالمحطة،وجلستهناكليلةكاملة،
المكتب مسؤول إلى وذهبت المدرسة، إلى عدت الصباح وفي نوم، دون
انتهتاآلجال الذيكنتعندهأمس،وحينطلبتاستالمملفي،قاللياآلن
الستالمالملفات،توّسلتإليهوأخبرتهبأنههومنطلبمنيالذهابوالعودة
اليوم،فأنكرذلك،توسلتإليه،فقالبالخجلأوتردد:هليمكنكأنتدفعي
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لدي تكن ولم مرتبكة، كنت لي، بالنسبة صادمة الجملة تلك كانت رشوة.
باإليجاب، رأسي حركت أجيبه، كيف أعرف فلم المواقف، هذه بمثل تجربة
ابنتي، يا اذهبي وقال: المكتب يغادر أن وقبل علىوجهي، الدهشة هو الحظ
يلتحقأحدهمفيالئحةاالنتظارسنعيداالتصالبك! لدينارقمك،وإذالم

المشهد،وواصلت( )صمتتللحظاتوكأنهاتستذكر

بمدرسة التسجيل أريد كنت لكني المدرسة، باب وصلت مذهولة. خرجت -
السيد أريد لها فقلت السكرتيرةوحدها، كانت المكتب، إلى فعدت الهندسة،
رشوة! أدفع أن علّي كم ألسأله قلت لماذا؟ سألت: الشعبة، عن المسؤول
قالتليباسمة:هوكانيمزحمعك،اذهبياآلن،حتًماسننتظرإلىأننتوصل
القوى بكلطلباتالئحةاالنتظاروإذالميأتأحدسنتصلبك!عدتخائرة
فذهبت قولي، لنيصدقوا أهلي مدينتيألن إلى الرجوع أشأ لم المحطة! إلى
أفهم ال بليدة كنت طلبي، يقبلوا فلم ملفي، ألقدم المدينة في الجامعة إلى
شيًئاممايدورحوليفيهذاالعالم!حينهاكنتفيالتاسعةعشرةمنعمري،
أو موجود غير إما فهو مستحيل، شبه ذلك كان لكن بالعميد االلتقاء حاولت
فياجتماع!بحثتعنعملفيالمدينة،فوجدتالعمللكنكانمنالصعب
األواني أغسل كنت عائلتي، علم دون مقهى، في نادلة عملت سكًنا، أجد أن
كل في أذهب فكنت راحة، يوم لدي خميس وكل القهوة، أقدم وحيًنا حيًنا،
سكن، لدي يكن لم قلت وكما جدوى، دون لكن العميد، لمقابلة خميس
على أحصل أن أجل من لكني التزاًما، أصلي ال المساجد، في أنام كنت لذا
في أصلي مرة المساجد،وفيكل في العشاء للمبيتكنتأصليصالة مكان
يغلق أن إلى المرافق في أختفي وكنت أحد، لي ينتبه ال كي مختلف مسجد
قبل من للتحرش تعرضت عملي أثناء أدرس، أني ظنوا أهلي المسجد. باب
روادالمقهىلكنيلمأعرذلكاهتماًماكبيًرا،كانهدفيأنأقبلفيالجامعة.
يمكنك ال لي قال لكنه العميد، لقاء شرف لي حصل األيام أحد في المهم،
أغادير، جامعة في وقبلوكم ورزازات منطقة من أنت جامعتنا، في التسجيل
أن المصادفة وشاءت أبكي، فخرجت التسجيل، موعد عن تأخرت إنك ثم
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عن فسألني اإلعدادية، في الفيزياء عنده درست قد كنت أساتذتي، أحد ألتقي
دكتوراه يحّضر إنه لي قال العميد، وبجواب بقصتي فأخبرته بكائي، سبب
هناك، الكيمياء شعبة عن المسؤول ويعرف القنيطرة، في لكن الكيمياء في
بي اتصل الغد ففي وعده، عند وكان القنيطرة، وصل إذا غًدا معه وسيتكلم
الشعبة،وطلب القنيطرةوقدتحدثمعمسؤول في اآلن إنه لي أستاذيوقال
من طلبت أنتظر، لم كثيًرا، فرحت للتسجيل. صباًحا الغد في أحضر أن مني
غرفة استأجرت القنيطرة، إلى واتجهت أجري، يسلمني أن المقهى صاحب
فُقبل طلبي دفعت الجامعة، إلى اتجهت الصباح في شهر. لمدة أسرة عند
الشؤون مصلحة في طلبي دفعت أن ما لكن الشعبة، برئيس ألتِق لم بسرعة،
نسيت أني مع المنحة عن سألوني أنهم حتى بسرعة، قبوله تم حتى الطالبية
النورين ذو لحواء )ابتسمت الكيمياء. شعبة في الدراسة بدأت وهكذا أمرها!
فأناأسكنفيغرفةمع الكيمياء،كنتسعيدة، أنامتخصصةفي قائلةبمزاح(،
الدراسة في وأساعدهم معهم فألعب أطفالهم غرفتي في إلّي يأتي طيبة، أسرة
اإليجار عن وتنازلوا منهم، فرًدا تعتبرني أن األسرة مماجعل مقابل، دون من
أيًضاكنتأعمل البيت،ألني إلى بتدريساألطفالعندعودتي أقوم أن مقابل
فقدت أشهر خمسة بعد لكن لإلشهار، كثيًرا وأتنقل المغرب اتصاالت مع
بطاقتيالشخصية!وانتظرتمجيءالعيدالستحصالبطاقةجديدةمنمدينتي،
فسألتني التعريفية، بطاقتي هو طلبته شيء وأول أهلي، إلى العيد في فذهبت
وأعطتني تكذبين، غاضبة: فقالت الحافلة في فقلت بطاقتك ضيعتي أين أمي
وصلت كيف وسألتني بطاقتي! وفيه بالقنيطرة، بريد مكتب من وصلهم ظرًفا
الدراسة بدأت وكيف حكايتي لها أروي نفسي فوجدت القنيطرة، إلى بطاقتي
أبي ذهب وفعاًل الدراسة، تكملي ولن للبيت ستعودين لي: فقالت بالقنيطرة،
سنة لمدة وجلست مدينتي، إلى عدت وهكذا ملفي، وسحب الجامعة إلى
إحدى إلى أبي فبعثني ذلك، أهلي الحظ كثيًرا، نفسيتي تأزمت البيت، في
ذلك وبعد أشهر، هناكعشرة وقضيت فيها، تيزنيتألتدرب بمدينة اإلدارات
درستبإحدىالمدارسالخصوصيةلمدةخمسةأشهركتدريب،لكنيودون
الذي األساتذة أحد لي توسط أن بعد أغادير جامعة في سجلت أهلي علم
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لمدة أغاديرودرست مامصادفة،وهكذادخلتجامعة تعرفتعليهفيمكان
سنة،لكنالغريبكانتدرجاتيضعيفةفيالموادالتيكنتأحصلفيهاعلى
إلعادة طلًبا قّدمت ما، خطأ ثمة ظننت صدمة، كانت سابًقا، الدرجات أعلى
فغادرت تأزمت أخرى، قوية صدمة كانت جواًبا، أتلق فلم إجاباتي، تقويم
أني يظنون كانوا وإنما أغادير في أدرس أنني يعرفون ال أهلي كان الجامعة،
في السينما بمهن المتخصص بالمعهد سجلت ذلك بعد تيزنيت، في أعمل
على حصلت والدراسة. العمل بين ووفقت المعهد في درست ورزازات،
التنشيط في المهنية اإلجازة على وحصلت المسرح، درست بعدها الدبلوم،
ثقافية، منشطة مختلفة، أعمال بين أتنقل هذا كل وامتياز، والمسرحي الثقافي
السينما، في تقنية عاملة مطعم! أو فندق في منظفة مقهى، في نادلة إشهارية،
لمهن الجهوي المركز في قبول تم وأخيًرا الضيعات، بإحدى فالحية عاملة
التربيةوالتعليم،درستلمدةسنة،وتخرجت،بعدالتخرجبدأتأعملمعلمة
لألطفالفيمدرسةبعيدة،فيقريةما،كلهذاأعتبرهبحًثاعنالذات،فأنالم
أستقربمهنةأودراسةوتنقلتبينمختلفالمهن،ولمأستقر.عدماستقراري
هوجزءمنبحثيعنذاتي،بعداستقراريفيعمليالخير،فرضتأميعلّي
قبلسنوات، رأسها من احترقجزء التي تجميليةألختي عملية نفقات تحّمل
فأخذُتقرًضا،الطبيبةقالتإنأختيتحتاجلعمليتين!أجرتالعمليةاألولى،
تعرض الفترة الثانية،وخاللهذه العملية قواهاإلجراء تسترجع وانتظرتكي
جاءت له العملية إجراء بعد لكن المستشفى، إلى نقلوه دماغية! لجلطة أبي
إحدى من طلبت عليها، أتوفر أكن ولم درهم، ألف عشرون وفيها الفاتورة
لدي صار المبلغ! لي بعثت وفعاًل المبلغ تعيرني أن األجنبيات صديقاتي
لتسديد أدفع أنا اآلن وإلى األجنبية، لصديقتي واآلخر للبنك أحدهما قرضان
أزعج ما وهذا ومصاريفهم، بأخوتي كفيلة أنني جانب إلى القرضين، هذين
من واحد وأختان، أخوة أربعة ولدي متزوجة، أنني أخبرك لم ربما زوجي،
تزوج اآلخر هذا اهتماًما، أهلي يعير ال لكنه متزوج، وهو فقط، يعمل أخوتي
طلًبا أرفض أن أستطيع ال لكني أحياًنا بالغبن أحس مني، أصغر أنه مع قبلي
عن مسؤول لكنه لديه، قروض ال لكن مثلي، معلم فهو زوجي أما لعائلتي،
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ويحصل ما! بأزمة يمر حين أيًضا هو أساعده أحياًنا لذا وأخيه، وأخته أمه
متزوجان إننا لك قلت ما إذا ستستغربين وربما فترة، بعد له أعطيه ما يرد أن
بمدينة يعيش هو متتالية، أشهر لثالثة أحياًنا نلتقي وال مًعا، نعيش ال لكننا
صحراويةبعيدةوأنابأخرىونبعدعنبعضنامئاتالكيلومترات،بينناالهاتف
ترين فأنت العادية، حكايتي من بالملل تشعرين هل والفيسبوك! والواتساب

ا،ومملة. اجدًّ حياتيعاديةجدًّ
فيهاتعاطف: بنبرة بالحرجوقالت النورين شعرتحواءذو

تستصغريها، أن تحاولين بمعاناة مررت فعاًل أنك أرى العكس، أبًدا،على ال، -
واللحظات المواقف تلك في كبيرة أيًضا كانت فمعاناتك الساخرة، بلهجتك

بها. التيمررت
منحكايتي،سأتحدث اآلخر الوجه لك أكمل لم لكني تعاطفك، على شكًرا -

الجانباآلخرمنشخصيتي. عن
وأناأسمعك. -

تنظر أنها إلىصديقتهافالحظت النورين ذو انتبهتحواء تواصلحكايتها أن قبل
جالًسا الوسيم األشقر الرجل فرأت الخلف إلى التفتت إراديًّا وال الصالة، مدخل إلى
أنتسألعنهسمعت إليهما،فوجئت،وقبل ينظر أفراد،وكان بمفردهحولطاولةألربعة

صديقتهاتواصلحكايتها،فأجلتسؤالها.
منذ يتكرر وحيد حلم هناك لكن أحلم، وقلما عادي، بشكل أنام لي بالنسبة -
تالحقني مجهولة جماعة أن أرى ما، مأزق في أقع حينما أنني وهو طفولتي
إرادة دون والطيران بالتحليق فشيًئا شيًئا أبدأ الطائرة، مثل ثم فأجريوأجري،
ذلك ومع بي، اللحاق يستطيعون ال لكنهم خلفي يركضون هؤالء بينما مني،
أخافهمألنأيديهمأحياًناتمتدلعشراتاألمتارمحاولةاإلمساكبي،فأرتعب،
وأطير، أطير طويلة، سنوات منذ يالزمني الحلم في الطيران مرعوبة. وأطير
إلى ليعيدني بي يمسك كي كان  بأيٍّ فأصرخ االرتفاع أخاف أحياًنا لكني
األرض،وعادةماتكونأميمنتمسكبي،وفيالفتراتاألخيرةقلترؤيتي
لمثلهذهاألحالم،أوالكوابيس،وحدثذاتمرةأنرويتحلًماغريًبارأيته



346

أفسرلك أناال لي: فقال قريبة المعروفينفيمدينة المفّسرين المنامألحد في
لم بشيء أعترف لم عجًبا، لك! قريب مع زنيت بأنك اعترفت إذا إال الحلم
ا،كنتفيالحلممعزوجيفيغرفةنومنا، أقمبه!،لكنالحلمكانغريًباحقًّ
ثدي يوجد انظر، لزوجي: فقلت ثدًيا، فيه فوجدت فخذي إلى نظرت فجأة
لنفسيوأناأسترجعحياتي انتبهت الحلم!، بقية أتذكر فيفخذياأليسر،ولم
إلى المائل األبيض اللون أحب فمثاًلصرت ذائقتي، في بسرعة أتحول بأنني
االصفرار،وكذلكاللوناألحمرالغامق،واألخضرالغامقإلىجانباألبيض
األلوان أحب صرت بل فقط، واألسود األبيض أحب كنت بينما واألسود،
أشتريمالبسي عندما والغريب مثاًل! والرمادي، السماوي األزرق المتناقضة،
ا، سرًّ سأخبرك اللون. ذلك من الداخلية مالبسي كل أشتري فأنا معين بلون
فيطفولتيوصبايومراهقتيتعرضتإلىتحرشجنسيمنقبلأخيالذي
الليل في يأتيني بي، يتحرش بدأ التاسعة في كنت أن فمنذ بسنتين، يصغرني
استمر أحًدا، أخبر ال لكن أصده، وكنت ثوبي، ويرفع بي يلتصق أن ويحاول
معه، وأتشاجر بدنيًّا، منه أقوى ألني أضربه كنت تقريًبا، سنوات لست الحال
مدلل كان لكنه أمنا، أخبر بأن دائًما أهدده وكنت السبب، أحد يعرف أن دون
التي أختي تقف أمي جانب إلى وكانت نهاًرا، مني ينتقم كان لذلك العائلة،
بأختي تحرش أنه وعرفت انتبهت لكني عنه، تدافع أعوام بخمسة تكبرني
ذهبنا أختي، لي اشتكت وحينما أكثر، معها وتجرأ ومنه، مني عمًرا األصغر
وتآمرنا منه نغار بأننا وقالت تصّدقنا، لم يجري، بما وأخبرناها أمي إلى كالنا
في هي كانت معها! ينام أن ظهيرة ذات منها طلب كيف أخبرتني أختي عليه!
أجابتني، بالسؤال ألححت وحينما مذعورة، عندي وجاءت فخافت المطبخ
وأخبرتنيبكلشيء!ماأخبرنابهأميهّزأركانمنزلنالكنأمياتهمتنا،فطلبنا
سيتحرش كيف لترى أختي مكان في هي تنام بحيث اختباًرا نعمل أن منها
يبكي فأخذ باالتفاق، وأخبرته ذهبتألخي وإنما تفعل لم لكنها وافقت، بها،
أخي، على نتآمر بأننا واتهمتنا رجعت ألنها جرى ماذا أعرف ال لكن أمامها،
أخبر لم العائلة، في فرد أي أو أبي وال أمي أكّلم أعد ولم جميًعا، فاعتزلتهم
الرحلة تلك في المنزل غادرت أني المهم،حصل منه. أخجل كنت أبيألني
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ا ويوميًّ أبي، تكره كانت أمي الغريب، اآلن، متزوج هذا أخي لك، رويتها التي
كانتتلعنأمهاالتيزوجتهالهذاالرجلوضيعتحياتهامعه،وكثيًراماكانت
طفولتها، في جنسي لتحرش تعرضت أيًضا هي وربما بحضوره، ذلك تقول
وتقبل االستسالم رفضت وإنما أختي ومن مني سمعته ما تستنكر لم ألنها
أحًدا، أحب لم تجربةحب، أعيش أن أردت أهلي فيها التي مدينتي في ذلك!
الشبابفقدوافقتأنأصاحب الفتياتلديهنأصحابمن ولكنألنجميع
الشاب بهذا عالقتي استمرت صديقاتي، أمام شاذة أبدو أن أود لم شابًّا،
كنا عندما وقبلني تجرأ ألنه تركته لكني مالمسة، أية بيننا تحدث لم ألشهر،
أهلي، تقدملخطبتيمن أنه إال لشهر تركته مفتوح، يومفيمكان نتمشىذات
ووافقتتحتإصرارأمي،لكنهمنذيومخطوبتناصارشرًسا،وأرادبحكمأنه
التقيتزوجيهذا، أن إلىأنحدث الخطوبة، يناممعي،ففسخت أن خطيبي
فيفعاليةما،وأحببتهفعاًل،ألنهكانمختلًفا،مثقًفا،وذاأفكارمتحررة،ويحلم
بوطنتسودهالعدالةاالجتماعيةوالمساواة،عالمالمرأةفيهمتحررة،لكنحتى
إال السابقة، بعالقتي صارحته خطوبتنا، فترة ففي فيه! أشك صرت األمر هذا
ألتقيه، بأن يهددني فأخذ مني، االنتقام وأراد بالغيرة، شعر السابق خطيبي أن
فلمأستجبلهألنهليسهناكمايخيفنيفيعالقتيبهبحيثيهددني،بيدأن
قد وكنا معي، نام بأنه أخبره هاتفية رسالة الجديد لخطيبي أرسل الخبيث هذا
والمتحرر التقدمي قرأزوجي أيصارزوجي،وحين بالمحكمة، قراننا عقدنا
الرسالةصدقهوكّذبني،لكنناكناقدعقدناالقران،واحتجتألطنانمنكلمات
انزعاجه وتبين بل بريئة! وأني كذاب السابق خطيبي بأن له أثبت كي القسم
فذهبنا بعذريتي، صحي بيان المحكمة طلبت حينما الفكري التزامه وتناقض
إلىعيادةنسائيةلطبيبةعرفنااسمهامنصديقله،وحينماكناهناكفوجئنابأن
الطبيبةمجازةويقومبالفحصمكانهازميللها،وألنالوقتكانضيًقابالنسبة
لخطيبيالجديدكييستكملإجراءاتالزواجلذاوافقعلىمضض،بلوظل
وحينما بل لدي! ما ولمس غيره، رآني من هناك بأن يتأسف عديدة لشهور
أشعر هاتفيًّا أحادثه كلما كنت األول! خطيبي برسالة يذكرني كان نتشاجر
نفسيومشاعري،وأصطنع أدوسعلى لكنيكنت كبيرةومذلةشديدة بمهانة
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أعماقي أعمق في لكنني برومانسية، تعشق التي المولهة العاشقة حالة لنفسي
يا سعيدة أنت هل نفسي: أسأل كنت أحياًنا أحبه. أنا ذلك ومع كذلك! لست
وهم لنفسي أخلق أنني أظن أدري... ال تجيبني، نفسي أسمع وكنت حواء،
السعادة،بأننيمعلمة،ولديمرتبالبأسبهقياًسالمصروفيفيهذهالقرية،
وأننيمتزوجةقياًسالمئاتاأللوفمنالعوانس،علًماأنحياتيبهذهالطريقة
نلتقي حين ألننا الجنس أجل من لصداقة أشبه فهي أبًدا، زواًجا تحسب ال
وإنماال نتحدثخاللهابشيءمهم قليلةمعدودةال ثالثةأليام أو كلشهرين
رغبة لدي النساء، نحو بميلي أحسست إنني الغريب بل تقريًبا! الفراش نغادر
نفسي مع لكن إباحية أكون أن أحب وأداعبها! أالمسها، امرأة، مع أنام أن في
ُصدمت حينما التصوف،السيما إلى أميل أحياًنا وأعماقي! مخيلتي في فقط،
شجاًرا معي تشاجر مرة ذات والمساواة. العدل ونصير المتحرر زوجي بغيرة
عنيًفاوهددنيبالطالقألنهقرأتعليًقاعلىمنشورليفيالفيسبوكمنقبلابن
خالتي،وأناأجبتهبتحيةوأدب،زوجياعتبرذلكخيانةله،وطلبمنيإغالق
حسابيعلىالفيسبوك!هذاهواليساريالتقدميالذييحملأملتحريراألمة
مهمة ألنها ال ذاتي، أحب عالية، كبرياء ذات أخرى جهة من لكني والشعب!
في تضيع وال تتشكل أن أجل من طويل بطريق مرت ألنها وإنما ومتميزة،
أمره بالطالقوإصدار الوعرة.منذلحظةتهديدزوجيلي الطرقاتوالدروب
أستطيع أنني وجدت ذاتي، مع رحلتي بدأت الفيسبوك على بإغالقصفحتي
الحماية قناع وفي الجنسية، المتعة في يتجسد معيصار وجوده دونه، العيش
والعوانس بالمطلقات مليء فيمجتمع نعمة متزوجة،وهذه بأنني االجتماعية
السحر لكتب فتوجهت يكفيني، ال هذا أن إلى انتبهت لكن واألرامل،
والتصوف،وغرقتفيكتبابنعربيوأشعارالحالج،و"منطقالطير"لفريد
السهروردي، الدين شهاب اإلشراق شيخ ورسائل النيسابوري، العطار الدين
سفح على أخضر نور لي تراءى ليلة وذات لدينا، التي األمازيغية واأللواح
روحانية إشارة وكأنه لي بدا معلمة، فيها أعمل التي القرية من القريب الجبل
على المطلة غرفتي شباك من دخل بل يتألأل، األخضر النور كان فقد خاصة،
سفحالجبلفأضاءالغرفة،فلبستثيابي،وتنعلت،وغادرتالغرفةمتجهةنحو
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للنور بجذوةروحية،مشدودة مأخوذ النوم، في كالسائرة كنت األخضر، النور
شيًئا ويصغر قلياًل، يخفت أراه النور مصدر من أقترب كلما وكنت األخضر،
المبروك الشيخ رأيت وإنما أخضر، نور هناك يكن لم وصلت وحين فشيًئا،
بيًتا يردد وكان بكفيه! يحمله قديًما يطالعمخطوًطا وهو جالًسا الكرامات ذي

شعريًّاويكرره:
الُمسّرينأسراُر. وللسرفيسّر    أنواُر الخلق النوِرفي نوِر ألنواِر    

وبعد النورين، ذو تأثيرحكايتهاعلىحواء من تتأكد أن تريد وكأنها لثواٍن صمتت
لحظاتواصلت:

قّيوم "يا الدعاء: واصل وإنما القراءة، عن يتوقف لم لحضوري، انتبه وحين -
الملكوت،الظالُمأحاطبي،وحّياتالهوىقصَدتني،وعقارُبالدنيالسَعتني،
من علّي أرحَم يا غريًبا. خصومي بين وتركتني لدغتني الشهوات وتماسيح
أدعوك المذنبين، بأنين رب يا أدعوك سخطك. من وخلصني أنقذني أبوّي،
في هالك الطبيعة، بحر في غريق نداء رب يا أناديك المجرمين، بتأّوه رب يا
ُبهات.هاأنامطروحعلىبابكبريائك.أيحسنمنلطفكردالفقير َمْهَمِهالشُّ
خائًبا؟أيليقبجودكطرُدالكئيبقانًطا؟كلعبدإذااستجاربموالهأجاره.فما
وتجّلى السابقين، ُهوّيات في نوره قذف من يا تجيره؟، فال استجار قد لعبدك
اجعلني الناظرين. ألباُب عظمته في وانطمس السائرين، أرواح على بجالله
العظائم، وصاحب العجائب، رّب يا بلطائفك، العاِلمين إليك، المشتاقين من
اجعلنا الخيرات، وُمظِهر البركات وُمنِزل األنيَّات وموجَد الماهيات، ومبدَع
منالمخلصينالشاكرينالذاكرينالذينرضوابقضائك،وصبرواعلىبالئك.
الرحيم". الغفور المتين، العظيم،واألبدي الحول القّيوم،ذو الحي إنكأنت

النورين. !!.عّلقتحواءذو الدعاء ماأجملهذا -
نعم،وكانيقولهبخشوعكبير،وصدق،ثمالتفتونظرإلّينظرةأبويةرحيمة، -
كثيرة، والدروب واحدة، فالمدينة الطريق، أول في ابنتي يا أنت لي: وقال
الشيخ أيها له: فقلت الدرجات! أول في فأنت مسدودة، زالت ما والطرقات
في أسير للسركي مفتاًحا كلمةواحدة، أعطني الكرامات، ياصاحب الجليل،
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أنا. دربي،فابتسمليبطيبةمنحتنيثقةبنفسي،وقال:كلالكلمات:هو،أنت،
المبروك، الشيخ أيها قلت: نواهي، وال أوامر فال الفناء، بحر في تغرق وكلها
لمأفهم،نّورقلبيمنعلمكالرباني،فقاللي:ثمةأربعدرجاتنحوالكمال:
الناس سائر ودرجة درجتك، وهي اهلل"، إاّل إله "ال يقولون: من درجة ـ أواًل
هو"، إاّل هو "ال يقولون: من ـ ثانًيا اهلل، إلى إاّل األلوهية يضيفون ال ممن
"هو" غيره أحد ال أعني "الهو"، أنواع كل اإللهي "الهو" عن ينفون وهؤالء
يقولون: ـمن "هو"يصدرعنهوُيشتقمنه،وثالًثا "هو"ألنكل أنيسميه يقدر
وكأنهشيء الغائب بضمير اهلل يسّمون ال الذين هم وهؤالء أنَت" إاّل أنَت "ال
ـ وأخيًرا ورابًعا بهذا! نفسها على تشهد أن تريد "أنت" كل وينكرون غائب،
"الأناإاّلأنا"،وهؤالءيلغونالخطاب،ألنكلمنُيخاطبتقوم منيقولون:
"ال هي للتوحد المثلى الصيغة أن يرون ولهذا مسافة، يخاطبه من وبين بينه
اعترض "صاحب" اسمه هنديًّا شاعًرا لكن الحاّلج، صرخة وهي أنا"، إاّل أنا
وعن نفسه عن يشهر وال يصرخ ال يصل من إن وقال الحاّلج، صرخة على
وابحثي ابنتي، يا فارجعي القافلة. تصل حين تصمت فاألجراس السر، بلوغه
فينفسكعنالنور،فقلتلهياسيدي،أريدأنأتبعك،فقاللي،تستطيعينيا
ابنتيأنتطوفيفيعالماألنواروأنتفيغرفتك!ابحثيفيذاتكعنذاتك،
هنا، جالس ترينني أنت وها أتركك! ولن والكمال، الوجد مراتب في وارتقي

فنحنفيمجلسه!

حينما هي عاشته فقد الطيران، حلم عن روته بما مأخوذة النورين ذو حواء كانت
ذلك كان لكن بغداد، سماء فوق لياًل حّلقت حينما العمر من عشرة الرابعة في طارت
الصوفية اللغة هذه بجذوة تشعر كانت أحد!..وأيضا قبل من مطاردة تكن ولم بإرادتها
المرأةفيبحثهاعنذاتها!لكنهاكانتتريدأنتسألهاعن التيسمعتها،ومكابداتهذه

لهقبلأنتواصلحكايتهالذاسألتها: انتبهت الذي الوسيم الرجلاألشقر

هلتعرفينذلكالرجلاألشقرالذييجلسحولالمائدةفيعمقالصالةوحيًدا! -

رفعتحواءتومرترأسهاومالتبهجانًباوهيتتطلعفيالقاعة،ارتسمتمالمح
الدهشةعلىوجههاوقالت:
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أيةطاولة! الأرىأحًدا،ليسهناكرجلأشقريجلسوحيًداحول -
النورينبدهشةوهيتقول: التفتتحواءذو

إليه!لكنهاآلن تنظرين إليهبعدأنرأيتك التفت كيف؟كانهناقبلقليل،وأنا -
إليه. تنظرين أنارأيتك غيرموجود،

أنا! -
نعم..أنت..!. -

كان الذي النادل رأيت وإنما وحيًدا، هناك يجلس أشقر رجل أي أر لم -
أين إلى أدري ال الجميلة الورود من عادية غير باقة يحمل وهو يخدمك،
أنه يبدو دونها، اآلن يدخل هو، وها يحملها! وهو الصالة يغادر ورأيته حملها
الذهاب، علّي عفًوا، يناديني، بذراعه، لي يؤشر إنه أوف، ما، لشخص حملها

بالتأكيد. سنلتقي
يشبه الذي النادل رأت وفعاًل تقولصديقتها، مما لتتأكد النورين ذو حواء التفتت
ابنها،ورأتظهرصديقتهاوهيتتجهإليه،وخاللثواٍنصارتقربه،تحدثا،التفتاإليها،
انتبهت لكن الطاولة، حول كرسيها على وحيدة حواء بقت الصالة، وغادرا لها ابتسما
الشراشف يرفعون المطعم في العاملين منها،وكانبعض إال فارغة كانت الصالة أن إلى
حينما قطعتها التي المسافة تلك تحَتْج ولم الصالة، بمغادرة فأسرعت الطاوالت، عن
غريب هاجس نفسها وفي الصالة فغادرت الصالة، باب قرب نفسها وجدت إذ دخلت،

بأنأشياءغامضةتجريمعها.

* * *

الذهبي حواء ورأت رأسها رفعت حين خطوتين سوى النورين ذو حواء تخُط لم
القريبة الصوفا البرتقال،وعلى الفندقوأمامهاكأسمنعصير لوبي الغامضةجالسةفي
المحاذيةلبابصالةالطعامكانالشيخالمبروكصاحبالكراماتجالًساوكأنهينتظرها،
احتارتهيمنهذهالمفاجئة،فهذهحواءالذهبيالغامضةالتيصعدتالطيارةمعهامن
هي نزلت الذي نفسه الفندق في هنا هي وها الوصول، صالة في اختفت لكنها باريس

ينتظرها! المبروكيجلسوكأنه الشيخ فيه!وأيًضاهاهو
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إليهامبتسًماوقال: الذيرفعرأسه المبروك الشيخ اقتربتكالمنجذبةنحو
أهاًلابنتيحواء،دربككانطوياًلوعسيًرا،وحزنكمستديم،اسمعيياُبنيتي، -
"القلبيتغير،وقلبالقلباليتغير،والحزنقلبالقلب"،هكذاقالالنفري،
منها،عودي تهربي فتشيعنها،ال لذاتك، ُبنيتي،عودي يا الضالةلكعندي
تحتاجك تحتاجك، وهي بهيم، وليلها جلل، مصابها إيفا صديقتك لباريس،

إلىجانبها!
يلتفتوراءه. القاعةدونأن ثمقامعنالصوفاوغادر

وكأن جديدة، مشاعر تلبستها فقد لها، جرى الذي ما النورين ذو حواء تعرف ال
المبروك،نعم،لقدصدق،هي الشيخ لها قاله بما انقشعمنداخلها،فكرتللحظة شيًئا
الحزن هذا تنسى أن عليها لكن حزنها، مرارة تغسل لن العالم مباهج كل ا، جدًّ حزينة
بيًتا تعرف وهي القلب! قلب هو الحزن بأن الشيخ يقل ألم ال، ال، بوجودها. تتمتع كي
الحزن، ضهذا تروِّ أن عليها لكن إنسان! بالحزنذكرى اإلنسان بأن قباني لنزار شعريًّا
الشيخ وتتصالحمعه،كيتتصالحمعحياتها!كانتتحاورنفسها،فجأةتذكرتكلمات
ماذا جلل، ومصابها جانبها، إلى تحتاجها بأنها عنها قال التي سميث إيفا صديقتها عن
يقصدبذلك!فجأة،وقبلأنتتجهإلىحواءالذهبيأخرجتهاتفهامنحقيبتهاالجلدية،
النتيجة فكانت أخرى مرة مغلًقا.حاولت كان الهاتف لكن باريس في بصديقتها اتصلت

نفسها.
التفتتإلىحيثتجلسحواءالذهبي،ابتسمتاألخرىلهاووقفتلهاوهيتراها
لميكنهناكأحد، الفارغة، الصوفا إلى انتبهت بمترين إليها أنتصل مقبلةعليها،وقبل
والغوامض الغرائب من يكفي ما رأت فقد تماسكت، لكنها الصدمة، بالخوف، أحست
فيهذاالفندق،انتبهتموظفةاالستعالماتإلىوقوفحواءذوالنورينالمفاجئ،ظلت
النورين ذو حواء تقترب أن وقبل الموقف، تداركت النورين ذو حواء لكن إليها، تنظر
إيفا صديقتها اسم فرأت شاشته إلى نظرت النقال، هاتفها رّن االستعالمات، مكتب من

المنتحب. المكالمةفجاءصوتصديقتها سميث،ضغطتعلىزراستالم
موظفةاالستعالماترأتردفعلحواءذوالنورينأثراستالمالمكالمة،وسمعتها

تقول:
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إلهي،سأجيئكاآلن،اآلنفوًرا. يا الحادث، ماذاتقولين،متىحصل -
في مقعد أول على بنفسها وألقت تحركت إذ اإلغماء، حالة يشبه ما عليها وبدا
لها تقول منهاوهي واقتربت االستقبال مكتب الموظفةمنخلف تحركت اللوبي، بداية

بقلقصادق:
هلأنتبخيرمدام؟هليمكننيمساعدتك! -

انتبهت ثم األمر، تستوعب ال وكأنها تائهة نظرات إليها النورين ذو حواء نظرت
الدموعفيعينيهامباشرةوسألتبرجاء: لنفسها،وترقرقت

هليمكنكأنتساعدينيفيإيجادرحلةإلىباريساآلن،فوًرا،فيهذااليوم، -
زوجها تعرض جانبها، إلى أكون أن ويجب مأساويًّا، وضًعا تواجه صديقتي
إليهاحااًل. إنهامنهارة،يجبأنأسافر ابنهاالصغير! لحادثسيروماتومعه

أنهاتعاطفتمعهاوقالت: إليهاوبداواضًحا الموظفة استمعت
الحولوالقوةإاّلباهلل،التقلقي،سأحاولأنأجدلكرحلةاليوم،فالرحالت -

أيةخطوطجويةتفضلين. لباريسكثيرة، تتوجه التي
أيةخطوط،اليهم.  -

هلتحتاجينشيًئا؛ماء،عصير؟ -
إذاأمكن. الماء كأًسامن -

أمامها،ثمسألتها: الماءوضعتها بقنينةمن الموظفةوجاءت ذهبت
هللديكتذكرةُمرجعة؟ -

نعم. -
وفتحتحقيبتهاوأخرجتالتذكرة،وسلمتهمالها،استغربتالموظفةحينماقرأت
ارتبكتمن أنها للموظفةوعرفت النورين ذو انتبهتحواء تومانوفا، بتروفنا إيفا اسمها:

لهاموضحة: اسمهافقالت
أناروسيةلكنأميعراقية،لذاأتحدثالعربية،لكناسميوجنسيتي أنا، هذه -

روسية!
بارتباكوقالت: الموظفة ابتسمت
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اليوم،هللديك لقداستغربتفعاًل،أهاًلبك،سأسعىأنأجدلكرحلةهذا -
لياًل؟ الرحلة إذاماكانت مانع

المقبلة! الساعات اليوم،يعنيخالل بأقربفرصة المانع،أفضلأنتكون -
سأسعىإنشاءاهلل! -

في هي غاصت حتى االستعالمات مكتب إلى متجهة الموظفة استدارت أن ما
فيها الكرامات ذا المبروك الشيخ رأت التي الجهة إلى ونظرت وذاكرتها، نفسها أعماق
يا "دربككانطوياًلوعسيًرا،وحزنكمستديم،اسمعي فلمتجدهلكنهاتذكرتكلماته،
ُبنيتي:القلبيتغيروقلبالقلباليتغيروالحزنقلبالقلب،هكذاقالالنفري،الضالة
لباريس،صديقتك منها،عودي تهربي فتشيعنها،ال لذاتك، ُبنيتي،عودي يا لكعندي
بأن المبروك الشيخ هذا عرف "كيف نفسها: وسألت بهيم"، وليلها جلل، مصابها إيفا
لباريس"،ولمتجدجواًبا. إيفاتمربمصيبة!ومامعنى،عوديلذاتك،عودي صديقتي
وبعددقائق،استوعبتالموقف،لكنهاشّكتبأناالتصالمنصديقتهاقدحصل،
من اتصااًل وجدت وفعاًل الفائتة، المكالمات تقّلب وأخذت النقال الهاتف إلى فنظرت

إيفاسميث!
في تبحث الموظفة كانت االستعالمات، مكتب إلى توجهت مكانها، من قامت

إليهامحاولةأنتطمئنهاوقالت: التفتت الكمبيوتر،
أناأبحث،هناكعروضمختلفة،سأرتبلكأفضلرحلة. -

ألفشكرلك،سأصعدلغرفتيألرتبحقيبتي. -

ا. سأتصلبكماأنأحصلعلىرحلةقريبةجدًّ -
سآخذحقيبتيوأنزلبعدقليل. -

المصعد. الجانبيحيث الممر إلى واتجهت

* * *

تتصل أن حاولت كبيرة. فالصدمة غرفتها. في نفسها وجدت كيف تعرف ال
بصديقتهاإيفاسميثلتواسيهاأوتستفسرمنهاأكثرلكنالهاتفكانمغلًقا،أخذتتلقي
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وكانت الحمام، غرفة من لملمتها التجميل مواد وكذا ترتيب. دونما حقيبتها في بثيابها
الموظفة: الغرفة،فجاءصوت الحقيبةحينمارنهاتف تهمبإغالق

دقيقة، بعشرين ظهًرا الثالثة بعد تنطلق ا، جدًّ قريبة رحلة لك وجدت مدام، -
وأيًضا الفندق في إقامتك وضع لترتيب الكافي الوقت لديك سيكون وهكذا

المطارفيوقتمناسب! إلى الوصول
الثالثة. بعد نازلة،احجزيليلطًفاعلىرحلةما أنااآلن طيب، -

* * *

أن وقبل الخطوط، موظفة من بطاقتها وأخذت حقيبتها النورين ذو حواء سّلمت
تصلإلىشباكتفتيشالجوازاتمألتبطاقةالمغادرة،مّرتبمكتبتفتيشالجوازات،
جوازها ختمت تعليق أّيما ودون النورين، ذو حواء إلى نظرت امرأة، الشرطية كانت

بها. التياحتفظت المغادرة وختمتعلىبطاقة
تفتيش مكتب ناحية التفتت هناك، مقعد على جلست االنتظار، قاعة إلى دخلت
التفتيش معاملة تنهي أن انتظرت التفتيش، مكتب عند الذهبي حواء فلمحت الجوازات
من قامت األمر، النورين ذو حواء استغربت تدخل، لم لكنها االنتظار قاعة وتدخل
باريس إلى المسافرين لطابور ونظرت الحدود شرطة مكتب خلف من واقتربت مكانها

بينهم. الذهبي فلمتجدحواء
وطلبت النقال الهاتف جهاز أخرجت ساعة، نصف سوى اإلقالع على يبق لم
عن منها تستفسر أن وقبل صديقتها، صوت وسمعت الهاتف، فرن سميث إيفا صديقتها
الحادثقالتلهابأنهااآلنفيالمطاروستصلباريسفيحدودالثامنة،وأنلديهاعنوانها
التاكسي،ثماستفسرتمنهاتفاصيلماجرى، فيباريسفالتكلفنفسها،ستأتيإليهافي
وأحّستبأنصديقتهاحزينةومنهارةلفقدانهاابنهاوليسزوجها،وحينسألتهاعنزوجها،
لم بأنهما فيه، للحزن أثر ال بصوت سميث إيفا أخبرتها السيارة، في وحدهما كانا وهل

التيالتعرفهيعنهشيًئا! ثالثهيزوجته يكوناوحدهما،فقدكانهناكشخص
مصدومة كانت الكالم، تواصل أن تستطع لم بالغصة، النورين ذو حواء أحّست

الجلل. إيفاسميث أيًضا،وأدركتمصابصديقتها
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الـبـاب السـادس

ال�سفقة

قد حزينة ابتسامة كانت مادهوري، إيفا فواجهته الفندق إلى بوناروتي آدم دخل
نزيل ثمة كان االستقبال مكتب عند رأته. حين تألقتا عينيها لكن وجهها على ارتسمت
مشًيا الكاتدرائية ساحة إلى الوصول كيفية عن يسألها المدينة يعرف ال أنه يبدو إيطالي
يصل أن إلى الباب يمين يمشي بأن بذراعها وتشير له تشرح هي كانت األقدام، على

الكاتدرائية. إلى الذيسيوصله العام الشارع يميًنافي يتجه العامثم الشارع

القراص رفع األمامي، االستقبال مكتب طاولة على لوحته ووضع أمامها وقف
رسمه الذي التخطيط ذلك العليا الورقة تحت من وسحب اللوح على لألوراق المثبت
لها،تألقتعيناهاوارتسمتمالمحاإلعجابعلىوجههااألنيق،وانقشعتعنوجهها

الطفولي: بالفرح بنبرةمليئة له الحزينة،وقالت االبتسامة

أنا؟ هذه -

بوناروتيبمرح. آدم تراهايمكنأنتكون؟أجبها ومن -

لكنهل جيًدا، ذاكرتك في أنكحفظتمالمحي يبدو لك، للروعة،شكًرا يا -
أناحلوةهكذافعاًل!

مرحةومشاكسة. بنبرة الواقعأنتأحلى..قال في -

شكًرا،لكنيأريدأنترسمنيعلىلوحةكبيرةوباأللوانوليستخطيًطابالقلم. -

سيكون،حينماتودينذلك! -

أود،منكلقلبي. -
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لهبخجل: امتنعتعنذلكوقالت بالتخطيطكيتأخذه،لكنها لها ومّد

اتركهعندكفيشقتك. الأستطيعأنآخذه، -

فوجئبرفضهافسألبفضول:

لماذا؟ -

بارتباك: السببوقالتموضحة أنهلميدرك إليهمستغربة نظرت

ربما كبيرة، مشكلة لي سيسبب البيت، إلى معي آخذه أن أستطيع ال ألني -
أوالطالق. سأتعرضبعدهاللضرب

بإحباطوقال: إليها بوناروتي آدم نظر

بهفيشقتي. فهمت،سأحتفظ -

أحسن. -

أراكحزينة! لكنمالي -

الحزنعلىوجههامرةأخرى،واختفتبهجتها،وقالت: ارتسمتمالمح

لي يطبخ ماذا أدري ا،ال البيت،وضعيسيئجدًّ في أخبرتكعنوضعي لقد -
زوجيمعصديقهالمترجم،لكنيفهمتبأنالحديثيدورعنزواجسري!..

بالجن..ومحاوالتلطردالجن..و.. تلبس وعن

المكتب، من القريب المصعد، وصل ذلك فأثناء حديثها، تواصل أن تستطع ولم
وخرجتزميلةلهاوبيدهادفترملون،لمتكنالتونسيةالتيرآهافيالمرةالسابقة،وإنما
بدالهأنهامنأمريكاالالتينية،أخذآدمبوناروتيالتخطيطوأدخلهضمناألوراقالمثبتة
يربط ما هناك أن األنثوي بحسها فأدركت إيفا وزميلتها بوناروتي آدم رأت اللوح، على

المكتبوقالتإليفامادهوري: ابتسمتوهيتقتربمن بينهما،

فارسية،سنضعه أو لغةعربية، أعتقد بلغةغريبة، دفتًرامكتوًبا المنظفةوجدت -
المفقودات،فربمايرجعصاحبةويسألعنه! فيخزانة

بوناروتيقائال: آدم انبرى

العربية. يمكننيأنأرىالخط،ألنيأعرف -
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لغة أن فعرف الدفتر بوناروتي آدم فتح أمامه، ووضعته بتردد الموظفة إليه نظرت
العربية،وقال: الكتابةهي

إنالكتابةهيالعربية،يعنيأنصاحبهاإماعربيأوأوروبيلكنأصلهعربي. -

بتساؤلوقالت: إليه إيفامادهوري نظرت

التيمنأصلعربي! التينزلتعندنا،األلمانية المرأة ألمتكنتسألعن -

الدفتر،وسألتها: التيسحبت إلىزميلتها التفتت ثم

الدفتر؟! المنظفةهذا أيةغرفةوجدت في -

السادس. الطابق في -

الغريبة،فسأل: المصادفات تناسق بوناروتيمندهًشامن آدم كان

الدفترمرةأخرى؟! هلممكنأنأتصفح -

قائلة: له الدفتر الموظفة البعضومدت المرأتانلبعضهما نظرت

تفضل. -

الدفتر أن خاللها من أدرك التي األولى الجمل فواجهته الدفتر بوناروتي آدم فتح
الفردوس"، باب بدأمن "كلشيء لبناني، التيمنأصل األلمانية الحلو إلىحواء يعود
الفردوس، باب بدأمن إنهاهي،ألنكلشيء الفردوس"، باب بدأمن "كلشيء نعم،

رفعرأسهوقال:

قبل وغادرت فندقكم في هنا كانت التي الحلو، دفترصديقتيحواء هذا ربما -
أيام.

الموظفةاألخرىوقالت: ابتسمت

الدفتر،فهويخصهاهي. ولكنناالنستطيعأننعطيك -

بوناروتيوقال: آدم ارتبك

أوكي،لمأطلبهمنكم. -

سأضعهفيخزانةالمفقودات،ويمكنكاالتصالبها،كيتتصلهيبناوترسل -
البريدهناك! لها،وهيستقومبدفعأجور ألمانياكينرسله لناعنوانهافي
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إيفامادهوريوقال: أمام بالحرج بوناروتي آدم أحس
أناالأعرفعنوانهاهناك. -

إيفامادهوري. بها،قالت طيباتصل -
بوناروتي. آدم الأعرفرقمهاتفها،أجاب -

الموظفة: بتساؤل،ثمقالت البعض المرأتانلبعضهما نظرت
إنهاصديقتك. لكنكتقول -

باالرتباكوقال: بوناروتي آدم أحس
لم لكننا يومياتها، في ذكرته الذي الفردوس باب عند هنا، عليها تعّرفت نعم، -
للرسم أتواجد التي األماكن في نلتقي كنا الهواتف، أرقام وال العناوين نتبادل

إلىجهاتأخرى. فيمابعد ننطلق فيهاثم
كانصادًقا إن تتبين أن تريد وكأنها إلىوجهه بتركيز تنظر األخرى الموظفة كانت

أمال،ثمعقبت: فيمايقول
مفهوم،يؤسفناأنناالنستطيعأننعملشيًئافيهذهالحالة،إالإذاهيانتبهت -
بنا،وربماستتصلبكل لفقدانالدفتر،وإذاكانيهمهاالدفترفبالتأكيدستتصل

المحتملةفينظرها. األماكن
بوناروتي. آدم بالتأكيد،قال -

إلى التفتت ثم لهابطريقةذاتمعنى، إيفامادهوريوابتسمت إلى الموظفة نظرت
بوناروتيوقالت: آدم

أنكماكنتماتتحدثانفيأمرخاص. يبدو آسفةللمقاطعة، -
لها: الشكوكعندزميلتهاقالت الحرجولكيتزيل إيفامادهوريببعض أحست

لقدرسمتخطيًطالي. -
التخطيط وأخرج بوناروتي آدم فبادر بفضول، ابتسمت األخرى، الموظفة توقفت

الدهشةوقالت: لتراه،وارتسمتعلىوجههاعالمات منتحتاألوراق
ينطق، النظرات،رسملكنوكأنه االبتسامة، الوجه، بارع،هذا أنترسام واو، -

ا،هليمكنكأنترسمليتخطيطامثلهذا؟ جميلجدًّ
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لهاوقال: بوناروتي آدم ابتسم
بكلسرور. -

الموظفةوقالت: ابتسمت
أرى كما لكن األسبوع، لهذا النزالء قوائم إعداد علّي اآلن اآلن، ليس لكن -

أنكستزورناكثيًرا.
ابتسامةمشجعة. بتعاطفوعلىوجهها إيفامادهوري إلى ونظرت

االستقبال مكتب إلى وتوجها الفندق إلى وامرأة رجل دخل اللحظات تلك في
له: بتسييرشؤونهماقالت إيفامادهوري تبدأ وقدماأوراقحجزلهما،وقبلأن
انتهيسآتيكوأشرحلككلشيء! اللوبي،حينما انتظرنيهناكفي -

وهوكذلك. -
الممر حيث االستقبال مكتب من اليسار على الممر نحو بوناروتي آدم واتجه
هناك المقاعد أحد على وجلس صغيرة، صاالت منه تتفرع والذي الشارع على المطل

الجدد. النزالء إليهاوهيتقومبواجبهامع ينظر وهو
*******

لماذاخرجت ثم طبيعية! تبدي أن محاوالتك برغم أراكحزينة لماذا بك؟ ما -
بوناروتيبلطفومودة. آدم صباًحادونأنتوقظيني!قال

نائًماكطفل،أشفقتعليك. إليكفوجدتك لمأشأأنأوقظكألنينظرت -
أشفقتعلّي؟! -

لمن نحتاج نحن سيًئا، أو معيًبا أمًرا الشفقة أتجد ماذا؟ عليك، أشفقت نعم، -
أليسكذلك! يشفقعليناأحياًنا،

مليئة طفلة وكأنها له فبدت أمامه العريض المقعد في غارقة وهي إليها ينظر كان
وسأل غامضة، حكيمة بأنها وأحس بالحزن المترعتين عينيها على نظراته رّكز باألنوثة،
كيف الشفقة! إلى أحياًنا العميقة البشريةوحاجتها بالنفس الخبرة هذه لها أين "من نفسه
تمكنتأنتغوصعميًقاإلىحساسيةالنفسالبشرية،ربماهيحساسيةالنفسالمقهورة

لها: تنتظرإجابته.فقال أنهاكانت إلى انتبه والمذلةوالمهانة؟!"،
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الشفقةشعورإنسانيرائعيمتزجفيهالحزنالشفيفمعالتعاطف،هيمشاعر -
تنبع وأحياًنا الحب، إلى تقود ما كثيًرا بل وحبها، الذات أنانية عن بعيدة راقية
األم تنظر حينما أو آبائنا، أو أمهاتنا بتعب نفكر فحينما الحب، من الشفقة
لطفلهاالضعيفالهزيلوهويمرضفإنهاتنحنيبكلكيانهامثلشجرةأثقلتها
يستنكر لدينا شهيًرا عراقًيا شاعرًا أن علما عظيم، شعور الشفقة عليه. الشفقة
كلمة"خطية"..وهيكلمةتتوهجبمشاعرالشفقة،ويعتبرهاأقسىمنالموت..
أراكحزينة؟ "خطية"..لكنلمتخبرينيبعد.لماذا والموتلديهأهونمن

قلياًل،ثمقالت: ارتبكت صمتتللحظات،
اآلنأنافيالعمل،ليسلديالوقتللحديثهنا،لكنيسأمرعليكبعدنهاية -

البيت! إلى دواميقبلأنأذهب
البيت؟ هلحصللكشيءمافي -

األوروبيين، النزالء أحد مع تتحدث زميلتها فرأت االستقبال مكتب نحو تلفتت
آدم إلى التفتت ثم األمان، ببعض فأحست لها، صديقتها ابتسمت نظراتهما، التقت

بوناروتيوقالت:
نعم،أخبرتكعنالوضعالسيئفيالبيتوماسمعتههذاالصباح،فقدحدث -
مباشرة، للبيت اتجهت عندك، من خرجت أن فبعد المبكر، الصباح في اليوم
والأخفيك،كنتطوالالطريقإلىالبيتأعيشمشاعرمتناقضةمابينفرحي
نفسيطوال أشتم مرة،كنت وتأنيبضميريألنيخنتزوجيألول بلقائك
نفسي على أهّون وكنت قحبة، عاهرة، صرت بأني بنفسي وأصرخ الطريق
منذ بها أحلم كنت عالقة أنها مع بك عالقتي أقطع بأن وبقراري باالستغفار
سنين،والأطيلالحديثعليك،فهذاوقتعملي..المهمجيندخلتالشقة،
الهندية األفالم مع عادة يسهر فهو أوقظه، ال كي شديد بهدوء الباب فتحت
تأتي أصواًتا لكنيسمعت األولى، الفجر ساعات حتى بلهجتنا التي واألفالم
طبًعا، بلغتنا يتحدثان وهما المترجم وصوت زوجي كانصوت المطبخ، من
سمعت الممر، في يقع بابها التي النوم غرفة أدخل أن قبل للحديث تنّصت
الحديث صار تلبسها..ثم قد الجن بأن ما امرأة تفاصيل عن يتحدثان أنهما
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األقرباء. من ضيوفهم عدد عن يحدثه المترجم وكان ما، زفاف حول يدور
زوجي من المساعدة ويطلب ابنته تزويج يريد المترجم أن ظننت األمر أول
زوجي سمعت حينما ُصعقت لكني الوحيد، صديقه ألنه األخبار يشاركه أو
شيًئا أعرف أاّل وعلّي سواي، طرفه، من إيطاليا في لديه أحد ال بأنه له يقول
أردت لحظتها المترجم! ابنة من يتزوج أن يريد زوجي أن فهمت حينها اآلن،
جسدي كل في بارتجافة شعرت لكني حظي، نادبة وأصرخ عليهما أدخل أن
أن علًما وأنوثتي، فيشبابي أنهطعنني أحست أعرف، منزوجي،ال وخوف
الرابعة في هي سنين، بست مني أصغر هي بل جميلة، ليست المترجم ابنة
بالغيرة، نعمشعرت والغيرة، والوحدة بالحزن لكنيشعرت العمر، من عشرة
أماميسوى أجد ولم عاجز؟! وهو كيفسيتزوجها نفسي: أيًضاسألت لكني
الوسادة في رأسي دافنة السرير على بثيابي نفسي وألقي نومي غرفة أدخل أن
الطريق بينماكنتأبكيبصمتوحرقة،لكنيوأنافي اللحاف ومتخفيةتحت
المترجم، من اتصال جاءني الظهر بعد عملي الستالم الفندق إلى متجهة

الوقت! يراني،ولميحدد فيهأن وطلب
ما يخص شيء بأي المترجم أو زوجك أخبرك هل اآلن؟ ستفعلين وماذا -

سمعتهأنت؟
بهذا سيكون المترجم اتصال وربما المترجم، وال هو ال أحد، يخبرني لم ال، -
بزواج إيطاليا في هنا مقبول األمر هذا هل سأفعل، ماذا أعرف ال الخصوص،

العمر! الرابعةعشرةمن البنتفي
سيكون أنه أعتقد لكني إيطاليا، في هنا قانوًنا مقبول غير األمر هذا طبًعا، ال -

المحكمة. دينيًّاإسالميًّاواليسجلفي زواًجا
البيت. نعم،سيأتونبشيخوشهودفي -

تعاملهمعكبعدأنسمعتماسمعت؟! وكيفكانزوجكفي -
كانمرتبًكاقلياًل،ويتجنبنظراتي،علىغيرعادتهحيثكانينظرإلّينظرات -

مفترسةوعصبيةترعبني.
وحدهما، ليسا أنهما إلى انتبه لكنه ليحضنها، يقوم أن في برغبة أحس إليها، نظر

لهامتسائال: وقال
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الفتاة يظلمهذه إنه نعمتدار،كيفسيتزوجهاوهوعاجز، آدم لكنغريبهذا -
أيًضا؟

الزجاج عبر الشارع إلى تنظر وأخذت رأسها خفضت ثم للحظات إليه نظرت
وقالت:

أنا مني، يتقرب ال كي سحره تم وبسببي وملعونة، مسحورة، أنني يعتقد هو -
السحر سيفك المترجم ابنة من بزواجه وربما األخريات، النساء وليس فقط
عننفسه،لكنيالأظنذلك،فهومريضعلىالرغممنمكابرته،فهومصاب
الغدة في واضطرابات القولون في التهابات ولديه الدم، وضغط بالسكر
الدرقية،ونسبةالدهونعندهعاليةبلوخطيرة،وقدشّخصاألطباءذلك،لكنه
المترجم هو الحقيقي طبيبه إن بل قط، بها يلتزم وال األدوية يأخذ وال يكابر
أويكتب ليشربها، ماء لهفيكوب ينقعها ثم اآلياتعلىورقة له الذييكتب
في يهدد هو إيطاليا، في مخنوق بأنه يشعر هو والتعاويذ، واألدعية الرقى له
لحظاتغضبهبالعودةإلىكيراال،هويقولإنالحريةالتييرىالناستعيشها

العالممقبلة. نهاية هناتخنقهوتضايقه،ويرىأن
بالتعاطفمعهاوقال: بوناروتي آدم شعر

العبيداليشعرونبالحرية،هناكأرواحعبدة،وهناكأرواححرة،أرواحالعبيد -
تتوهج األحرار وأرواح الشمس، نور من وتنزعج الحرية، نسائم تستنشق ال

بالحريةحتىوإنتحرروا. العبيداليشعرون وهيفيجبمظلم،
أمحرة!..سألتهمستفسرةبحزن. أناروحعبدة، تراني،هل وأنا،كيف -

متمردة، روح أنك أحس لكنني البارحة، إال نتعارف لم فنحن أدري، ال -
الحرة. إرادتك تناضلينمنأجلكسرقيودكواستعادة

قبل أناأخافمنكلخطوةأخطوها، الحرة، إرادتي أنأجسد يمكنني وكيف -
أو الجانبية، األزقة أو الشارع في أمشي وأنا ظلي من أخاف كنت ألتقيك أن
أكونفيقطاراألنفاق.أتعرف،أناكنتأخافأنأجيبعلىتحيةالصباحأو
المساءلجيرانيالذينأقابلهممصادفةفيالمصعد،أظلصامتةكالخرساء!مع
الناس! الحديثمع اوجريئةفي العلمحينماأكونفيعمليأكوننشطةجدًّ
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إليهبمودةوقالت: ثمقامت،نظرت
أن صديقتي من سأطلب أو الدوام، بعد عليك سأمر لعملي، أرجع أن علّي -
هل والثامنة، السابعة بين ما عندك سأكون الوقت، قبل بالخروج لي تسمح

البيت! ستنتظرنيفي
الرقيقةنحوها،وقالبحرارة: المودة بوناروتيبفيضمنمشاعر آدم شعر

طبًعا،طبًعا،سأنتظرك. -
لها: وقبلأنتتحركوتستديرذاهبةقال

إنجازهوربماال! إيفامادهوري،لديطلب،ربمايمكنك طيب -
ماهو؟قل. -

الهمس: بمايشبه خفضصوتهوقال
أن أحب لي؟! تحمليه أن يمكنك هل الحلو، حواء للبنانية يعود الذي الدفتر -
بها التقيت وأنا الفردوس، باب من بدأ كلشيء أن ذكرت فقد فيه، ما أعرف

أيًضا. أولمرةهناك،فأحببتأنأعرفماذاكتبت
قلياًلوأحستبحرجوقالت: إيفامادهوري ارتبكت

خزانة من شيًئا أخذت أنني يعني فهذا سهاًل، ليس األمر بذلك، أعدك ال -
المفقودات.

في سأنتظرك بالك، تشغلي ال عموًما، وأرجعه، أقرأه وإنما آخذه لن لكني -
إلىاآلنالأعرفرقمهاتفك. أنا بالمناسبة، الشقة،

إليهوسألت: التفتت
له. الذيرسمته الجميل التخطيط هللديكقلم؟!وأعطني -

وبسرعةأخرجهوقلًمامنأقالمالتخطيط،وسحبالورقةالتيرسمهاعليها، -
وهي وقالت هاتفها، رقم ظهرها على وكتبت وقلبته، التخطيط هي أخذت

تتحركذاهبة:
خوًفا باسمك أحفظه أن أريد ال بعد، عليه بك أتصل لم لكني عندي، رقمك -
مرة، فتش ما إذا أنثىكياليشك باسم قليلسأحفظه بعد تفتيشزوجي، من

هليضيركذلك!
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مع مشاكل ذلك لك يسبب أن دون بي تتصلي أن يمكنك المهم أبًدا، ال، -
زوجك.

الساحرةوقالت: ابتسمتلهألولمرةمنحديثهماتلكاالبتسامة

العمل. بأنكزميلةجديدةليفي له إذاحصلوحققمعيعناالسم،سأقول -

له: بريقفيعينيها،وقالت تألق لها، ابتسمهو

اللقاء،بعدساعات. إلى -

اللقاء. إلى -

والمثيرة المتناسقة مؤخرتها يتأمل هو كان بينما االستقبال مكتب إلى توجهت
الذيكتبتهعلىظهر الرقم المساءعارية،ثمأخرجهاتفهوسجل بتأملهاهذا ويعدنفسه

تخطيطها.

* * *

إلى نظر النقال، هاتفه رّن الفندقحتى أمتارمن بعد بوناروتيعلى آدم أنصار ما
المكالمة: ابتسممعنفسهوضغطعلىزرقبول أنهاهي، الهاتففعرف شاشة

أهاًل. -

العراقية. لقدسّجلترقمكتحتاسمحواء -

العراقية،هههه،المشكلةلدّي،ماداميضمنليأنأسمعصوتك! حواء -

أبقىمعك. أحبك،وأريدأن -

أيًضا. وأناأحبك -

اللقاء. إلى -

اللقاء. إلى -

* * *

إلىساحة توجه وإنما السياحي المدينة مركز إلى الذهاب بوناروتي آدم يرغب لم
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أريكة أيًضا،وجلسعلى كثر الفندقومنشقته،حيثهناكزوار القريبةمن باولو سان
فيالساحة،ونصبستاندهالصغيرووضعلوحاألوراقعليه،فاقتربمنهشاببصحبة

ليرسمها. الفتاة التخطيط،ثمجلست باإلنكليزيةعنسعر فتاة،تحدثامعه
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الـبـاب السـابـع

محنة اآدم ال�سبيبي

في بيروت إلى يغادر وهو العباسي لقابيل ورؤيتهم العذابي لحواء توديعهم منذ
في األمر ناقشوا تفسيرهم، في يقين إلى الوصول دون األمر يقلبون وهم نفسه التاكسي
يتصل عندما يتوقف النقاش كان أحياًنا توما، باب في يتجولون وهم والمطعم، المقهى
الدين شهاب الشيخ ضريح لزيارة حلب إلى غادرت التي الزياني بحواء الشبيبي آدم
إغالقها سبب عن متسائلين النقاش يعاودون ثم مغلًقا، كان هاتفها لكن السهروردي،
إال يتوقفوا ولم العباسي، وقابيل العذابي حواء حول النقاش يعاودون وأيًضا لهاتفها،
من ونوعين الجبن من أنواع وثالثة وخضراوات فاكهة واشتروا السوق دخلوا حينما
الزيتوناألخضرواألسودوكرزاتوموادغذائيةلأليامالمقبلة،وعصًراعادواإلىالبيت.

النقاش يدور كان حينما السيما نادًرا، إال النقاش تشاركهم لم الفارسي حواء
فقدقضت المرأةغريبة "هذه قائلة: نفسها أعماقهاكانتتحاور العذابي.في حولحواء
أنهاكما ناهيك أخوةزوجها؟! إال العالم في الرجال يبقمن لم كاملةوكأنما علىعائلة
قالتتزوجتعنحبورضا!"،لكنهافيالوقتنفسهمنحتهاالعذرألنللشهوةأحكام
فهي الحقيقة، هذه تعرف نفسها وهي واألخالق، الضمير وال العقل يعرف ال ومنطق

الشبيبيوتريده. آدم أنهاترغبفي التنكلكنهاتدركجيًدا أبو آدم تزوجت

أعّدتلهمشاًياوحملتلهمابعضالكرزاتفيصحنينووضعتهماعلىالطاولة
أبو آدم لها قال الشاي تحمل أن وقبل البيت، بمثابةصالة التي الزاوية تلك تتوسط التي
وقالت: له ابتسمت استكان، في وليس كبير فيكوب الشاي يشرب أن يحب بأنه التنك

تكرم!
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حملتصينيةالشايواتجهتصوبهما،كانااليزاالنيتناقشانحولحواءالعذابي
اندهشتحينماسمعتزوجهايقولبتوجس: العباسي،لكنها وقابيل

فالقصة العباسي، وقابيل العذابي حواء المرأة هذه بين عالقة ثمة أنه أظن -
غير غامضة قصة لنا وروت نعرفها، ال نحن بينما إلينا، جاءت كيف مريبة،
قابلةللتصديق،ورغبتهافيأننذهبللزبداني،ثمانقالبهاالمفاجئعلىذلك

بيروت. إلى الفوريةللذهاب ورغبتها

عن أبًدا تسألنا لم فلماذا العباسي بقابيل علىعالقة تقول كما كانت لو لكنها -
الشبيبي. آدم النورين!عّلق الهاربةحواءذو زوجته

التنكللحظاتوقالمستسلًما: أبو آدم صمت

ربما يعلم، من لكن النورين، ذو عنحواء أبًدا تسأل لم هي محق، أنت نعم، -
أمامنالمتسأل.

التيجلستعلىالصوفاقربهوسألها: إلىزوجته التفت ثم

ألمتسألكالبارحةعنالمرأةالتيرافقتحواءالكرخيوالتياسمهاحواءذو -
النورين؟

السيما األمر، هذا في كلمتها تقول أن عليها ألن باألهمية الفارسي حواء شعرت
بيروت،فقالت: إلى الذهاب وأنهاعرفتسررغبةضيفتهافي

فما تحتمل! مما أكثر وتحملونها األمور تفسير في دوًما تبالغون الرجال أنتم -
مجرد ربما العباسي! قابيل القاتل تسمونه الذي بهذا العذابي حواء عالقة
فيها! العذابي كانتحواء والتي نفسها السيارة ليركب أنهجاء أكثر ال مصادفة
فهيطوالالليلةالبارحةكانتتتحدثعنرغبتهافيالسفرإلىبيروتإلجراء
من الدهون تكبيرصدرهاومؤخرتها،وشفط لجسدها، كاملة تجميل عمليات
إلى تتحول أن الكلمة، هذه من وعفًوا فكانت، الحقيقية رغبتها أما جسدها،

قحبة!

وعدم بسالسة قالتها التي األخيرة جملتها السيما يسمعانها، وهما كالهما بهت
تقريًبا: تردد،وقاالفيصوتواحد
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ماذا؟ -
نعم،لماذاتندهشان،هذهكانترغبتهاالحقيقية،قالتإنهاالتشبعمنالرجال -
جميل بأنصدرها سألتها حين أنني والغريب مضطربة، زوجية حياة وعاشت
فلماذاتريدتكبيرهبالسليكونأجابتنيبأنزوجهاكانيتمنىلوكانأكبر،وكذا
قد بأنه تعرف هي قالت مات، قد اآلن زوجك لكن لها فقلت مؤخرتها. مع

لهرغبتهوهوميت! تريدأنتحقق مات،لكنها
كراج في جرى ما تفسير في يبالغان كانا فقد سمعا، مما باإلحباط اآلدمان أحس
حماسهما تشاركهما وال صامتة الفارسي حواء كانت لماذا اآلن أدركا كما السيارات،
الشبيبيمعلًقا: آدم تريده!فقال المرأةوما فيتحليلاألمرألنهاكانتتعرفحقيقةهذه
نتناقش ساعات منذ نحن بينما عنها المعلومات بهذه تنورينا لم ولماذا -
بينما بعيًدا، المؤامرة نظرية في وتوغلنا األمر وتفسير تحليل في كالببغاوات
أن تريد فعاًل لكنهلهي تحليل، من به قمنا ما نسفتكل ببعضجمل أنت

التجميل! تكونماقلتأنت،أنتكونقحبة،بعدأنتجريعمليات
عاهرة تكون أن تتمنى كانت إنها قالت وقد تتمناه، أو تريده ما هذا فعاًل نعم، -
منعها االجتماعي التشهير من والخوف العائلي لكنوضعها العراق، في وهي
لكن العالقات، متعددة كانت لي روت كما أيًضا لكنها كذلك، تكون أن من
تريد لها، ماحصل وبعد لذا قحبة، بأنها أعماقها في تشعر وهي بحذرشديد،
اسمها،والأصلهاوفصلها، يعرف يعرفها،وال تكونكذلكفيمجتمعال أن

تريدأنتعيشحرة. المؤكدستتخذاسًماولقًباآخر! ومن
أحساآلدمانبأنهماأمامامرأةجريئة،فليستهيحواءالفارسيالبسيطةوالساذجة
العكس على وإنما المعرفة يدلعنعدم مناقشاتهماال عند وأنسكوتها تصوراها، كما
ماجرى إلىحقيقة تقود ال التي المناقشات هذه تسكتعن لذا منهما أكثر تعرف ألنها

بيدأنزوجهاعّلقبغضبمكتومقائال: ويجري!
لديها،حتىحرية كان المرأة،كلشيء هذه تريدها التي الحرية ماهي طيب، -

الجنسية،لمتكنأسيرةزوجها. العالقات
المكان: إلىنقطةخارج ينظر الشبيبيللحظاتثمقالوهو آدم صمت
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أنفيروحهاعاصفةتمرد، أعتقد الجنسيةوحدها، بالحرية ليساألمرمتعلًقا -
عاصفةتمردصاخبةتقتلعكلشيء.أعتقدأنهاالتريدأنتفعلشيًئافيالسر،
تريدأنتكونعاهرة..! بأنها لذلكاعترفتلحواءوبشكلمباشروواضح
المرأة،وقالت: إليهوكانتمغتاظةمنتعاطفهمعتلك الفارسي نظرتحواء

لكنهاكماروتليبأنزوجهاكانيمنحهاحريةالحركة،تذهبإلىأيمكان -
حتى يكفيها، يكن لم ذلك كل لكن الثياب، من شكل وبأي وقت، أي وفي
أكثر،تبحث تريد لميكفياها،كانت الخاصةمعحميهاومعمديرها العالقات
يا أتعرفين لي:" قالت فجأة فقط البارحة لكن تعرفه، ال نفسها هي شيء عن
ستفتح بأنها لي ستقول أنها ظننت فيه!".. نفسي وأجد تحقيقه، أود ما حواء
في قحبة، أكون أن أريد قالت: وإنما القبيل، هذا من شيًئا أو ا خاصًّ مشروًعا
أعماقيتسكنقحبة،كلحياتييبدوأنهاكانتتمهدلهذا،لكنيلمأكنحرة،

بيروت! إلى إذاماذهبت اآلنسأكونحرة،السيما
الفارسي أنحواء إلى الشبيبي آدم يعلقابشيء،كانامندهشينمماسِمعا،وانتبه لم
قحبة! تكون أن في هي رغبتها عن تعبر وكأنها خاصة، بمتعة "قحبة" كلمة تردد أخذت

لهاكيتواصلكالمها،فقالت: صمتهماكاندافًعا
صنارته في أن يعرف الذي فالصياد السمك، صياد مثل زوجها بأن لي قالت -
سمكة،يعرفأيًضاأنهالنتفلتمنه،لذافإنهيمنحهاحريةالحركةومحاولتها
يقررها التي اللحظة وفي يشاء، حينما لكنه الصنارة، من للتحرر أحياًنا التمرد
أواًل ملكه فهي يشاء، كما بعنف، أو بهدوء خيشومها، من يسحبها فإنه هو،

وأخيًرا.
نفسه الوقت في لكن أعينهما في الدهشة فقرأت إليهما الفارسي حواء نظرت
أحستبرعشةتسريفيجسدهاحينتخيلتالصيادوالسمكة،واستغربتهذاالشعور

الذيلمتجربهحينماسمعتهمنضيفتهاأولمرة،وواصلت:
هل وأخالقيًّا، اجتماعيًّا المرفوض األمر هذا تتمنى ِلم سألتها أنني الغريب -
ليست بأنها أجابتني تعمل! أن فيمكنها كذلك كانت وإذا للمال؟ محتاجة هي
محتاجةللمال،بلمعهامايكفيهالفترةطويلة،بلوربماستدفعللرجالالذين



373

يتحقق ال هذا أن تجد وهي للرجال، دائم وجوع نهم في هي فيهم، ترغب
فالحرية واهمة؛ هي لكن منرجل، أكثر مع يوميًّا تنام قحبة، تكون حينما إال
الحريةوهم. الخاصةوالصعبة، النساءلديهنقيودهن وهم،فحتىهاتيك

الشبيبيوهوينظرإلىكوبالشايالذيأمامه ظلاآلدمانصامتين،فجأةقالآدم
بتركيز:

أجد ال مثاًل أنا فقط، الجنسية الحرية في تكون القصوى الحرية أن أعتقد ال -
أريدحريتيفي أنأكونوحدي، أريد المرأة، الجنسيةحينماأكونمع حريتي

العزلة.
فأجابتبحماسمشوببغضب:

تكون أن تخاف العزلة، تخاف هي بل العزلة، تريد ال هي أعرفها، لكني -
بقوة ترفض كانت غريبة، إنسانة واهمة..إنها هي ربما مثاًل، غرفة في وحدها
أيحديثعناألخالقوالسمعةوالشرف..بدتوكأنهامنجذبةلهذاالمصير،

المصير. إنهاكانتمبتهجةبهذا بل
بينهما: الذي الفهم فيهاعتابلسوء بنبرة بانكساروقال إليها رفععينيه

أناأتحدثعنمفهومالحرية،يعنيأنتقوميبفعلشيءاليمكنكأنتقومي -
به. القيام ُيفرضعليك أوتمتنعيعنأنتقوميبشيء بهاجتماعيًّا،

باستسالم: لثواٍنوقالت الفارسي صمتتحوء
شيء بفعل القيام أستطيع ال فأنا مقيدة، أنا حرة، لسُت المعنى بهذا أنا إذن، -

يحرجنياجتماعيًّا،حتىلورغبتفيذلك.
بارد: فقالبهدوء

نعتقد..!. أو نتوهم الثقيلة،لذلكنحنلسناأحراًراكما نعم،للمجتمعقيوده -
بيأس: فردت

أوغيراجتماعية.. النظرعنطبيعتها..سواءكانتاجتماعية هيقيود،بغض -
وصديقه زوجته بين الحوار يتابع كان الذي التنك أبو آدم زوجها وإلى إليها نظر

باهتماموقال:
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الحرية. إرادتنافي لكنمنحقناأننجسد -

نظرتإليهوكأنهاتستغربإجابته..وكأنهيدعوهالفعلشيءغيرمقبولاجتماعيًّا،
فسألت:

كيفممكنأنتتجسدهذهاإلرادة؟ -

فقالبعفويةوببساطةكجوابجاهز:

الوعي. إرادتنالهذا منخاللوعينالوجودنا..ومنخاللتجسيد -

لثواٍنوقالت: إليه نظرت

الوعيقيد. -

منصمت قلياًل واستاء العذابي، حواء عن الحوار يحسم أن يريد وكأنه إليها نظر
زوجها،فقال:

دون بها، مقيدون نحن التي وحلقاتها الثقيلة السلسلة يضيء نور، الوعي ال، -
يحس يراها، ال ولكنه الظالم في بالسالسل مقيد هو كمن الوعيسنكون نور

يراها. بهاوال

أحّستحواءالفارسيبأنهكانيقصدهافيكلكلمة،وكأنهيدعوهالتحطيمالقيود،
بسلسلة قّيدته التي المظلمة والقيود نفسه، يتحدثعن هو كان بينما تلقتكالمه، هكذا
يفهم كان أعماقه أعمق والمكان،وفي الجغرافيا بثقل يشعر منها،هو الفكاك يستطيع ال
رغبةحواءالعذابيباالنتقالإلىبيروتوالضياعفيالمكان،حيثالأحدممنتالحقها
وال الموضوع حول يدور لكنه يتحاور كالهما أن فوجد التنك أبو آدم أما أشباحهم.

المشكلة،لذاقطعصمتهوقال: إلىلب يتوجه

أنتماتتحاورانبقضاياالحريةواإلرادةوقصةهذهالمرأةحواءالعذابي،لكنكما -
العراقيوما المجتمع الطبقيفي الصراع المشكلة،وهو إلىجوهر تذهبان ال
لسنوات حرًبا عرف الذي المجتمع هذا عقود. منذ تحوالت من فيه يجري
إمبريالية وحكومة عسكريًّا، احتالاًل وشهد أخرى، لسنوات ظالًما وحصاًرا
سّلمتالبالدلألحزاباإلسالميةعمًدامنخاللانتخاباتشكليةمزورة.أنتما
تحدثتمابشكلمجرد،لكنكمالمتفكرابأنهذهالمرأةخرجتمنمجتمعهو
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ليسسوىغابة.أتعرفياآدم،أنتتحدثتليمرةعنقانونالغابة،قلتلي
يقولون القوانين على والخروج بالشراسة شيًئا يصفوا أن البشر يحاول حينما
"قانون" يحكمها الغابة حتى بأنه ويتناسون ينسون لكنهم الغاب! قانون هذا
لألقوى، البقاء بأنه عادة ُيفهم كما ليس القانون وهذا الغاب"! "قانون هو
الغابة على الحفاظ يعني هو وإنما وللبطش، والسلب، وللنهب ولألعنف،
فيها! للضعفاء حتى البقاء إمكانية وتوفير الشبع، عند واالكتفاء عنها، والدفاع
القانون، بلدانخارج قانون، أي يسودها العراق،ال البلدان،ومنها بعض لكن
فاسد، قانونها بلدان القانون، خارج وشعوب القانون، خارج حكومات
وشعوبها فاسدون، حكامها فاسدة، التشريعية وسلطتها فاسدون، وقضاتها
تكون أن إلى ترقى العراق،ال ومنها البلدان، بعض لكن قانون، للغابة فاسدة!
غابة!كالمككانصحيًحاودقيًقا،هذهالبلداناليسكنفيهامواطنونعاديون
وإنمامسوخ،أشباح،جثثتمشي،زومبي!وهذهالمرأةحواءالعذابي،استناًدا
هي لوحدهما، كانتا حينما البارحة معها حوارها خالل من حواء قالته لما
الغاب، قانون ليحكمها حتى ترتقي ال التي المجتمعات لهذه اعتيادي نموذج
بمفهومها، أصاًل، قحبة كانت هي وربما قحبة! تكون أن هو تتمناه ما فأقصى
أيليستعاهرةومومًساتبيعجسدهاللحاجةالمادية،وإنماتمارسمنأجل
مستعدون ألنهم خطرون؛ أمثالها الناس هؤالء لكن ومتعتها، رغبتها إرواء
أفاضل إلى يتحولون بالخطر يشعرون وحين محاصرة لحظة ففي شيء، لكل
يتحولوا أن يمكن بل ومحجبات، وملتحين وعفيفات، وعفيفين وفاضالت،

قتلة. إلى إلىمخبرينومخبراتوحتى

باعتزاز،فقدأعجبهاكالمهوتحليله،وقالت: إلىزوجها الفارسي نظرتحواء

مثل بلدان الغاب. لقانون حتى ترتقي ال بلداننا صحيح، كالمك واهلل صح، -
رأس هم أنفسهم، الحكام من الرأس، من تبدأ وعفونتها فسادها السمكة،

المفسدين! النزاهةومالحقة بالحديثعن نهار ليل الفسادوينهقون

لميجدآدمالشبيبيمايقوله،ففيكالمصديقهالكثيرمنالصوابوالحقيقة،لكنه
تمتمبصوتخفيضوكأنمايحدثنفسه:
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دائًما لكن بالقتل! عادة ينتهي وإنما والفساد، بالسرقة، ينتهي األمر ليت يا -
العمل؟! السؤال:ما يراودني

فبدا المضيئة الشاشة إلى الشبيبي،نظر آدم التنكرنهاتف أبو آدم وقبلأنيجيب
االهتمامعلىوجههوأجاب:

أرسلت ألنك المجيء أستطع لم أنا حلب، في أنت؟ أين )صمت(، نعم، -
رسالةعبرالهاتفوأغلقتالهاتفبعدهاولمأستطعأنأستفهممنك،ناهيك
معهم؟! ستذهبين الذين هؤالء من ماذا؟ ترجعين؟ متى مشغولين، كنا هنا أننا
ال ماذا، تعرفين؟ ال معنى ما تعرفين، ال ترجعين؟ متى صوفي؟ إنشاد فرقة
تريدينني لماذا هنا، ونلتقي دمشق إلى ترجعين ال لماذا أسمعك،طيب،طيب

أنأكونمعكفيحلب؟لمأسمعكجيًدا،طيبطيب،سأجيءغًدا.
بانتباهويشاركانهاالنفعالوهويتكلممع إليه الفارسيوزوجهاينظران كانتحواء
الصوفي، اإلنشاد وفرقة حلب عن حديثه خالل من هي أنها أدركا التي الزياني حواء

لكنهمافوجئاحينماسمعاهيقول:سأجيءغًدا!
مع ومنشغل بوجودهما يحس ال وكأنه لهما بدا متوتًرا، كان المكالمة أنهى حين

التنك: أبو آدم ذاته،فسأله
تبدومتوتًرا،هلهناكشيءماحدث؟ ماذاهناك؟ -

قلياًلوقال: ارتبك الشاردعنهما، انتبهلوجوده
هيفيحلب،وتريدأنأذهبإليها،وجدتفرقةإنشادصوفية،ذهبتمعهم، -
بالنسبةلوضعينوعمنالحل،فاالرتباط أنها أنتماتعرفان التعرفمتىتأتي،
هنا، مني الزواج على موافقة وهي سورية، من الخروج فرصة يمنحني بها
ويمكنناتصديقالزواجفيسفارةالمغربوالجزائر،وبالتالييمكننيالحصول
السفرفربماستستاءمنذلكوتعتبره إذاتخلفتعن تأشيرةللسفرمعها، على
هذا من غرضي أن تعرفان أنتما بي، االرتباط عن ستتراجع وربما لها، إهانة

أكثر!وحتىهيتعرفذلك! الخروجمنهناال الزواجهو
هناك قيل وقت، أي في يتفجر أن ممكن متوتر، اآلن الوضع صديقي يا لكن -

السلطةظهرتفيدرعا. الحيطانضد كتاباتعلى
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بالنسبةلي،فهي نادرة للسفر،هيفرصة أنامضطر آدم، يا أفعل أن وماذاعلّي -
اتفاق هو زواجنا أن تعرف مساعدتي،وهي أجل من فقط الزواج على موافقة
إنسانيلمساعدتيأكثرمماهوزواجوحببينرجلوامرأة،وقدألّحتعلّي

بالمجيءوإالستزعل.
الطريقغيرآمن. لكنبرغمذلك -

له: بمامعناهأنيذهبمعها،وقالت إلىزوجها الفارسي فجأةأشارتحواء
تعالمعي. -

الصوفا على جالًسا وحده الشبيبي آدم بقي النوم، غرفة إلى وسبقته كالهما نهض
وقال الصالة زاوية على عطف التنك، أبو آدم خرج قليل بعد سريًرا، منها يتخذ التي

لصديقه:
أكثرقلياًل. أو أناخارج،سأعودبعدساعة -

آتيمعك؟ هل -
ابقأنت،سأعود. ال.ال. -

غادرآدمأبوالتنكالبيتعلىعجلوكأنهفيمهمة،استغربآدمالشبيبيخروجه
"ربمالتبعدهعنالبيت!"هكذا المفاجئ،لكنهأدركأنزوجتهطلبتمنهشيًئامافخرج،

بالهخاطرة. مرقتفي
في وحده هو كان زوجها، مغادرة بعد لدقائق حجرتها في الفارسي حواء ظلت
جاءت ثم إغالقه، من وتأكدت الخارجي الباب إلى اتجهت خرجت، الصالون، زاوية
لكن له،ظلتصامتة المقابلة الصوفا على الشبيبي..جلست آدم الصالةحيث زاوية إلى

ا. لهشيًئامهمًّ تريدأنتقول أنها كانواضًحا
كانآدمالشبيبييتأملحركاتهاوينتظرماستقولهله،نظرتهيإليهبتركيزوقالت:
أتعرفياآدمبأنالحبقدر؟!واليستطيعاإلنسانأنيقررمنيحب،فالحب -

يأتيدونأنندعوه!
فوجئبكالمها،فقال:

الرغبة؟!هل... أم الحب -
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قاطعتهوكأنهاالتودالخوضفينقاشاتسوفيغلبهافيهاوتتوهفيهاعنغايتها،
فقالت:

الجزائرية المغربية بتلك لتلتحق إلىحلب بأنكستذهب قلت قليلحين قبل -
أكن لم لك، حبي مقدار أجهل بأنني اكتشفت األصح بل، بالغيرة، شعرت
امرأةأخرى. أننيأحبككلهذاالحب،وأننيسأفقدك،وسترحلمع أتخيل
أخالقيًّا يبدو أن أراد لكنه يغمره، الدافئ الفرح من بشعور الشبيبي آدم أحس

لها: ومتماسًكافقال
لكنكاآلنمتزوجة،وعليكأنتكونيقويةومتماسكة. -

تؤنبه: فقاطعتهبغضبمكتوموكأنها
بقوةأنتنفسكالتمتلكها! التطالبني -

لكن... -
إنصديقك بالجهل، تتظاهر وإنما تجهله ال أو تجهله ما لك سأقول تتلكن، ال -
عاجزجنسيًّا،وهولميستطيعأنيمسني،وأنابزواجيمنهحكمتعلىنفسيبالحرمان
لذا باألمومة، أحتمي أن علّي إليه يسيء قد انزالق أي أقاوم ولكي أدري، ال حيث من
أريدمنكطفاًل!أريداآلنأنتمنحنيطفاًل،أنافيأوجتفتحياآلن،فيفترةخصوبتي..

ا! أمًّ ويمكنكأنتزرعفيرحميبذرةتجعلني
الشبيبيمرعوًبا. آدم ياحواء؟!قال ماذاتقولين -

ماسمعتهمنيبوضوح. -
وصديقي،زوجك؟! -

أننيكنتمتزوجة! أناسأواجهه!هويعرف هذهليستمشكلتك، -
ماذا؟كنتمتزوجة! -

أداري كنت متفهم، إنسان هو هكذا، نعيش أن واتفقنا قصتي، يعرف نعم، -
واختطافه غيبته لكن هابيل، الطفل أحتضن كنت عندما ورغباتي وحشتي
سواك، منه أنجب أن أحب إنساًنا أجد وال مني، طفل بإنجاب ألفكر دفعتني

ألنيأحبك!
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كانآدمالشبيبييستمعلهاوفيالوقتنفسهيحللويتخيلأحداًثاومصائرمختلفة،
فقاللهاوقدبدأيلينلفكرةالطفلأكثرممايفكرفيرغبتهالجنسيةفيمضاجعتهافقال:

إنهسيأتيبعدقليل. لكنهصديقي!ثم -
إليهبحزموكأنهاتحسمموقًفاوقالت: نظرت

األساس هي ا أمًّ أكون أن وفي الطفل في رغبتي لك، قلت كما آدم، اسمعني -
قد بأنني تعلم أن وعليك صديقك، خيانة في ورغبة شهوة مجرد وليست
أبدوسيئةاألخالق،لكننيمخلصةفيطلبي، أكونمخطئةبتصرفيهذا،وقد
بذلك، تقم لم إذا العاجز، ليصديقك يحققه ال األمر وهذا طفاًل، منك أريد

ا. أمًّ أريدأنأكون إلىغيرك،ألنني فسأذهب
كانآدمالشبيبييفكرمعنفسهبهذهالمرأةالشابةالتيتنظرإليهكإلهبينماهويعرف
النفس،مشوشاألفكار،معطوبمن إنسانرعديد،جبانكفأر،معّقد أنا نفسهجيًدا،.."
العبارة، نفسههذه أنيطلقعلى نذلدون انتهازي،وربماهو الداخلواليصلحلشيء،
بينماهيالبسيطةلكنحّرةالنفس،الواضحةمعنفسها،الشجرةالمنسجمةمعجذورها،
المرأة هذه والقال. القيل لكل وازدراء بالمباالة تنظر فهي لذا تهورها؛ مع المنسجمة
امرأةتحب،وكل إنها الخطيئة!ال،ال، نحو تخطو مهيبةوشامخةوهي تبدو التي الشابة
الوهم الرجل بلحظةمعهذا لكيتحظى ترهاتوحجة ليسسوى األمومة حديثهاعن
النطاط المثقف تعرف تعرفهجيًدا،هي أنهاال يعرف أنا!هو الذيفيذهنها،والذيهو
بالجملالرشيقةواألفكارالعظيمة،لكنهاالتعرفكمأناجبان،ووصولي،وقردنطاط!"

باستسالم: لهامتمتًا ..هكذاكانيحدثنفسه..ووجدنفسهيقول
-وإذاعرفزوجك!.

الجرأةبحيثتخبره! لهأنيعرف،والأعتقدأنكتمتلك أين لنيعرف،من -
بلغةصارمةممزوجةبسخريةمبطنة،وواصلت: له هكذاقالت

وحتىإذاماحصلالحمل،وهوحينهاسيعرفأنهليسمنه،فأنامنسيواجهه، -
األمر، هذا لي يحقق أن يستطيع لن بأنه يعرف فهو سيعارض، أنه تتصور وال
أتمنىأنتفهمني،غًداستسافر،وزوجيسيرجعربماخاللساعة،ألنهسيأتي
حلب، خط على التاكسي سائقي أحد مع يتفاهم وأيًضا المشروبات، ببعض



380

أرجوك آدم، الطريق! على اختطافات وتحدث سيئ الوضع بأن لي قال فكما
النوم! إلىغرفة قممعي

ظلآدمالشبيبيصامًتا،ينظربسببارتباكهإلىاألرض.فاجأتهبجرأتهاوبتبريراتها،
عن فقامت المبادرة، عليها وأن أخالقيًّا يعارضها لكنه فيها، رغبته ينفي ال أنه وأدركت
إليها،لميمديده،لكنهاأخذتمنيدهدون إليه،نظر الصوفا،وتقدمتمنه،مدتيدها
إلى واتجهت خلفها ذراعه من تجره وهي مشت بممانعة. معها فقام وسحبته، إرادته،
الخلف، من إياه محتضنة به فمسكت واستدار كفها، من كفه البابسحب عند الغرفة.
كان مكانه. في تخشب مؤخرته، على سرتها تحت وما الصغيرين نهديها بطراوة أحس
أعماقه، في الينابيع تفجرت وفجأة، اليائسة، مثاليته ومن الجنسي شبقه منضغط يعاني
التفتإليها،مسكبكتفيها،وأخذيدفعهاللمشيإلىالوراء،أدخلهاالغرفة،ودفعهاعلى
الباب..وأدركوهويقومبذلكبأنهماكانايكذبانباسماألمومةواألخالق السرير،أطبق
والصداقة،فهماذئبانجائعان،كلمنهمايلتهمجسداآلخرويمتصمنهرحيقاللذةبكل

عنف!
ال هي كانت دقيقة وأربعين حواليخمس بعد الصالة إلى الشبيبي آدم عاد وحين

اللذة. السريرفيغرفتهامنكثافة تزالترتعشعلى

* * *

فيتلكالليلةكانتاألجواءرائقة،فقدأعّدتحواءالفارسيعشاءلذيًذاومتنوًعا،
وكانقدأتىآدمأبوالتنكبقنينتينمنالنبيذ،وأوضحلصديقهبأنهاتفقمعسائقسوري
مظاهرة عن الشبيبي آلدم يروي وأخذ حلب. إلى سيارته في يأخذه أن على معارفه من
لبعضالمثقفينوالفنانينضدالنظاممطالبينبالديموقراطية،لكنالشائعاتتتحدثعن
دمشق، وريف وحمص، حلب في أمني انفالت وهناك درعا، في بالعنف النظام تحرك
وأخذآدمالشبيبييلعنجنونهذهالمهّوسةبالسهرورديبحيثتجرجرهخلفهافيمثل

الظروف. هذه
من تشع طمأنينة ثمة عينيها، من يشع توهج وثمة مسترخية الفارسي حواء كانت

الخدر. بالراحةومايشبه إليها الناظر كيانهابحيثيشعر
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الذيهجمعليه النعاس يغلب أن لميستطع الليلة،وربما تلك الشبيبي آدم ينم لم
جرى بما يفكر كان ساعتين، من أكثر نومه يطل لم بحيث المتأخرة، الفجر ساعات في
ُتحل بحيث معجزة تحصل لو وتمنى كثيًرا، يحبها أنه وأحس الفارسي، حواء وبين بينه
وأخذ الحقيقي، حبه وجد بأنه يشعر كان معها، يبقى بحيث دمشق في وهو كلها أموره
سفارة من وسيحصل هنا، قرانه سيعقد الزّياني حواء المغربية مع يعود حين بأنه يفكر
أن أحس الفارسي. حواء مع هنا الوقت بعض سيبقى لكنه السفر، تأشيرة على المغرب
التي الوحلواألشنات يتحركمنتحت استيقظتمنسباتهاوكأنهاتمساحأخذ شهوته

تغطيه!
فيتلكالليلةكانتحواءالفارسيتخرجمنغرفةالنوممتحججةمرةلشربالماء
هو ينام التي الزاوية من تقترب مرة كل وكانت الحمام، إلى للذهاب ومرة المطبخ، من
تنامبجانبهويضاجعها أن الرغبةفي لديها يقظتهومنامه،كانت تتأكدمن أن فيها،تحاول
سريًعادونأنينتبهزوجها،لكنهالمتفعلشيًئا،كانتتقفللحظاتتتأمله،ثمتمضي،
وكانهوعلىالرغممنرغبتهفيهايمثلدورالنائمنوًماعميًقاحينتقفلتتأكدمننومه

المغامرةوليسأليسببأخالقي. أنهجبانواليحب أويقظته،كانيعرف
نفسه، مع وحواره أفكاره في ثانية يسرح النوم غرفة دخولها من يتأكد حين وكان
منحط، "أنا ذهنه: في مسموع بصوت لها ويقول نفسه فيها يشتم لحظات به تمر كانت
سافل،شرير،خائن،كيففعلتمافعلتبزوجةصديقيالطيب،المتفضلعلّيبإيوائي
عجزه عن األفعى هذه قالته عّما النظر وبغض شرفه. أللوث نفسي دنت كيف بيته، في
الجنسيوحبهاليورغبتهافيابنمني،ماكانعلّيأنأنحطوأنحدروألبيدعوتها!كم
تتوهج وروحي والكلمات، األفكار بأجمل ينطق فمي بينما الوحل، في وغائص تافه أنا
حملت لو ماذا ثم بنفسي؟! فعلت الذي ما األبرار! والرجال المفكرين بمقوالت سامية
يحدث وظل آخر؟! ليربيهاشخص ابنتي أو ابني أترك أن الشهامة من أتكون مني، فعاًل

فنامدونأنيعرفكيف! الوسن إلىأنمستهريشة نفسههكذا،

* * *

وصوت الزقاق تدخل سيارة صوت تعالى الفطور وبعد التالي اليوم ضحى في
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لتقله. التاكسيجاءت أنهاسيارة بابهم،فعرفوا السيارةقرب زمور

حواء مع يرجع أن على حلب إلى السفر عن دار الحديث أن من الرغم وعلى
اللقاءهواألخير إاّلأنالجميعتملكهإحساسبأنهذا الزّيانيإلىدمشقلعقدقرانهما،

بينهم.

* * *

وحقيبة فقط، سفره جواز معه أخذ حلب. إلى متجًها دمشق الشبيبي آدم غادر
التي تلك السيما بعد، يقرأها لم التي البغدادي آدم مخطوطات من تبقى ما فيها جلدية

"متاهةاهلل". تحملاسم

كانقلًقاواليعرفسرقلقه،يحسكأنهمطاردأومتهمومطلوبمنجهةمجهولة.
البالد. شمال إلى نفسه االتجاه في تسير جرارة عسكرية لقطاعات رؤيته قلقه من وزاد
الخطف عن قاله ما ُترى وهل السياسيصحيًحا! الوضع توتر عن قالهصديقه ما أترى

إلىحلبخطيرفعاًل؟!وأحسبرجفةتسريفيجسده! الطريق في

وامرأته ثمةرجل الخلفي القسم في بينما التاكسي فيصدرسيارة يجلس هو كان
وابنته،ولكييطردالخوفمننفسهويبعدعننفسهالتفكيرفياحتماالتالخطفعلى
الصمت من يخاف كان له، بالنسبة لها معنى بحكاياتال السائق مع يثرثر أخذ الطريق،
في يبدأ عندها حيث ويسكت يصمت أال المهم ويتكلم، يتكلم أن يريد والسكوت،

ثرثار! إذاكتشفكمهو التفكير!واستغربمننفسه

* * *

حين ساعات، خمس سوى الشبيبي آدم سفر على مضى قد يكن لم الباب، ُطرق
في لحظتها الفارسي حواء كانت مدنية، بمالبس رجال أربعة وجد التنك أبو آدم فتحه
المعروف العامة المخابرات جهاز رجال من أنهم مباشرة أدرك هو، فوجئ المطبخ،
األجهزة بهذه طيبة عالقة على ألنه مطمئنًّا كان أنه من الرغم وعلى الدولة، أمن بجهاز
ألنههنافيدمشقمنذمايتجاوزربعالقرن،وهميعرفونهجيًداكمعارضعراقييساري!
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سألوه ثم يعرفونه، أنهم مع اسمه، عن سألوه الباب وعند ا، شرًّ توجس ذلك مع لكنه
مقهى في أيام قبل شوهدتا التي الزّياني حواء وصديقتها الدنماركية، الساري حواء عن
الروضة،كماشوهدهووزوجتهذاتمرةوهمايتحدثانمعهما،وسألوهعنمكانهما!

البيت في والجلوس الدخول إلى دعاهم الشبهات هذه من ساحته يبرئ ولكي
الضيوف زاوية في األربعة الرجال مع صار وحين وافقوا، بهدوء! واالستفسار للحوار
القهوة أو الشاي إعداد المطبخ، بباب كالمصعوقة واقفة كانت التي زوجته، من طلب

للضيوف.

بالشاي إليهم زوجته جاءت التنك، أبو آدم على األسئلة طرح األمن رجال أعاد
االثنتين، بكفيها تمسكها أنها من الرغم على يديها في ترتجف كانت صينية في والقهوة
ألنهم يسألون لكنهم عليه، غبار وال ومتعاون مسالم شخص أنه يعرفون بأنهم أخبروه
المغربية الزّياني حواء المرأتين، هاتين يجالس كان آخر عراقي شخص مع شاهدوه
الدنماركية الساري حواء عن بالتخصيص سألوه الساري، حواء والدنماركية الجزائرية
ينتحل الذي الحمصي آدم اسمه سوري إرهابي بصحبة أخرى مناسبة في شوهدت التي
بأنه ارتباكه، على السيطرة محاواًل التنك، أبو آدم أجابهم االستخبارات! في ضابط صفة
المغربية العراقي،فهذه المرأتينجيًدا،ومعلوماتهعنهامستقاةمنصديقه اليعرفهاتين
الدنماركية معصديقتها وإنها السهروردي، الدين المتصوفشهاب لتزورضريح جاءت
كانتاتعيشانفيبيتمستأجربحارةاليهود،لكنهمااختفيتا،أماصديقهالعراقيفهوشاب
وراودته المقهى! في عليهما تعرف فقد بهما سابقة معرفة دونما جالسهما مثقف، أعزب
تتصل أحياًنا المغربية كانت لذا المغرب؛ إلى معها ليسافر المغربية من يتزوج أن فكرة
فرصة يفقد أاّل فّكر صديقي حلب، في فجأة وظهرت أيام، منذ اختفت لكنها بصديقه،
المرأة يخص فيما أما صباًحا! اليوم إليها سافر وقد مؤكد، غير األمر لكن منها، الزواج
الدنماركيةفاليعرفعنهاشيًئاسوىإنهاصديقةالمرأةالمغربيةالتيينويصديقهالزواج
الدنماركية بأن المسؤولعنهم يبدوهو الذيكانكما األربعة الرجال أحد فأوضح منها،
جاءت مجنونة أنها إما فيبدو األخرى المرأة أما الحمصي، آدم اإلرهابي مع شوهدت
أنهاعلىصلة أو الذيمقامضريحهفيحلب السهروردي المتصوف لزيارةضريح فعاًل

البالدوالذينينشطونفيحمصوحلب! الذينيريدونتدمير بعصاباتاإلرهابيين
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كانتحواءالفارسيمرعوبةمماسمعتمنأخبار،انقبضقلبها،شعرتبالخوف
للخالص باب أمامه يفتح أن فما العاثر، حبيبها  لحظِّ باأللم وأحست الشبيبي، آدم على

فيهإالوتواجههكارثةليسسهاًلالخالصمنها. الذييجدنفسه منهذاالحصار
رسالة صديقه إلى التنك أبو آدم أرسل حتى البيت من األمن رجال خرج أن ما
يقولفيها:"أنصحكأاّلترجع،السفراءاألربعةسألواعنك،وعنخطيبتك،دبِّراأمركما!

انتبهلنفسك".
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الـباب الـثامـن

الحداد يليق باإيفا مادهوري

أشقر رجاًل وجد الباب فتح حين مادهوري، إيفا أنها يظن كان الباب، جرس رّن
وسيًما،ابتسمالرجلله،فيتلكاللحظةمرقفيذهنآدمبوناروتيخاطربأنهقابلهذا

أينومتى؟! يتذكر الشخص،لكنهلم

بالدخول؟! هلتسمحلي -

بوناروتيمستغرًبا. آدم عفًوا!قال -

بالدخول! أقصدهلتسمحلي -

الدخول؟! تريد بأيةصفة أفهمماتقصد، لم -

تنتظرني؟ ألم -

أنتظرك؟ أنا -

نتقابلمنقبلهنا! ألم نعم، -

متى؟!الأذكرذلك؟هللكأنتوضحليمااألمر؟! -

المزاح: بمايشبه الوسيم،وقال الرجلاألشقر له ابتسم

عجيبأمركياآدم،هلتنسىالوجوهبهذهالسرعة؟!يفترضبكوأنتالرّسام -
تنساها،السيماوجهمثلوجهي! الوجوه،وأال تتذكر أن

باأللغاز،منأنت؟ عفًوا،لماذاتحدثني -

ماريا إيفا حماتك كانت حينما الشقة هذه حجرات إحدى في ترني ألم -
بوناروتيموجودةعندك،وقطعتشيًئامنقضيبك؟!
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شحبوجهآدمبوناروتيوسرترجفةفيجسده.وأحسبهلعيغمرنفسه،وفكر
ارتجاف فيها بنبرة وقال تماسك العميق..لكنه ويعرفسره  أمامه يقف الذي بهذا لثواٍن

وارتباكواضح:
منأنت؟ -

ابتسامةطيبةوكأنهيطمئنهوقال: الوسيم الرجلاألشقر ابتسم
تدعني أال يعرفني؟ نفسه يعرف تعرفنفسك؟من أال بعد؟ تعرفني ألم أنا..؟ -

أناولماذاجئتك. أدخل؟دعنيأدخلوسأخبركمن
الشقة، داخاًل الوسيم األشقر الرجل فمرق إراديًّا ال جانًبا بوناروتي آدم تنّحى
واقًفا ظل وإنما يجلس لم تبعه، عادة، عليه هو يجلس كان الذي المقعد على وجلس
منه منتظًرا اآلخر إلى بتساؤل ينتظر للرسم،صامًتاوهو المعدة اللوحة إلىجانبحّمال

بنفسه. أنيعّرف
له: فابتسموقال المكتوممنتصرفاته، بوناروتيوانزعاجه آدم انتبهاآلخرلوقوف
أنك أعرف أنا (،طيب، المغلقة الغرفة إلى وأشار الغرفة..) هذه في ترني ألم -
غاضبمنتصرفيالمشاكسومماطلتيفيالكشفعننفسي،لكنيماجئت
مادهوري، إيفا وعن نفسك، عن ألحدثك جئت وإنما نفسي، عن ألحدثك
بومة العطشى، القرى عشبة البعيدة، الحقول سوسنة البريء، الجمال ذلك
يغمرها التي الوديان المقدسة..أغنية الخطيئة والرطبة..مالك المعتمة البيوت
ال المظلمة، األيام من بوناروتي آدم يا حذار لك، ألقول جئت الضباب..!
كان ما مظلمة.. مغارات إلى ستقودك كاألفعى فهي العمياء، لشهوتك تأتمن
لميكنأصاًلموجوًدا فماكان دائًما،ومعذلك سيكونمرةأخرى،وسيتكرر
يا أغبياءواألنبياءعميان..حذار فيه الحكماء أبًدا..هذازمٌنترى ولميحدث
آدمبوناروتيمننفسك..تتبعحفيفجناحالمالكإيفامادهوري..هيسوسنة
الخطيئة مالك الضباب..هي يغمرها التي الوديان البعيدة..وأغنية الحقول

إلىاهلل. التيستقودك المقدسة
آدم الوسيم..نظرفيعينّي الرجلاألشقر قام بينهما..فجأة أمتدتلحظاتصمت

إليهوقال: التفت الباب البابخارًجا،وعند إلى بوناروتيللحظاتثمتوجه
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الذين أولئك حيث البعيد، في هناك فالحقيقة للحقيقة، مكاًنا ليست األرض -
النور. يسكنونقلبك،هناكفيسماء

كالمشلول، للحظات مكانه في بوناروتيجامًدا آدم البابخلفه.ظل غالًقا وغادر
هذه كل يعرف أن دون يغادر الوسيم األشقر الرجل يدع أاّل وقرر نفسه، إلى انتبه فجأة
الباب،لميجد التيألقىبهاأمامه،جاءوذهبدونأنيعّرفبنفسه،وحينفتح األلغاز
أثًراألي السّلم،لميجد ليتابعحركة الشقة.مّدرأسه أمام أثًرا،المصعداليزالواقًفا له

بأعلىصوته: ألحد!ومنمكانهصاح صوتخطواتأوظالًّ
أيناختفيت؟! ياأنت، الغامض، الرجل أيها ياأنت، -

تفتح ظلمة سوى يَر فلم األسفل إلى نظر كله، المبنى هزت ضحكة تعالت فجأة
تبتلعه. أن تريد لهوكأنها شدقيها

الشقة كانت المجلجلة. الضحكة تلك صدى على غفوته من بوناروتي آدم فّز
إليفا انتظاره أثناء وحده النبيذ من قنينة عّب لقد ينتبه، أن دون المساء هبط فقد معتمة،
مادهوري،انتبهإلىأنجسدهمبتلبعرقبارد،تذكركلشيءعنالرجلاألشقرالوسيم،
نظرإلىشاشةهاتفهالنقالليعرفالوقت،انتبهإلىأنالوقتتجاوزالثامنةمساءبعشرين
كان الذي مقعده عن وقام عنده، والثامنة السابعة بين ستكون بأنها له قالت لقد دقيقة،
ضغط الكهرباء، أزرار حيث إلى اتجه رؤياه، في عليه جلس قد الوسيم األشقر الرجل

باهر. الشقةنور أكثرمنزرفأضاء على
عصًرا التقاها التي الموظفة أجابته بالفندق، اتصل التاسعة الساعة صارت حين
شخًصا بأن العمل، في زميلتها له فقالت مادهوري، إيفا عن وسأل بنفسه، عّرف هناك،
رؤيته.. عند ترتبك رأتها إذ لها، قريب أو زوجها كان إن تعرف ال الفندق، إلى جاء ما
تحدثالرجلمعهابلغتهم..ازدادارتباكها..طلبتمنهاأنتسمحلهابالخروج،كانذلك

السادسة. الساعة
قالته ما يكن لم رأسه، جلدة واقشعرت صدره، في بانقباض بوناروتي آدم أحّس
ُترىجاءها يا فمن مقابلتها، ويريد بها اتصل المترجم بأن أخبرته هي له، مريًحا زميلتها
إلىالفندق،زوجهاأمالمترجم!األمورتنبئبشيءمريب!وفجأة،تذكرتحذيراتالرجل
إيفا وعن نفسك، عن "جئتألحدثك غفوته: عند الرؤيا في جاءه الذي الوسيم األشقر
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البيوت بومة العطشى، القرى عشبة البعيدة، الحقول البريء،سوسنة الجمال مادهوري،
تأتمن ال المظلمة، األيام من بوناروتي آدم يا حذار لك، ألقول جئت والرطبة! المعتمة
لشهوتكالعمياء،فهيكاألفعىستقودكإلىمغاراتمظلمة.. ماكانسيكونمرةأخرى،
زمٌن هذا أبًدا.. يحدث ولم موجوًدا أصاًل يكن لم كان فما ذلك ومع دائًما، وسيتكرر
نفسك..تتبعحفيف بوناروتيمن آدم يا أغبياءواألنبياءعميان..حذار فيه الحكماء ترى
يغمرها التي الوديان البعيدة..وأغنية الحقول سوسنة مادهوري..هي إيفا المالك جناح
يفكر ذلك!.ظل معنى ما اهلل."، إلى التيستقودك المقدسة الخطيئة الضباب..هيمالك

الخفية. الشعرية..باحًثاعندالاللتها الجمل بتلك
عاد النسكافيه، القهوة من كبيًرا كوًبا لنفسه أعّد المطبخ، إلى بوناروتي آدم توجه
يرسم أن في رغبة أعماقه في أحس القهوة، من كبيرة جرعات يرتشف ظل الصالة، إلى
في متوهجة فهي أمامه، لوجودها يحتاج ال هو مادهوري، إليفا باأللوان زيتية لوحة

بعينأعماقه! يراها أعماقه،
يده مّد الخشبي، المسند على بيضاء لوحة وضع قد كان األلوان، لوحة إلى قام
لوحة ترك لهفة، قلبه ارتعش الباب، اللحظةرّنجرس تلك اللوناألحمر،وفي لعصارة
البابارتمتبينذراعيهوهيترتعش!أخذها األلوانجانًبا،وهرعإلىالباب،حينفتح

الباب. الشقةوأغلق إلى بها بحضنه،دخل
مثلحمامةعطشى بينأحضانه ترتعش كانت الباب، واقفينقرب لميجلسا،ظال
هّدهاالتعبومكسورةالجناح.لميتكلما،إلىأنهدأتشيًئافشيًئا،فقادهاإلىالصوفا،
بارًدا،حمل الثالجة،سكبفيقدحبلوريماًء المطبخ،فتح إلى وأجلسهاهناك.ذهب
الطاولة على الكأس ووضعت كبيرة، رشفة منه ارتشفت أخذته، لها، مّدها الكأس، لها

إليهوقالت: القريبة،نظرت
أناآسفة،لقدتأخرتعليك. -

بعد لكني والثامنة، السابعة بين ستكونين إنك قلت عليك، قلقت عليك، ال -
بأنرجالماجاءوذهبتمعه! بالفندقفأخبرتنيزميلتك التاسعةاتصلت

المترجم. إنه نعم، -
أراد..؟! وماذا -

صمتتللحظات،ثمقالت:



389

يريدنيأنأكونقحبتهمنجهة،ومنجهةأخرىيحدثنيعنالدين،والتقوى، -
وعنبالدالكفارالتيتهيندينناالحنيف،وإنعليناأنننتقممنهملنصرةديننا!

إراديًّاقال: بوناروتيلماسمعوال آدم ُصدم
أفهم! لم -
سأفهمك، -

إيفامدهوريللحظات،ثمقالتوكأنهاتستحضرشريًطاسينمائيا: صمتت
معه أذهب أن مني طلب الفندق. إلى السادسة الساعة المترجم جاءني لقد -
إنه قال رفض، لكنه ونتحدث، الفندق لوبي في نجلس له قلت ليحدثني،
مهم كالمه ألن األنظار عن بعيد مكان وفي هنا من بعيًدا نجلس أن يفضل
التي الساعات بهذه لهاسأعودأللزم وقلت زميلتي من السماح جدًا!..فطلبت
منزوجي، ابنته زواج بأنهسيحدثنيعن توقع معه،وكلي ذهبت فيها. أخرج
داربيفيأزقةلمأمربهاسابًقا،كانطوالالوقتصامًتااليتحدث،وأناأتبعه
توقف أن األزقةألكثرمنساعة..إلى بين ذليل.مشينا وتابع مثلحملوديع،
عندبنايةشبهقديمة..دخلناالمبنى،صعدبناالمصعدالعتيقإلىالطابقالثامن،
إيطاليا. فلورنسا..وعن وعن العالم عن عزلة في أننا أحسست خرجنا حين
لوجودحياة يشير ما أو أوضجة أسمعضوضاء البنايةشبهمهجور..لم كانت
ودعاني الشقة باب فتح المفاتيح، من مجموعة جيبه من أخرج فيها. وسكان
للدخولأواًل،دخلت،دخلبعديوأغلقالباببالمفتاحمنالداخل..أرتبت
والمتع للمسرات معّدةبكلشيء،شقة الشقةوكأنها الحركة..كانت منهذه
الطريقة على المؤثثة االستقبال غرفة إلى قبلي ودخل أمامي سار المحرمة.
الشرقية،منأفخرأنواعالسجادالمفروشةعلىاألرضمعالمتكآتوالوسائد
الشقة..ولمأكنأعرفإنكانتهذهشقته بثراءصاحب الجميلة..غرفةتشي
من الرغم لكنيعلى منه، بالقرب الجلوس إلى هناك،ودعاني أوال..!جلس

له! المقابلة الجهة السجادةفي ارتباكيجلستعلى
بوناروتي آدم سأل والزقاق! والشارع، والمكان الشقة عنوان عرفت هل -

بتوتر.
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خرجت وحينما وقصة، قصة بألف وأفكر رأسي خافضة وأنا أتبعه كنت ال، -
كنتكالتائهة!

أكملي. -
فيحديثهعن رّكز عائلتي، يعرفكلشيءعن كان ماضّي، يكلمنيعن أخذ -
أخي عن وتحدث رأسها، زوجها فقطع بعمرها شاب مع هربت التي أختي
بأنها بأنهمخنث،و...و...ثمتحدثعنأميبمعلوماتغريبة، بكالمبذيء
كانتعشيقةزوجيآدمنعمتدار،وأنههوالذيأخذبكارتها،لكنهأقنعوالدي
يتزوج بأن يحلم ال وكان معدًما، فقيًرا كان والدي وأن السّيما منها، بالزواج
ذاتيوم،وأنآدمنعتمدارظليختليبأميكلمرةحينيزورقريتنا.صدمتني
أمهواختلقهاإلذاللي!ثمأخذ المعلومات،والأدريإنكانتصحيحة هذه
كنت أنا وكيف نفسي، عن يحدثني وأخذ العائلي، أصلي فساد عن يحدثني
وكيف كابنته، يعاملني كان الذي نعمتدار آدم أغريت وكيف شبقة، كلبة مثل
إلىأنجاء ليرانيعارية! الحماممفتوًحاكييدخل أتركباب أتقصدأن كنت
من أشبع ال فاسقة بأنني يتهمني فأخذ ويريده، ينويه ما إلى كالمه ختام  في
الرجال،وهويعرفبأننيأنهكتزوجي،وأننيسحرتهبجسدي،وأنهيريدأن
لكن ابنته، سيزوجه فهو لذا رجولته، حّطمت التي مأساته من يخّلصصديقه
الرجال مع وزوجي، هو تشاورا، أن وبعد سحري، من سيخّلصه ذلك قبل
غير آخر رجل يدنسني أن يجب بأنه لهما قالوا الكرامات ذوي من الصالحين
لذا أنيضاجعني، أنيحلعقدته،وأنهقرر زوجي،واتفقهومعزوجيعلى
تحدث يضاجعني!..هكذا وأستلقيكي أتعرى وأن الوضع، هذا أقبل أن علّي

البصل.. وكأنهيتحدثعنشراءكيلومن
أراد؟! وهلفعلتما -

من تخجل لكنها ذلك فعلت بأنها يعتقد هو كان للحظات، مادهوري إيفا صمتت
أنهاواصلت: بيد البوح،

يحدثني فأخذ وحرام، زنا هذا يجوز، ال هذا له، وقلت رفضت، البداية في -
عنالدينوالشريعة،والجنوالسحرالذيتحدثعنهماالقرآن،وأننيصرت
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وأخذت الحجاب ونزعت تبرجت، الطاعة، عن خرجت الدين؛ عن بعيدة
يهينون الذين من ننتقم وأن ديننا عن ندافع أن علينا وأن الفنادق، في أعمل
يتغزلبي،وبجمالي، إلىحيثأجلس،وأخذ شريعتنا،و...و...و...ثمقفز
وأنهعشقنيمنأولمرةرآنيفيها،وأنهيريدنيأنأكونله،وأنأصيرعشيقته،
ينام ال زوجي أن يعرف بأنه لي وقال الكلمة؛ هذه استخدم نعم، قحبته،
حرية يمنحي لكي زوجي سيحدث بأنه لي وقال كلبة، مثل شبقة وأنني معي،
قفص..ال في عصفور مثل نفسي أحسست جدًا.. تعيسة ...كنت أكثر..و.و.
في فيها..تذكرتك نفسي وجدت التي المصيبة هذه من أتخلص كيف أعرف
له.. نفسي أمنح أن الموتعلى أفضل بأن نفسي اللحظات..وقررتمع تلك
من كلفتني مهما خالصي فيها وجدت فكرة جهنمية؛ فكرة راودتني وفجأة
لميصدقني.. لكنه أغتسل، أن علّي له الليونة،وقلت بعض أبديت فقد ثمن..
بأن لي بعرضه..فقال وقبولي انقالبي سر يدرس وكأنه للحظات لي ينظر ظل
أتأخر! بأاّل الوثير،ونبهني الفراش المطبخ،وأنهسيعّد إلىجانب الحماميقع

بتوتر: لها بوناروتيوقال آدم التوجسوالقلقيسريفينفس بدأ
وماذافعلت..؟! -

ابتسامة ابتسمت ذهنه، في يدور ما تقرأ أن تريد وكأنها للحظات إلىوجهه نظرت
الذيعلىوجههاوقالت: التوتر رضابرغم

الأعرفكيفتملكتنيتلكالفكرة،ومنأينأتيتبكلتلكالعزيمةواإلرادة -
حتى منه سمعتها التي اإلهانات تلك على ألرد روحي؛ في يعتمل ما لتنفيذ
ينقذني ما أبحثعنشيء المطبخ..كنت إلى أمي،ذهبت األمرلشرف وصل
الصحون..  بعض هناك كان الدوالب فيها..فتحت أنا التي الورطة هذه من
بين وسكانين..فتشت مالعق هناك المطبخ..كانت في الكاونتر جارور فتحت
في بخفة..أخفيته حمله ويمكنني جدًا حاد نصل ذا سكيًنا السكاكين..أخذت
كي بالماء وطرطشت الحنفيات فتحت الحمام، الخلف..دخلت من بنطالي
يمكنه بأن خاطر محتارة..متوترة..راودني الحمام في أغتسل..بقيت أني يظن
أسرع.. بأن يناديني صوته سمعت شيء..فجأة بأي أقوم أن قبل صدي من
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لحظتها ..كنُت إليه أينجاءت..وخرجت من أعرف قوةال اجتاحتني لحظتها
لستأنا..كنُتكائًناآخر.....حيندخلتغرفةاالستقبالرأيتهقدأعدالفراش
منه، مسترخيًا..اقتربت القضيب..كان منتصب عارًيا، وتمّدد الغرفة، فيوسط
ولكيأزيلالشكلديه،وأتمكنمنهجيًدانزعتقميصيوأنافيطريقيإليه..
اقتربتمنهأكثر..جلستعلىفخذيه..هولميصدقمايجريمعه،كانينظر
ليبولٍه..أخذتأنزععننفسيالسوتيان،كانهومسترخًيا،مؤماًلنفسهبمتعة
بقضيبه..وبلمح مسكت خاطفة وبسرعة لنهَدي، ينظر كالمشدوه كان ساخنة،
قطعت قوية الحاد،وبضربة السكين السكين..سحبت إلى يدي البصر،مددت
نصفقضيبه،وتفجرالدم....ظلهويتلوى،ووجدتنفسيكالمجنونةأطعنه
متوجًعا.. يصرخ هو كان بسرعة. الفراش ونقع الدم تناثر وبطنه، صدره في
أقل السريع..فبعد بانهياره لحظتها خائًفا..عاجًزا..منذهاًل..واستغربت كان
لحظات بعد الغريب، لكن أعرف.. مات..ال أنه عليه..أو أغمي دقيقتين من
ثيابه إلى جانبًا..قمت السكين ألقيت شديد..، هدوء انتابني الطعن هوس من
من أعرف وجدتها..ال المفاتيح.. عن بحًثا وجاكيته بنطاله جيوب في أفتش
ثانية..حملت السكين الجريمة..أخذت اقتراف بعد للقاتل الهدوء يأتي أين
من تناثر مما وصدري وجهي نظفت الحمام، إلى وسوتياني..ذهبت قميصي
غسلتها المطبخ، إلى السكين وأخذت وقميصي، سوتياني لبست عليه، دم
أغلقت أن بعد وخرجت حقيبتي أخذت مقبضها، عن آثاري ومسحت جيًدا،
الفندق، إلى متجهة تاكسي أخذت البناية باب ومن ورائي، بالمفتاح الباب

وقبلأنأصلهنزلت،وجئتك!
كان بوناروتي، آدم تخصها..ارتعب ال قصة تروي وكأنها بهدوء تتحدث كانت
بوناروتي ماريا إيفا حماته مع له جرى ما تذكر حدث، لما روايتها يسمع وهو يرتجف

أيًضا،لكنهوجدنفسهيسألها: التيقطعتقضيبه
المبنى..؟! هلرآكأحدماوأنتمعه،أوخارجةمن -

ال،فقطزميلتيفيالعملرأتهحينماجاءنيإلىالفندقوأرادأنيتحدثمعي! -
في زميلتي تعرف أن دون أخذته مذكراتصديقتك، بدفتر وبالمناسبة،جئتك

إليهاغًدا. أريدأنأرجعه العمل،لكنأرجوك،
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رآهفيمكتباالستقبال.أخذهدون الذي الدفتر اليدويةوأخرجت فتحتحقيبتها
أماممقعده..وسألها: الطاولةالصغيرة يفتحه،وضعهعلى أن

بأنكستكونينمشبوهة؟! تتوقعين وماذاستفعليناآلن؟ماذاسيحدث؟!هل -

بارتباك: به..فقالت إليهللحظاتوكأنهاأدركتهولماقامت نظرت

بل وبينه، بيني أثًراخلفي،والأحدسيجدعالقة أترك لم أعتقد، أعرف،ال ال -
ربماسيتمالتحقيقمعزوجي،وربماسيفسراألمربانتقاممنشابكانيحب
إذاذهبُتواعترفت، أدري،ربما الفندق.ال لزيارتهليفي انتبهوا إذا إاّل ابنته!
الجثة، اكتشاف بعد األمور تجري كيف سنرى فعلت! ما على أندم لم لكني

إذاكانقدماتفعاًل!. هذا

بوناروتيبدهشةوخوف. آدم ألستمتأكدةمنموته؟!سأل -

كما قضيبه، نصف قطعت حينما دمه من الكثير سريع وبشكل نزف لكنه ال، -
أنيطعنتهفيصدرهوبطنه.أغميعليهأوماتالأعرف!..المهمعلّياآلنأن
صباًحا..دوامي غًدا عليك بي..!..سأمر زوجي يشك ال كي البيت إلى أذهب
الحضور الظهروعلّي قبل إنصديقتيمجازة لزوجي لكنيسأقول الظهر بعد

للعملبدالعنها.

المقبلة!. إذنسأنتظركغدًاصباحا..انتبهيلنفسك..سنرىماتكشفهاأليام -

يرتجف..فضغط بجسدها صدره..أحس إلى ضّمها الداخل من الشقة باب وعند
بحنان.. وقّبلها إليه وجهها رفع جسدها. ارتجاف يوقف كي بقوة إياها محتضًنا عليها

باألمان..!.. للحظاتأحّستهي

بعدلحظاتغادرْتالشقة..رآهاتنزلالسّلمبسرعةوعجلدونالتفاتإليه.أغلق
الطاولة. المذكراتعلى بابشقته.كاندفتر

مادهوري..وسأل إيفا اقترفتها التي بالجريمة يفكر األليف..ظل مقعده على جلس
نفسهإنكانسيجدنفسهمتورطاإذاماتمالكشفعنهامنقبلالجهاتالمختصة..!!..
الخطيئة إيفامادهوريمالك " الوسيم: الرجلاألشقر أحسبضيقنفسي..تذكركلمات
"..وابتسممعنفسهبحزنوهويفكربمعنىهذهالجملة.. المقدسةالتيستقودكإلىاهلل
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اللوحات.. بنفسهوكأنهيستيقظمنسبات..قامعنمكانه..اتجهنحومسند فجأة..أحس
إليفا بورتريه رسم محاواًل اللوحة يلون وبدأ الفرشاة أخذ الزيتية.. األلوان علبة أخذ

مادهوري.

الهاربة..وكأنه مالمحها وراء راكًضا يلهث وكأنه محموم بشكل يرسم كان
سيفقدها..!..لمينتبهللوقت..كانيتوقفللحظاتكييرتشفشيًئامنالنبيذثميواصل
وعينين ابتسامٍة سوى تكن لم اللوحة توقف..لكن الصورة مالمح برزت تلوينه..وحين
واالبتسامة العينين هاتين أن يعرف أن أحد ألي يكن ملتهبة..ولم ألوان وسط حالمتين

العذبةهيإليفامادهوري.

كانبينفترةوأخرىيبتعدعناللوحةلمسافةوينظرإليهامتأماًل..انتبهإلىأنهكلما
تراجععنمسنداللوحاتلمسافةأكبركلمابرزتالعينانواتقدتاوتألقتاالبتسامة..!..
األثير مقعده الزيتيةجانًبا..وجلسعلى األلوان لوحة مفاجئ..وضع بإرهاق فجأةشعر

فترةوأخرى. بين الذيكانيرتشفمنه النبيذ اللوحةوبيدهكأس يتأمل

موجودة كانت لو مادهوري..تمنى إيفا إلى بحنين أنجزه..وشعر عّما راضيا كان
اللحظة تلك الليل..وفي قريبة..إنهمنتصف اللوحة..انتبهألصواتأجراسكنيسة ورأت
"منُترىيأتيهفيهذا بالذاتسمعطرقاٍتشديدةورنينجرسالبابمًعا.سألنفسه:

الباب. ليفتح إيفامادهوري..!؟"..وقامعلىعجل أيمكنأنتكون الوقت!؟

رجال من خمسة الباب..وخلفهم أمام يقفون رجال بثالثة بوناروتي آدم فوجئ
من الرجل كان الرسمية..فقد المهنية بطاقته له أحدهم أبرز فمه يفتح أن الشرطة..وقبل

قائاًل: الرجل الجنائية..!وبادره التحقيقات قسم

بوناروتي..؟ آدم السيد ليلةسعيدة..هلأنت -

إرادًيا بوناروتيال آدم نعم..قال -

لنابكلمتينمعك..؟ هلتسمح -

تفضل.. -

الوقت..؟ الدخوللبعض هليمكننا -

المانع..تفضلوا.. -
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المفتوح. الباب ينتظرونعند الشرطةالخمسة بينمابقي الثالثة الرجال ودخل
على كلمه الذي المسؤول الرجل جلس الصالة في الثالثة الرجال صار حين
المسؤول الرجل دعى يده من واقفين..وبإشارة اآلخران ظل بينما استئذان دون الصوفا

بوناروتيللجلوسفجلسدونماكلمة. آدم
نعتمدار..! إيفامادهوري باسم امرأةهنديةمسلمة بوناروتي ياسيد هلتعرف -
يتنكر أن صحيًحا ليس بأنه نفسه مع بسرعة وفكر بالسؤال بوناروتي آدم ُصدم
شيء..فقال كل  عنهما يعرفون أنهم يعني فهذا إليه وصلوا قد داموا فما بها لعالقته

بتوجس:
أيام..! نعمأعرفها..تعّرفتعليهاقبل -

المحققثمواصل: الرجل نعرفذلك..رد -
قتلْت مجرمة بإرهابيين..وأنها صلة على وأنها إرهابية أنها تعرف كنت هل -
بأطراففلورنسا..!. بنايةشبهمهجورة إلىشقةفي شخًصابعدمااستدرجته

إرادًيا. بوناروتيبصوتمصدوموعالال آدم ماذا..؟..رّد -
ألمتكنتعرفذلك..؟ مابك..؟ -

اتهام فيها ذلك"..والتي تعرف تكن ألم األخيرة.." لجملته بوناروتي آدم انتبه
أفعاله..وقال: مبطن..فصارعلىحذرمنردود

فتاةبسيطةمظلومة.. الأعتقداألمركماتظنون..هيليستإرهابية..هي -
قائاًل: بوناروتي آدم إلى التفت إلىأصحابهنظرةخاصة..ثم المحقق نظر

حدثناعّماتعرفهعنها..ألنصاحبالشقةاألصلياإليطاليجاءليستلمإيجاره -
أشهر..اتصل ثالثة منذ اإليجار يدفع لم والذي المسلم الهندي المستأجر من
الباب طرق وصل للشقة..وحين التوجه قرر المستأجر يجبه لم ا ـّ به..ولم
الباب الشقة..ففتح داخل من استنجاد وصوت أنينا سمع له..لكنه يفتح فلم
بمفتاحهالخاص..وهناكوجدشخًصاغارًقابدمائه..ليسالرجلالذياستأجر
منهشيًئا يعرف أن يئن..وحينحاول الرجل الشقةوإنمارجاًلآخر..وكان منه
بنا..وخالللحظات.. إيفامادهورينعمتدار..اتصلالرجل تمتمالرجلباسم
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ضمن عالميا والمطلوبين بهم المشتبه أحد هو األصلي المستأجر أن عرفنا
التنظيماتاإلرهابيةاإلسالميةوإنهغادرإيطاليابطريقةما..وعرفناعنوانالفتاة
إليها.. جاء رساًما بأن الفندق في الموظفة عملها..وأخبرتنا وزوجها..ومكان
ثمأنهاخرجْتمعرجلهندي..وشاهدناالفيديوالخاصالموجودفيمكتب
أنه اتضح الي اآلخر الرجل بها..أما صلتك عرفنا الفندق..وهكذا استقبال
نشاطاته منذسنتين..وتدورحول العمل ترك لكنه دائرة يعملفي مترجمكان
قتله.. ..ولماذاحاولت به طبيعةصلتها نعرف أن نريد الشبهات..لذلك بعض
إلى تذهب اختفت..لم إليها..!!..ألنها الوصول في تساعدنا أن يمكنك فهل

أينهياآلن..! بيتها..والنعرف
بكل يخبرهم أن نفسه مع المعلومات..وقّرر من الكم بهذا بوناروتي آدم ُصدم
لهم يروي بدأ بريئة..وهكذا مادهوري إيفا بأن يقين على كان له..ألنه هي روته شيء

بالتفصيل..!. له التيروتها قصتهمعها..وقصتها

* * *

إيفا مع لهم..وتعاطفوا رواها التي القصة اإليطاليون المحققون استوعب
من بالتأكد اآلخران الرجالن يقوم جديدة معلومة لهم روي كّلما مادهوري..وكانوا
المترجم أن من تأكدوا المعنية..وفعال الجهات مع هاتفيا باالتصال فوًرا صحتها
عشر الرابعة تبلغ ابنة لديه بأن خطرة، حالة في كان والذي المستشفى، إلى ُنقل الذي
آدم اسمه مسن رجل وهو والدها لصديق مخطوبة بأنها جيرانه من العمر..وعلموا من
بوناروتي آدم أخبرهم قتل جريمة على بالتستر ُيتهم ال قريًبا..ولكي وستتزوج نعتمدار
ثم باألمر زوجها تبلغ أن قررت دقائق..وأنها بعشر مجيئهم قبل عنده من خرجت بأنها
تبلغالشرطةبماقامتبه..فأكدوالهبأنهالمتصلإلىبيتهاولمتخبرزوجهاالذيفوجئ
المحقق أيضًا..!!..وأشار وأنهاستقتله مجنونة مرعوًبا..بأنها يصرخ به..وصار قامت بما
غادر الذي األصلي الشقة ومستأجر والمترجم زوجها من المكونة المجموعة هذه بأن
إيطالياوآخرينكانواتحتالمراقبةكتنظيمإرهابيمشتبهبهلكندونأنيتمالتحققمن
بأن راجيًا الشخصية بطاقته المحقق معهم..وأعطاه تعاونه على فعليًا..وشكروه نواياهم

به..!!.. إذامااتصلتهي به يتصل
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    الثانيةفجرًا. الساعةقدبلغت الشرطةكانت المحققونوبقيةرجال حينغادر
مادهوري إيفا من سواء سمعها التي األحداث كل من مصدوًما بوناروتي آدم ظل
أومنالمحقق..لكنهكانمرتاحالضميرلحٍدماألنهدافععنإيفامادهوريوعنبرائتها
السيمافيمايخصعالقتهاباإلرهابيين..بيدأنالهواجسالسلبيةلمتتركه..فقدكانيفكر
إذا به تتصل لم ولماذا البيت..؟ إلى تذهب لم وكيف اختفت..؟ ..أين مادهوري بإيفا
كانتقدواجهتصعوبةما..؟ولكييبعداألفكارالسلبيةعننفسهأخذدفترالمذكرات
عنه أنهمسألوه مع استثاني بشكل المحققين انتباه يثر لم والذي الطاولة على كان الذي
بوابة من بدأ شيء كل بهدوء..وقرأ:" الدفتر خواطره..فتح فيه يخط دفتر بأنه وأجابهم
بدأمن البشري..كلشيء والوجود اإلنسان األنبياء..ومتاهة الفردوس،كلشيء..متاهة

الفردوس..". لبوابة الخارجي الجانب
المحقق أنن أولاألمر الباب.ظن القراءة..إذسمعطرقًاخفيًفاعلى لميستمرفي
ال ذلك..فالشرطة استبعد الباب، إلى يتجه وهو لكنه ما، شيء عمن ليستفسر عاد قد
تطرقاألبوابطرقًاخفيفًا..لكنثمةهاجسًاغمرهفيتلكاللحظة..وبدونأنيسألعن
بينأحضانهوهيترتعش..!. بنفسها ألقت التي إيفامادهوري البابفوجد الطارقفتح
قالتلهبسرعةبأنهارأتالمحققينوالشرطةعندهلكنهااختبأتإلىأنخرجوا..
وخائفة.. مرتبكة الصوفا..كانت على ..أجلسها الصالة إلى أحضانه بين وهي فأخذها
هناك شرطة سيارة وجدت لكنها زوجها شقة إلى ذهبت بأنها عجل على له قالت
مع به مشتبه يمت..وأنه لم المترجم بأن البناية..فأخبرها تدخل ولم خائفة فتراجعت

زوجهاوآخرينكتنظيمإرهابي..!.
ُصدمتإيفامادهوريحينسمعتذلك..أخبرتهبأنهاخّمنتذلك..لكنهالمتكن
تخريبية..ُصدم عمليات من له يخططون كانوا عّما التفاصيل بعض لديها يقين..بل على
في ليس تأخير أي وأن  الشرطة إلى فورًا يتجها بأن منها المعلومات..وطلب بهذه هو
بصاحبها..وقال واتصل الدفتر داخل وضعها التي المحقق بطاقة أخذ صالحها..وفوًرا

بسرعة:
قادمون..هذا طيب..أنتم البيت.. في معلومات..نحن عندي..ولديها هي -

باإلنتظار. أفضل..نحن
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لهامهدًئا: إليهمندهشة..فقال نظرت

إن ذلك..بل من يقين على بريئة..وأنا أحميك..أنت أن أريد تخافي..أنا ال -
براءة ويثبت والمترجمواآلخرينسيساعدك تعرفينهعنزوجك عّما اخبارهم
الذي الخطيئة الحقول..مالك سوسنة أحبك..أنت تخافي..أنا موقفك..!..ال

إلىاهلل..! سيقودني

بها.. ويثق يحبها وأنه إنهمعها.. تأكدت قالها..لكنها التي الجملاألخيرة تفهم لم
له..لهوحده. تنتمي وإنها

الباب.. على قويا طرقا سمعا حتى بالمحقق اتصاله على دقائق سوى يمض لم
الباب فتح وصوله..حين سرعة استغرب ورجاله..لكنه المحقق بوناروتي آدم ظنه
آخران الداخل..وتبعهرجالن إلى الرجلفجأة أمامهرجاًلضخًما..ملتحيًا..دفعه وجد

ملتحيان..!.

* * *

مفتوًحا.. الباب وجدوا بوناروتي آدم شقة إلى ورجاله المحقق وصل حين
تمأل الرأس..والدماء مقطوعتي جثتين وجدوا دخلوا مريبًا..وفعاًل..حينما أمرًا توجسوا
وإيفا بوناروتي آلدم تعودان الجثتين أن من للقتلة..تأكدوا أثر من هناك الصالة..وليس
حيرة.. في ورجاله المحقق عليهم..كان تدل آثارًا القتلة يترك نعتمتدار..ولم مدهوري
يحققون هم كانوا حينما المبنى في كانوا القتلة بأن المعقول أمن ذلك؟ كل جرى متى
آدم شقة إلى ووصلوا مادهوري إيفا خطى يتتبعون كانوا أنهم بوناروتي..!؟..أم آدم مع

أترىهناكمنرآهميدخلون؟. بوناروتي..؟

الشقة..وربطوا الرأس..أغلقوا مقطوعتي الجثتين اإلسعاف..نقلوا سيارات جاءت
بابها. األشرطةالصفراءعند

* * *

كانتالشقةفارغة..مظلمة..وعلىالمسندالخشبيلوحةإيفامادهوريالتيشهدت
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الباب..خرج ُفتح المغلقة الغرفة من بينما الملتحون.. والقتلة الجريمة المتقدتان عيناها
باهر. الشقةنور الكهرباءفأضاء الصالة..ضغطعلىزر إلى الوسيم الرجلاألشقر

آدم كان الذي المقعد على الصوفا..جلس حيث إلى الوسيم األشقر الرجل توجه
الصفحة عن المذكرات..تصفحه..توقف دفتر إلى يده عادة..مد عليه يجلس بوناروتي
شيء..متاهة كل الفردوس، بوابة من بدأ شيء "كل وقرأ: المذكرات تبدأ حيث األولى
لبوابة الخارجي الجانب من بدأ شيء البشري..كل والوجود اإلنسان األنبياء..ومتاهة

 الفردوس..".
  

المتاهة في: 18. 10. 2016 الكتابة في هذه  بدأت 
فيها في: 13. 12. 2017 الكتابة  وانتهيت من 
أربيل، وبرلين. الجزائر،  برلين،  ُكتبت في: 






