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مذكرات سلسلة الكتاباألول:
شيلون أنطوان





دفعتها التي أموالك واسرتجع الرف إىل الكتاب فأِعد الحب روايات تنُشد كنت إن
مقابله.

الغريبة. حياته رشيعة الكتاب هذا جعل من مجنونًا تحرم وال
الكتاب. هذا يف تفهمه ولن الحبَّ تجد لن ككاتب،

كتاب. أي يف تفهمه ولن تجَده لن وكصديق،
الحقيقية. الحياة يف هناك هو





إهداء

الوطن. هذا يف غريب أنا بينما األصيل، وطني فأنت أبي، إليك هذه كلماتي أهدي
الراقية. الخطوات بني الضائعة خطواتي ورشيعة الحياة يف عقيدتي أُمي، إليِك

الحب. ورقة عىل والدي بصمة الصغار؛ إخوتي إىل
البرشي. سندي جميعهم؛ أصدقائي إىل

عزلتهم. يف فقط جميًال، عامًلا يَرون الذين املجانني إىل
محبوبهم. يف فقط عذريٍّا، مالًكا يَرون الذين العشاق إىل

لهم. وطنًا األمهات يف يَرون الذين الغرباء إىل
أنجح. لن إنني قال من كل إىل
سأفعل. إنني قال من كل إىل

جانبها. إىل حياتي سأُنهي التي تلك إىل
تفعل. ولم سابًقا أحببتُها التي تلك إىل
أفعل. ولم سابًقا أحبَّتْني التي تلك إىل

الداخيل. سالمي إىل
البرش. فوق ما وإىل البَرش إىل





قاضيًا. القلب كون يف الحل يكمن اإلجابة، يف العقل يحتار عندما
الصائب. القرار يملك َمن هو بالحياة. وينبض يشعر َمن هو

صادق. منظوٍر من امُلستقبيل الواقع يرى
فقط. هنيهة سيحتاج فالقلب بالتفكري، ساعاٍت العقل استغرق فإذا

ألن ُمقدًرا سيكون إرادتنا عن خارج هو وما به، تتحكَّم لن ألنك إليه احتِكْم
يكون.

و«ال». «نعم» بني أبًدا يخطئ ال والقَدر
الحياة. يف الحياة تتغريَّ

جابر أحمد





الكاتب متهيد

األيام تلك يوًما عايشوا ن ممَّ البرش بعض حياة ألحداث فلسفية برؤيٍة القصة هذه ُكتبت
صغار، ونحن سمعناها التي أساطريهم ومن البلد، هذا يف اإلنسانية عرفتْها التي الغريبة
البعض واعتقَد بها، نتحكَّم أننا اعتقْدنا أحداث األحداث، من لهم القَدر كتبَه ما ولتذُكر
لأليام عيشنا أثناء بلغناه الذي اآلتي لكن علينا، املطلقة القَدر سلطة نُنكر أن يجب أنه منا
لتلك والخضوع االنحناء سوى يشء، فعل عن عجِزنا عىل الوحيد الدليل كان امُلتعاقبة،

االنتهاء. إىل ودفعها أيامنا اختيار يف ملشيئتها واالستسالم العلوية، القدرة
أعرتف. حسنًا

أحُدهم. يُنكره أن خائًفا كنُت فقد قبل، من أحًدا به أُخرب لم بداخيل، ملْكتُه ِرس إنه
لتعرف لكن البرش، إىل بالنسبة ُمخيف ُمخيف، ِرس دوًما، معي يحُدث ألنه جنوني يشء
ستدهشك بعناية، القصة ستقرأ ثم سؤال، شكل عىل الرسَّ أطرح أن عيلَّ ب سيتوجَّ ي رسِّ
القصة تُنهي وأن الصرب من ببعٍض تتحىلَّ أن منك أطلب لكنني اللغوية، األخطاء كثرة

السؤال. عن تجيب ثم لتتخيَّل،
فعلته؟ ما أفعل لم لو ماذا للحظة، فكِّر فقط

عشتُها، التي الحيوات إحدى يف الغرفة تلك إىل الذهاب يف قصد» «عن رت تأخَّ لو ماذا
يشء؟ سيحُدث كان هل تسكنهما؟ روٍح دون من معلقتني الفتاتني كلتا ووجدت





األقدار، التعرُّضلنتائج يف تستمر تزال ال وهي حقيقية، القصة بعضشخصيات
األمور لرشح َمنفذنا أنها رأينا قد كنَّا فلسفٍة عند القصة حدود تتوقَّف بينما

أخرى. بعني ورؤيتها
الزرقاء. ُمدونتها وإىل جدتي، إىل

كانت. أينما الوجودية وإىل





قدرة. مجرد هي فيه، ُمبالًغا شيئًا ليست الكتابة
إلهية. قدرة

الضمري. مملكة يف الخلق، قدرة
جلول رحيل





مقدمة

ما. وبعالم ما مكان يف
بعيًدا قضيتها التي السنوات تلك كل بعد وحتى األمام، إىل أنظر ببطء، أتقدَّم كنُت
لم رمادي رواق هو ها الشكل، وبنفس الوصول، إىل ف أتلهَّ ُمجدًدا أنا ها املكان، هذا عن
أُلِصق بينما األعىل، النصف تعتيل التي الحائطية املصابيح تلك وتظهره يشء منه يتغريَّ
العلوي. الجزء ِللون ُمغايًرا لونها وكان اللون رمادية خشبية صفائح فيل السُّ النصف عىل
ذهبيتني، بمسكتنَي بُنِّيٍّ ُمزدوج باب الرواق نهاية ويف اإلضاءة، بسبب ذلك يل ُخيل ربما
يتصفح كان الحائط. عىل أُسند كريس عىل يجلس سوداء ببزَّة رجل يستقرُّ وبينه وبيني
قابلتُه) الذي الرجال جْمع (بل الرجل يل قاله فيما أفكر كنُت يراني. أن قبل الكتب أحد
حينما األخرى الغرفة يف آخر، مكاٍن إىل يؤدي الذي املزدوج الباب هذا إىل هي توجُّ قبل
أن سابًقا اعتقَد من وأنا األحداث، تلك وكل األسماء، تلك كل أذُكر ال أنني أعتقد استجوبني.
ذلك فعل الرجل لكن باألسفل، نفعل ا ممَّ يشء عليه يخفى أن يجب ال املكان هذا يف شخًصا
استجوبَني التي املرات تلك كل بعد وحتى يفعلون، بما إيماني عدم ليستفزَّ ليستفزَّني،
ويحتِقرني؛ يكرهني زال ما ذلك بعد حتى أبًدا، تتغري لن أقوايل أن يعلم كان أنه مع فيها،
األحاسيس، عن عه ترفُّ صفة بذلك يخالف وهو أكونَه، أن أودُّ بما كي وتمسُّ اختاليف يحتقر
الرجل إيلَّ التفت ثم األرضوالسماء، عن البعيد املكان هذا يف املهنة تتطلَّبه الذي الرتفع ذلك
وأشار بإبهامه، توقفه صفحة يُسجل أن ينىس أن دون كتابه أغلق أن بعد وقال الجالس

املزدوج. الباب إىل باحرتاٍم إيلَّ
تنشدها التي القاعة هي تلك بيده) (يُشري الثاني الباب إىل مبارشة ه تَوجَّ سيدي، –

املحاكمة). قاعة يقصد (كان
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سوى يُوَجد فال يخربني؛ أن يجب كان (ما ذلك أعرف أنني أعتقد لكنني شكًرا، –
أديرها أن وقبل الباب مسكة أمسكت مرات. عدة املكان زرت حسنًا، املزدوج) الباب ذلك

كتابه). ح لتصفُّ (عاد غريب هذا ا، حقٍّ أوه، قال:
أنتظر. وجلست القاعة، إىل دلفُت ثم

االنتظار. من مدة بعد
يقول: وهو ألجلس يل أشار لكنه يعلم، كان ألنه ربما رآني، القايضحينما يتفاجأ لم

(يبتسم.) لتقوله؟ لديك ماذا إذن ُمجدًدا، أنت هذا
واحد. يشءٍ قوَل أودُّ أنني أعتقد ما: يشءٍ تفسري محاوًال رسعٍة يف وقلُت

اإلصغاء.) يف (يستمر
هدوء.) يف ينُظر الحشد الخلف، إىل (نظرُت

السبب. هم أساليف أنَّ وهو … وهو
تُنكر أنت إذن باألمر؟ قاموا َمن أسالفك قائًال: ابتسم ثم رفاقه إىل مدًة القايض نظر

ذلك! فعلت من أنك
إليه أنظر جلسُت ثم أقوله، ما أجد لم ألنني ذلك فعلُت ربما بذلتي، بتعديل قمُت

ُمفكًرا.
أُِخذ بالطبع تحريكه. يمكن ال الذي الرجل دوًما وسأكون كنُت أنني اكتشفت وفكرت،
أنىس ال وإنني ذلك، ليحُدث ُكثر بٌرش عاملي من وأُِخذ ذلك، أكتشف أن قبل طويٌل زمٌن منِّي
سائق مع حدث ما أذكر ال املرة، تلك ويف األيام، تلك بعد معهم حدث ما أذكر وال صنيَعهم،
أنه اكتشف هو إْن العربي مع حدث ما أو السجائر، تدخني عن توقَف هو إْن الحافلة،
يشءٍ كل يف يُشبهني آخر زوٍج مع حياتها من ى تبقَّ ما زوجتي عاشت كيف أو ا، حقٍّ ر تأخَّ
أو العجوز، تلك عىل بكت كما وفاتي يوم ابنتي بَكِت إن أو تُحبها، التي الغريبة طباعي إال
اليوم هو واليوم عليه، كنُت ما شاركوني أنهم أذكر لكنني سابًقا، كنُت ا عمَّ ا حقٍّ تغريُت إن
املعنى، ذلك حيال سيفعلونه ما وبخصوص الحياة معنى بخصوص أساليف فيه فكَّر الذي
يف وخلدوا أنا، حتى أحد، يعرفها ولن أحد، يعرفها لم طريقة للخلود، طريقًة واكتشفوا

األخري. هذا يكرهه الذي الخلود ذلك القَدر، مع حرٍب
ذلك؟ حدث وقٍت أي يف أتذُكر القايض: قال

أعيش. ما فيها أذُكر أُعد لم مدة عشُت زمن، بعد نسيته، –
البيضاء). الدفاتر تلك إحدى يف (ينُظر الطريقة عن أخربْنا حسنًا –
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مقدمة

وجوده. عىل الوحيد والدليل هادئ) (بصوٍت الخلود ذلك طريقة أنا –
ذلك. تصديق الصعب من سيكون –

أنت؟ تكون ماذا قائًال: سألته ثم
أكون. من تعرف أنت –

أعرفه؟ الذي القَدر أنت هل هنا؟ إىل العودة يف أستمرُّ لَم حسنًا، –
املكان. هذا يف لك تخيُّالت مجرد إنني لنقل بُني، قدَرك تقابل أن يُمكن ال –

املكان؟ هذا ما حسنًا، –
القضاة). بقية إىل (ينظر األسئلة من كثريًا تطرح أنت –

أكثر.) يرشح أن يُقرِّر أن قبل نفًسا (أخذ
ب يتوجَّ من أنا لكن … لكن ذلك، اخرتَت ألنك هنا أنت األمر، ح أوضِّ أن يجب ُمجدًدا –
هو أشهر، تسعة انقضاء فيه ستنتِظر الذي املكان إنه بيننا، فيما اآلن، األسئلة طرح عليه

واألرض. السماء بني … فقط مكان
أَروني األخرى، الغرفة يف إنه، ثم فقط؟ أنتظر أن ب توجَّ إن األسئلة تطرح ِلَم إذن –

املكان. أزور كلَّما أقصد بخصويص؟ يتحدَّث هنا الجميع ِلَم عني. شيئًا
استجوبني.) الذي الرجل (يقصد صحيح؟ املكان، تعرف أنك ق امُلحقِّ أخربَت –

… لكن ُمسبًقا، ُزرته أنني شعرُت أجل، –
بالتحديد؟ أنا أين أضفت: ثم

هذا عند ولنقْف يتموه، سمَّ هكذا ربما املوجود، العَدم ه لنُسمِّ ما، مكاٌن إنه بُني، –
تذكَّر، شخصك. عن أكثر تعرف بعدما بالتأكيد عنَّا، أكثر ستعرف ما يوًما ربما الحد.
القَدر أن تعرف أن ُمهم هو ما بقدر ُمهم أنت إال! ليس لها طرُحك هو لألسئلة طْرُحنا

أنت. إنه نحن، ليس
املرة. هذه عليه ستكون ما هو بُنيَّ القَدر وأضاف:

بخري؟ هي هل ابنتي؟ عن ماذا أخربني، –
ذلك تُظِهر وهي قوية، امرأة ابنتك إنَّ ثم الوضع، إلنقاذ بكدٍّ الجميع يعمل تقلق، ال –
لها ُقدِّر قد ابنتك أن فلتعَلم صديقي أنك وبما إنقاذها، عىل يعملون األطباء الوقت. هذا يف

تنجو. أن
اآلن؟ أفعل ماذا –

ستُغادر فرصة، لك كان وإن سيحُدث، ما البيضاء دفاترنا يف وسنرى ستنتِظر، –
املكان. هذا
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أقابلك هنا أجلس أنا وها الحياة، غادرت أنني اعتقدُت هذا، يحُدث أن الغريب من –
هؤالء. وخلفي

لك يحُدث مرة أول هذه ليست تذُكر، ال أنك الغريب معك، يحُدث ما الغريب ليس –
هذا.
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األول القسم

الوجود هذا عىل ما مكاٍن يف

كريس عىل أجلس كنُت املستشفى، إىل أدخلوها وأنهم بخري ابنتي أن قليٍل قبل أخربوني
لم مكان، كل يف التفتُّ القاعة، تلك وسط وحيًدا، أجلس كنُت عنها، أخربوني حينما خشبي
القاعة، أرضية تكوينها يف تُشبه التي الخشبية الجدران تلك سوى يشء ال نوافذ، هناك يكن
عىل يجلسون األشخاص من جمًعا ما بُعٍد عىل وملحُت جزئية، استدارٍة يف الخلف إىل التفتُّ
بعض، إىل بعضهم يتحدثون كانوا خشبي، حاجز عني يفصلهم وكان ُمتقاربة، كرايس
الحديث. عن فوا وتوقَّ جماعية استدارًة نَحوي استداروا ملحوني وملَّا حديثهم، يُسمع ويكاد
إىل ُمجدًدا فالتفتُّ النظرات تلك من خفُت ما. بيشءٍ ُمذنب وكأنني غريبة بنظرٍة رمقوني
غرابة، يف إيلَّ ينظرون كانوا إليهم، النظر أعدُت صغري طفٍل وبسذاجة مدٍة وبعد ثم األمام،
ينظرون كانوا أنهم املؤكد لكن أيًضا، اآلخر البعض تهاَمس يضحك. منهم البعض وكان
بذراعي، جسدي فجمعُت حينها بالربِد أحسسُت تلك، نظراتهم من وخفُت إيلَّ، بحقارٍة
انشغلُت فقد اللحظة، هذه قبل له انتبهُت قد أكن ولم األمام، إىل نظرُت ثم نفيس، أُعانق
مني بُعٍد وعىل الخشبية، األرضية إىل ثباٍت يف أنظر العقل شارُد وأنا بابنتي التفكري يف
سابًقا، القضاُة جلس أين ضخمة كرايس تصطفُّ وخلفها أمتاًرا ترتفع طاولة استقرَّت
بالُقرب إنه ثم أفهْمها، لم بلغٍة كتابة عليه وُكتبت األسفل إىل تدىلَّ أبيض ببساٍط ُزيِّنت وقد
أسود ضخم رجل عنده يقف باب األسفل، يف باٍب إىل ينتهي درج الضخمة الطاولة تلك من
أنه أشُعر ولم بل يتحرَّك كان ما اعتدال، يف يَديه يجمع ثبات، يف نحَونا ينظر كان البرشة،
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املكان، هذا يف األمر بي آل كيف نسيُت إنني بل هنا، أنا ِلَم نسيُت قد كنُت حتى، س يتنفَّ
أُفكر. جلسُت ثم هنا وجودي واستغربُت

غريبًا، عشُت الوجود، حقيقة عن أبحث وأنا أعيَشه أن يل ُكتب ما أغلب عشُت قد كنُت
— القاعة يف الجميع عيلَّ يضحك ِلَم يفرسِّ هذا — هذه لغرابتي الناس ضحك ما وكثريًا
دراستي، هو جنوني سبب فحسبُهم أدرس، أن عيلَّ ب يتوجَّ لم وأنه مجنون، أنني اعتقدوا
آخر، شخص أنني يوًما اعتقدت قد كانت والدتي إن حتى بي، الصفة تلك أحبُّوا أنهم مع
بسببي، والدتي ومرضْت العالم، بهذا مثيل شخٍص لوجود فتعجبوا مني، الجميع خاف
وهو حياته من ى تبقَّ ما وأنهى فعلُت، ما بسبب الخمر لُرشب استسلَم والدي إنَّ حتى
بالخوف الناس وأَصبُت إال يوًما أتحدث ولم امُلنتشية، روحه بها يمأل النبيذ جرعات يطارد
ذلك وفعلت بباريس، الكليات بأكرب الطبَّ درسُت وقد وجنون، غرابٍة من به أتحدَّث ملا
وكانوا بجنوني، ليعتقدوا آخر سببًا إال يمنحهم لم للطب امتهاني أن إالَّ واحد، لسبٍب
ورقة مجرد الطبُّ وكان األحيان، أغلب يف القَدر يُت تحدَّ فقد مجنونًا، كنُت ربما ني. ُمحقِّ
تقدَّر ما إنقاذ عىل أعمل وكنُت البرش، من مزيًدا يقتل كان الرشيرة، ألعابه إليقاف بيدي
كان «ما أقول أن ب توجَّ ربما خاطئة، الفكرة تجعل «تَقدَّر» كلمة ربما — أُنقذه أن يل
وفكرُت؛ — القَدر من ٍل تدخُّ دون بذلك انفردُت قد أكون الشكل فبهذا إنقاذه.» باستطاعتي
عن أتوقف يجعلني أن بإمكانه كان األخري ففي ذلك، أفعل بأن يل يسمح كان هو ربما
كان نظره، يف معركًة تكن لم ألنها يفعل، لم لكنه معه، معركتي بذلك فيُنهي س التنفُّ
بإصبع اإلمساك يحاول صغري بطفٍل أشبَه كنُت معه، بلعبي البرشية، بعجرفتي يستمتع
أن يودُّ كان القَدر أنَّ واألهم بالغ. رجل يُحركه خيًطا يطارد صغري بقطٍّ أشبه أو والده،
الُعليا؛ الِحكمة درجة بلغ من الوحيد أنني سابًقا أعتقد كنُت فقد الوجود، يف درًسا يُعلمني
منها يُصيبني فال التقدير أشدَّ الظروف أُقدِّر أنني ذلك، فوق ما وأفهم البرش أفهم أنني
من غايتها أو األحداث سبب عيلَّ يخفى فال التفسري أحسَن القصص وأفرسِّ درسته، ما إال
أنه يل يُظهر أن أراد نفسه، القَدر حول درًسا درًسا، يُعلمني أن القَدر أراد لذا الحدوث؛
وفري ِعلٍم نتاج لهي املسئولية تلك وأن كبرية، مسئولية تكُمن يملكها التي الخلق قدرة مع
خطوة كلِّ خلَف وأن قصة البرش خلَف أن عظيمة؛ حكمة الِعلم ذلك فوق ويكُمن يملكه،
الرياح، تُحرك قد الفراشة أن البرش؛ عامة يفهمه لن علويٌّ سبٌب قبلها ما وأن ُمقدًسا هدًفا
بوجودهم ُمنفردون الثالثة وأن الفراشة، تُنشئ قد األزهار أن األزهار، تُشكل قد الرياح أن
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يُعلمني أن أراد ولهذا — عجيب بتناُقٍض أشبَه ذلك كان — اآلخر باندثار أحٌد يندِثر فال
ذلك. حقيقة وعن الوجود حول درًسا

غرابة عىل بعدها أضحك لم غريبة، قصة يف أقحَمني املطاف؛ نهاية يف ذلك فعل وقد
مع الناس فعل ما عكس عىل غريب، يشءٍ أي غرابة عىل بعدها أضحك ولم بل القصة،
لكنني القدر، ماهية سابًقا جهلُت ِمثلما ماهيتي، يجهلون ألنهم ذلك فعلوا هم ربما غرابتي.
غريب، قدر يل أوجَدها قصة القصة، تلك غرابة من َلجزء غرابتي إنَّ يكفي، بما محظوظ
ضِحك من كل منها، جزءًا شاركوني الذين أولئك حتى ذلك، يجهلون البرش من والبقية
كل خلَف أنَّ أعلم، مثلما يعلمون وال البرش، يجهلون فالبَرش ألومهم؛ ال أنا ذلك. يجهل عيلَّ
القَدر، بذلك يؤمن إنسانًا إنسانًا؛ قدٍر كل خلف وأن قدًرا، قصٍة كل خلف وأن قصة، إنسان

تحريكه. يمكن ال رجًال بي، أشبَه إنسانًا أو

١٩٣٩م صيف

تحبه؟» أنت إنسانًا تقتل أن يُمكنك «كيف

كانت فكربيائي يوَمها معناها أفهم لم ننفِصل، أن قبل زوجتي كلمات آخر هذه كانت
ينفيه، أو العلم يؤكده بما سوى أومن أكن ولم طبيب إنني ثم يشءٍ، أي َفهم من تمنعني
وجود وأصدِّق الظواهر كل أُكذِّب أن أيُمكن األحيان، من كثرٍي نفيسيف أتناقضمع أنني مع
كنُت وما يوًما، الفلسفة إىل تفكريي يرتِق ولم أفعل، ما صدقُت لكنني قدًرا، أُسميها قوة
ذلك، بقولها تعني ما أعرف أكن ولم ا، جدٍّ تطبيقيٍّا كنُت حويل، من تجلَّت وإن الرموز أفهم
ُكلِّل سنة ١٨ دام زواٍج بعد حتى نفعل، أن يجب أنه رأيُت ألنني ننفصل، أن يِجب كان فقد
زوجتي، أُطلق أن قراري وكان لقراره، سيٌد هو رجل أنني إال بوالدتها، أشبه جميلة بفتاٍة
كثريًا ففعلت. أطلقها أن يجب كان لكنه لها، بالنسبة منطقيٍّا السبب يكن لم وإن حتى
بأنني شعور يُخالجني كان األحيان من كثرٍي ويف جميلة، ألنها تزوَّجتُها أنني اعتقدُت ما
لكنني أحببتُها، ألنني ذلك فعلت ربما فرنسا، يف عائلتها عن سِرتثها التي لثروتها تزوجتها
ألنها زوجتي أحببُت وقد أُنكره، لن الذي الوحيد اليشء إنه أجل لها، ُحبي من متأكًدا كنُت
ُمحصنة وكأنها تستقرُّ وكانت يوم كل يف أكُرب كنُت املعرش، صبيانية مغامرة فتاة كانت
تُضحكني كانت أنها أذكر باملوت، حتى أو بالحياة، يتعلق يشءٍ كل تُحب كانت الزمن، أمام
أن تُخربني تُقبلني، حينما ذلك تفعل كانت عادة أخرى، حياة املوت أن تُخربني عندما
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ستتقمَّص حينما أخرى، لحياٍة استعداًدا نفسها بها تمأل الحياة، إكسري هي القبلة هذه
يمكن كيف العلم؛ يف أساس له ليس تفكريها أن اعتقدت ألنني وضحكُت آخر، شخًصا
ما وأجمل ف. التوقُّ ذلك بعد عودة وال األبدي ف التوقُّ ف؛ التوقُّ هو املوت ذلك؟ يحُدث أن
فقد كذلك، وللزمن ولألحداث لألشياء عيشها طريقة يف ُحرة بكونها استمتاعها هو فيها
أن تُخربني الذكريات، تلك كل وتسرتجع خاضتها التي املغامرات تلك بكل تفتخر كانت
كنُت فقد أتزوَّجها؛ جعلني ما هذا ربما أو فيها أعجبني ما وهذا الخلود، من نوع الذكرى
بالحياة أستمتع تجعلني أن ا حقٍّ أردُت فيها، حياة ال بصخرٍة أشبَه فتاًة أتزوج أن أكره
أن فبعد تفعل، لم لكنها األمر، استلزم إن وطائًشا الوقت من لبعٍض غبيٍّا أكون أن مثلها،
بل أجِلها، من الحياة عيش عن توقفُت وشعور، وزمٍن روٍح من يفَّ ما كلَّ ملكْت أنها تأكدُت
إىل املكوث من ١٨سنة بي، فقط وانشغلْت تلك، حياتها عن تخلَّْت فقط. يل بُحبها انشغلُت
تُحبني برشية جثٍة مجرد زوجتي وجعل سابًقا، أحببتُها التي الفتاة أنىس جعَلني جانبي
شبيًها أصري أن أودُّ كنُت بسببي، ذلك وكان بداخلها، التي النار أخمَدِت لقد وتُقدِّسني.
يمنحها الذي الوحيد الشخص أصبحُت أنني وأحسسُت مني، نسخٍة إىل تحوَّلْت لكنها بها،
الفتاَة قتَلِت أجيل، من مبادئها عن تخلَّْت كِرهتُها. لهذا الحياة، قيِد عىل البقاء يف سببًا

أجيل. من بداخلها املغامرة
اليوم هذا يف املقاهي بأحد أجلس كنُت أنني هو بزوجتي التفكري إىل اآلن دفعني وما
تحت الزحام هذا وسط يذوب يشءٍ كلُّ كان ا، جدٍّ حارة بالجزائر الصيف وأيام الحار،
نزور كنَّا حينما هنا طفولتي من جزءًا أمضيُت أنني مع املكان بهذا أُوَلد لم الشمس، هذه
قميًصا أرتدي كنُت له، أتحمَّ أن عيلَّ الصعب من كان لذا شيلون» «أرايض والدي ممتلكات
رأيس، عىل قبعًة ووضعُت التهوية، من مزيًدا جسدي ملنح أوسع واحًدا اخرتُت وقد أبيَض
أن يجب كان فقد توت، شجرة من بالُقرب طاولة إىل جلسُت إنني حتى شمسية، ونظارة
تستوِجب املهمة لكن كهذا، بيوٍم أخرج أن يجب كان ما حقيقًة الظالل، ببعض أحظى

املهمة. بتلك لحظة كل يف تُذكرني اليدوية حقيبتي وكانت خروجي،
فهي اآلن، أتذكرها ِلَم أعرف ال زوجتي، أتذكَّر كنت القهوة فنجان من رشفٍة كل ومع
الرهبان بعض تساعد هي أو البقر، من قطيٍع إنقاذ ُمحاولًة بالشييل ما بمكاٍن األرجح عىل
بابنتنا أحتفظ أن تُغادر أن قبل منِّي طلبْت فقد السابقة، حياتها إىل عادت هي بالتِّبت.
أنها أيًضا أخربتْني تعود. ريثما شهًرا، عرش لثمانية — والدتها من تها جدَّ اسم — صوفيا
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أن تودُّ فهي تعود؛ حينما أتغريَّ أن تتمنَّى وأنها بيننا حدث ما تنىس كي مغامرة إىل بحاجٍة
قامت هي ربما لها، بالنسبة هباءً تذهب لن سنة ١٨ حدث؛ ما بعد حتى صديَقني نبقى
الذي الضمري لتأنيب فعلتُه، بما للتفكري الوقت من ُمتسًعا منحي أرادت ألنها فقط بالرحلة
أحبَّتني أنها أُنكر وال العالقة، عىل الحفاظ يف جهَدْت هي منها، هروبًا ذلك يكن لم أملكه. ال
تعتقد هي ربما — ً خطأ كان فعلتُه ما أن أرى ألنني ليس خطئي، كان الخطأ أنَّ إال ة، بشدَّ
يفَّ ما أن يُخربني يشء بعقيل وكان لها، زوًجا كونه عن يتوقَّف أن قرَّر َمن لكنني — ذلك
عىل تبقى أن أردتُها وببساطة يل، زوجتي َمتْه قدَّ الذي بالشكل الحبِّ إىل يحتاج ال روٍح من
جزء لكنه املرأة، حياة يف يشءٍ كل هو الُحبَّ أن أعرف أنا الزواج. قبل أقصد األوىل، حالتها
منحتْه الذي ُكلِّها مع ليتطابق امُلخصصلها ُجزئي يكون أن يمكن وال الرجل، حياة يف فقط
الُحب، بكالم حياتي لتمتلئ ُحبٍّ قصَة أكن لم لكنني آخر، يشءٍ أي من أكثر أحببتُها يل.
كياٍن مجرد كنُت فقد زوجتي خالف وعىل األسئلة. من رزمة لها؛ حلٍّ دون من نظريًة كنُت
لذلك الزائدة، الرومانسية تلك الكيان هذا ل يتحمَّ ولم الحياة، بسائل ميلء وفلسفي فكري
ابنتنا استضفُت ثم ذلك، عىل وافقت وهي لبًقا كنُت أشهر، ثالثة قبل ذلك وكان طلَّقتُها
الحرارة، هذه ضغط وتحت الشقية، الفتاة بتلك ل سأتكفَّ بينما العاَلم هي ستجول معي،
والدتها؛ عن يشءٍ كلَّ ورثْت التي الفتاة بالفتاة، ل بالتكفُّ قراري عىل ندمُت مرة، وألول
عني تِرث ولم البرشية، للحياة الالُمتناهي الشعور ذلك وحتى العجرفة وتلك الجمال ذلك
هي ربما لذا ابنتي؛ أعشق لكنني لنا، لقاءٍ أول يف زوجتي أثار الذي أنفي شكل سوى شيئًا
الوجودي، عقيل بنواة بة امُلرتسِّ األفكار لتلك كُحبي صوفيا ابنتي أُحب فأنا شمس، رضبة
بعد، يأِت لم وهو الباص انتظار يف دقيقة ٢٠ منذ هنا أجلس فأنا شمس رضبة هي أجل
وقد امليكانيكي، لدى وسيارتي ألساعده، إيلَّ بحاجٍة ما شخص منها، لالنتهاء مهمة لديَّ
أن ذلك؛ ل أتحمَّ أن يجب كان السيارات، مع عادته غري عىل عليها العمل إتمام يف ر تأخَّ
أن ب وتوجَّ دفعه، عيلَّ ب امُلتوجِّ املال ُمسبًقا دفعُت أنني مع للعمل إتمامه عدم ل أتحمَّ
فيجب بدوره، الكوكب هذا عىل شخٍص أي قيام عدم بسبب أطول ملدٍة هنا البقاء ل أتحمَّ
أكن لم القول، صحَّ إن زوجتي عرَفتْها بل قبل، من عرفتُها امرأة املرأة، تلك أساعد أن
كانت أحًدا، أعرف أن أُِرْد ولم بل الشخصية، للمعرفة الحقيقي باملعنى هنا أحًدا أعرف
أشبَه كانت نقيضحوائجنا، ريثما بها ل تتكفَّ العربية، العجوز تلك لدى ابنتنا ترتك زوجتي
أكن لم عادة، الربتقال من سلٍَّة مع لها، زوجتي تدفعها فرنكات ٥ ُمقابل لنا بحاضنٍة
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تفَقُه ال عربية عجوًزا وليس بابنتنا ل تتكفَّ أن زوجتي عىل ب توجَّ فقد آخر، فلًسا أدفع
ما ابنتنا علََّمت أنها أُنكر فال العجوز، هذه يف شيئًا ترى كانت زوجتي لكنَّ املائدة، آداب
ابنتي من العجوز تلك صنَعْت ذلك، عىل ُممتن ما بشكٍل وأنا برشي، أي لها ليُعلِّمه يكن لم
بعد إنقاذها، أحاول سنة ١٨ بعد أنا وها سابًقا، والدي العرب صنع مثلما حقيقيٍّا، إنسانًا
أُحبها أكن ولم العجوز، تلك أكره أكن لم خطرة، بحالٍة أنها تُخربني ابنتي بي اتَّصلت أن
تكن فلم العيش، يف لالستمرار دفعهم أو ومعالجتهم البرش إنقاذ أحب كنُت لكنني أيًضا،
أحد، أي مع بودٍّ أترصف ولم عنهم، غريبًا كنُت أنني من بالرغم يوًما، الناس مع ُمشكلتي
تلك أما الوقت، نفس يف يل وعدوٍّا عيلَّ، سيًِّدا كان هو وحَده، القَدر مع كانت مشكلتي أن إال
بلغته، ما ابنتي بلوغ يف ساهمت هي األقل عىل أساعدها؛ أن يجب كان ما فلسبٍب العجوز
بحادٍث تسبَّب يكون قد األرجح عىل وهو اآلن، ُفَريص كلِّ عىل يقيض القَدر أنَّ يبدو لكن
فيقتل مرَّتني، بذلك فيهزمني الباص عىل بطائرتها لتسقط زوجتي دفع أنه أو للباص،
أفقد وهكذا العجوز، تلك ألنفاس األخرية بالدقائق اللحاق عن تعطُّيل يف ويتسبَّب زوجتي
ربط عن التوقُّف بمقدوري كان ما تتملَّكني، الغريبة األفكار تلك كانت واحد. بدل بِرشيَّني
الذي الجمال حويل، من فيه تسبََّب الذي الجمال كمَّ نسيُت إنني حتى بالقَدر، السيئة األمور
مؤمنًا مؤمنًا، منِّي إرادٍة دون من وكنُت األحياء، جميع حياة يف وجوده بشاعَة خلفه يُخفي
وكانت عشتُه، الذي الزمن طيلة حاربتُه به، أومن أن أخرت لم يحُدث، ِلما قَدر يُوَجد بأنه
بوجوده، صدَّقَت إذا إال عدًما، تُحارب أن يُمكن فال به، إيمانًا قصٍد دون وِمن تلك حربي
قناعاتي، رشاء من يوًما يتمكن لم أنه رغم به، مؤمن أنا لذلك فحاربته؛ بوجوده اعرتفُت
يل كان ولو ألملكه، أكن لم حظٍّا يمنحني كان حينما أو األمور عيلَّ ل يُسهِّ كان حينما حتى
يشرتي لن هو املؤمنني، من كالبقية لسُت لكنني املؤمنني، جميع كشأن قوية صلة بالقَدر

يوًما. يفعل ولن قبل، من ذلك يفعل لم قناعاتي،
من ببعٍض األفكار تلك أزيح أن قليًال، أرتاح أن يجب كان قهوتي، ارتشف وجلسُت
الشاحبتنَي بعينَيه ينظر متثاقلة، بخًطى يتقدَّم رجًال ِمني بُعٍد عىل رأيُت ثم امُلرة، القهوة
تقدير من أتمكن لم العيش، فعل سئم حتى الحياة هذه يف عاش أنه بدا وقد مكان، كل إىل
املساحات تلك وحتى التجاعيد، أخفتُْه الذي األسود ووجهه الهزيل جسَده لكنَّ عمره،
وأذكر شديد، ببطءٍ يتحرك كان السن، يف طاعٌن أنه أظهرت رأسه، أعىل الشعر من الفارغة
برشي للعاَلم، يُظهره ما غري عىل كذلك أنه أو ببرشي، ليس الرجل هذا أن أقِسم كدُت أنني
أو يرى، ما يجهل كان املوجودات، من حوله ما تقدير عن العاَلم، اكتشاف عن كثريًا ر تأخَّ
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يرى ما يُقدِّر هو أجل اآلن. يرى ما آخر شخٍص أي من أفضَل يِعي أنه أو … لحظة …
األشياء. هاته ماهية حقيقًة ويعَلم التقدير أفضل

يُبرص وكأنه حوله، من يشءٍ كل برؤية يستمتع مكان، كل نحو يستدير وهو تقدَّم
لألبد، سيفقدها وكأنه األمور رؤية يعيش كان يحصل، ا ممَّ بيشءٍ يعبأ يكن لم مرة، ألول
األبيض يف البرش بقية اختَرصها ألوانًا الحياة، ألواَن لتُذيقه تتعاقب وهي الثواني يتلذَّذ
كان والرش، الخري غري أُخرى ألوانًا يرى كان ا، رشٍّ واألسوَد خريًا األبيض وجعلوا واألسود،
عاَلِمنا. ببناء األحقُّ هي أنها موجودة، أنها نسينا ألوانًا الغبار، لون األطفال، لون يرى
آخر عامًلا بنَوا فقد البرش، من البقية ألوم ال لكنني وأبيض، أسود يوًما العاَلم يكن لم
لكن واألبيض، األسود فكرة يتجاوزوا لم وُمجدًدا التلفاز، أسَموها خشبية بحجرٍة وضعوه
للحر، وال للشمس يهتمَّ لم واألبيض، باألسود يعبأ لم ذلك، من بيشءٍ يعبأ لم الرجل، هذا
عن توقفُت إنني حتى جيًدا، لتُه تأمَّ ذلك، يُحب كان ربما اآلخرين، تحركات تُزعجه لم
يحيا كان ميتًا، يكن لم امُلرشدين، باقي خالف وعىل غريبًا، ًدا ُمرشَّ كان القهوة، ارتشاف
والتي البسيطة األمور عن يستفِرس جعله تساؤل هذا، مكاني من أجهله تساؤٍل يف يشءٍ كلَّ
يفعل األشجار، وحتى األطفال النظر، يف وقته ُجلَّ أخذت التي كالسماء عادة، نلحظها ال
اتجاه، كل نحو ويسري مرفقيه س يتلمَّ يراقبهما، يَديه، يرفع نفسه، س يتحسَّ وهو ذلك كل
الطريق ووسط أمتار بُعد وعىل منَّا، اقرتب وهلٍة بعد ثم يشء، كل يف الَجمال يكتشف
قاما رشطٍة رُجال إنَّ حتى الراكبون، عليه ورصخ يتحرَّك، لم املارة، به اصطدم توقف،
وفكَّر يفعل، كان ما فعل عن توقَّف يهتم. لم لكنه الطريق، عن يُبعدانه ناحيتنا بدفعه
ما أعرف أن وددُت لحظتها باله، يشغل الجنون من يشء باله، يشغل ما يشءٌ كان للحظات،
التي السعادة تلك ثيابه تُظهر لم بينما بكثري، ذلك من أسعد بل سعيًدا، بدا فقد به، يُفكر
ورسواًال االصفرار، إىل لونُه اتَّجه أبيض قميًصا ذلك؛ تفعل أن من وأبسَط رثًة كانت تغُمره،
يَديه كتصلُّبات أصابعه تصلُّبات وكانت الرِّجَلني حايفَ بصعوبة، األسود لونه عىل يحافظ
من بيشءٍ يُباِل لم الجوار، يف يخوضحربًا كان كأنه يل بدا والندوب. الجراح مألتهما اللتني
صاحب ركض وقد مِلك، جلسة جلس ِمني، بُعد عىل وجلس املقهى نحو تقدَّم بل حوله،
قراره عن تراجع ما رسعان أنه إال هنا، املكوث من منعه محاوًال نحَوه بعصاه املقهى
الرجل مودة برشاء كفيلًة كانت نقديًة ِقطًعا د امُلرشَّ أخرج فقد شيطانية، بابتسامٍة له وبدَّ
إنسانيته تصنَّع أنه ولو ُمجدًدا، إنساٍن إىل الُعنرصي ذلك بتحويل كفيلة بل امُلصطنعة،
غريه، أحد فيها يشاركه وال سواه، أحد يعرفها ال ململكٍة ملك وكأنه امُلرشد جلس وقد تلك.
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اململكة، تلك يف يشءٍ كل كان فيها، وعبًدا حاِرَسها الوحيد، ساِكنَها الواحد، مِلَكها كان
العاَلم فوق يشء، كل فوق مملكته أن وبدا الضمري، مملكة ملك كان الواحد، الرجل مملكة
البرش أوجده الذي العاَلم فوق ننشده، الذي الوجود فوق البرش، نحن فوقنا نعرفه، الذي

العدم. عىل الربِّ بصمة الوجود فوق واألهم الوجود، أوجَدهم الذين البرش وفوق
أحد، يُراقبه لم البرش، باقي إىل ألتفُت وأنا وتساءلُت تلك، سعادته رسَّ ه، رسَّ أعرف لم
غريي، أحد يراها ال قصة سواي، أحد يعرفها ال بحقيقٍة أشبه كان أحد، إليه ينتبه لم
أفعل لكنني قبل، من بالناس ُمباليًا نفيس أعهد لم يُراقبه، الذي الوحيد أنا ِلَم وتساءلُت:
تخىلَّ بينما اآلن أُراقبه وأنا ابتسمُت ابتسمت، غني، د ُمرشَّ د، وبُمرشَّ ُمجدًدا، أهتمُّ أنا اآلن،
الحياة، هي غريبة ذلك، بفعل استمتع النادل، عىل ُمناديًا يَده رفع ذلك، فعل عن البقية
أنني أم ُعنرصيتنا، أقامتها التي الحواجز كل ُمتخطيٍّا جانبي إىل يجلس ُمرشًدا تجعل التي
د ُمرشَّ بطباع ِمثيل وطبيب ملك، وكأنه يترصف د ُمرشَّ ما، ملٍك ُقرب أجلس أنا وها د امُلرشَّ
اقرتَب وملَّا بَنيناه. نحن عالٍم يف دون ُمرشَّ وبقيتنا امللك هو ربما ُمجدًدا، وفكرُت أناني،
حافلة منَّا، بُعٍد عىل حافلة اللحظة تلك يف اقرتبَْت جانبًا، قهوتي وضعُت العربي، النادل
أراقب أن اخرتُت لذلك، اهتممُت ما لكنَّني حافلة، آِخر ستكون ألنها اآلن، ركوبها بي يجُدر
النادل، إىل يتحدَّث كان مكاني، يف ثبَّتني ما يشءٌ جالًسا، البقاء إىل دفعني ما يشءٌ امُلرشد،
ربما وفكرُت تُهمني، تُعد لم لكنها عجل، يف فكرُت ثم عجٍل يف الحافلة إىل التفتُّ بينما
امُلرشد إىل — إليهما مجدًدا استدرُت امُلرشد، هذا أنتظر كنُت ربما أنتظرها، أن يجب لم
ماء. العربي: للنادل يقول وسمعتُه هنا، العرب لغة من قليلًة كلماٍت أفهم وكنُت — والنادل
احتياجاته، يرشح أن من أتَعَب بدا لكنه فقط، ماءٍ بكوب سأكتفي يقول، أنه شعرُت

املاء. يف الحياَة الربُّ اخترص كما ماء، كلمة يف يشءٍ اخترصكل وقد
فرنسا، يف نحن خالفنا وعىل بالجزائر، كثريًا بها يتحدثون العرب كان كلمًة وأضاف
ال األمور أبسط وكأنَّ منه، بجزاءٍ الشكر ِفعل يربطون الرب، باسم يتعاملون دائما كانوا
فيختمونها األمور ت تمَّ وإن الرب، مشيئة ونها يسمُّ التي امُلطلقة السلطة تلك بمباركة إال تتمُّ

أيامك. وبارك الرب، حفظك كلمات: يف د امُلرشَّ أضاف لذا املباركة؛ بطلب
املاء، من سيسِقيه ألنه النادل سيحفظ اإلله أنَّ يعتقد برشيٍّا أرى أن الجميل من كان
إيمانهم بقْدر كنَّا ولو جميًال، تباُدًال كان األعظم، اإلله من أبدية رعاية ُمقابل ماء كوب
الرب كلمة لكانت ليشء، احتْجنا َلما فرنسا، يف والقوة املال إىل احتْجنا َلما االعتقاد، بأمور
البرش من العديد فإن اآلن ذكرتُُه وإن هذا، بكل أومن ال أنا بالطبع التعاُمالت، كل فوق
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يشءٍ إىل بحاجٍة معاريف من العديد باألحرى أو منهم، العديد سيذكرونه، كانوا بفرنسا
أن من أكرب الفكرة تلك أن أومن زلُت ما خالفهم عىل لكنني هللا، فكرة كان وإن به يؤمنون
واملاليني تشرتك أنها تعي ال وكما أكرب، يشءٍ من جزءٌ أنها الخلية تستوِعب ال كما أستوعبها،
هو بذلك.» االعتقاد إىل «ِلحاجتنا وَقويل أيام، بعد عنها سيتخىل جسٍد خدمة يف الخاليا من
كلمة سأخترص لذا العرب، عند املنال سهل أنه يبدو أمل األمل، إىل منَّا العديد حاجة نتاج
كون يتمسَّ العرب، من منهم، أغار أنني أعتقد به، أشُعر ما كل وبعد األمل، كلمة يف الربِّ
اإلسالم لكن ذلك، يدرون ال منهم العديد ربما النجاة، بفكرة الغريق ك كتمسُّ اإلله، بفكرة
أنَّ سوى أرى فال ا حقٍّ إله هناك كان وإن ا، جدٍّ حقيقيًة اإلله فكرة من يجعل جوهره يف

اإلسالم. العرب؛ دين غري يكون لن عنده الدين
تفكريي، بفعل الزمن د تمدَّ ببطء، يحُدث يشءٍ كل كان ُمجدًدا، الحافلة إىل التفتُّ
امُلرشد! لهذا تبٍّا اللعنة، وفكَّْرت: مكانها، غادرت فقد أفكاري، من أرسع كانت الحافلة لكن

برسعة.) للوقوف اندفاعي جرَّاء انقلب الذي الكريس عن (ابتعدُت
لم مدة وركضُت املكان، أُغادر أن يجب كان خلفها، وركضُت حقيبتي حملُت وبرسعٍة
فه بتوقُّ أنه يعي يكن لم ذلك، بفعل يهتمَّ لم لرياني، الجانبية املرآة إىل ليلتِفَت السائق تكِف
العجوز، إنقاذ يف األسايس السبب سيكون أنه أو ما، شخٍص إنقاذ عىل طبيبًا سيُساعد يل
نعي ال ما، سببًا كاملجنون يركض رجٍل كل خلف أن نعي ال البرش فنحن ذلك، عىل ألُْمه َلْم
أرفعهما يديَّ فتحُت تملَّكتني التي الخيبة ونتاج الركض عن فُت توقَّ القول، صحَّ إن شيئًا
لألرض، ُمالمستها بمجرد انفتحْت أرًضا، تسُقط حقيبتي تركُت لحظتها وجهي، أمسح
املقهى، إىل التفتُّ بفشيل، تُذكِّرني الحقيبة، حول مرميًة أدواتي ورأيُت رأيس خفضُت
ساعٍة نصف بعد املكان هذا إىل ستتقدَّم أخرى حافلة آخر، ساعٍة نصف سأنتظر وفكرت،
ما، بخطأ يقوم أالَّ آخر، يشءٍ فعل يف يتعطَّل أال السائق فعىل ما، يشءٌ يحُدث لم إذا اآلن، من
سيجارته، إلشعال سيتَِّجه الراكبني، ركوب ينتظر اآلن، الرئيسية املحطة يف األرجح عىل هو
هناك أنَّ أشعر هذا مكاني من وأنا يكره، ما تُنسيه السيجارة وتلك كسائٍق عمله كِرَه فقد
الرئيسية واملحطة ساكنًا، يكن لم الهواء أنَّ إال ساخن الجوَّ أنَّ مع للرياح، الحركة بعض
فراشات فيها تتسبَّب التي الرياح أكثر، هناك الرياح بقوة سيشعر لذا مرتفع، مكان يف
يف ر سيتأخَّ لذا الرياح، بسبب ربما آلخر، أو لسبٍب سيجارته تشتِعل لن ربما أسرتاليا، يف
حتى أو السيجارة، إشعال بمحاولة وسينشغل سيغضب، املكان، وُمغادرة حافلته ركوب
من ستخرج منزلها، كيلومرتات ٤ بعد عىل فتاة ستُغادر ذلك يفعل هو وبينما تدخينها،
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ما هذا أو كهذا، حارٍّ يوٍم يف بمظهرها سوى تهتمُّ تكن ولم العمر ُمقتبل يف فتاة املنزل
إىل تتَِّجه بينما الشبَّان أحد اليوم تُثري أن تُحاول بالشارع، سيلتقيها ملن األمر عليه سيبدو
تردَّدْت ما شابٍّ إثارة يف فبتفكريها الخروج، عن بَدورها ر ستتأخَّ لكنها الخاص، صالونها
مالبسها، ترتيب تُعيد غرفتها، إىل ستعود الباب، تبلُغ أن قبل ف ستتوقَّ أناقتها، بخصوص
قبعة األمر، ستُتمُّ بيضاء كبرية ُقبعة ربما واألهم، بالغرض، سيفي التزيني من بعض ربما
أجهله، سبٍب أللف أو آخر، لسبٍب ر ستتأخَّ ربما الجاذبية، من شيئًا ُسمرتها إىل تُضفي
مع سيحدث، ما حَدث َلما أحدهما ر يتأخَّ لم ولو الفتاة، َرت وتأخَّ السائق ر تأخَّ األهم، لكن
بسيجارته، ينشغل لم السائق أنَّ فلو نصيب، الحدوث عدم إمكانية من حدث ِلما كان أنه
يف الشبَّان أن فكَّرت أنها لو مرت، و٧٠٠ كيلومرتات ٤ بُعد عىل الشارع الفتاة لقطَعِت
واجهت هي ربما أو جمال، من عليه كانت بما رِضيَت حتى لو الحار، اليوم هذا يف الشاطئ
هي لو والدها، إىل استدارت هي لو خروجها، قبل َفت توقَّ ربما لو فرار، دون مشاكلها
يُغادر لم لو سنة، ثالثني قبل بيته والٌد يُغادر لم لو واألهم قَدِرها، َقبول عىل عت تشجَّ
قبل حَدث ما يحُدث لم لو كله، ذلك من واألفضل بالجزائر، ُممتلكاته إىل فرنسا فرنيسٌّ
كالهما را تأخَّ لكنهما القَدر، ضحك َلما حَدثيشء، َلما يفعل، فيما العاَلم الستمرَّ سنة، مائة
ِدقة عىل حرصْت علوية قوًة هناك أن تأكدُت أنني لدرجة دقيق وبزمن والسائق) (الفتاة
الناس من حشٌد سيجتمع بها، يصطدم أن رهما تأخُّ وبسبب امُلقدَّر من كان لذا يجري، ما
كعادته، بها لينىس أخرى سيجارًة وسيُشِعل السائق ف سيتوقَّ ثم ميتًة سيحملونها حوَلها،
التي املغامرة عىل نفسه سيلوم نفسه، سيلوم السيجارة، يدخن وهو القرفصاء سيجلس
أُخرى ساعٍة لنصف ر أتأخَّ سوف رحلتي، بذلك ُمعطًال ذلك كل وسيفعل مدة، قبل بها قام
وسيهزمني األخرية، هذه ستحزن طفلتي، ُمربية وستموت متأخًرا، سوى العجوز أبلُغ ولن
امُلتوقفة، السيارات أبواق تفكريي وقطعت ا، تامٍّ تحكًُّما يفرشوطها تَحكَّم لعبة بلعبة، القَدر
بوقاحة، السائرون إيلَّ نظر الشتم، بنفس رددُت أنني حتى السائقني، من البعض شتَمني
تكَره إنها قالت أخرى يُشبهوني، أالَّ النُّبالء عىل إنه لصديقتها قالت النساء إحدى إنَّ حتى
لذا البرش، يجهلون البرش مازال سابًقا، ذكرُت وكما لألمر اهتممُت ما لعجرفتهم، الرجال
يشءٌ يُعطلني أال سيحدث، ا ممَّ يشء يحُدث أال تمنيُت املقهى، إىل بنظري ًها ُمتوجِّ أقف وأنا
إىل وتوجهُت حقيبتي أغلقُت رسعة، يف لوازمي أجمع انخفضُت د، املرشَّ هذا فعل مثلما ما
تُخربني صباًحا بي اتصلْت هي بالوقت، أصل أن وعدتُها فقد ابنتي، ستغضب حتًما د، املرشَّ
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دفعها، يجب التي الفواتري بتلك اليشء بعض ُمنشغًال باملكتب كنُت الحرجة، ُمربيتها بحالة
األمور بهذه ليهتموا ألشخاٍص املال أدفع فأنا الخصوص، وجه عىل ني يخصُّ ال انشغاًال
لذا جميًعا، أغسطس عطلة أخذوا إنهم حتى بعملهم، وأقوم املال لهم أدفع أنا وها عادة،
انشغال وبسبب د، املرشَّ ذلك بسبب رُت تأخَّ أنا وها العيادة، يف لوحدي أشتغل أن ب توجَّ
كان فقد مرآته عرب يَرني لم السائق إن قلُت إن أحد يُصدقني لن الحديث. يف السائق
لِذكره جميل ٍن تكهُّ مجرد ذلك سيكون جانبًا، د امُلرشَّ دفعا اللذين الرشطيَّني إىل يتحدَّث
جميًعا ويثملون معهم حدثت التي الغريبة األمور عن الجميع يتحدَّث حينما ما سهرٍة يف
ذلك أعلم أنني وبما حدوثه؟ ب توجَّ حدث ما أنَّ عرفُت أنني اعرتفُت لو ماذا لكن بعَدها،
العربي، د امُلرشَّ بخصوص السائق إىل ثان يتحدَّ الرشطيَّان كان حدوثه؛ صفة أعلم فإنني
مناوبتهما من انتَهيا قد كانا الحياة، من األشكال هذه تُبيد أن فرنسا عىل يجب وكيف
تُفوق العربي، تجاه ُعنرصيتهما كانت الطريق، عن د امُلرشَّ دفعا أن بعد الحافلة إىل ها وتوجَّ
بقوميتي ارتباطاتي أن إال كبقيتنا، برشيٍّا زال ما أنه أرى األقل فعىل تجاهه؛ ُعنرصيتي
أن من أدنى جعله عنه، غريبًا شخًصا ِمني جعل العربي، الِعرق إىل وانتمائه األوروبية،
قام غبي، بتقسيٍم يل ُمنحت امتيازات ذلك، مجرد من أكثَر أكون وجعلني إنسانًا، يكون
الفرنسيني أن الجميع ونِيسَ حيوانية، أنانيٍة نتاج تافهة، نشوٍة نتاج أجدادي من فرٌد به

واحد. رحٍم من البرش وبقية والعرب
ل يتأمَّ هناك يتوقف ولم الطريق إىل يتقدَّم لم امُلرشد أنَّ لو أنه الذكر يجُدر لكن
الركوب، عن تعطَّلُت َلما بشأنه، للتحدُّث موضوًعا منحهما َلما الرشطيَّان، دفعه ملا السماء،
أن دون الرشطيَّان ولجلس الجانبية، مرآته خالل من رؤيتي من السائق لتمكَّن واألهمُّ،
ال هو ها ذلك كل يف تسبَّب وبعدما هناك، يجلس د امُلرشَّ هو ها لكن األخري، هذا يُزعجا
نحوه تقدَّمُت كلٍّ عىل يومي. أفسد يكون قد وعٍي دون ومن قصد، غري وعن أنه يدري
ر أتأخَّ جعلتَني لقد قائًال: عليه ورصخُت هذا، لفعيل تفاجأ قد كان جانبًا، الحقيبة ووضعت
غري هنا تجلس أن لك كيف ذلك) يسمع الجميع جعلُت إنني حتى (رصخُت ُمهمتي. عن

اللعنة! ُمباٍل؟
أنت؟ ِلَم بداخيل): االنفجار يُخفي هادئ وبصوٍت ثم حويل، من ونظرُت نفًسا (أخذُت

أنت؟ تكون ما أعرفك! ال أنا أعرفك؟ وكأنني اآلن أُحدِّثك لَم
باتجاهه.) امُلنحني جسمي أَسنُد الطاولة عىل يدي (وضعُت

الطاولة.) (ولكمُت اللعنة!
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فقد حتى، املحاولة من خائًفا كان أقول، ا ممَّ شيئًا يفهم لم يُجيبني، لن أنه واكتشفُت
كلمة، قول يُحاول ولم ترتجفان بيَديه وشعرُت إليه، يستِند كان الذي بالكريس التصَق
ُمحتًما، موتًا ينتظر وكأنه واتَّسَعتا، بي السوداَوين عيناه التصقْت نحوي، نظره ثبََّت بل
سيرتاجع اليُمنى، بيدي لكمتُه أنني للحظة تخيلُت — إليه هها أوجِّ رضبٍة توقُّع يحاول أو
الخلف، إىل ويتَِّجه األمر بادئ يف الخلف إىل رأُسه يرتفع ثقله، عىل أثَرْت التي القوة جرَّاء
لُحسن األرض. عىل األمر به وينتهي الحركة، نْفس أخذ يف جسده من ى تبقَّ ما يستمر ثم
سابًقا، إليها أجلس كنُت التي الطاولة إىل والتفتُّ هدأُت قد كنُت — فقط فكرة كانت الحظ
أفكر يديَّ بني رأيس أضع وأنا امُلرشد، من بالُقرب جلسُت ثم جلبتُه القهوة، فنجان ملحُت

العجوز. إىل ه للتوجُّ ما طريقٍة يف
الطاولة. أرضب برسعٍة وأنزلتُها يدي رفعت وعٍي دون ومن

اللعنة!
وهو العربيَّ ورأيُت رأيس رفعُت فرنك، مائة تحِمل وهي نحوي تتمدَّد يًدا رأيُت ثم

بعينَيه. الكثري قال ولكنه شفٍة ببنِت ينبس لم هدوئي، رشاء محاوًال املال يل يُقدِّم
مائة أن ا حقٍّ أتعتقد قلت: ما يفهم لم أنه مع له وقلُت ساخًرا ابتسمُت أنني أذُكر

القَدر؟ أفعال ستوقف أنها أو يل، زمنًا ستشرتي فرنك
امُلرشد. ُقرب جلويس من اآلن، من أشُهٍر قبل

صورَة بدنها عىل رسَمْت قد كانت واحد، بمحرك طائرة طائرتها؛ إىل زوجتي تقدََّمت
باْسِمها. الطائرة وأسَمِت ابنتنا

«صوفيا».
أحدهما عىل بجيبنَي، جلديٍّا معطًفا البُني، الجلدي معطفها زوجتي ترتدي كانت
حقيبتها تحمل وهي بخوذتها، تُمسك كانت — األمريكي النرس — الكندور صقر شعار

نحَوها. ابنتي ركَضِت الطائرة، إىل تجرُّها الجلدية
(تركض). تُغادري ال ماما، –

وهي إليها صويف تقدََّمْت والدتها، تركضإىل ابنتي أُراقب الطائرة عن بعيًدا أقف كنُت
والدتها). نحَو الركض واصلت تلتِفت، (لم معك ُخذيني ماما ماما، ترصخ:

بها، كت تمسَّ التي صويف عانقت بينما ذلك (قالت أعود حينما ربما أُحبك، عزيزتي، –
ُحضنها). يف تنغِمس

بشدَّة). ك تتمسَّ والدتها صْدر أعىل إىل برأسها (دفعت تُغادري ال ماما، أرجوِك –
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مساعدتها منِّي تطلُب أن محاولة إيلَّ (تنظر جميًعا لنا تتَِّسع ال الطائرة عصفورتي، –
الرحلة أعود، ريثما سريعاك صويف)، إىل رأسها (خفضْت يُحبك والُدك صويف)، إقناع يف

واحدة. يف سنذهب تجهزين وحينما شاقة، ستكون
أنطونيو. رفقة سأركب رأسها)، (رفعت معك ُخذيني –

إىل بعَدها أنا (نظرُت والدتك تُعطلني أنت إيلَّ)، عجٍل يف (استدارت صويف وناديتُها:
إليه). أُشري يدي رفعُت يل، يبتِسم كان الذي أنطونيو

عزيزتي، والدتها: كلمات إىل التفتَْت ما رسعان ثم انتباهها تُِعْرني ولم إيلَّ التفتت
الطريان يف ما أهمَّ أن أتعَلمني عصفورتي، معه. يحملها عدة وله ميكانيكي، أنطونيو
جيد بيشءٍ ستملئينها أعود حينما بها، واكتُبي هذه ُمدوَّنتي ُخذي املعلومات؟ تدوين هو
هناك ومن معي، سآُخذك مراكش، إىل رحلتنا يف سنقرؤه نحوي) صويف ُمجدًدا (التفتت

أكرب. بطائرٍة ووعَدني هناك صديق لديَّ بأِرسه، العاَلم سنرى
إليها.) تنُظر باملذكرة (أمسكت وعد؟ هذا هل ماما، –

جبينها). عىل (تُقبِّلها أِعدك أنا صويف، أجل –
أصابعك. تعقدي لم أنت انتظري –

صحيح؟ الشكل بهذا هي بالُوسطى)، سبابتَها (تعقد حياتي حسنًا –
أجل. –

شهًرا. عرش ثمانية بعد أراك ملراكش، نفسك زي جهِّ عصفورتي، أِعدك –
الزرقاء. ُمدوَّنتها تُعانق وهي إيلَّ تعود طفلتي واستدارت

نُغادر. دْعنا املحرك، أِدر أنطونيو –
خوذتها، ولبسْت قبلة، يل أرسَلْت أيًضا، لها لوَّحُت أنني أذُكر بيِدها، زوجتي وأشارتيل
أنني سوى أجلها، من كلمات يل كان ما تبكي، وهي عانقتْني ابنتي، منِّي اقرتبْت ذلك أثناء
الطائرة). إىل أنُظر وأنا أُدلِّلها شعَرها (حككُت بي ِثقي تعود، دائما هي ستعود، لها: قلُت

امُلرشد جلويسُقرب من لحظاٍت قبل

بالجزائر» الفرنسية املنازل «بأحد

ابنتها عن تُخفي أن الوالدة عىل يجب ال ما، شيئًا عنِّي تُخبئ والدتي بالغضب، أشُعر أنا
شيئًا، تُخفي لكنها أرسارها، مجرة تكون أن لها، صديقٍة أعزَّ تكون أن يجب بل يشء، أي
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عمي، ابنتَي من أخباًرا سمعُت وقد تَكونَها، أن ب توجَّ التي املجرَّة وحجم بعظمة شيئًا
فقد حقيبتي حملُت أنا فقط، األمر استفسار حاولُت ما والدتي، عني تُخفيه بيشءٍ تُخرباني
إنه ثم بخري، أنني أشُعر ال فأنا إليه سأتَِّجه الصالون، إىل ألتَِّجه اآلن أخُرج أن يجب كان
والدتي كانت الخارجي، الباب وبلغت وانخفضُت املنزل، أُغادر أن فيه يجب الذي الوقت
يبتِسم والدي كان كليهما، إىل نظرُت الساللم، وسط توقفُت الباب، عند تِقف والدي، رفقة
وعيناها إيلَّ تنُظر والدتي بينما الغريبة، وقفتُه أظهرته توتًرا تُخفي مصطنعة ابتسامًة يل،
بكلماٍت والدتي قالت الكالم، إىل يدفعها والدتي والدي وَخَز ثم عميًقا، حزنًا تظهران

واضح). بشكٍل (متوترة نتحدَّث أن يجب عزيزتي، سيلني، متقطعة:
نتحدَّث اآلن، الصالون إىل أتَِّجه أن يجب لَّم)، السُّ عرب (انخفضت ُمتأخرة أنا ماما، –

بعد. فيما
ُمهم. األمر لوالدتك، أنصتي ُمخيفة)، (بجدية عزيزتي والدي: قال

األمر؟ تأجيُل يُمكن أال الحديث) لتفادي منفٍذ عن بحثًا يدي (حركُت … أبي لكن –
اآلن تتحادثا، أن يجب بكتفيها)، يُمسك خلفها (وقف بخري ليست والدتك سيلني، –

عزيزتي.
باب عند والدي وقف بينما الطاولة، عىل كلتانا جلست املطبخ، إىل جميًعا واتَّجهنا
يجب كان ما والدي، نظرات أعرف كنُت بحزن، إيلَّ ينُظر كان القهوة، فنجان يحِمل املطبخ
طويل صمٍت وبعد به، يشعر ما ألعرف عينيَّ إىل ينُظر أن طلبُت لطاملا أبًدا يتحدَّث أن
يف لك كتبَْت ماذا حمراوان) (عينان عمك؟ ابنة من سمعِت ماذا عزيزتي، والدتي: يل قالت

الرسالة؟
يشء ال كليهما) إىل رسيٍع تناوٍب يف (أنظر عنه؟ نتحدَّث أن يجب أمر أهَو ماما، –

تستفزُّني. كانت يُهم،
حزينة). (نربة والدتك أخربي عزيزتي، والدي: قال ثم

بإصبعي). أُحركه الذي الخطوبة خاتم إىل أنظر رأيس (خفضُت يُهم يشء ال هو –
والجدية). الحزن من (الكثري عزيزتي يقول: وأردف

الطاولة): أرضب رصخُت ثم الغضب ة لشدَّ وبكيُت شديد غضب ذلك أثناء (تملََّكني
. والديَّ لستُما أنكما أخربتني

يدي.) بقبضتَي الطاولة رضب يف (استمررُت
صحيح؟ هذا هل ماما صحيح؟! هذا –
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تناوب.) يف إليهما نظرُت (وبرسعٍة
أنني بفرنسية؛ لسُت وأنني ذلك، عىل أدلًة تملك إنها قالت إنها حتى استفزتْني، –

أجيبا. صحيح؟ ذَكَرتُْه ما هل العربية. القرى إحدى من همجيٍة ابنُة
سوى شيئًا تفعل ال بيَديها، وجَهها أخفت قد كانت البكاء، شاركتْني والدتي إن حتى
أرصخ بالبكاء، أستمرُّ وأنا بشدٍة والدي اقرتب شيئًا. تُقل لم صمت، يف تبكي رشعت أنها

ابنتكما؟ أنا هل شيئًا، ُقل بابا، … هذا هل أكون؟ ماذا عليهما:
… وإن حتى ذلك، تنيس ال ابنتنا أنت نُحبك، أنَّنا تعلمني سيلني، والدي: قال

أن دون من (بكت تكلَّمي ماما، ماذا؟ حتى الكالم: إليها موجهًة والدتي إىل نظرُت
عني). نظُرها يبتِعد

دونك. من تعيش لن أنها أقسم أنا تُحبك، لكنها باالستياء، تشُعر والدتك عزيزتي، –
أخربيها. عزيزتي قائًال: وخَزها ثم

ماذا؟ تُخربني –
ساذَج عمك ابنة به أخربتِْك ما وقالت: يديَّ بكلتا أمسكت ببطء، رأسها والدتي رفَعْت

بَرش. ِمنِّي يأخذنك ولن ابنتي أنت أضافت)، ثم فْت (توقَّ معنى دون ومن
(رصخت). ماما –

صحيح. األمر متقطعة) كلمات عنه نتج (وبرتدُّد … األمر –
األمر كان بشدة، أبكي كنُت غرفتي، إىل ركضُت شفة، ببنِت أنبس لم أنني أذُكر
بحياة عربيٍة سوى لسُت السنوات، تلك كل تذكرُت ثم ُمتبنَّاة، فتاٍة سوى لسُت صحيًحا،
نرفع كنَّا حينما وصديقاتي أنا منه هزأْنا الذي العربي الشاب جلول تذكرُت فرنسية،
إيلَّ نظر حينما تذكَّرت وهمجيَّتَه، بدائيته ونحتِقر نشتُمه يخفضعينيه وحينما له، تنانرينا
ينكلون ملَّا أو عربي، رجٍل اعتقال أسمع كنُت ملَّا فرحتي تذكرُت وبغضب، ِبُكرٍه بوقاحة،
انتمائي إال يشءٍ كل تذكرُت يشء، كلَّ تذكرُت الرشفة، من عهم أُشجِّ وأنا عربية، بعائلٍة
راكضًة وخرجُت ُقبعتي حملُت أنتمي، ِلمن أو أنا من أعرف وال أُشدِّي أبلغ أنا وها الوحيد،

سيلني. لحظة، في توقَّ سيلني، سيلني، يرصخ: وهو والدي لِحَقني املنزل، من
ما صغري، بصبيٍّ أشبََه يبكي ُركبتيه عىل يجلس رأيته األخرية، للمرة التفتُّ ابتعدُت ملَّا
الصالون، إىل متجهًة أبكي وركضُت ، والديَّ كانا أُحبهما، كنُت املنزل، أُغادر أن يجب كان
لكنها برسعة، قطعتُه شارًعا، بلغُت مدٍة وبعد رسعة، أركضيف بُقبعتي، مالمحي وأخفيُت
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منها أفهم لم كثرية أصواتًا حويل، من البَرش رصاخ سمعُت واحدة، لحظٍة يف أبطأ كانت
… سوى

احذري.
كانت جانبي، إىل والتفتُّ برسعٍة ُقبعتي رفعت السيارات، أبواق الرصاخ، ورافق
وبتباطؤ ليوقفها، مقدوره يف ما كلَّ السائق يفعل الزجاج، وخلف بكثري، أقرَب الحافلة
ماما، إىل أعود أن لحظتها وتمنيُت املنزل أُغادر أن يِجب كان ما يشء، كل يف فكرُت الزمن،
وأُعانقه، دموعه أمسح أن الوقوف، يف أساعده أن والدي، إىل أعود أن أُحبُّها، أنني أخربها أن

الزمن. تساَرع فجأًة لكن

امُلرشد، جلويسقرب من سنة ٤٢ قبل

شيلون» دو أرايض«فارم

قبل أمياًال قطعوا قد كانوا محمد، ابنه رفقة أياٍم مسرية بعد القرية من العربي اقرتب
تلك معظم الكروم زراعة صنعت الخرضاء، الهضاب لتلك الشمالية الحدود يبلغوا أن
وقد استمرارها، ويحفظون العرب ويُقيمها الفرنسيون، يملكها شاسعة أراٍض الخرضة.
يف للنزهة ال يتنقَّ فلن سنوات، بعد ابنه اكتشفه سبب وجيه، لسبٍب وابنه العربي انتقل
الحرارة، وباختالف مكان، كل يف الحرارة فتختلف األماكن، كل لتبلغ تتسع كهذه أرٍض
م فتتقسَّ الطبيعي، االنتقاء من نوًعا تخلُقان والحرارة، املطر ونسبة األمطار، تساُقط يختلف
البرش وبتغريُّ البرش، وحتى والكائنات املوجودات فتتغريَّ عديدة، أنواع إىل نفسها الطبيعة
الجنوب يُخالف والشمال الجنوب، من قدم العربي هذا واملفاهيم. والعادات الطباع تتغريَّ
سيتجه طلبَه من أن معرفته املسري؛ هذا كل ليسري دفعه وجيًها سببًا أن إال يشء، كل يف
ذلك كان وقد وابنه، العربي قط يبلغه لم ربما مًدى بعيد، مًدى إىل جنوبًا ُمجدًدا، جنوبًا
السيد كان الجنوب؟ هذا خلف يُوَجد ماذا جنوبًا؟ أكثر تعمق إن يُوَجد ماذا له؛ بتحٍد أشبه
قبل ُشيِّد قد كان اإلسبانية، الطريقة عىل امُلشيَّد الشاسع، بيته مدخل عند يجلس الفرنيس
الذي الفرنيس السيد من ودنا العربي اقرتب الفرنيس. السيد مولد من سنٍة مائة سنة، مائة
املدخل، عند الجميع جلس هدوء. يف تجلس وكلبة ُمرتجم، ُمهم يتقدَّ العرب بعض به أحاط
كان الفرنيس، السيد عرضه ا ممَّ شيئًا يأكل أن العربي رفض صغرية. بحديقٍة أشبََه وكان
رجًال الفرنيس كان جنوبًا، الذهاب يف التعجيل إمكانية عن سأل وقد األمر، إنهاء ل يتعجَّ
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الجيد من إنه ثم التحدُّث، قبل العشاء لوجبة مًعا الجميع يجلس أن اشرتط وقد لبًقا،
عىل وافق وقد شيئًا، يأكل أن ابنه عىل كان بذلك، العربي فكَّر ُممتلئة. والبطون التحدُّث
فمكانه مر، وللسَّ العشاء لوجبة بالبيوت البقاء عىل ُمعتاًدا يكن لم فقط، أجله من ذلك
ليس قليًال. الرتيُّث إىل ستدفعه املرة هذه الرضورة أن إال الصحراء، وسط الخارج يف
الحديث يكون كيف ابنه سيتعلم ربما والتحدُّث، الطعام لتناُول الجميع يجلس أن سيئًا
الرجل تكلَّم األكل. بعد الفرنسيني، يُعامل كيف سيتعلَّم ربما النبالء، ووسط الكبار وسط
اللوازم، بكل القافلة ل ستُحمَّ الغربي، الجنوب إىل ه التوجُّ يجب أنه أخربهم قد كان الفرنيس،
عن العربي وتساءل الحذَر. ذلك لكل لهم حاجة فال فقط، البعض ربما الرجال، سيتسلَّح
البحر إىل تنتهي التي الصحراء سوى هناك يشء ال الغربي، الجنوب إىل ه التوجُّ سبب
بعض سوى هناك يشء وال هناك إىل مرات عدة ذهب قد كان الهادئ) (امُلحيط الكبري
قبيلة به بالجنوب ما مكاٍن اكتشاف يودُّ الفرنيس السيد وكان الحديد، من والكثري البدو
ينقلون الذين الربتغاليني أحد بها أخربَه أسطورة املوتى، اسرتجاع ُقدرة عنها عرف محلية
أنَّ الفرنيس فكر وقد الحياة، إىل يعود صديقه رأى أنه أقسم إنه حتى الجنوب، من املاس
اسرتجاع فرصة له ستُتيح ربما هناك، بمكاٍن القبيلة تلك أن الوجهة، هو الغربي الجنوب
دون الجنوب إىل ه بالتوجُّ ونصح للوقت، مضيعة ذلك أن العربي اعترب امُلنتحرة. زوجته
اليابسة تتَِّسع حينما ألنه وجهة، أفضل هو القارة قلب إىل ل التوغُّ ذلك، شابه ما أو التفاٍت
بالبحار، ترىض وال الضيق تقبل ال املعجزات أنَّ أخربه يشء، كل ستجد البحر عن وتبتِعد
تعالت الصحراء، بقلب اإلسالم ُولِد كما فيها، نقطٍة بأعمق اليابسة، بقلب تُوَلد األساطري
باب يحوي الجنوب خطريًا، ذلك اعتربوا لكنهم الربَّ دوا مجَّ الليلة، تلك العرب أصوات
ينجو أن ألحٍد يمكن ال وأنه للجحيم) بابًا الجنوب كون عن العرب أسطورة (وهي الجحيم
من هربًا هناك يستقرُّون الطرق ُقطَّاع فإن الجحيم، باب من يقرتب أن قبل وحتى هناك،
السيد لكن العربي، بها فكر انتحارية رحلًة تلك كانت املقاومة. ومن الفرنسية الحكومة
سيبلغون القارة، قلب إىل لون سيتوغَّ الجنوب، إىل سيسريون منه؛ سمع ما أعجبه الفرنيس
عرفه ما تُخالف غريبة فكرة للعربي وكان ذلك. خلف ما إىل وسيتجاوزونه الجحيم، باب
لم وجهتها، إىل القافلة اتجهت وقد الشمال، يُوَجد الجنوب خلف ما أن فكرة العرب، باقي
تُويفِّ العودة، إىل املقاومة تدفعهما أن قبل القرية، عن جنوبًا ميًال ٣٤٠ حوايل كثريًا؛ تبتِعد
مرَّت القرية، إىل محمد) اسمه وكان العربي (ابن بابنه الفرنيس وعاد الرحلة تلك يف العربي
أخرى، كلبٍة ُقرب جلس أخرى، مرًة اإلسباني بيته باب الفرنيسقبالة الرجل وجلس سنوات
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أخرى بُمغامرة يقوم أن من أعجَز كان جنوبًا. معه هت توجَّ التي الكلبة تلك يت تُوفِّ فقد
بجنوب يُوَجد ما الفرنسيني، األثرياء كل وسط األسطورة تلك بنرش قام إنه حتى وحَده،
ببيتِه الرجال من العديد واجتمع واألملاس، الذهب من أغىل األرايض، كل من أغىل الصحراء
هناك العمل يف العربي) (ابن الصبي كُرب بالجنوب. يُوَجد عما للتحدُّث مناسبات عدة يف
إىل الحال تلك عىل واستمروا األعمال، من به قام ما كل يف ورافقه الفرنيس، السيد رفقة
كان أرسد، كنُت ومثلما جريء، رجل اقرتب الفرنيس، باب من أخرى مرًة رجل اقرتب أن
وقام منه، السيد دنا أخرى. كلبٌة جانبه إىل تجلس منزله، بمدخل يجلس الفرنيس السيد

بتقديمه. الخدم أحد
لُرشب إليه (وجلس جاك ميسيو عليك، أطلُت قد أكون أال أرجو الفرنيس: السيد قال

الشاي).
بلغتنا أنك يُسعدني إنه باحرتام)، له (أشار جوناثان ميسيو ال، ال، البيت: صاحب قال

الرحلة؟ بخصوص سنتحدَّث هل سامًلا،
األمر؟ تمَّ هل إذن الوقت. من مزيًدا نُضيع أن أودُّ ال أكيد، أجل، رسعة: يف السيد أجاب

مشكلة. هناك أنَّ أعتقد آسف، –
(بجدية.) املشاكل؟ من نوع أي –

ج. تزوَّ فتانا أنَّ أقصد –
ُمرافقتنا؟ من ذلك وسيمنعه –

ربما. –
فمه.) عىل يَده يضع وهو (فكَّر

الشاي). من مزيًدا يرتشف وهو البيت صاحب (تساءل إذن –
هنا؟ استضفته لو ماذا شخصيٍّا. أَلتقيه لو الجيد من سيكون يل، األمر دع حسنًا –

الرحلة؟ بهدف ستُخربه وهل قليًال)، (فكَّر ذلك عىل سأعمل –
وباب العَرب تعرف أنت األقاويل، لتفادي ألنفسنا، ذلك نُبقي أن يجب أنه أعتقد –

بهم. الخاص الجحيم
إضايف. يشء هناك –

جاك. ميسيو صاغية أذان ُكيل رجاءً، تفضل أجل، –
سأرافقكم. –

شفة.) ببنت السيد ينبس (لم
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الطريق. نصف من أكثر ه أتوجَّ لن حسنًا –
واضح.) ٍب تعجُّ (يف الهدف؟ وما آه، –

يرى من أول أكون أن يجب عودتكم، انتظار يف هناك، بمكاٍن سأستقرُّ إنني لنُقل –
جلبتموه. ما

ذلك. لك سيكون حسنًا قليًال)، (فكر ربما جيد، –

املرشد جلويسُقرب من سنة ٧٠ قبل

اإلسبانية الفرنسية بالحدود ما مكاٌن

صوت سوى شيئًا يسمع ولم امُلحيطة، األشياء تلك كل من يشء يظهر لم مظلمة، ليلٍة ويف
تلك اقرتبْت حتى شيئًا يسمع ولم شيئًا يَر لم الركض، جرَّاء الُعشب عىل تضغط وهي أرجٍل
السهل من ليس أرًضا. سقطت تبلُغه أن وقبل الدير، باب إىل صعوبٍة يف العرشينية الفتاة
الدائرية، الباب بمسكة كت تمسَّ السفر، أنهَكُه الذي حصانك تفقد أن بعد ألمياٍل تسري أن
كل بإيقاظ كفيلًة الرصخة تلك كانت مدوية، رصخًة رصخت قدرٍة دون ومن تتألَّم، كانت
باملسكة ك تتمسَّ األخرى وبيِدها امُلنتفخ، بطنها تُمِسك أَلم، يف خلفها التفتَْت الدير، قاطني
يحوي أن يمكن لكنه الظالم، سوى هناك يشء ال الخلف، إىل نظرت ًكا. تمسُّ الحديدية
رحلتها، خالل واجهتها التي الخوف أشكال نفس ذلك، بسواده واألَلم الخوف أشكال كل
لقد الدير، هذا عن تبحث أشهر لثمانية لت تنقَّ السواد. ذلك يف تِثق أن يمكن ال وكالعادة
زفافها، ليلة العهود تال رجل الدير، بهذا يقطن رجٍل سوى َملجأ لها وليس يشء، كل فقدت
تظهر كانت وإن خاصة — أحد يُصدقها لن اللورد، زوجة أنها عىل الوحيد دليلها وهو
يجب الشكل، هذا عىل وهي ليس — الجنود أحد فيه تسبَّب ُمنتفخ ببطن بعاهرٍة أشبه
الذي الوحيد الشخص إنه ُمنقذها، هو الدير سور خلف الرجل وهذا يشء، كل تستعيد أن
عليها يتلو سعادٍة يف أمامه وقفت أنها تذُكر هي يشء، كل تتذكَّر تجعلك والسعادة تذكرته،
يؤذيكما لن اآلن فبعد قلبيكما، إىل وانظرا مًعا، أيديكما اشبكا املقدسة: كلماته تذُكر العهود،
بعد لآلخر، دافئ لباس فكالكما بالربد تشُعرا لن اآلن بعد الحب، هذا مأوى أنتما املطر،
لكن جسدان، اآلن أنتما لآلخر، رفيًقا منكما واحٍد كل فسيكون بالوحدة، تشُعرا لن اآلن
وليبسط مديدة، أيامكما طويلة، حياتكما ولتكن واحدة، حياة وستجمعكما واحدة، بروح

األبدية. بركته الربُّ عليكما
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زوجك. قبِّيل السيدة أيتها زوجتك، قبِّل اللورد أيها
الذي الوحيد هو األقل عىل اإلطالق، عىل رأته قد رجٍل أصدق هو األب أنَّ الفتاة علمت
تموت أال يجب كان الحياة، قدسيات أقدس من كان جمعهما ما وأنَّ للورد، بُحبها آمن
تامة، صعوبة يف ارتفعت بداخلها. الفتاة هذه تُنجب أن قبل ليس بعد، ليس الليلة، هذه
يُخفي األسفل، إىل نظرت األلم، جرَّاء رصخت أخرى، فرصة هناك ليس لذلك، بفعلها تألَّمت
وبقوٍة يديها، بِكلتا الدائرية الباب قبضة أمسكت شديد ألٍم وبعد ثم رائًعا، ُمستقبًال بطنُها
دقِّ عن فتعجز تتوقف أن فكرَة خافت فقد تتوقف أن تود لم رسعة، يف الباب بدقِّ قامت
الباب ت ودقَّ الجميع، يستيقظ حتى الباب دقِّ عن تتوقَّف أال يجب كان أخرى، مرة الباب

… رجاء (تألَّمت)، آآآآآآآه قوة: من أوتيت ما بكل رصخت مرات، عدة
الحديدية. الحلقة بتلك ُمتمسكة الباب عىل تستند انحناءٍ يف تِقف وهي التفتت

سها تنفُّ برسعة الكلمات (أخرجت أوف أوف… أوف… يُسمع)، يكاد (بصوت رجاءً –
هناك، نور ال النوافذ، إىل مجدًدا نظرْت يسمع). يكاد (صوت آآآآآآآه الكلمات)، ساير الذي
وفكرت عت، تشجَّ يشء، أي فعل من يمنعها أمُلها وكان الجميع، إيقاظ يف فشلت قد كانت
بعد أرًضا وسقطت عديدة، مراٍت الباب دقت بقوٍة ثم بطنها، يف الفتاة تُنقذ أن يجب أنه
أغمضت ثم زوجها، وجه تخيَّلت هناك، النجوم رأت وقد السماء، إىل تنُظر كانت ذلك،
وملا السن، يف طاعن رجٍل وجَه خلفه يُخفي وجهها، عند املكان ما ضوءٌ أنار جزئيٍّا. عينيها
له ترشح لم بيشءٍ، تُخربه لم ابنتها. أنقذت أنها الفتاة عِلمت الزيتي، مصباحه الرجل أزاح
(قاطعته ج… ذهول: يف الرجل وقال ابنتها، غري ا ُمهمٍّ يشءٌ يعد لم مهمة، تُعد لم ماهيتها،

كالمه.) تُمسك شفتيه عىل يَدها تضع الفتاة
ُمتقطع). (بصوٍت صويف اسُمها سيكون صويف، برسعة: س تتنفَّ وهي وقالت
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ويف بالفعل، رُت وتأخَّ قطُّ الثانية الحافلة تأِت لم العجوز، تلك تُوفيت اليوم ذلك مساء يف
ابنتي كرَهتْني بذلك، فكرُت حينما ابنتي جانب إىل بالباص أجلس كنُت العودة طريق
حتًما كنُت لكنني ُمتأسف، أنا كم ألخربها طريقٍة من هناك يكن ولم فعلت، ما بسبب
بشكٍل ليس باألسف، أشعر لم فأنا ذلك، أفعل أن أكره وكنُت ذلك، بخصوص سأكذب
القَدر، تجاه غضبي هو األثناء هذه يف يتملَّكني الذي الوحيد اإلحساس بالغبطة، بل رئييس،
بالصحراء ها أمَّ أن وأخربتُها ابنتي، إيلَّ التفتَْت آخر، إنسانًا مني وأخذ أخرى، مرًة هزَمني
تكلِّمني لم — النافذة عرب تنُظر رأسها تسند كانت — منها رسالٍة آخر يف إليها تشتاق وهي
ستنقذ كانت والدتها أن األرجح عىل تفكر وهي أيًضا، إليها تشتاق هي األمر، حول ابنتي
كنُت يكفي، ما أفعل لم أنني تعتقد بوسعها، ما ستفعل األقل عىل أو العربية، امُلربية تلك
عليه أُرغمت رباٍط يف به تتِصل حقري بحياتها، تلقاه حقري أول ربما بل آخر، حقري ُمجرد
حسبُها فأنا غريي، والد لها يكون أن تُفضل أنها متأكد وأنا الوجود، هذا عىل أطلَّت يوم
ذلك، أذكر ال إنني حتى ُمحقة، وهي جانبها، إىل وقتًا أمضيُت أنني تذكر ال وهي سيئ، من
أصغر لكنها امُلرتفة، حياتنا تكاليف لتغطية ماٍل عىل يحصل أن أحدنا عىل يجب كان فقد
تُحب كانت ذلك، تُنكر لم األقل عىل وهي يشءٍ كل لها وفرُت أنني عدا ذلك، تعي أن من
العرَب تُشارك وهي هنا ُولِدت هي الحب، ذلك فهمت وقد العالية، حرارته برغم املكان هذا
وكانت العرب، عىل تحنُّ كانت آخر، أحٌد به يشعر أن يمكن ال حب الوطن، لهذا ُحبَّهم
ت ألحَّ إنها حتى وفاتها، عند البكاء عن تتوقف لم أنها لدرجة العربية، العجوز تلك ر تُقدِّ
وقد الدفن، إىل معهم النساء َسري تمنع عادة للعرب وكان املقربة، إىل العرب مرافقة عىل
بذلك ستبكي أنها أعتقد ال املقربة، دخول دون من تُرافقهم أن العرب شيوخ أحد لها أجاز



تحريكه يمكن ال الذي الرجل

لكنني هذه، حالتي أمقُت وكنُت لها، بالنسبة بيولوجي والٍد سوى فلسُت وفاتي، يوم القْدر
لدرجٍة أُشبهه وأنني طباعي بمثل كان جدي أن أخربتني والدتي إنَّ حتى هذا، عىل ُفِطرُت
بوجٍه ووالدها أنا أكون أن يمكن كيف ذلك، حدوث تكرَّر كيف والدتي تُصدِّق لم ُمخيفة.
جدي أنَّ لوالدي تقول وكانت ُرشدها تفقد ذلك جعلها واحدة، وبروح واحد وِفكٍر واحٍد
الحروب أذكر كنُت إن دوًما تسألني وكانت بجسدي، يعيش هو وإنما زمٍن قبل يُمت لم
والدتك تُِعر ال يقول: وهو بعيًدا يأخذني كان باملجنونة، والدي ينعتُها كان النابليونية،

(يحضنني). اليشء بعض مريضة إنها اهتماًما،
لجدي.) رسمًة أحمل وأنا ذلك (أفعل مريضة؟ والدتي لَم دموعي)، (أمسح بابا –

جدِّك. إىل تشتاق إنها بخري، ستكون تقلق، ال –
الرسمة.) إىل (يُشري

نوعك. من فريد أنت وحدك، أنت لكنك
جبيني.) عىل (بإصبعه

لكنك حاسًما، رجًال جدك كان الوراثة، إنها طبيعي، األمر لكن قليًال، جدك تُشبه ربما
رأيه. تحريك عن جدَّك يدفع أن أحٍد بإمكان يكن لم نوعك، من فريد

الذي بالرجل ب لُقِّ وقد … رصامته جرَّاء املعارك إحدى يف رجل ١٠٠ خرس إنه حتى
والدتي، والدي طلَّق مدٍة بعد بُني. فريد أنت العاَلم، هذا يف واحد لكنك تحريكه، يمكن ال
األمر، ذلك والدي ل تحمَّ ما بوالدي، تُناديني أصبحت حينما مرُضها وازداد مريضًة كانت
دفعها من أنا كنُت ما لسبٍب مجنونة، والدتي جعلت قد كنُت لينىس، الخمر يُعاقر واتجه
فعلت بغرفتها، انتحرت أن بعد والدتي تُوفيت والدي، نخرس ذلك وجعَلنا الجنون، إىل
ما حسب — والدها فقدان أو فقداني، لْت تحمَّ ما ُمقابلتي، من الجميع منعها حينما ذلك
واختفى يشء، كل عن تخىلَّ العالم، هذا يف ما بمكاٍن ليختبئ والدي واتجه — اعتقدت
عما يوًما تُحدِّثني لم عليه، أنا ما تعي كانت ما ولسبٍب بفرنسا، جدَّتي رفقة وعشُت فقط،
إنني فقط قالت األمور، ببعض اكتفت بل ُمفصل، بشكٍل جدِّي عن تُحدِّثني لم لنا، حدث
إن معنًى، من الحياة كلمة تحمله ما بكل حياتي أعيش أن فاألهم جدي، أُشبه كنُت وإن
قد كنُت أقل، وبأخطاءٍ الحياة، أيًضا أعيش أن فيجب ذلك، حدث إن فإنه جدِّي، ا حقٍّ كنُت
زوجها أنني َقْت صدَّ خفية، بطريقٍة جدتي صدَّقتْها والدتي، مرض األطباء كجهل جهلُت
األطباء قول فصدَّقوا البقية أما لنفسها، التصديق ذلك تُخفي ما ولغايٍة كانت لكنها كذلك،
ليس تُصدِّقان، ما وجدَّتي والدتي وشاركُت ذلك، أنا أُصدق لم والدتي، مرض بخصوص
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والدتي أن آمنُت لكنني بالخامسة؟ وأنا شيئًا أعرف أن يل وكيف شيئًا، أعرف كنُت ألنني
اختياري يف السبب هذا أن وأعتقد وددتُه، ما هذا أو إلنقاذها، ذلك وفعلُت حق، عىل كانت
يمكنه أحد ال ما، حيلٌة اليوم يل يكن لم لذا لوالدتي؛ حدث ما أفهم أن دوًما أردُت للطب،
ليس فكرهتُهم بالبَرش يُعاقبني هو القَدر، أكره بل البرش أكره ال فأنا َوْضعي، م يتفهَّ أن

رؤيتها. عند فيشمئزُّ السوط أداة العبد يكره مثلما العقاب، ألنهم إال

بوت ال دي الكولونيل

يمكن ال الذي بالرجل املعروف أو بوت، ال دي الكولونيل عن جدتي يل ت قصَّ ما كثريًا
بعدي؛ من اسمه سيندثر التاريخ، يذُكرهم لن الذين الرجال من العديد مثل وهو تحريكه،
بذاكرتي خيايل شخٍص مجرد وسيبقى آخر، شخٍص ألي أو البنتي أذكره أن أودُّ ال فأنا
زوجها، تجهل كانت أنها ذلك اليشء؛ بعض ُمركبة روايتها كانت طفولتي، يف كان ِمثلما
املجنون. الكولونيل جدي بوت، ال دي شخَص أفهم أن قبل زمنًا وأخذُت له، بجهيل أشبََه
الحد، ذلك إىل عظيمًة تكن لم إنجازاته، أعظم يل تقصُّ ثم جانبها، إىل تُجلسني كانت
من مكنه له رجاله احرتام بوت، ال دي بها ُعرف التي الشهامة نتاج ذلك رأْت جدتي لكن
جدَّتي وأحبَّته اهتمامه، األمر يُِعر يكن لم أنه مع جدَّتي، بقلب رفيعة منزلٍة عىل الحصول
اختارت أنها جدتي أضافت العائلتني، ِكلتا خاطتها كخطٍة تزوَّجته التي جدَّتي مدة، بعد
كولونيل من الزواج فكرة هي ُمغريٌة لكن آخر، شخًصا تُحبُّ كانت أنها مع أيًضا ذلك
خالل جدتي اعرتفت العائلتني. ُمستقبل لتأمني جيدة صفقًة كان بوت ال دي لورد مرموق،
جمعها الذي الحبِّ عىل بتمرُّدها اعرتفت اآلخر، الرجل مع به ْت أحسَّ ما بخيانة حكاياتها
أشياء عن الخامسة يف لطفٍل تتحدَّث أن الحب، عن درًسا بذلك وعلَّمتني األول بعاِشقها
من ببعٍض تلوَّنت جدَّتي لكنَّ الوجود، ونادر غريب أمٌر واألنانية والحب بالخيانة أشبه
فقد بأنه أخربتني إنها حتى به، يؤمن ما سوى ه يُهمُّ ال الذي الرجل بوت ال دي طباع
تُخربني لم لو بجدَّتي، زواجه أيام أحبَّها أُخرى فتاٍة أجل من معاركه إحدى يف رجل ١٠٠
أنني أذكر فعل. بما ترىض أن لها كيف لتساءلُت أكثر، ال خطًة كان ارتباطهما بأن جدتي
إىل دفعتها لدرجٍة بوت ال دي أحبَّت أنها وأخربتْني فضحكت حزينة، كانت إن سألتُها
من حب. حكاية إىل سنواٍت بعد تحوَّلت الخطة تلك إن ارتكبَها. التي الخطايا كل تقبُّل
يف سايَرها أنه إال جدتي، به شعَرْت ما بمثل يشُعر كان ما بوت ال دي جدي أنَّ املؤكد
أعظم من كان معها. يشيخ وأن جانبها إىل حياته يُنهي أن كلمته، عىل حفاًظا العملية تلك
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يرتاَجع ال رجل هو بوت ال دي جدِّي بعقل الشهم والرجل اتَّخذها، التي القرارات وأقدس
نتائج ل تحمُّ يف تكُمن القوة أن دوًما أعتقد توقع. ا عمَّ النتيجة اختلفت وإن قراراته عن
ل تحمَّ لذلك قوي، رجل فهو اختالفها عىل اختياراته نتائج ل يتحمَّ أن وحْسبُه االختيار،
بقلعة غرفتها يف ُمنتحرًة الفتاة تلك وفاة كذلك ل تحمَّ رجاله، من ١٠٠ وفاة بوت ال دي
يِد عىل ُقِتل أنه فكرة كذلك ل تحمَّ يوًما، ٢٠ ملدة ورجاله جدِّي حاَرصهم أن بعد زوجها،

الجنوب. يف ديٍر إىل اتجه حينما سنواٍت بعد شابٍّ مزارٍع
من سمعتْها أن بعد الحادثة هذه لها حكت بوت ال دي والدة أن جدتي يل ذكرْت

جوانا. معركة نفسه؛ بوت ال دي شخص
رجل قلعة إىل وتحرَّك لها التخطيط استعجل أن بعد للمعركة الكولونيل ز تجهَّ ثم
بلغ قد كان صغري جيٍش رأس وعىل (جوانا) زوجاته إحدى بوت ال دي أحبَّ قد كان آخر
وأن جوانا، يُسلمه أن اللورد من طلب قد كان أليام، يُحارصها بها وأحاط القلعة الكولونيل
أن قبل أياًما اللورد بوت ال دي ومنح أمان، يف القلعة سكان لبقاء الوحيدة الوسيلة هي تلك
ذلك، سيحُدث فإنه بالعيش له سيسمح أنه قال إن وأنه كلمته، له رجل أنه أخربه يهجم،
كرامة ذلك. فعل من سيمنعه شخًصا بعُد الربُّ يَخلُق لم فإنه الجميع قتل قرَّر هو وإن
كثمٍن جوانا زوجته يُقدِّم أن له فكيف الكولونيل، طَلب تلبية عن االمتناع إىل دفعته اللورد
شجاعًة يملئونه الكولونيل، ُمجابهة إىل يدفعونه حوله من رجال له وكان حياته، مقابل
للبقاء مجال ال أنه اللورد رأى أياٍم بعد جوانا، ليأُخذ أتى الذي املجنون لهذا للتصدِّي وقوة
اخرتَن قد القلعة داخل النساء كانت بوت، ال دي إىل يخرج أن يجب وأنه األسوار خلف
الحياة، قيد عىل وهنَّ الكولونيل يبلُغهنَّ لن أنه واعتزْمَن اللورد، انهزم هو إْن ينتِحرَن أن
لم أنهم ذكروا إنهم حتى املعركة، حدث عىل القلعة من القريبة القرية سكان شهد وقد
خرس جوانا، معركة يف حدث مثلما ُمخيف نحٍو عىل قبُل من املكان تمأل جثثًا يوًما يَروا
خلف حياٍة كل يُبيدون واتجهوا اللورد، رأس قطع من يتمكن أن قبل رجل ١٠٠ بوت ال دي
الكل الرجال، صيحات وسط القلعة داخل إىل بوت ال دي دلف املساء ويف القلعة، أسوار
ُممتلكات حمل يف اآلخرون اشتغل بينما الُجثث لجمع بعضهم يتحرك اللورد، بعظمة يُنادي
جميعا، ودلفوا القرص داخل إىل رجاله ِخرية من بضعٌة الكولونيل وتبع املهزوم، اللورد
أحبَّها التي الفتاة املهزوم، اللورد زوجات إحدى الفتاة، غرفة من الجميع اقرتب مدٍة بعد
الكولونيل أن األحيان من كثرٍي يف سمعْت أنها سوى قبُل من تلتَِقِه لم أنها مع بوت، ال دي
أسلحتهم شهروا امُلزدوج، الخشبي الباب قبالة يقف الجميع كان أجِلها، من قادم املجنون
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تكُمن القصة وغرابة الباب، لكْرس باستعدادهم الكولونيل يُخربون واحدة رصخًة ورصخوا
أنني مع الشكل، بنفس الحكاية يل تقصُّ ما دوًما كانت جدتي الرصخة، بعد حدث فيما
حتى الرصخة، بعد حدث ما رأيُت معي، حدث وكأنه لذلك، ُمغاير حدث ما أن دوًما تخيَّلُت
وأتخيَّل الواحدة، الرجال رصخة الرصخة، تلك أسمع الحادثة، قصَّ تُكرِّر يوٍم كل ويف أنها
سوى يعرفه ال حدث ما أن قوي إيمان يتملَّكني كان حدث، أنه شعرُت بما الحكاية نهاية
شيئًا كان يل ُروي وما لنفسه، حدث بما احتفظ لكنه وحده، ليس ربما وحَده، بوت ال دي

آخر.
حتى الكولونيل، حكاية عيلَّ لتقصَّ بجدتي دفع الذي السبب عن الجميع يتساءل قد
كنُت عمري، من الثالثة يف األمر حدث الحًقا، السبب واكتشفُت بدوري، تساءلُت إنني
أعيد كنُت والدتي، عيلَّ دلفْت حينما الخشبية الدُّمى ببعض ألعب الغرف بإحدى يوَمها
كانت بوت ال دي حكاية القصة، أجهل كنُت يومها الدُّمى، تلك بواسطة القصة حكاية
الفتاة إلنقاذ قلعة هاجمت الدُّمى من بعًضا أن دوًما تخيَّلُت الثالثة، يف طفٍل تخيُّالت مجرد
بوت ال دي لسان وعىل القصة ألعب لتسمعني والدتي دلفْت القَدر خاطها وبلعبٍة امُلنتحرة،
هي اللعبة أن إىل انتبهْت ثم تُراقبني، جلسْت عادية، أمٍّ كأي جانبي إىل جلست الجبار.
أُحرك مرٍة كل يف تسألني كانت األمر، بادئ يف تساءلْت ثم الكولونيل، والدها مع حدث ما
أنَّ أو جديد، من تعيشها وكأنها القصة لها واتضحت لذلك، ِفعيل سبب عن الدُّمى فيها
تأثُّرها مدى لحظتَها أالحظ لم عني، بعيًدا ركضت أنها أذكر الحادثة، لها يحكي والدها
مولد من سنواٍت قبل حدث قد كان ألعبه ما أن يومها أجهل كنُت أنني مع للقصة، بلعبي
لرؤية تسلَّلوا الخَدم من بعًضا إنَّ حتى العائلة، بكل الغرفة امتألت دقائق بعد والدتي،
كل يف األسئلة طرح وأعادت للعبي، يُصغي أن الجميع من وطلبت والدتي مني دنت األمر،
وبرباءة للقصة، معرفتي الجميع استغرب ذهول، يف ينُظر الجميع كان بها، أقوم حركٍة
القصة، ْرسد من فأكثرُت أفعل، ما يعجبهم أنه أو معي، اللعب يودُّون أنهم اعتقدُت طفٍل
كانت امُلنتحرة، الفتاة غرفة إىل ويصل ينتِرص، أجعله الدُّمى، من وجيشه بوت ال دي أُحرك
سألتني ثم الجميع إىل والدتي التفتت بأمرية، أشبه تبدو جعلتُها خشبي رجل ُدمية الفتاة
وجوه يف أنظر الزوايا، كل يف ببرصي أجول رأيس رفعُت أنني أذكر بالقصة، أخربني من
أنها أُخربها أن بمقدوري كان وما الحكاية، يل قصَّ شخًصا أجد أن أحاول الحضور،
ثم بوت، ال دي اسَم اليوم هذا قبل أحد يل يذكر لم خيايل، نسج من ألعبها قصة مجرد
ببِرصها واتجهت والدي، إىل حريٍة يف والدتي التفتت القصة، أعرف إنني بالقول اكتفيُت
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لم والدتي أن أذكر الكولونيل، مع حدث ما أحٌد يل يرِو لم األمر، كالهما أنَكر جدتي، إىل
بعقلها ب ترسَّ ثم مجنون، أنني تخربهم ألياٍم املنزل أنحاء يف رصخْت ثم قط، األمَر تتجاوز
لها، توثيق هناك يكن لم وإن خاصة املايض، يف حادثٍة اكتشاف بمقدوره ليس املجنون أن
أن بالثالثة لطفل فأنى حدث ملا توثيق هناك كان إن االحتماالت، كل يف ًدا ُمجدَّ فكرت ثم
مخالفًة تخيَّلتُها والتي الحادثة لنهاية تجسيدي هو والدتي أرََّق ما وأكثر عليه، يحُصل
وأن القصة، يعرف أن لصبيٍّ كيف وتساءلْت: الجدة، رواية يف بوت ال دي مع حدث ملا
ربما الشكل، بنفس ها قصَّ سيعيد فإنه عنها أحُدهم أخربه إن آخر؟ بشكٍل النهاية يروي
من سنواٍت سيُحطِّم القصة، فتغيري أبًدا، القصة يُغري لن لكنه طفولية، بطريقٍة سيتخيَّلها
حينما جدتي إىل عاد بأنه قلب، دون من بأنه تحريكه، يمكن ال رجل جدِّي بأن االعتقاد
حدث، ما حقيقة الجميع سيكتشف بوت، ال لدي جدتي نظرة ستتغري ُمنتحرة. الفتاة وجد
القصة، يل ت وقصَّ غرفتها إىل جدتي حملتني أخرى؟ وبنهايٍة القصة أعرف أن يل كيف إذن
من وأنه الشخص، هذا أعرف أن يجب أنه هي شعرْت بوت، ال دي عن مرٍة ألول أخربتْني
بوت ال دي رجال أن أخربتني حدث. ما ا حقٍّ هو يل ه تقصُّ ما كان إن ق تتحقَّ أن واجبها
بالرتيُّث الكولونيل أمَرهم ثم عنوة، الباب لفتح تجهزوا ثم واحدة، رصخًة جميًعا رصخوا
حدث هو إن سكينته سوى يبَق ولم الرجال أحد إىل وقدَّمه سالحه نزع أنه ذكرْت قليًال.
بعد الداخل إىل دلف أنه إال أحد، له يفتح لم الباب، وطرق هنا، باالنتظار أمرهم ثُم ما يشءٌ
الرجال إن حتى بالغرفة، مكوثه بوت ال دي أطال ملدة، الرجال انتظر بنفسه، فتحه أن
أمرهم لكنه الغرفة، إىل الدخول بشدة أرادوا بالداخل، قتَله أحًدا أن اعتقدوا ذلك، استغربوا
رجٍل أوامر خاصة األوامر، إطاعة عدم يخافون الرجال وكان يدخل، أن قبل خارًجا بالبقاء
خرج حبًال، يحمل وهو ببطءٍ وخرج مرصاعيه، عىل الباب فتح مدة بعد ثم بوت، ال دي مثل
رأسه، طأطأ العقل، شارد وكأنه بدا الفتاة، انتحار غري حدث ما يشء غريبة، صورٍة يف
به أصيب الذي للُجرح انتبه الذي الرجل نفس حوضه، إىل ليُعيده سالَحه الرجل من وأخذ
بوت ال دي تكلَّم غريب صمٍت وبعد ُمعلقة، فتاًة الجميع رأى وخلفه يده، يف بوت ال دي
كان الحال، يف للرحيل يستعدُّوا أن منهم وطلب البقاء يُِطل لم العقل، شارد كان بصعوبة،
بقطع د توعَّ ُمطلًقا، الغرفة هذه أحٌد يدخل لن أنه وذكَّرهم وأغلقه الباب إىل استدار قد
يدفن أن بوت ال دي عىل ب يتوجَّ أنه يفكر الجميع كان ذلك، فعل يف يفكر شخٍص كل رأس
اقرتاح حتى أو ذلك قول عىل يتجرَّأ من لكن الشكل، بذلك ُمعلقة يرتكها وأالَّ محبوبته،
القصة جدتي وختمْت بذلك، فكَّر ألنه رأسه وسيقطع ذلك قال ألنه رجليه سيقطع األمر،
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إشاعات سمعت إنها حتى رجعة، دون من األبد إىل القلعة غادروا والرجال الكولونيل بأن
زال ما منهم العديد وأن أسطورة، القصة اتخذوا قد القلعة من القريبة القرية سكان أنَّ
يحُرس تحريكه يمكن ال الذي الرجل بوت ال دي وأن هناك، ُمعلقة امُلنتحرة الفتاة أن يعتقد

الدخول. عىل يتجرَّأ من بانتظار غرفتها
إن أنه لسنواٍت وأحسسُت كنتُه، الذي الصبي ذلك برأس يوًما يحُدث لم حَدث ما لكن
سنواٍت بعد الحًقا؛ شيئًا اكتشفُت ثم ذلك، بعد حدث ا ممَّ الكثري سيتغري فإنه ذلك حدث
لتسعة سأنتظر حينما واألرض، السماء بني امُلعلقة املحكمة بتلك سأجلس حينما اآلن، من
عالقتي سأكتشف حدث، ما وسأكتشف بوت، ال دي حكاية عن أحُدهم سيُخربني أشهر،

امُلنتحرة. بالفتاة

العجوز وفاة من خمسساعات بعد

جانبي، إىل تبكي وابنتي ببطء، تسري الحافلة كانت الطريق، إىل ونظرُت الكريس، إىل تمددُت
دوًما يحكمون فالبرش اآلخرون، يعتقد ما يُهم ال لكن رضبتها، أنني يعتقدون الركاب كان
لبكاء أهتم لم إنني حتى يعتقدون، ما يُهمني ال اآلن وأنا أنفسهم، بخبايا األمور ظواهر عىل
الجزائر نغادر لن أننا وأخربتها ُمجدًدا إليها التفتُّ يحدث، لم شيئًا وكأنَّ جلسُت ابنتي،
كانت كبريًا، مبلًغا املال، من مبلًغا شهٍر قبل والدتها مني طلبْت فقد ُمقرًرا، كان كما
أفعل أن يِجب يكن لم مدخراتنا، لها أرسلُت لذا إليه، حاجٍة يف بأنها وأخربتني بالجنوب
بعد املال يل ستُعيد أنها وعدتْني لكنها كهذه، نفقاٌت عاتقي عىل يكن ولم طلقتُها فقد ذلك،
صويف جدتها زيارة بشدة تودُّ كانت فهي ابنتي أغظُت قد كنُت وهكذا شهًرا، عرش ثمانية
حتى ربما — جدتها أن ترى كانت يل، ُحبها من أكثر صويف جدتها أحبَّت وقد بفرنسا،
بها لتعامل تكن لم بمودة دوًما عاملتها أنها ذلك ووالدتها؛ منِّي بمراحل أفضل — جدَّيها
النشغايل منها الكثري جهلُت عديدة، ألموٍر السابق الجيَل العائلة يف ابنتي أحبَّت زوجتي،
أحد هو عنها االنشغال أن وأعتقد تكرهه، ما أو ابنتي تُحبه ما غري أخرى أموٍر بمعرفة
لم الذين األفراد عن دوًما وتساءلْت سبَقنا، الذي العائلة جيل ل لتُفضِّ دفعتها التي األسباب
ُمقابلتهم تستطع لم من الراحلني، العائلة أفراد ووالدي، كوالدتي بهم، االلتقاء من تتمكن
عنها رحلوا الكبرية العائلة من أفراد العاَلم، إىل القدوم من لتتمكن القدر وضعه كرشٍط
السؤال صويف أكثرت الذين العائلة أفراد أحد والدي وكان وجود، لصويف يكون أن قبل
أتذكَّره أن اعتدُت الزمن، من بأشواٍط ذلك بعد ما وأتذكَّره اآلن أذُكره الذي والدي عنهم،
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يشغل كان ربما التذكُّر، من ُمعينة مرحلٍة يف أبلغه برساٍب أشبه كان تساؤالت، صفة يف
أي إىل هو، أين معرفة يف الفضول ه لنُسمِّ لكن إليه، أشتاق ألنني ليس الوقت، بعض بايل
بذلتُه الذي الجهد خالف وعىل الحياة. قيد عىل أو ميتًا كونه عن تساؤالت ابتعد، قد مًدى
مجردة أفكاٍر مجرد كانت األسئلة، لتلك أجوبة عن البحث يف يوًما أفكر لم به، التفكري يف
األجوبة، عن البحث يف جهًدا أبذل لم بي، الفضول حسِّ لتقوية يل تمرين وكأنها برأيس،
من جزء لهو األجوبة عن البحث أن دوًما فكرُت فقد قط؛ والدي عن أبحث لم ذلك وبِمثل
يصُعب ألنه ليس وكذا أكرهه، ألنني ليس عنه، أبحث أن أودُّ أكن ولم والدي، عن البحث
يهم ال بأنه شعور مجرد كان وقد ببساطة، ذلك أفعل أن أُرد لم لكنني ذلك، أفعل أن عيلَّ
فعل اعتزمُت أنا وإْن أحد، يجده أن يُِرد لم ألنه ابتعد والدي أن وفكرت عنه، بحثُت أنا إْن

عنَّا. ابتعاده من الهدف يفقد جعلته قد سأكون وعٍي دون ومن فإنني ذلك
أرادني هو إْن والدي عن أبحث ولن والدي، أراده ملا تماًما ُمخالف فعل أِجده أن
بما حتى أو حدث بما االهتمام هذا بكل لحشوه بعقيل ُمتسع يل يكن ولم ذلك، أفعل أالَّ
ذلك لرتجمة الوقت من ُمتسًعا أملك ال أنني بعقيل ب ترسَّ ألنه ربما والدي، مع سيحُدث
القَدر بمحاربة انشغلُت إنني ثم الوقت، من كثريًا ستأخذ بحٍث رحلة إىل واالهتمام الفضول
يف فقط أتذكَّره وكنُت اآلخرون، يِجده أال اختار الذي الرجل بإيجاد اهتمامي من أكثر
قليًال أكثر جدِّها، عن أكثر تعرف أن ابنتي أرادت حينما إحداها وكانت متفرقة، مناسبات
أن قبل جدِّها عن عليها حصلت التي الوحيدة الفكرة أنها أذكر أنجبني، أنه فكرة من
سألتني ثم أنجبني، كونه يف الجد وجود اخترصُت منِّي وبسذاجٍة كنُت أخرى، مرًة تسأل
ارتجفت، أنني كذلك أُنكر ال يومها، الذهول من ببعض أُصبُت أنني أُنكر ال أخرى، مرًة
والدتي، مع سابًقا معي حدث قد كان ابنتي مع حدث ما ألن خوف، رعشة بجسدي َرسْت
يشءٍ كل يف التفكري من طائل ال أنه وفكَّرُت نفيس، تمالكُت بوت، ال دي عن سألتُها حينما
معرفته تودِّين ماذا أجبتها: لذا هذا، بعد سيحُدث بخصوصما حتى أو حَدث بخصوصما

والدتي.) من عليها حصلت التي اإلجابة نفس تلك (كانت بخصوصجدك؟ بالتحديد
يشء. كلِّ من البعض ربما –

ذلك، يحُدث أن أيمكن أخرى؛ مرًة ارتعشُت ببطء، نفسه نسج يُعيد الزمن فكرت، ثم
إن فيما التفكري وأرهقني ابنتي، مع ذلك يحُدث أن خفُت ثم غريبة؟ صدفة مجرد هو أم
اكتشفُت لكنَّني ابنتي، مع حدث وما سنة أربعني قبل حدث ما بني خفية عالقة هناك كان
ُمخيفة. صورٍة يف حدثت أنها سوى معنًى لها ليس ُمصادفة مجرد كان ذلك أن زمن، بعد
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أرستقراطيٍّا كان أنه جدك، شخص بخصوص تعلميه أن يجب ما أول حسنًا، –
الفرص، مع التعاُمل يف جيًدا جدك وكان الُفرص، استغالل أحسنوا الذين أحد فرنسيٍّا،
زيارة عىل دوًما اعتاد لكنه بفرنسا عشنا استغاللها، أحَسَن أُخرى فرصة كانت الجزائر
تلك ثمار وإحدى هنا، إىل يأتي مرٍة كل يف ُمرافقته إىل يدفعني كان إنه حتى الجزائر،
امُلمتلكات، تلك كل مع التعاُمل وأحسن األرايضبالجزائر، من الكثري امتلك أنه هو الفرصة،
العروش رجال وأحبَّه املدينة، حدود يف املنترشة املزارع تلك كل يف محبوبًا كان إنه حتى
االحرتام بادلهم ربما الحب، ذلك يُبادلهم بدوره كان املزارع، تلك تسيري شاركوه الذين
هؤالء معاملة يُحسن أن املحرتم السيد عىل يجب أنه املرَّات من كثرٍي يف أخربني واالهتمام،
الرجال أولئك أن كذلك أخربني أراضيهم، من يملك ما عىل يحافظ أن أراد هو إن الرجال،
األخري ففي عليهم، تسيَّْدنا وإن حتى الحال، هذه عىل وسيخلدون األرض هذه يملكون
وال املزارع يكن لم بنائه، يف والدي جهد ما وأهمُّ هنا، ُخلقوا وهم بفرنسا ُخِلقنا نحن
العروش شيوخ ثقة امتلك األشياء، تلك كل من أقوى شيئًا والدي امتلك امُلمتلكات، تلك
أننا أذكر والدي، كنوز من تبقى ما يخلق الذي الخاص كنَزُه الثقة تلك وكانت والقرى،
املرات من كثري ويف له كرفيٍق والدي اختاره قد كان الشيوخ أحد مسكن يف املكوث اعتدنا
زاوية، كل أذُكر هذا يومنا إىل زلُت وال قبله، ووالده والدي امتلكه إسبانيٍّا منزًال نسكن كنا
القرية تلك أحببُت والدي، أرايض بها تحتاط التي القرية تلك من رابيٍة كل منعطف، كل
قبل فقدتُه سبب والدي، اختفاء بعد زيارتها عن توقفُت فقد بالتأكيد سابقا ما، لسبٍب
نفس يف يستيقظ طباعهم، من بعًضا عنهم وأخذ العرب، طبيعة عىل جدك واعتاد زمن،
كذلك، األعمال يشاركهم كان العرب، يفعل مثلما معها األرايضوالتعاُمل تلك مُلراقبة الوقت
الفرنسيني، األرستقراطيني أولئك أحد كونه من أكثر منهم، واحًدا كان ألنه ربما ذلك وفعل
كانت أُخرى، أرٍض ألي ُحبِّه من أكرب األرض هذه أحبَّ وقد الصميم يف عربيٍّا والدي كان
كذلك. القول اعتاد والبساطة، اإلنسانية من ضالَّته فيه يجد الذي الوحيد املكان الجزائر

كل يف دفعني ثم شيئًا، يملك ال رجل هو أمالكه أجل من عرُقه يتساقط ال الذي الرجل
عيشهم، بساطة العرب، وقوة شدة يُعلمني العمل، إىل الجزائر يف قضيتها التي الُعَطل تلك
الوحيد امُلتعلم كنُت اه، أتلقَّ بدرس أشبََه القرية تلك يف دقيقٍة كل وكانت امُلقدس. تالُحمهم
وعرفني هناك، مكاٍن كل إىل أختلف وكنت يُرشدني، الذي امُلعلمني جمع البقية وكان فيها،
إىل أجلس كنُت إنني حتى يفعل، ما كل يف أرافقه أن يحرصعىل والدي كان العرب، جميع
أحد اقرتب حينما باألمس، حدث وكأنه ذلك أذكر القرية، من برجاٍل يجتمع حينما جانبه
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يف ليكتِشفها الجنوبية األرايض إىل ليتجه الًة رحَّ والدي طلب قد كان والدي، من الرجال
والدي كان معه، جلبه الذي البنه كمعرفته القارة عرف رجًال العرب له أحرض وقد الشتاء،
ببنت أحدنا ينبس لم بدوره، يُراقبني كان الشاب، أراقب وكنُت العربي، جانب إىل يقف
طلب محمد، اسَمه أن والدي من علمُت وقد البعض، بعضنا مراقبة باملراقبة، اكتفينا شفة،
أمضيُت أنني أذكر حاًال، يُغادرا أن يجب ال فإنه أخرى، لليلٍة بالقرية املبيت والدي منهما
قصص نسمع معنا، يجلسون العرب من رفاقي به أحاط محمد، الشاب قرب الليلة تلك

والده. مع تجوُّله
بما اهتمامي عدم يعجبها لم بيِدها، وخزتني حينما أفكاري سلسلة صويف وقطعت
أن األقل، عىل أُكلمها أن يجب كان أُفكر؟ العقل) (شارد يجعلني أن ما ليشءٍ كيف حدث،

منطقها. ذلك كان — به تشعر عما أسألها
أفعل أن بي يجُدر كان ما لذا الحياة، هذه إىل العجوز سيُعيد سؤاًال أن أعتقد ولم
الجميع: سمعه بصوٍت يل وقالت دامعًة إيلَّ التفتْت املايض، من يشءٍ يف أفكر أن سوى شيئًا

إنسانًا؟ ستُصبح متى لك، تبٍّا
أُجبها.) (لم

الطريق). مراقبة إىل عادت ما (رسعان لك تبٍّا يشء، ال
معنى تعرف أن عرشة الثامنة يف لفتاٍة فكيف ذلك، أُظهر لم أنني رغم ضحكُت
ألنني أو ُحزنها، أشاركها ال ألنني فقط إنسانيتي تتَِّهم أو عيلَّ، تحُكم أن حتى أو اإلنسان،
تُعاملني أن بها يجُدر وال والدها، أكون ذلك بعد وأنني إنسان، أنني فأخربتها أبكي؟ ال
ال والًدا لها ألن محظوظة، أنها أخربتها أنني أذكر طبيعتي. تحرتم أن يجب وأنها بحقارة،
يرضبها، والد لها يكون وأن أموت أن تتمنَّى أنها أخربتْني حينما فاجأتني لكنها يرضبها،
برأسها، يجول كان ما فيها تكتُب كانت زرقاء ُمدونًة أخرجت ثم ذلك، بعد بها يهتمَّ وأن
لم إن ألنك باآلخرين، االهتمام كيفية تتعلم أن أتمنَّى املدونة: تلك يل تُقدِّم وهي يل وقالت

قريب. ا عمَّ فستخرسني تفعل
يوًما سترتكني ابنتي منطقي؛ استنباٍط إىل وانتهيت ابنتي قالته فيما للحظة وفكرُت
من ليس لذا اهتماماتها؛ آِخر إىل فيه ل أتحوَّ يوم سيأتي أفعل، لم أو اهتممُت سواء ما،
ُمرغمة إنها ثم يشءٍ، يف أخطئ لم فأنا اآلن ترتكني لن هي يل، بتهديدها أفكر أن امُلفيد
من أُراقبها امُلدونة، بتلك أُمسك وأنا جانبي، إىل نامت قد ابنتي كانت جانبي، إىل البقاء عىل
أحبها إنني لها قلُت وقد أجهلها، أنني أحسسُت مرة وألول ابنتي إىل استدرُت سبب، دون
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راقبتها تسمعني، لم هي بالتأكيد تنام، حينما أتشجع أنني أعتقد — يُسمع يكاد بصوٍت —
صفحٍة بأول كتب وقد وفتحتُها املدونة، إىل التفتُّ ثم الزرقاء، بُمدونتها ك أتمسَّ وأنا ملدٍة

حديد.» من امرأة «جليستي فيها:
الرسومات ببعض النص أُرفق وقد وهناك، هنا خربشاٍت مجرد رديئًا، الخطُّ كان
فتحت قد كانت ابنتي، إيلَّ التفتْت مكان، كل يف ُمراهقة وخربشات رسومات الصبيانية،
أن يجب أنني أخربتْني املدونة، عن سألتُها الباص، زلزل مطبٍّ عىل مرورنا بعد عينيها
سنقضيه الذي الوقت سيكفيني وأنه صغري، الصفحات عدد بأن إقناعي وحاولت أقرأها،

املحطة. إىل وصولنا قبل ستنتهي يل: قالت وقد قراءتها، إلنهاء الحافلة يف
ال هو وفكرُت الركاب، أحد إىل الحديث يُكثر كان السائق، إىل نظرُت لها، ابتسمُت
أنني يبدو لذا الحياة، قيد عىل وصْلنا إذا ر، سنتأخَّ أننا املؤكد من لذا الطريق، عىل يركز
بالرحلة، أشُعر فلن الصغرية، هذه برأس يجول ما لقراءة الوقت من بعًضا أضعُت إذا

رديئًا! الخط كان كم تبٍّا، القراءة، يف ورشعُت تفكريها، طريقة األقل عىل وسأكتشف
ومكان كتابتها بتاريخ الكتابات وأرفقِت امُلربية، تلك مع حوارها حتى كتبت قد كانت
أن بدا وقد كتبت، ما لتوضيح الشخوص بعض رسمت إنها حتى امُلربية، رفقة جلوسها
وقد القراءة، صعب كان خطَّها أن إال رشحها، حتى أو الحكايات، قصِّ يف موهبة البنتي

الطريق. كلَّ كتبْت ما بقراءة واشتغلُت كتبت، ما َفهم يف جهدُت
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تضحك تقولني. ما أكتب أنا نانا وأجبت: تبتِسم تكتبني؟ ماذا الجميلة، صغريتي «عزيزتي،
وفقدُت يشء، كل فيها اختفى التي السنة إنها هي، تُضيف ثم تُقبلني، حينما أحبُّ وتقبلني.
زلِت ما عشته، ما يعيش أال فأتمنى تكتبني ما يقرأ أحد كان إن أجله، من أعيش كنت ما
كتاباتك، سيقرأ من كل أحبُّ أنني أُحبه، أنني أخربيه إذن أضافت، بنعم، أجبُت تكتبني؟
وتضيف: تضحك لنفيس. أكتب أنا نانا كوالد. أو كأخ أو كابٍن أو كزوٍج سأُحبه كان، مهما

أحبك.» أنا إذن

١٨٩٩م سنة املنسية األيام إحدى

ساءت حينما عرشة، الثامنة صاحبة كنُت يومها يشء، كل فيها اختفى التي السنة إنها
بعرش يكربها زوًجا الناس لها يرى أن يجب كان قريتنا يف عرشة بالثامنة وفتاة حياتي،
جانبها، إىل العيش ل ويتحمَّ لها، يتحمَّ الزوج أن عىل كدليٍل األقل، عىل وطفَلني سنوات
قريتنا، يف الوحيد االستثناء كنُت لكنني الفتاة، لتُديره الشتاء يف يتداعى ال طوبيٍّا ومنزًال
امُلتحجر، القلب ذات ووالدتي الشيخ إىل إضافة بمنزلنا وكان القرية، شيخ بمنزل ُولدُت فقد
ما احتماليٍة عىل يتقاتلن فتيات وخمس الوالد، لخالفة يستعد أخ الفتيات، نحن يكُربنا أخ
إىل فقط تدفعني كانت بل قط، تُحبني لم التي والدتنا املنزل، ربة والدتنا بمودة للظفر
إنني حتى والجهد، الوقت بعض لربح تستعملها أُخرى دابة سوى أكن ولم خدمتها،
ملجالسة إيلَّ بحاجتها والدتي جْت تحجَّ فقد أخواتي، باقي خالف عىل الدراسة، من ُمنعت
املدرسة دخول من منعني هو إن وردية، بأياٍم والدنا وعدْت أنها أعتقد الصغرية. األخت
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تقول: سمعتها فقد والدتي، من بأمٍر الدراسة، مزاولة من الجميع تمكن بينما الفرنسية،
األرض. فوق دابَّة الجاهلة املرأة

املدرسية القاعة وأدخل الفتيات، أللحق خفية، املدرسة إىل ه التوجُّ إىل دفعني ما وهو
يبتِعْدَن القاعة، دخولنا فبمجرد والدتي، بأنانية أشبه صديقاتي وأنانية صديقاتي، مع
شعري ف وأُصفِّ باكًرا أستيقظ الباكر الصباح ويف ذلك قبل كنُت رهيب. صمٍت يف عنِّي
يفعلن، مثلما تماًما القاعة، يف مثلهن أجلس كنُت إنني حتى يفعلن، التي الطريقة بنفس
الفرنسية امُلعلمة تكتشف ال كي صباح كل إليه أجلس الصف آخر يف مقعد يل كان وقد
طريق عن ولو اسمي تذُكر أن أتمنَّى وكنُت الفتيات، بأسماء تنادي كانت وقد وجودي،
إحدى أشارك أن تمنَّيُت إنني حتى ِذكره، يمكنها اسم يل يكون أن تمنَّيت بل الخطأ،
وكانت حصل، قد ذُكر مما يشء ال لكن املدرسة، حضور من كلتانا فتتمكن اسمها الفتيات
تفعل وهي األحيان غالب يف تبكي كانت الخارج، إىل فتدفعني وجودي، تكتشف املعلمة
من ستتمكنني ما، يوًما ربما شعرك، ترسيحة تُعجبني جميلة، أنت يل: تقول وكانت ذلك،

بصعوبة). (تبتِسم الدروس مشاركتنا
كما ذلك، قولها تخيَّلُت لكنني الفرنسية، لُغتها فهم أو فهمها، من أتمكن لم بالطبع
بيِدها، تمسكت ما وكثريًا الكلمات، هذه تقول أتخيلها دوًما كنت األشياء، من كثريًا تخيلُت
خاللهما من أرصخ عينيها، أراقب فقط كنُت الخارج، إىل تدفعني وهي قط أبكي أكن لم
وأن تبكي، ال فتاة تدرس أن ستحبُّ امُلعلمة أن اعتقدُت اللباقة، بتلك تطردني وهي حتى
صديقاتي جميع إن ألدرس، أجتازه أن يجب وأنه يل، اختباٍر ليسسوى القاعة من إخراجي
أن وبعد بسنوات، املعلمة تلك وفاة بعد زمن، بعد اكتشفُت لكنني التجربة، بهذه مررَن
عىل ب توجَّ فقد البكاء، يف يوًما تكن لم املشكلة أن الحياة، هذه يف صديقاتي كل ماتت
كنُت يوًما، يُسجلني أن والدي من أطلُب ولم إخوتي، كل مع فعل مثلما يُسجلني أن والدي
املدرسة، حائط عند بالبكاء أكتفي كنُت وقد ذلك، منه طلبت أنا إن يرضبني أن أخىش
كان إن ا، حقٍّ يُحبني هو فهل إله، هناك كان إن وأتساءل، السماء، إىل أنظر وحيدًة أجلس
أحدهم مرَّ إن دموعي أمسح بردائي، ك أتمسَّ كنُت بكائي؟ يف يتسبَّب فِلَم ا حقٍّ ذلك يفعل
أشارك أن أودُّ كنُت ما أبكي، أنني يعتقد لكيال اللعب ُمدعيًة بالحجارة باللعب وأنشغل
تلك إىل يوميٍّا العودة يف أستمرُّ ثم لظهره، رؤيتي بمجرد للبكاء أعود وكنُت أحزاني، أحًدا
آداب عىل املدرسة تلك يف يكربن الفتيات كانت فيها، تطردني مرة كل يف أبكي املعلمة،
باسم غربية امرأًة العربية الفتاة من يجعلون الفرنسيون وكان العلم، أُسس وعىل الحياة
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لم التي السماء رؤية عىل أكرب البكاء، عىل املدرسة حائط عند أكرب كنُت بينما الحضارة،
أن أدعوه وكنُت مدرستي، يل يمطر أن ما، شيئًا منه أنتظر هللا، إىل أنظر ساكنًا، تُحرك

أقول: كنت فرنسية، ِمني يجعل
فقط إلهي الوقت، من ى تبقَّ ما عربيًة واجعلني الصباح، يف فرنسيًة اجعلني «إلهي،
اللعب عن سأتوقف الصلوات، من سأكثر أنني وأعدك صباًحا، املدرسة وأِلج ألخدعهم

لك.» وسأُصيل
من ى تبقَّ وفيما الصباح يف العربية، صفتي عىل فأبقى الخداع، يُحب يكن لم هللا لكن
معهن، أللعب الفتيات خروج وأنتظر الصغرية أختي أحمل املنزل، إىل أعود وكنُت الوقت،
لتصبح تكُرب أن الفتاة عىل أنه وأخربهن أتجرَّأ كنُت للمدرسة، دخويل عدم عن يسألنني كنَّ
نفيس، عىل أكذب عليهن، أكذب كنُت تتعلَّم، أن ال زوجها، تخُدم أن العائلة، تُسريِّ أن امرأة،
يوميٍّا القدوم يف تستمرِّين ِلَم «إذن بقولهن: منِّي يسخرن ثم هذا لقويل عيلَّ يضحكن وكنَّ

شقيقتها.» تحمل وأن باملنزل، تمكث أن املرأة عىل ُمجدًدا؟ لتُطردي املدرسة إىل
حزنًا، عيناي تمتلئ الكلمات، لتلك سماعي بمجرد فأتراجع قولهن، بعد ويضحكن
جزءٍ كل أحفظ الضاحكة، وجوههن إىل أنظر ثم حدث، ما عىل أُشهدها السماء إىل أنظر
تُشبههن، هي الصغرى، شقيقتي إىل رأيس أخفض ثم الغريبة، عيونهن إىل أنظر منها،
غريبة، رعشًة أرتعش مثلهن، وستبتِسم املدرسة، بنفس ستدُرس تكُرب، حتى سأحملها
الصغرية، أختي أحمل أركضوأنا املنزل، مدخل إىل أركضباكيًة كنُت وأبتِعد، أختي، أحمل
وجودي، أُنكر املنزل، مدخل عند يشءٍ كل أُنكر ثم ُمنتفختني، بعينني وحيدة هناك أجلس
أومن املدرسة، وأُصدق الوجود، عىل أتمرَّد يشء، بكل أكفر ثم الحياة، أنكر السماء، أُنكر
خالف وعىل الصباح، يف العودة إىل يدفعني ما ذلك وكان الوحيد، امُلخلِّص فأراها بامُلعلمة،
وكنُت أخرى، مرًة لرتفضني صباح كل إليها أحج فكنُت بامُلعلمة، فقط آمنُت البرش، جميع
وأحبُّ نحوي، يتجه ما بُعٍد عىل أخي أملح حتى شقيقتي أحمل وأنا املنزل مدخل عند أجلس
وكان عرشة، الحادية يومها أبلغ كنُت الكبري، أخي محمد، أخي عودة هو قلبي إىل أمٍر
دموعي، يمسح عني، ويحملها الفتاة مني يأُخذ إيلَّ، يجلس كان بسنتنَي، يكُربني محمد
املدرسة أن أيًضا أخربني التعلُّم، عن أبًدا يكُرب ال اإلنسان أن ويُذكرني الحساب، ويُعلمني
البيض، وعدد بالدجاج العمليات يُشبِّه كان عربي، بوجٍه يل سيقدمها وأنه تافهة الفرنسية
يف الحساب يل ويُمثل األشياء من تقدَّر ما إلحضار يتجه كان الفهم، عيلَّ استعىص وإن
والدي رصخة سوى تلك، فرحتي يقطع وال بها، أحَظ لم التي امُلعلمَة كان حقيقية، صورٍة
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منه آُخذ األبيض، جبينه عىل أخي أُقبِّل يشء، كلَّ فأرمي الخاص، حانوته يف ما بُعد عىل
وليس عيلَّ، ينادي هللا وكأنَّ جسدي، ُمنهكًة برسعٍة أركض والدي، صوَب وأتجه الفتاة
كنُت وملَّا الوحيد. موتي هو وكان يخشاه موت له كان للموت، كخشيته أخشاه كنُت والدي،
الزمن، من أنتظره أن منِّي طلب ما فأنتظر الباب عند إيلَّ يُشري كان الواسع، دكانه أبلغ
الحياة، أمور حول يتسامرون الشاي من حلقٍة يف إليه يجلسون الشيوخ من رفاقه كان
يف الدكان فيغادرون ألصدقائه، يبتِسم شموخ، يف يِقف كان ثم زمن، قبل تجاوزتهم حياة
ب، الخالَّ جمايل يمدح الشيوخ، سيد فتاة كوني يُهنئني يُهنئني، منهم البعض وكان عجل،
ال أنه يخربهم لهم يبتِسم جميلة، بابنة عليه َمنَّ الرب كون والدي يمدح اآلخر والبعض
لقاءه يُنهي والدي كان ليًال. له ع بالترضُّ سوى عليه أنعم ما عىل هللا يشكر كيف يعرف
لجعله يطويه الجلديَّ حزاَمه ينزع كان أتقدَّم، أن ِمنِّي يطلُب ثم لهم، املباركة بدعاء بهم
الرمادية العيون تلك حرضة يف يموت منِّي جزءٌ كان فأتقدَّم، إيلَّ ويُشري النصف، إىل أقرص
لم يديه، بني فيه أموت يوم هناك سيكون أنه اعتقدُت ما وكثريًا أتقدَّم، وأنا تُراقبني التي
حياتي، طوال راودتني ُمتفرقة كوابيس يف وتخيَّلُت والدي، يُشبه ال املوت أن أبًدا ر أتصوَّ
الكوابيس، تلك كل يف بوالدي أشبََه وكان السماء، إىل يحملني بيدي، يأُخذ املوت سيد أنَّ
بموتٍة أشبه عيلَّ، فيها ينادي رصخٍة كلُّ كانت إعدامه، ساعة ينتظر بسجنٍي أشبََه كنُت
يعبأ لم األرواح، تلك من واحدًة يقتل نداءٍ كل يف وكان كثرية، أرواح يل كانت أموتها، أُخرى
منه اقرتبُت لديه. عبدًة جعيل هو والدي يُجيده كان ما كل بل صغرية، فتاة مجرد كنُت إن
جسده من جزءٍ كل وجعل حاجبَيه (جمع جانبًا أختك ضعي رشيفة، يقول: وهو فرصخ

يتصلَّب).
والتي أحملها التي الدرع كانت والدي، وجه يف الوحيد املانع هو الفتاة، تلك حمل كان
انتقاًما تبكي أجعلها كنُت حمَلها، أكره كنُت عيلَّ يُنادي أن قبل سابًقا رضبي، من تمنعه
ردَّ أحاول تلك بفعلتي وكنُت األحيان غالب يف أقرصها اللعب، من فأحرمها حمِلها، عىل
الفتاة، تلك تكُرب أال أتمنى كنُت لحزامه حمله لحظة لكن غصبًا، منِّي أُِخذ اعتبار يل، اعتباٍر
ة بشدَّ بها ك أتمسَّ كنُت يرضبني، لكيال فقط أحملها وأنا حياتي من تبقى ما أخلد وأن
وكأنها مثيل، تخاف كانت خطر، يف حاملتها أن تشُعر كانت بدورها، تبكي وكانت وأبكي،
فال لها، حميل طول بعد بي روحيٍّا رباًطا كوَّنت أنها أو واألَلم، الخوف من شيئًا تشاركني
األرض وببلوغها أرًضا، أضعها وأنا الزمن يتثاقل أن أتمنَّى وكنُت أشعر بما سوى تشُعر
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رجليه إىل وأرتمي أقفز كنُت ، الفتيِّ وجهي إىل حزامه توجيه يف والدي يرشع أن وقبل
إياه. مناجيًة األرض، عىل الفتاة وتبكي أبكي بشدة، أقبلهما

ك (أتمسَّ سيدي يا سيدي، يا أرجوك، أنا بشدة)، (أبكي الحبيب والدي يا سيدي، أنت –
برجليه).

لنفسه يُتيح حتى بعيًدا عنه يدفعني وجهي، عىل يركلني كان بل بكالمي، يعبأ كان ما
ه (يُوجِّ رين تتأخَّ لقيطة، يا يقول: وهو ذلك يفعل إيلَّ، رضباٍت توجيه من يمكنه ُمتسًعا

عليك. أنادي وأنا رين تتأخَّ بقوة)، إيلَّ حزامه
(يرضب اإلصغاء؟ ستتعلَّمني متى لقيطة، يا يرصخ: وهو بحزامه مراًرا يرضبني ثم

توقف.) دون مراًرا
يرأف أن منه ُمطالبة أرصخ وأنا األرضية، تلك عىل مكان كل يف هربًا أتحرك وكنُت
ولدُت ألنني يُسامحني أن أرتكبه، لم خطأ عىل يُسامحني أن طغيانه، من يرحمني أن بي،
برسعة أكُرب لم ألنني يُسامحني أن كاهله، عىل ثقل أنني يشُعر ألنه يُسامحني أن ببيته،
لم ألنني يُسامحني أن واألهم أموت، كي للعادة خارقة برسعة أكُرب لم ألنني أو ج، ألتزوَّ
ليُظهر فقط ذلك يفعل كان ولكنه ندائه، عىل يوًما ر أتأخَّ لم أنني بيد كمحمد، صبيٍّا أُولد
ُحبه عن منه تعبريًا يُعذبني أنه أعتقد كنُت األحيان غالب ويف قوته، مدى جربوته، مدى يل
رضبي وكان رومانسيٍّا والدي كان يوم، كل برضبي لها ُحبَّه فيذُكر تكرهني، التي لوالدتي
تِقف والدتي أراقب األرض عىل وأنا يرضبني كان يعرفها، التي الوحيدة الرومانسية هو
الرجولة رضباته يف ترى ذلك، يفعل عندما له حبٍّا تزداد كانت ذلك، عىل تُشجعه الباب عند
والديَّ ألنَّ بل أَُرضب، ألنني ليس أبكي، وكنُت أخرى، مناسبٍة أي يف لها يريها لم التي
فرًحا، أبكي كنُت بهما، الخاص الجنس هو رضبي وكأن رضبي، عرب الُحبَّ يتشاركان
عىل بعضهما، يُحبَّان والدان لدي أنه فيها أشُعر التي الوحيدة اللحظات تلك كانت وقد
والدتي، به أخربتني ما الرضبات تلك ي تلقِّ أثناء وتذكَّرت األوقات، من ى تبقَّ ما خالف
نتاج كانوا إخوتي بقية وأن والدي، مع تشاركته ُحبٍّ نتاج كان محمًدا أن يوًما أخربتني
أختي إىل رأسها تدير وهي تُجيب كانت عنِّي، أسألها كنت وملَّا بها، متزوج رجٍل شهوة
(تُمشط أخرى مرة تسأليني وال جمَعنا، ُكرٍه نتاج أنت … أنت شعرها: تمشط الصغرية
أرصخ وكنت إيلَّ)، تلتِفَت أن دون (من قادمة أنني أخربيها جدتك إىل تحرَّكي أختي)، شعر
حتى سيدي، يا املغفرة املغفرة، رجليه)، (أُقبل سيدي يا سيدي، يا يرضبني: هو بينما
والحب املودَة له أُظهر كنُت ظهري عىل امُلتتالية الرضبات تلك عن الناتج األلم ولشدة إنني
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أُحبك، أنا بابا الرأفة، سيدي يا قوة)، بكل (يرضب أُحبك أنا سيدي يا والدي، يا أقول: وأنا
بابا. يل اغفر

بابا. (أرصخ):
يقول: وهو رضبي، يُنهكه كان ما، ركٍن إىل فيجلس ليتَّجه رضبي من ينتهي وكان
لقيطة يا الحيوان، يفعله ال ما بي تفعلني هذا، بي أتفعلني أنت، حقرية وألبسك، أُطعمك
… أو التَعب)، جرَّاء بصعوبٍة (يتنفس بك يهتم أو غريي، سيُطعمك أحًدا أن أتعتقدين
الغفران، منه أطلب وأنا أُقبلهما، رجليه عند أجلس كنُت بل أُجيبه كنُت ما الزانية، ابنة
أنني وهو ارتكبته، الذي الوحيد الخطأ خطئي، عىل يُسامحني أن يف أمًال إليه، ع أترضَّ
ُمتمسكة وأنا ورهبة، خوف يف إليه أنظر وكنُت له، كابنٍة ُولدُت أنني الحياة، بهذه ُولِدُت
ذلك نار يُطفئ وكان غيًظا عيناه تلتِهب كانت حاقدة، بعنٍي إيل ينظر كان البيضاء، بعباءته
تقبيل عن في توقَّ جسمه: حول حزامه يرجع وهو يل يقول ثم االستغفار، ببعض الغيظ

الغبار. مأله فقد الدكان واكنيس الكنس)، مكان إىل (يشري قَدمي
فيُعيد موضعها، س تحسُّ أخىش وكنُت الرضبات، تلك بنسيان حتى يل يسمح يكن لم
جسدي بنزيف أهتمُّ ألنني وليس تنزف، جسدي من األماكن تلك كانت إن رؤية أو رضبي،
تُخرج آخر، بحزاٍم والدتي فتُمسكني املنزل إىل فأعود لبايس الدم يُلطخ أن أخىش كنُت بل

بالكدمات. امليلء الهزيل جسمي عىل بوالدي جمعتها التي السنوات غضب
الحزام). تجهز وهي (ترصخ ثوبك أفسدِت –

رأيس)، ألحمي يدي وأرفع املنزل زوايا إحدى يف (أنكمش ذلك فعل من هو والدي –
ترضبيني. ال أرجوك

هنا تعاَيل (ترصخ)، تنزيف أن بك يجُدر فال ثوبك ينظف من أنا دمُت ما حقرية يا –
حقرية. يا

يكتفي هو كان بينما يشء، كلَّ لوالدي أرتِّب بأكمله، الدكان كنس إىل أسارع وكنُت
أن فيه أكتشف كنُت الذي الوحيد الوقت هو ذلك كان ربما الصغرية، شقيقتي مع باللعب
بمزيٍد الدكان أكنس أبتِسم، أختي، يُالعب وهو أراقبه أن أحبُّ كنُت حنون، شخص والدي
وكانت أنا، يُقبلني أنه أشُعر يُقبلها، وهو والدي بحبِّ أشُعر أختي عرب وكنُت الحب، من
ُحجتي كانت أحملها، وأنا حياتي تشاركني كانت مثلما الحب، أشاركها كنُت لحظتي، تلك
أنني لدرجة كثريًا والدي أحببُت بعمرها، كنُت ملَّا األقل عىل يُحبني، كان والدي أنَّ الوحيدة
حتى والدي، أحببُت أخذتها، رضبة آِخر من عديدة سنواٍت بعد وفاته، يوم ألسبوٍع بكيُت
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إىل ووالدتهم إخوتي سارع بينما معي، يحُدث ما عليه أقصُّ قربه من بالُقرب بقيُت أنني
ك أتمسَّ كنُت التي البيضاء عباءته يمنحوني أن منهم طلبُت أنني أذكر تَرَكه. ما كل تقاُسم
ملَّا املوت فراش عىل وهو بذراعه تمسكُت أنني وأذكر يرضبني، كان حينما صغري يف بها
الوالد هذا منها حَرَمني ابنة العالم، هذا يف مكانها أجهل وحيدة بابنٍة كنت األربعني، يف كنُت
يف امُلغادرة الجميع من طلب قد كان فيه، الحب ليتعلم مكان آخر، مكاٍن إىل ه يتوجَّ الذي
ف يتأسَّ لم لحظاته، آخر يف وحدنا نبقى أن ، يديَّ بن يموت أن يودُّ أنه أخربهم له، ليلٍة آِخر
أخربه وكنُت شفة، ببنت ينبس لم ذلك، نيس قد كان الكالم، بارش حينما بي فعل ما عىل
صعوبة بصعوبة، الكلمات يُخرج كان طبيعته، أحببُت أنني فعل، مهما أُحبه كنُت أنني
امُلفضلة فتاته كنُت وأنني حياته، طوال عنِّي ريض أنه وأخربني الرضبات، لتلك تحميل

رشيفة. يابْنتي، يل، اغفري قوله: من وأكثر سعيدة، سأعيش أنني أيًضا أخربني دوًما،
يشء، كل فيه يقتل كان إنه حتى ذلك، بإظهار له يسمح لم املوت أنَّ إال يبكي، كان

كلماته: وتتباطأ يقول ووالدي منه، فرَّت دموٍع سوى املوت ينَس لم
اغفري، اخرتاقهما) تحاول الكلمات وكأنَّ عينيه (يفتح اغف… … ابنتي «اغفري
ُمالمسة بمجرد الكالم عن وتوقف رهيب سكون يليه اختناق صوت (يُصدر رشي… رشيفة،

وجهه.)» تسند كانت التي ليدي الدموع
يُكنه الذي الكره بقْدر تمقتني كانت التي والدتي حتى يشء، عىل يوًما والدي ألُْم لم
إخوتي إخوتي، بقية عنها تخىلَّ قد كان وحيدة، بمنزيل تُوفيت هي حتى للفرنسيني، والدي
بإحساٍن إحسانها سريدُّون أنهم اعتقدت فقد يدرسوا، أن عىل بشدة هي حرصت الذين
سوى الِعلم يكن ولم والدتي، ُحب إال يشء، كل علَّمتهم الفرنسية املدرسة لكن ُمضاعف،
كانت ما وأنها والدي كرَهْت كم تُخربني وهي يديَّ بني وتُوفيت منها، لينفروا أخرى حجة
تغتاب وهي ماتت غريبة، ميتة ماتت والدي، تكره وهي ماتت لقد يرضبني، أن تُحب
يوًما أكتشف ولم جميًعا، كُربنا أين املنزل ذلك يف بسالٍم عشُت ما امُلفضلة. ابنته عند والدي
وأحببته بسنتني، يكُربني صبي أحبَّني حينما عرشة، السابعة بلوغي بعد إال املحبة معنى
أمسكه بعدما التعذيب، حصص يف فقدناه الذي أخي محمد، بأخي يُذكرني كان ألنه فقط
الفتاة إن يوًما يل قيل وقد مثله، إيلَّ يحنُّ كان الثوار، رسائل ينقل ما بمكاٍن الفرنسيُّون
هو أحبَّني وقد أخي، يُشبه صبيٍّا أحببُت فقد أفعل، لم لكنني والدها، يُشبه شخًصا تحبُّ

هذا. ليومنا أجهله زلُت ال ما، ليشءٍ بدوره
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أن للحظة ولو أعتقد لم ذلك، يف يوًما أطمع أكن لم غريب، بزواٍج هذا حبُّنا ُكلِّل وقد
ُمحب، إىل والدي ل تحوَّ وفجأًة املحاقد، تلك عىل سيقيض بزوجي جمعني الذي الُحب هذا
مضت، سنة عرشة سبع منذ مرة وألول ج، تتزوَّ لها ابنٍة أول كنُت بشئوني، والدتي واهتمت
وكان الطيبات، من ع تنوَّ ما إيلَّ تحمل أسبوع، يف مرًة تزورني كانت بي، الجميع اهتمَّ
حبيبي َزوجي يكن لم القرية، أمور يف ويُحدثه بُقربه، فيجلسه زوجي عىل يحن والدي
والدي أحبَّه وقد عامل، مجرد كان لقد نسبي، عىل ليطغى نََسبه كان وما ثرية عائلة من
الدوام، عىل يُضحكني كان بيديه، يصنعها سعادة يل ليحِمل وهناك هنا يقفز كان لذلك،
يخفض سؤايل، من يخجل كان تُحبني، ِلَم دوًما أسأله وكنُت أحالمي، يف أراه حينما حتى
يخىش كان أنه أعلم وكنُت يكذب، كان السؤال، عن اإلجابة يعرف ال بأنه يل ويقول رأسه،
عيوني يُحب بأنه يُخربني أن ضعيفة، تُه حجَّ تكون أن أو ُمقنعة غري إجابته تكون أن
كان تلك، مودته فأُنكر األسود، شعري لون يُحب أنه يُخربني أن أو ُحبه، فأرفض البنية،
أنه قال هو لو سأكتفي كنُت أنني يجهل كان لكنه يل، كاٍف غري يقوله ما يكون أن يخىش
سترسي األمور أن بدا مرٍة وألول حياتي، أيام أجمل جانبه إىل أمضيُت وقد فقط، يُحبني
سواي، بأحٍد تُبايل ال جنة الخاصة، جنتي آدم، منها أُخِرج التي الجنة كان يُرام، ما عىل
كنُت السالح، حياة اختاروا من أصدقائه عن يل يحكي املتواضع بيتنا إىل يعود ملَّا وكان
هو إن عائًقا أكون لن وأنني الحياة، تلك واختار يوًما ذهب هو إن سأنتظره أنني أُخربه
الرجال، تفكري كيفية أعلم كنُت حدث. مهما بطيل سيكون أنه األيام، من يوٍم يف املجد أراد
باملجد، سوى يرضون ال فإنهم عاشوا، ومهما دوًما، بشهامتهم كون يتمسَّ العَرب ورجال
التي العائالت أسماء ترشيف هو العربية، القرى كباقي قريتنا، رجال يُهمُّ ما أهم كان
يقِرتب كان يشء، كلَّ يرفض كان ذلك، يرفض كان الحبيب زوجي لكنَّ منها، ينحدرون
امُلنتفخ بطني عىل يَده يضع ُحب، يف زفريَه استنشق وكنُت بُحب، وجهي يف س يتنفَّ منِّي،
ِمني، يسلُبِك لم دام ما أحًدا أحارب ولن وطنهم، أجل من يحاربون هم هدوء: يف يل ويقول

له. أهتمُّ الذي الوحيد الوطن أنت
أن أخىش باكية: أقول وأنا أعانقه فقط كنُت كلماته، أُساير أن بمقدوري كان وما

األيام. من يوٍم يف ترتكني
بيني الوحيد الحاجز بطني، ينخفضليُقبل الدموع، من ببعٍض يُشاركني بدوره كان

أحالمي. يف حتى أتركك لن يقول: وهو طفلته، وبني
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الطفلة إىل هدوءٍ يف أتحدَّث الطيني، النار موقد ُقرب جالسة أنا وبينما األيام إحدى ويف
وجهي س وتحسَّ جلس منِّي، اقرتَب الحبيب، زوجي دخل شعري، ط أُمشِّ وأنا بأحشائي
بطني إىل تحدَّث ، قطُّ يُقبلني لم وكأنه بشدَّة قبَّلني األخرية، للمرة ذلك سيفعل وكأنه
بيدي يُمسك وهو يل، وقدَّمه النقود من كيًسا أخرج ُمخيفة، بطريقة سعيًدا كان كالعادة،
وحينما الشتاء، كل هذا سيكفيك يل، عرضجيد إنه عمًال، وجدُت لقد حياتي، وقال: بشدة
ُدكاني سأفتح كثري، بماٍل وعدوني لقد باملدينة سأعمل األبد، إىل القرية هذه سنُغادر أعود

األبد. وإىل املشئومة، القرية هذه وسننىس هناك، الخاص
كلمات لسماعنا بأحشائي قدمها حركت طفلتي إن حتى قوية، رهبٌة لحظتها تملَّكتني
حية، سيأكلونني هنا، بي سيحلُّ ما أعرف ال ترتكني، ال أرجوك، تذهب، ال وقلت: والدها

ابنتك؟ عن ماذا
العمل وأن تتعلَّم، أن ابنتنا عىل أنه أخربني بأهدافه، أقنعني ا، جدٍّ ُمقنًعا كان لكنه
مرة تقدَّم سيعود. بأنه وعَدني ثم الصغرية، مستقبل بضمان ل سيتكفَّ به سيقوم الذي
أنا سأعود، وقال: ضحك به، التصقُت شفتي، يرتك ال أنه لو تمنَّيت بشدة، وقبَّلني أخرى

أُحبُّك. سأعود، حياتي. أعدك
إيلَّ). أخرى مرًة (أمسكته تذهب ال –

سأعود. األخرية)، قبلته (قبَّلني أُحبك –
املنزل، وغادر شفتي ترك يُمزقني، بوجٍع أحسسُت حتى، يُغادر أن قبل إليه واشتقُت
أنه الحياة، مدى سُرتافقني لعنة ابنتي، وعىل عيلَّ لعنة للمنزل مغادرته أن حْديس أخربَني
فقط ألنه عودته، أنتظر أن أو أثق، أن يجب كان ما أنه يُغادر، أن له أسمح أن يجب كان ما
يُقدمها وردٍة عن بحثًا األرض يجوب عامل مجرد كان القَدر، يكن لم هو الحبيب، زوجي
اختفى قط. والُدها يُعد لم الحبيبة، ابنتي وُولَدت الشتاء مرَّ محله، يف حْديس كان ليًال، يل
ليلة، كل أحضنها جانبي، إىل أبقيتُها ما لطول اختفت، ثيابه رائحة إن حتى الوجود، من
والدي تقدَّم فقد األيام، تلك بعد ُمجدًدا أموري وساءت الذكريات، من فيها تبقى ما أشتمُّ
القرية، شيوخ من شيخ ابن وكان الشابُّ اشرتط وقد القرية، من الشبان أحد إىل بخطبتي
فقد حفيدته، ه تهمُّ لم ذلك، من بيشءٍ ليهتمَّ كان ما ووالدي معي، ابنتي تعيش أال اشرتط
االحتفاظ لك يجوز وال الشيطان، ابنة تلك بابنتك، ليست تلك بقوله: مراًرا يذكرني كان

وتركك. ذهب الذي الشيطان بها،

65



تحريكه يمكن ال الذي الرجل

كان وهكذا، العالم هذا يف ما مكاٍن يف أخفاها بل بها يحتفظ لم ِمني، أخذَها ثم
نسيتُه، وما ألنساه، الزمن سوى شيئًا يل يرتك لم عيلَّ، زوجي بصمة حتى سلبني قد القَدر
معه، أتفاعل أن دون الثاني زوجي فيها يُالِمسني كان التي الليايل نسيُت يشء، كلَّ نسيت
إحدى يف تُويف أنه نسيُت حبيبي، عن بحثًا بعيًدا بروحي وأطري جسدي له أُقدِّم كنُت
نسيُت وقد سنة، بأربعني يكُربني بشيخ أخرى مرًة زوَّجني والدي أن ونسيُت املعارك،
تزوَّجُت أنني نسيُت الغريب، بيته فراش يف يُجامعني وهو قلبية بسكتٍة الشيخ ذلك وفاة
ومع األول، بَزوجي سنوات بعد ذكَّرني زوج بشدة، أحبَّني آخر رجٍل من الرابعة للمرة
ربما الحب، من آخر بلون أحببته، لكنني حتى، أُحبه كيف ونسيُت أحببتُه الوقت مرور
يبَق ولم حياتي، من ى تبقَّ ما اللعنة تلك تابعتني نحس، مجرد حياتي كانت عليه، أشفقُت
الرابع الزوج ذلك حتى وحيدة، حياتي وأتممُت مرات أربع تزوَّجُت قط، رجل جانبي إىل
إىل الزوج هذا يبقى أال والدي أقسم فيه، رضبني فيوم الذهاب، قدُره كان أحبَّني الذي
رضبني، زوجي ألن فقط يُطلِّقنا، أن يِجب ال أنه وأخربوه القرية رجال حوله التفَّ جانبي،
العادي من أنه أخربوه قراره، عن ليرتاجع فقط قَدميه ليُقبل انخفض بعضهم إن حتى
قط؟ امرأتك ترضب ألم شيخنا يا قال: الشبان أحد إنَّ حتى زوجته، الرجل يرضب أن
قسًما وأقسم الشاب، ذلك أسنان أسقط قد والدي كان الشاب) ل تدخُّ الشيوخ (استهجن
سأسجد فإنني يُطلقها، لم إن وقال: قراره بإيقاف امُلطالبة عن يرتاجعون الرجال كل جعل
أنهم وأخربوه املطالبة، عن والشيوخ الرجال وتنازل الغرب). إىل بعصاه (وأشار غربًا هلل
(تعالت ُمجدًدا ج وستتزوَّ ستكُرب الفتاة وقالوا: يكُفر القرية شيخ يجعل بيشءٍ يسمحوا لن
إىل يتَِّجه أو ج وسيتزوَّ النساء يعامل كيف سيتعلم وابننا القول)، عىل موافقة األصوات

إسالمه. عىل القرية شيخ يحافظ أن األجدر لكن السالح، لحمل الجبال
يُعد لم سنٍّا بلغُت أنني والدي رأى وقد حبيبي، لعنة األول، زوجي لعنة تلك كانت
لعنة، الفتاة تلك تزوِّجها، ال تُخربه: والدتي سمعُت وقد يُهم، آخر رجٍل من تزويجي فيها
لعنة، إنها شيئًا، مشاركتها يودُّ رجًال أرى وال يموت، أو يختفي رجل منها اقرتَب وكلما
أخذته ومحمد األمور، هذه عىل كُربَت قد أنت تخُدمك، دْعها الدكان، أمور يف تساعدك دعها
من ى تبقَّ ما وأمضيُت البداية. من قدرها ذلك كان لقد عنك، بعيًدا فمات وعزتك شهامتك
األول زواجي عىل مىض قد كان الحبيب، زوجي أبكي البسيط، بيتي يف وحيدًة أبكي األيام
بداخيل األنثى تلك قتل من تمكنت الفتاة، تلك قتل من فيها تمكَّنُت سنة، عرشة خمس

الحياة. نسيت … ونسيت
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لُغتها، العربية تلك عن ابنتي تعلمت لقد نائمة، كانت ابنتي، إىل والتفتت املدونة تلك أغلقت
أحَكَم كانت سعيًدا، اإلنسان يكون أن معنى أيًضا عرفت الشقاء، ألوان من لونًا وتعلمْت
الغريبة، القَدر ألعاب فهمت هي ذلك، فوق ما أمور يف منها أحَكَم البرشوكنُت أمور يف منِّي
العربية، العجوز تلك أُنقذ أن يجب كان الوجود. تكَره لم ما، ولسبٍب القَدر، تكَره لم لكنها
دقيقٍة إمضاء عىل املوت تُفضل كانت فهي إنقاذها، بعَدم أنقذتُها أنني علمُت اآلن لكنني
أن لها كيف مراًرا وتساءلت القصة، تلك إتمام بإمكاني كان ما الكوكب، هذا عىل أُخرى
عىل تتمرَّد أال لها كيف واألهم، الحياة؟ تلك تعيش أن ترىض أن لها كيف ذلك؟ بكل تقبل
حينما مدة، قبل قصتها، قرأُت أن وبعد اآلن، أهتم أنا شيئًا، تذكرُت ثم الُعليا؟ السلطة تلك
وسيلًة كانت فقط، إنقاذها أودُّ كنُت أمَرها، يُهمني يكن لم امُلرشد، جانب إىل أجلس كنُت
عىل كإنسان، تُهمني لم ألعابه، إيقاف عىل قادر أنني له أظهر أن فقط، القَدر إلغاظة
مثلما القصة، هذه أجهل كنُت كلها، قصتها كتبت هي وها لها، ت اهتمَّ التي ابنتي خالف
يشءٍ أجل من يحاربون هنا منهم بعًضا أن املؤكد ومن الركاب، هؤالء كل قصص أجهل
بعقيل ب وترسَّ العربية، تلك عانت مثلما ما يشءٍ من يُعانون أنهم أو أنا، أفعل مثلما ما،

جديد: فكر
كان وما استعبادنا، يف الُعليا الهيئة لتلك عظيمة ُحجة لهو األمور لحقائق جهلنا «إنَّ

البرش.» فوق ملا عباًدا جعلنا ما هو للبرش جهلنا الكثري، نجهل ألننا نتمرَّد أن يجب
سوى علينا فما بكثري، أقرَب كان املنزل، إىل ه لنتوجَّ ابنتي رفقة ونزلُت الباص توقف
املنزل، إىل ابنتي ركضِت صباًحا، به جلسُت الذي باملقهى مروًرا مرتًا عرش خمسة السري
تِلَج أن يجب أنها فكرت هي ربما أو جانبي، إىل تسري أن أو تُحدثني أن تودُّ تكن لم
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من نفسها تُنقذ وهكذا أُزعجها، ال حتى نائمة، أنها وتدَّعي نفسها، عىل وتُغلق غرفتها
املدوَّنة تلك أراقب وأنا خطوات يف تقدَّمُت به. أحيطها الذي اإلزعاج ومن لها ُمجالستي
ذلك من إال املساء هذا فارًغا كان املقهى، إىل وعٍي دون ومن ذلك بعد والتفتُّ الزرقاء،
وعىل الكريس إىل يستند كان الفارغة، الكأس تلك يراِقب وحيًدا، هناك يجلس الذي امُلرشد،
كان نحَوه، أتقدَّم أن وددُت تفكرٍي بعد املدة. هذه كل هناك ليجلس ماًال دفع هو األرجح
الرسالة تلك تذكرُت الثانية، للمرة تذكرتها زوجتي، لحظتها وتذكرُت إليه، يدفعني ما يشءٌ
أنها كلماتها عرب أحسسُت عنها، غريبة بكلماٍت يل خطَّتْها وقد ِمني، املال فيها طلبَْت التي
الفتاة تلك إليها عادت لقد تزوْجنا، ملَّا بداخلها انطفأت التي النار ُمجدًدا؛ النار تلك أوقدْت
بداخلها، الفتاة سيُحرك أنه حياتها، سيُعيد الطائرة ُمحرك أن أعَلم أكن لم أحببتُها، التي
كثريًا، سيُغريني مني، طلبَتْه الذي املال أنَّ رسالتها يف ذكَرْت وقد الجليلة، النار سيُشعل أنه
أنَّ أيًضا يل كتبَْت لقد بداخيل، الذات أكتِشف سيجعلني أنه األيام، من يوٍم يف األقل عىل
يمكن ال رجًال بي أنَّ الناس، قَدر ُمحاربة عن أتخىلَّ وأن أُحاربه، أن يجب قَدر بداخيل
ال ألنه ليس بداخيل، ثابتًا يستقرُّ الذي الرجل يُغري ال أعرفه الذي القَدر أن يُحركه، أن ألحٍد
البرش يُغري القَدر التغيري، ذلك أختار أن ذلك، بنفيس أفعل أن يودُّ ألنه بل ذلك، عىل يقدر
فمجرد أنا أما إليه، يتقرَّب من يُفضل هو يل، يهتمَّ لن لذا أومن، ال أنا به، يؤمنون الذين
يهتم أن له فكيف أسرتاليا، يف بغابٍة شجرة جذع عىل فراشة أو امللوك، بوادي أخرى حجرة

لوهلة. بكالمها وفكرُت تحريكه؟ يمكن ال رجل بداخله لديه ببرشي
؟» سأتغريَّ هل أُِحب؟ ما سأقتُل هل بداخيل؟ الذي الرجل ما يوًما سأقتل ا حقٍّ «هل

هل للزوال، عبد يشء كل الوجود، هذا عىل فاٍن يشء كل ، التغريُّ له ُمقدَّر يشء كل
يف مدرسٍة ببناء قامت هي ربما اآلن، من شهٍر قبل ذلك كان املال، أقرضتها أنا إن سأتغريَّ
كواالملبور يف الدير بني املقدس الرابط أجد ولم كواالملبور، يف قديًما ديًرا مت رمَّ أو النيبال،
هو التغريُّ لهذا أهتمُّ يجعلني الذي الوحيد السبب أنَّ مع حياتي، عىل سيطرأ الذي والتغريُّ
؟ أتغريَّ أن يُمكنني مًدى أي إىل سأُصبح؟ فماذا ُت تغريَّ إذا للتساؤل، يدفعني الذي الفضول
آخر، شخًصا أصبحُت أنا إْن سأرىض هل املخاطر؟ تلك كل النتائج؛ تلك بكل سأقبل وهل
ُمرعبًا. ذلك يف التفكري وكان نفسه؟ القَدر رصُت أنا إْن سرُيضيني هل أو يهتم، شخًصا
ألرسل دفعتني ما هي الرعشة تلك أن وأعتقد الرسالة، تلك أقرأ وأنا رعشٌة وقتها تملَّكتني
يجب كان وببساطة ألنه كلها؛ ُمدخراتنا حياتي، طيلة جمعتُه الذي املال لزوجتي، املال
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أن أو الحياة، هذه قطيع يف آخر فرٍد مجرَّد أصري أن إما يشء، بكلِّ أخاطر أن أُراهن، أن
من تحريكه يمكن ال رجل فبداخيل أنا، قَدري بي، الخاص القَدر نفسه، القَدر إىل ل أتحوَّ

كان. قَدٍر أي طرف
ُمجدًدا وأخرج يل، ابتسم بل ذلك، يرفض لم جانبه، إىل وجلسُت املرشد من اقرتبُت
ما أُفِهَمه أن بإمكاني كان ما بأخذها، يُقنعني أن حاول صباًحا، رفضتُها التي النقود تلك
أن منه وطلبُت العربي النادل إىل وأرشُت العربي، كالمه أفهم أن بإمكاني كان وما أقول
إىل بحاجٍة لسُت أنني أخِربْه النادل: من وطلبُت الزرقاء املدونة وضعُت جانبنا، إىل يجلس

جانبه. إىل أجلس أن أودُّ فقط أنا املال،
إىل تحدَّث ثم يل، وابتسم ماله امُلرشد أرجع قلت، بما العربي بلسانه النادل وتكلَّم
لك أُقدِّم أن تودُّ هل يل: وقال حديثه برتجمة قام النادل لكن يقول، ما أفهم أكن لم النادل،

شيئًا؟
اآلن. لك قاله بما فقط أخِربْني شكًرا، ال –

هذا بخدمتك قمُت أنا إن ُمحرتًما مبلًغا يل سيدفع أنه أخَربَني يل: وقال النادل ابتسم
هنا. بقائك أثناء املساء،

ُمرتجم. إىل وسأحتاج إليه، أتحدَّث أن أودُّ أنا –
لن وأعود، األمور بعض من سأنتهي رجاءً، انتظرني حسنًا، وقال: مكانه النادل وقف

دقائق. سوى مني تأخذ
جلسُت بينما املقهى، إىل دخل ثم قليًال بالعربية ثه وحدَّ ُعمر اسمه صبيٍّ عىل نادى ثم
لحظٍة كل يف وكأنه ُمبتسًما رأسه يهزُّ مرٍة كل يف وكان ويُراقبني، أُراقبه امُلرشد إىل أنا
ذلك، يطلُب لم فهو الغريب، هذا إىل أجلس أنا ِلَم أعرف أكن لم جانبه. إىل بجلويس يرحب
أن الراقية الطبقة من بفرنيس دفع الذي السبب عن لسألني التساؤل بمقدوره كان ولو
أمام انضمرت الفوارق تلك كل وكأنَّ يل، يبتِسم جلس بل يفعل لم لكنه جانبه، إىل يجلس

اإلنسانية. جميًعا؛ يشملنا الذي الوحيد االنتماء
جلس ثم الطاولة، عىل األمور رتَّب الشاي، صينية يحمل وهو النادل تقدَّم مدٍة بعد
ستقتله هذه وأن طبيب أنني أخربته سيجارة، عيلَّ عرض ثم الشاي، لنا قدَّم جانبنا، إىل
البرش، ويُميت يُحيي الذي هو الربَّ إنَّ يل وقال سيجارته يُشعل وهو ضِحك قريب، ا عمَّ
وأخربه مريًضا، كان إن اسأله له: قلُت بل تلك بفلسفته أعبأ لم صغرية، سيجارة وليس

هنا. من بالُقرب عيادة أملك أنني
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لكنني له قاله ما أفهم لم إيلَّ، أشار ثم قلت، بما وأخربه د امُلرشَّ إىل برأسه النادل اقرتب
ليس إنه يل: النادل قال امتنانه، عن ُمعربًا بيِده أشار ُمبتسًما، يرُفض العربي امُلرشد رأيُت

ذلك. لقاء املال عليك يعرض وهو ذلك، أردَت إن املساعدة، إىل بحاجٍة ولكنه مريًضا،
استطعُت إن وربما لكالمه، أُصغي أنني النادل وأخربُت جيًدا، امُلرشد عيني يف نظرُت
ه يقصُّ ما يل يروي ورشع كالمي، ترجم قد النادل كان مقابل. دون من سأساعده فإنني

املرشد.

سابقة حياة يف أو اآلن من زمن قبل

يف كان ألحد، كعبٍد يوًما أُولد لم فأنا هذه، حياتي أملك وكنت نفيس، عىل سيًدا كنُت …
اسم يل كان لها، أهتم لم عائلة به، عائلة يل كان يل، طوبي َمنزل األماكن وبأحد مىض، ما
األقل عىل لكن العرب، وسط شأٌن له يكن لم اسم ُحر، رُجل اسم العالوي، محمد أيًضا،
قراره يملك ُحر، رجل هو عندنا الرشيف والرجل رشيف، كرجٍل إيلَّ ينظرون العَرب كان
من عليها أُحَسد بقوٍة الربُّ عيلَّ منَّ فقد يشء، بكل أشتغل كنُت وقد اختياره، كلمة وله
وكانت رحالت يف وتجولُت اًال، حمَّ عملُت عمل، أي يف جسدي يَُخنِّي فلم الرجال، أقوى قبل
يدي، بصنيع العرب سكان افتخر وقد أيًضا، راعيًا وعملُت عنه أخذتها والدي، مهنة تلك
تسابقوا وقد العرب، أسياد كل بني أمتلكها التي واملروءة الرجولة صفة اشتُِهرْت وقد
أعلم كنُت وقد الصعاب، أيامهم يف إيلَّ لجئوا الفرنسيني بعض إنَّ حتى بخدماتي، للظفر
وقد بَدوره، اًال حمَّ كان والدي، مع الصحاري ُجلت وقد كلها، األرايض بخبايا صغري منذ
بل به، نرتبط بيت لنا يكن لم رحالت، يف الصحراء إىل نتَّجه جانبه، إىل طفولتي أمضيُت
بمنزل، ليس ربَّتِِه دون من املنزل أن والدي أخربني فقد واحد، لنا يكون أن يجب يكن ولم
جعله حزنًا عليها حزن والدي وأن إنجابي، أثناء يت تُوفِّ والدتي أن طفولتي منذ علمُت
يقول: كان سابًقا، به عاشا الذي املنزل عن أسأله كنت وملَّا يوًما. جمعهما الذي املنزل ينىس

به. تنتظرنا هناك هي والدتك، مع السماء إىل ُرفع منزلنا إنَّ حبيبي، بُني،
دهر بعد سنشيخ أننا أيًضا يُخربني كان القريبة، النجوم أحد إىل بيده يُشري وكان
وأن كلها الدنيا منازل أنىس أن مني طلب وقد واملنزل، والدتي أين الجنة يف بها ونلتحق
املنازل كل إىل األرايض، كل إىل األشياء نحِمل أن رحالته، يف مًعا نشيخ أْن رفقته، ل أتنقَّ
إليها األدوية نحِمل أن املنازل، تلك عىل الحفاظ عىل اآلخرين نساعد أن بها، نعيش لن التي
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إىل ل أتنقَّ وأنا أُشدِّي وبلغُت السماء، إىل املنازل رفقة يُرَفْعن لكيال املنازل، ربَّات لحماية
أن بعد الرحالت، بإحدى والدي يُتوىفَّ أن األقدار شاءت أن إىل زمن، ذلك ومىضعىل جانبه

الرحالت. كل بني من رحلٍة أفضل إنها يقول: وهو يدي بني احترض ميًال ٣٤٠ ِرسنا
رحلٍة أفضل تكون كيف تكذب، أنت أقول: وأنا جبينه أُقبل وجهه عند أبكي كنُت

ها. تُتمَّ أن تستطيع ال وأنت
الرحلة. هذه عن أتحدَّث ال أنا بُني –

أتحدَّث وقال: القريب النجم إىل أنظر وجعلني السماء، إىل الضعيفة بيده وجهي أدار
رحلة. أفضل إنها هناك، إىل رحلتي عن

أبي. أرجوك، توقف، –
باملنزل. ووالدتك سأنتظرك بُني، قويٍّا كن ششش، –

سنُجهز قال: روحه شمعة تنطفئ أن وقبل األخرية األنفاس منه يأخذ واملوت ضحك
بيننا. هناك، تكُرب سنراقبك ثم غرفتك، لك

والٍد عن بحثًا البالد بعدها وُجلت به، يليق دفنًا دفنتُه وقد يوًما، كلماته أنَس لم
إحدى إىل الفرنسيني أحد رافقُت وقد يل، والٍد من كان الحياة هذه يف تعلمته ما فكل آخر،
املرات، من كثرٍي يف معنا ارتحل وقد جيدة، معرفًة والدي يعرف كان يعرفها، التي الُقرى
فساد وسط سيختفي مثيل شابٍّا أن رأى قد كان املرات، تلك إحدى يف والدي تُويف أن إىل
كانت يُنقذني، أن — املنطق من رآه ما حسب — عليه ب توجَّ لذا البرش، أوجده الذي العاَلم
كان واحد، يشءٍ يف ووالدي اشرتك أنه بيد والدي، من يوًما عرفته ا عمَّ ُمخالفة فلسفة له
أشبه كنُت الة، رحَّ أو ال حمَّ مجرد كوني من بكثرٍي أهم وكأنني معاملتي، يُحسن كالهما
تسيري يف ليساعده القرية إىل نَبيِِّه أْخذ أنَّ الفرنيس واختار بحمايته. اآلخرون يقوم بنبيٍّ
تغري فقط هناك فقط، وهناك القرية، تلك ويف لحمايته، طريق أفضل هو الخاصة أموره
لم أنه الفرنيس للرجل أُظهر أن يجب كان أقدر، ما ضعف جهدي من وبذلُت يشء، كل
والدي يل قدَّمه ما أسرتجع كنُت مرٍة كل ويف العاَلم، هذا من بنجاتي آمن حينما يُخطئ
هو ِلما جهزني قد كان العرب، وبني الفرنسيني بني أعيش أن علَّمني وِعَرب، دروس من
شارد إليه يصعد أن أراد وما ما، يوٍم يف السماء يف منزلنا إىل سرُيفع أنه يعلم كان قادم،
تخيَّله، لطاملا الذي الرجل بعده من سأكون أنني ا تامٍّ ضمانًا يضَمن أن يِجب كان العقل،
هو والدي علمني ما وأهمُّ والدي، يل علَّمه ما كل تذكَّرت إيَّاه، علَّمني ما بتذكُّر ذلك وفعلُت
الرجولة صفة من السمي كان وملَّا أشكالها، بكل الحياة أحبُّ جعلتني لدرجٍة أحبني الُحب،
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ما جانبها إىل وعشُت الفرنيس، السيد من بوساطة له بابنٍة الرجال أحد زوَّجني نصيب،
الُحب شكل هو فذلك أحبَّني، ِمثلما والدي، علَّمني مثلما أحببتها وقد نعيشه، أن لنا تقدَّر
وقد أيًضا، وزوًجا لها، والًدا كنُت والدي، رعاني مثلما فرعيتُها يوًما، عرفته الذي الوحيد
وحَدها، غريها حيٍّا، يُبقيني الحياة يف يشء ال وأنه أجلها، من الحياة أعيش أن عاهدتُها
يدفعني الذي الوحيد اليشء وأن جانبهما، إىل الحياة أنشد وأنني السماء، يف ووالداي فمنزيل
مثلما وحَدها، ليُحبها قلب والدي، هيَّأه الذي القلب هو جانبها، إىل الحياة بهذه التشبُّث إىل
فتاًة ليُحب قلبًا أقام والدي أن أخربتها وقد وحَدها، والدتي ليُحب هيَّأه قلب لوالدي كان
يف بها التقى قد والدي وكأن لها، إال يصلح ال قلب زوجتي، هي الفتاة هذه وأن واحدة،
آمنُت وقد لها، إال يتَّسع ال بقلٍب بها، يليق بقلٍب وخاطني الجميع، عاشها أخرى حياٍة
يوٍم كل الجميع يستيقظ يشء، بكل كفرُت قد كنُت بها، آمنُت واحد، بيشءٍ القرية تلك يف
الربُّ سيملك أنه أخربتُها لرؤيتها، فقط يوٍم كل وأستيقظ الحياة، من لهم ُقدِّر ما ليعيشوا
تملك ألنها مني األرضنصيبها ستأخذ األيام، هذه بعد روحي وسيملك األيام هذه يف قَدري
ال لكنه وقتي، الزمن سيملك األرض، تأُخذني أن بعد باندثاري الزمن سيتسارع جسدي،
يوًما والدي أخربني يوًما، عرفته الذي الوجود ألملك كنُت نفيس أنا حتى وال يشء، ال أحد،
يمكن هل أخرى، مرة فكرُت لكنني موجوًدا، يكون لن الوجود يتدبَّر ال الذي اإلنسان أن
ملدة لها أتأمَّ أراقبها قبالتها أجلس ذلك، من ألتأكد صباح كل استيقظُت والدي؟ يُخطئ أن
وجودي، سبب إنها يشء، يتغريَّ لم الحال، تلك عىل وأنا تستيقظ كانت ما عادة طويلة،
أنه يُخربني أن نيس حينما واحدة، مرًة والدي أخطأ وجودي. سبب ستملك فقط ووحَدها
ُمراقبتها. سوى آخر، يشءٍ يف أتدبَّر أن يجب ال وأنه دونها، من معنًى لوجودي يكن لم
كانت رائحتي، تُحب كانت صوِره، أبسط يف كياني تقدِّس كانت بدورها، أحبتني زوجتي
النهاية ليكون الزمن ذلك وكان سالم، يف مًعا عشنا قد وكنَّا األشعث، بشعري اللعب تعشق
يحُدث لم لكن عمرهما، من ى تبقَّ ما سعداء وعاشا الناس، ليقول كان لقصتنا، الجميلة
القصص يفضلون قرَّاء له كان وبساطتها، القصة قرص يُعجبه لم فالقَدر ذلك، من يشء

تعقيًدا. األكثر لوحته يجعلنا أن بقصتنا، يتفنَّن أن وأراد دة امُلعقَّ
الرجل رافق قد كان الذي الفرنسيني بأحد التقيُت أن األيام من يوٍم يف يل كان وقد
رحالته بإحدى أُرافقه أن منِّي فطلب فيها، ارتحال التي املرَّات من مرٍة يف ساعدني الذي
أحالمي، ليالِمس السعر رفع لكنه منه، العرض ذلك رفضُت قد كنُت الرشقي، الجنوب إىل
الرحلة يف ُمشرتًكا كان فقد ساعدني، الذي الفرنيس السيد ظنَّ أُخيب أن أود لم إنني ثم
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بعد خرْجنا وقد أخرى، رحلٍة أي يف مثلها ألنال أكن لم بجائزٍة رفيقه أغراني وقد بدوره،
تركت قد كنُت الجنوب، إىل نحمله أن الفرنيس السيد اختار بما لني ُمحمَّ قافلة يف ليلتنَي
حولنا الحياة أشكال تغريت وقد نبلغه، أن يمكن ما أقىص إىل جنوبًا وارتحلنا عائلتي،
وازدادت قدماي، عليه وقعت حدٍّ أقىص كان السماء، واصفرَّت األرض خرضة واختفت
منهم رجال كان الجحيم، إىل نتَِّجه أننا ادَّعوا الني الحمَّ بعض إن حتى سخونًة األرض
األرض، عىل للجحيم بابًا وضع الربَّ أن وكيف الجحيم، إىل ه التوجُّ لعنة عن يتحدَّثون
يُقرِّر شخٍص ألي ُممكنة فيها العودة تكن لم مرحلًة وبلغنا منه، يقرتب من يلَعُن وأنه
هي إن تعود أن القافلة لهذه ُقدِّر وقد بُمفرده، العودة يحاول شخٍص ألي االستسالم،
يبلُغ أن شخٍص أي بإمكان كان ولو فرد، أي تفقد أن دون كاملًة كانت إن فقط أرادت،
هي عودتنا طريق كانت لقد الخلف. إىل النظر حاول هو لو سيموت كان فإنه بلْغنا، ما
من العديد خالف عىل ُمجدًدا، سيربد الجوَّ أن أعَلم كنُت جنوبًا. التقدُّم نحَو استمرارنا
أننا فعلمُت أنا أما األرض، يف الجحيم باب هو جنوبًا ينتظرنا ما أنَّ اعتقدوا الذين الرجال
بالجنوب ما بمكاٍن يُوَجد لكنه أبًدا، نِصل لن ربما أو منَّا، كثري سيموت الحر، إىل ل سنتوغَّ
نلتفُّ وكنَّا القارة، بأعماق الَغوص إىل اإلبل تلك ندفع ألشُهر ِرسنا وقد الشمال، يُشبه يشء
انتظار يف نستقر أو لإلبل، مياٍه عن بحثًا ألياٍم غربًا نتَِّجه كنَّا إننا حتى الصحراء، بالتفاف
إىل ه التوجُّ عىل يجرؤ أحٌد يكن لم غربًا، أو رشًقا تتَِّجه التي تلك كانت عادة املحلية، القوافل
لم حمولتنا، من بعٍض ُمقابل أمكن، إن به تُزوِّدنا أو املاء، عىل تدلُّنا قافلة ننتِظر الجنوب،
روحانية. برحلٍة أشبََه عقائدية، رحلًة كانت سابًقا، اعتقدُت كما تجارية رحلًة َمسريتنا تكن
الجحيم باب غري والرمال، الَحر غري بالجنوب ما يشء يُوَجد أنه ما، بيشءٍ يؤِمن السيد كان
يُوَجد أنه يعتقد كان الحار. االتساع هذا بعد ما أنه أعتقد الذي البارد املكان غري الُخرايف،
جنوبًا ه التوجُّ يستحقُّ الجحيم، باب لعنة عناء الرحلة، عناء العناء، يستحقُّ يشء ما، يشءٌ
من ورفقاؤه الفرنيس السيد وذلك الجنود، من الفرنسيني بعض بالقافلة وكان أجله، من
بجسٍم بالبقية، مقارنة صبيٍّا كنُت سنٍّا، الجميع أصغر كنُت العرب. من البقية وكان النبالء،
كأنَّنا الصحراء، يف نتقدَّم وكنَّا نلحظه، لم مروًرا األيام علينا مرَّت ثم ُصلبة، وإرادة ضخم
األطراف، ُمتنامية الصحراء تظهر كانت نتقدَّمها أو نخطوها خطوٍة كل ويف قط، نفعل لم
ما، مكاٍن نحَو نُغوص أننا نشُعر نكن لم األوىل، الخطوة وكأنها تبدو خطوٍة كل كانت
أنَّنا أذكر نهايتها، نيأس نكاد حتى تنتهي فال خطواتنا، بتطاول تتمدَّد الصحراء وكأن
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كنَّا ما إىل ُمجدًدا نعود حتى البرشية األيام من فيها نشبع فال الُقرى ببعض ف نتوقَّ كنا
بالرحلة، نقوم ِلَم الفرنيس السيد يُخربنا لم ُمجدًدا، الجنوب إىل برسعة نُغادرها بل فيه،
غالب ويف يشء، كل يعلم وكأنه يشءٍ كل يحسب كان يشء، كل دفاتره عىل يسجل كان بل
ناٍر حول القافلة الحارسان يحرس بينما ليًال، نتحدَّث جانبي، إىل يجلس كان األحيان
التي العداء سنوات عىل تمرَّدت عالقة تجمعنا كانت حياتي، عن يسألني كان يُقيمانها،
للكنته حتى أو األشقر لشعِره أو عينيه ِلَلون أهتمُّ أكن لم بالفرنسيني، العرب جمَعِت
وكان أخوين كنَّا بعروبتي، يعبأ يكن ولم تماًما، يُجيدها بل لُغتي، يتحدَّث كان األجنبية،

قبل. من حياتي يف يل يكن لم صاحب صاحبي، بل صديقي
طلب وقد القافلة، نحرس الحراسة، نار حول جلْسنا أن الليايل، من ليلٍة يف لنا وكان
الُجنديَّني عىل يجب كان أنه مع الراحة، من قسًطا ويأخذا يناما أن الحارَسني من السيد
تكلَّمنا ويُحاورني. أحاوره وجلسُت الليلة، ننام لن أننا رأينا لكننا ليًال، القافلة يحرسا أن
تسرتيح بقافلة أشبه أو ُمخيم بنار أشبه متجمعة، بنُقط أشبه منَّا، بُعد عىل ناًرا رأيُت حتى
اختفت فقد أفعل لم لكنني عنها، السيد أخرب أن يجب كان الصحراء، تلك يف ما مكاٍن يف
األمر، يُهمه ال قد أنه اعتقدُت إنني ثم موجودة، كانت ما أنها أجزم كدُت حتى برسعة،
من كثريًا كالمنا جراء واستهلكنا كثريًا تكلَّمنا تراودني، تخيُّالت أو ما، برساٍب أشبه بدت
ب يتوجَّ ِلَم يل: يقول وكان حالوة، أحاديثنا فازدادت باليقظة شعوًرا منَحنا شاي الشاي،

الشاي.) كأس يل (قدَّم هنا؟ إىل القدوم علينا
تساؤل.) يف إليه (أنظر الرحلة؟ بهذه نقوم أن ب توجَّ ما أنه تقصد هل –

حكومتنا عىل كان ما لكن، بخجل) (يرتدَّد الرحلة أقصد ال أنا ال، يل: ويقول يبتِسم كان
العسكرية. بالحملة تقوم أن

لم إن وحتى البرش، طبيعة إنها وقلت: ال، أم حدث سواء يُهم، ال األمر أن أخربته
ربما أو العرب، من سادتُنا علينا لتسيَّد أو آخرون، به لقام ذلك، لفعل الفرنسيون يأِت
ُمستثنًى أحد وال إنسانية، لفطرة للشعوب الشعوب استعمار إن هذا! مثل بكم سنفعل كنا

أنت. ألومك ال أنا األقل عىل ألومكم، ال أنا لذا متبوًعا؛ أو تابًعا تكون أن فإما منها،
صحيح؟ ُمتدين، أنت إلهك، أقصد العرب، إله يساعدكم لم ِلَم قائًال: سألني ثم

ُمسلم. أجل، وقلت: ضحكت
العسكرية. الحملة هذه بارك قد الفرنسيني إله أن تعتقد وهل قائال: وأضفُت

يجيدون ال ألنهم قتلهم األبرياء، بقتل يرىض الربَّ أن أعتقد ال ال، وقال: ضحك
الفرنسية.
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نود ال يشء بنا يغري ال أنه يرى لكنه حكمة، بأقل هللا وما وأضفت: ِكالنا ضحك
من جانبًا يدعم ولن عادل، هللا إن بأنفسهم، ما يُغريوا حتى بقوم ما يُغري ال إنه تغيريه،
يدعم هللا عجًما، أم عربًا كونهم أو ألوانهم، الختالف أيًضا، خلقهم بٍرش مقابل البرشخلَقهم

أقول. ما يكتب السيد كان توقفت، ثم البرش، من الصالحني عباده
تكتب؟ ماذا –

العرب. إله يفعله ما –
ال خيارنا، هو األمور إليه آلت وما االختيار، حقَّ منحنا أنه أعتقد وقلت: ابتسمُت

خياره.
هذا. وليس الجنة، خياره أضفت: ثم

أصابعي مكانها، إىل لتعود أصابعي بني تنسال وتركتها الرمال من بعًضا وحملُت
بينها. باعْدُت التي

نتجه؟ أين إىل أقصد الرحلة؟ بهذه تقوم ِلَم سألته: ثم
بواحدة. أومن إنني لنقل السماء)، إىل (ينظر أسطورة رحلٍة كل خلف أن تعلم أنت –

إيمانك. خلف تسري أنت األقل عىل حسنًا، –
العرب، الرجال من جمٌع هاَجَمنا امُلظلمة الليلة تلك يف غفونا، أن إىل حديثنا واستمرَّ
قتلوا والبنادق. بالسيوف تسلُِّحهم ِضعف والعداء، بالكراهية مسلحون رجال ضعفنا، كانوا
عىل الفرنيس السيد ساعدت قد كنت الفرنسيني. من العرب يستثنوا ولم الرجال من العديد
ساعدته قد كنُت الناقة، ظهر عىل من يُسقطوه لم لكنهم مراًرا، عليه النار أطلقوا الفرار.
أن هللا سأدعو لكنني سيساعدك، إلهك أنَّ تؤمن أنك أعرف أنا أقول: وأنا ركوبها عىل
فتحرَّكْت الناقة وخزُت ثم أبًدا، أعداءً لنكون كنا وما يوًما، معاركنا هذه تكن لم يحفظك.
من حمولتنا عىل الحصوَل األول هم همُّ كان فقد املرتزقة، به يعبأ لم املجهول، إىل مبتعدة
لغتي، يتكلَّمون برش باعني ثم نجهلها، أماكن إىل يجرُّوننا بنا وأمسكوا والبرش، الحوائج
شيخ واستعبَدني الُقرى، إحدى سوق يف الثوار من مجموعٍة إىل به، أومن أنا بإلٍه يؤمنون
أجلسني األمر، بادئ يف اعتقدُت ما هذا أو املقاومة من جماعة قائد كان مبارك، اسمه كان
خنتَه، الذي هللا وباسم ُمسلًما، ك أمُّ ولدتك وقد اإلسالم، خنَت أنت وقال: مني اقرتب أمامه،
ال فأنت لك، منحها التي ُحريتك الجليل باسمه أسلبك فإنني نفسك، إال لتخون كنَت وما

اآلن. بعد ها تستحقُّ
ينىس اجعلوه بداخله، السيد اقتلوا وقال: رجاله إىل التفَت لكنه شفة، ببنِت أنبس لم
بسياطهم، الجلد عني ونزعوا نخلة بجذع فربطوني إيلَّ الرجال وسارع بداخله، الُحر الرجل
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يرتكونني كانوا النهار، ينتهي كان وملَّا أياًما، ذلك وفعلوا جسدي، من جزءٍ كل يرضبون
وكان أحرضوها ضخمة صخوًرا حويل ووضعوا املاء، من قليٍل مع ليًال، الصحراء وسط
اكتشفُت ثم هذا، بفعلهم رساحي أطلقوا أنهم األوىل الليلة يف اعتقدت كبري، ُمتسع بينها
جذع إىل فأعادوني مرمي، ما بمكاٍن صباًحا وجدوني ملا ذلك اكتشفت بعَدها، ُمخطئ أنني
إىل ليًال يذهبون وكانوا الصخور، أتجاوز أال تعلَّمُت ثم بالسياط، رضبًا وأشبعوني النخلة
يكفيني وال إليه، أتجه مكان فال الصخور، بني سيجدونني أنهم يعلمون كانوا ما، مكاٍن
جذع إىل يأخذونني صباًحا، يعودون ثم إليه، أذهب مكاٍن وجود اكتشفُت أنا إن املاء
بداخلهم، البرشي الجزء يكِرتث كان ما ولكن لهم ل أتوسَّ كنت ُمجدًدا. يربطونني النخلة،
من فأخرس الجراح، غلَق حاوَلْت التي الدماء بتخثُّر تشكَّل الذي الجلد رضب يعيدون ثم
الدم مقابل ليًال املاء ألحفظها، سهلة معادلة كانت ليًال. املاء من رشبُت ما مقدار الدماء

«زنيم». آخر، باسٍم لوه فبدَّ اسمي، نسيُت حتى عديدة، أياًما ذلك عىل وأبَقوا صباًحا،
يشء، فعل يف تكاسلُت وما خدمة، خري أخدمهم وجعلوني آخر، مكاٍن إىل حملوني ثم
فيبلغون قوة، من يفَّ ما يخرَّ حتى ذلك يفعلون والجلد، بالرضب تأديبي إىل وعادوا إال
من عدًدا الحال تلك عىل وبقيت يل، كعذابهم عذابًا حياتي يف أَر ولم بسياطهم، الروح
إحسايس أو شعري، سقوط بعد إال العبودية، يف أكُرب أنني أعلم كنُت وما أجهله، السنني
مدٍة وبعد أنساه. أال عيلَّ ب توجَّ ِلما نسياني أو قبل، من طعًما له أعرف لم وأنا بالتَعب
الشمال، من القادم العبد زنيًما وأنشئوا العالوي، محمًدا قتلوا بداخيل؛ الرجل ذلك قتلوا
آكل ما أفعل، ما يُقرِّرون كانوا يشء، كل نسيُت عائلة، يل أنَّ نسيُت ُحريتي، نسيُت ثم
أخشاه، أن يجب الذي امللك وأصبحوا عميل، ووقت راحتي وقت يختارون كانوا ألبس، وما
تذكرُت ثم العرب، إله ونسيُت الفرنسيني إله نسيُت جميًعا، فوقهم الربَّ أنىس جعلوني
أنتظر ثم الصباح، يف أشيخ كنُت ليلة، كل أتخيلها وكنُت عائلتي، تذكرت زوجتي، فجأة
شابة، فتاة ليًال أراها زنيم، أنني أنىس شيخ، عبد أنني أنىس جديد، من صبيٍّا ألعود الليل،
أصري عندما أنني دوًما وتصورُت اعتقادي، يف أبًدا تكُرب لم هي الطوبي، منزيل مدخل وأرى
سأركضنحَوها املدخل، عند تنتظرني شابة فأجدها إليها، ه سأتوجَّ فإنني ما، يوًما طليًقا،
قد كانوا فيه، اعتقلوني الذي كاليوم سأعود أنني جديد، من شابٍّا ركيض أثناء أصري وأنا
يمكنني ال حلم ُمرعب، طفل كابوس مجرد حياتي جعلوا به، أعيش الذي املنطق قتلوا

زنيم. اسمه كعبد حياتي من تبقى ما وأمضيُت منه، االستيقاظ
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يل: وقال النادل إيلَّ التفت الرتجمة. عن بدوره النادل وتوقف الكالم عن العربي توقف ثم
بعض يملك مجنون مجرد أنه اعتقدت وأنا ما، لشخٍص هذا يحُدث أن يمكن أنه تُصدق هل

املال؟
هو فعلته ما كل أتكلَّم، أن بمقدوري يكن لم الصمت، إىل دفعتني قد حكايته كانت
حدث ملا باألسف أشعر إنني له قل للنادل: قلت ثم مدًة ذابلتني بعينني إليه نظرُت أنني

معه.
األسف من يه أوفِّ فلن كذلك، أنني بالرضورة يعني ال هذا قويل أن أعلم أنني مع
مجد أقام ما هذا «هل وفكَّرت: حولنا من مكاٍن كلِّ إىل أنظر وجلسُت فعلت، مهما ه حقَّ

البرشية؟»
سيحُدث ما حتى أو السنني، آالف قبل حدث ما أو له، حدث ما أن املؤكد من وكان
الحضارة هذه بناء يف وسيستمر شارك هذا كل العرص، هذا بعد الغريبة القصص من
املرشد لهذا وليس يل يمنحونها التي املساواة واملساواة؛ واألخوة بالحرية البرش تناشد التي
لم بينما األخوَّة، يعرف ال مكاٍن ويف الفرنيس، السيد ذلك مع بها شعر التي األخوة العربي،
آمنوا إله منهم، يتربأ إلٍه باسم منه سلبوها التي الحرية جلدته، بنو عذَّبه حينما بها يشُعر
وقلت النادل من دنوُت ثم به. آمن َمن خالف عىل ويصونها الحرية أُسس يحمي ألنه به

حريته. عىل الحصول من تمكن كيف اسأله له:
منهم. فرَّ هو األرجح عىل –

حرٍّا. أصبح كيف اسأله فقط جيًدا، تصِغ لم أنت سيدي –
للسؤال. طرحه بعد الرتجمة النادل وبارش
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جلسمعهم قد كان الفرنسيني، من بجماعٍة مبارك الشيخ التقى مدة، قبل ذلك كان –
عرش ستة القرى من العرب وبلغ تُرافقهم، وامرأة فرنسيني خمسة العرب، من رجاٍل رفقة
كان امُلهم. االجتماع يراقبون بُعد عىل كانوا األطفال بعض إن حتى الجلسة حرضوا رجًال،
رفقة أشيائهم حمل مني طلب وقد لرحلتهم، املؤن ببعض التزوُّد إىل بحاجٍة الفرنسيون
حمل عىل كربُت قد فأنا اليشء، بعض عاجًزا بدوُت وقد مبارك، يملكهم ن ممَّ العبيد بعض
الشاي ألعدَّ يرتكني أن مبارك من طلبوا إنهم حتى ذلك، عىل الفرنسيون ف وتأسَّ األشياء،
ترى بشجاعتي، تُعَجب الفرنسية، املرأة مني تقرَّبَْت حتى أخدمهم لبثُت وقد فقط، لهم
جلس بينما يل تقول وكانت اآلخرون، فقَده الذي األمل ترى نِسيتُها، التي السعادة بداخيل

ُمرتجمها. معنا
يديها). بكلتا الشاي بكأس (تُمسك الديار يف تنتظرك زوجٌة لك هل –

ذلك فعلُت إن سأموت للمرتجم)، الشاَي (قدمت أُحدثكم أن يجب ال أنا موالتي، –
للفرنسية). كالمي املرتجم (ترجم

بالنسبة إليك حديثي من أهمُّ وصداقتنا صديقنا، مبارك فإنَّ تقلق، ال ييل: ما أخِربه –
له.

اسمك عائلة، لك هل إذن لسانه: عىل أضافت أراقبها، وأنا فكرُت ثم املرتجم، إىل نظرُت
اسمك؟ هذا «زنيم»،
موالتي. أجل –

يل). (ابتسَمْت تنتظرك هي وهل –
انتظاره. يجب ال شخٌص أنني أعتقد ذلك، يُهم أنه أعتقد ال –
ألطمنئ. يل بيديها أشارت ثم املرتجم، ترجمة لتفهم وقتًا أخذَْت

األمور. ستتغريَّ ربما –
أجالسها كنُت األمسية، تلك حكايتي أخربتُها فقد تساعدني، أن املرأة ووعدتْني
طلب وقد خدمة، خري وأخدمهم والشاي، الخبز من بعًضا لهم أطبخ ليًال، والفرنسيني
يودُّ كان ذلك، منه طلبت قد الفرنسية السيدة أن وأعتقد ذلك، أفعل أن مبارك الشيخ منِّي
منهم طلب قد كان لذا له، مهم أمٌر بالذخرية رجاله تزويد صفقة؛ عىل منهم ل يتحصَّ أن
سألُت وقد بعدها، يغادرون ثم باملاء ويزوَّدون املؤن عىل فيحصلون أخرى، للياٍل البقاء

ثوار. إنهم تخشونهم؟ أال عنهم: السيدة
مرتزقة مجرد إنهم هاهاها، الثوار، من ورجاله مبارك وأردَفْت: ضحكت قد كانت
فرنسا مع مصالح ولهم البرش، جميع أعداء هم فرنسا، أعداء ليسوا هم طُرق، وقطاع
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سأساعدك أيًضا: أخربتني ذلك. األمر تطلَّب إن الحقيقيني الثوار عىل القضاء إىل تدفعهم
الشيخ من الفرنسية السيدة طلبت وقد عنها، غيابك طال وقد تنتظِرك زوجتك املغادرة، عىل
لن وأنه سعًرا، األغىل العبد بأنني ج وتحجَّ األمر، بداية يف رفض لها، يبيعني أن مبارك
أهميَّتي، مدى لها ليُظهر فقط ذلك فعل وقد آخرين، عبيًدا عليها عَرض أنه أذكر يبيعني،
قد كان العرب، كل عىل للبيع عرَضني وقد السعر، لرفع استعملني لكنه قيمة، يل تكن لم
فرنك ألف سبعون عرضتْها، التي األسعار كل رفض وقد بي، األوىل هم العرب أن أخربها
هذا إن مبارك: الشيخ قال عيلَّ، يساومون شخًصا وعرشون ثالثة وجلس كافية، تكن لم

ألًفا. سبعني مقابل أبيعه ولن أيامي، كل بنى قد وهو حديدية، بآلٍة أشبه العبد
الجميع سني تحسَّ رأيس. خافًضا ركبتي، عىل أجلس البرش، من حلقٍة وسط كنُت وقد
من ى تبقَّ ما اآلخر البعض س وتحسَّ أسناني، منهم البعض قلب السعر، عىل مزايدة يف

عليها. الحصول يودُّون ببهيمٍة أشبه كنُت جسدي،
ُمسنٍّا. يبدو –

العمل عن يتوقَّف ال إنه حديديٍّا، قلبًا امُلسن، الجسد هذا خلف سيدي يا يُخفي لكنه –
أبًدا.

ُمقابله. وسبعني خمسة فوق أدفع لن –
وسبعني. بخمسة أبيعه أن عىل قتله أُفضل أنا العبد، هذا أبيعك لن إذن –

عىل الفرنسيون، ينطق أن ٍف بتلهُّ أنتظر كنُت األسعار، عىل يساومون لساعاٍت ومكثوا
األقل عىل العرب، يشرتيني أن أكره فأنا رشائي، يودُّون أنهم يُظهروا أن ثمن، بأي األقل
من جزءٍ يف ربما بًرشا، زلُت ما أنني يشعرون كانوا جسدي، سوا يتحسَّ لم الفرنسيني فإنَّ
ولتعنُّته، مبارك، من يشرتوني أن العرب كره مدٍة وبعد األسعار، يراقبون ولبثوا روحي،
ُمرتجم لسان عىل الفرنسية ذكرت حتى ألًفا، بسبعني عجوًزا عبًدا منه يشرتوا أن كرهوا

ألًفا. وتسعني خمسًة القادر: عبد اسمه محيل
لِك. بيعه لقبلُت ألف مائة قلِت لو –

أحًدا تجد لن لها، ِبعه سيدي الجميع: اندهش بينما مبارك للشيخ الرجال أحد نطق
كهذا. مبلًغا يُقدِّم

كانت أراقبها، رأيس رفعُت الشيخ. أمر العرب استغرب بينما مبارك، الشيخ فكَّر
بشدة. ذلك تودُّ كانت أخرى، كلمًة تُضف لم لذا ستشرتيني، أنها متأكدة

أدري. ال
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السعر؟» لهذا أُخِلقت فرنك؟ ألف مائة بقيمة أنا «هل وفكَّرت:
وقال: تعنُّته، من بكثرٍي أهمُّ بيعي أن يرى كان فقد مبارك، الشيخ بوخز الرجل وقام
التسعني وستخرس ستخرسه يشء، كل وستخَرس أيام، بعد سيموت العبد، هذا عىل اللعنة
يقرتبون والفرنسيون تتوغل، القوافل أخرى؛ ذخريًة للرجال واشِرت السعر، بهذا ِبعه ألًفا.

لنا. تهديًدا أصبحوا الثوار حتى منَّا،
ألًفا. وتسعني بخمسة ُخذيه حسنًا، قال: ثم مدة، صاحبه بقول فكر قد الشيخ كان
ألف ستدفع سيدتي هنا، من مدينٍة أقرب إىل ُمرافقته تتمَّ أن برشط امُلرتجم: وأضاف

املدينة. إىل يُرافقه ملن فرنك
مرة، آلِخر الشاي لها طبخُت املال، يل وقدَّمت ُحريتي، اشرتت قد الفرنسية تلك كانت
امُلرتجم، معنا وجلس أخرية، حكاية حكايتها، يل لتقصَّ َدورها كان أخرى، مرًة وكلَّمتُها
عن ابحث عنها: أذكرها كلمات آخر لها، كلماٍت آخر يف يل قالت األخرية، جلستنا مرٍة، ككل

خلفك. تنُظر وال البحث، عن تتوقَّف ال وقت، كل مثل اآلن، ُحر رُجل أنت عائلتك،
رأيس عىل يَدها وضعت قد كانت أبكي، ُركبتي عىل انخفضُت شفة، ببنت أنبس لم
جبيني، قبََّلت إليها، رأيس رفعُت بانخفايض، انخفَضْت ثم يُرام، ما عىل يشءٍ كل أن تُخربني
ييل: ما أخربه حقيقية، كلماتي اجعل أخربه، تقول: وهي ُمبتسمًة تبكي بدورها، تبكي كانت

عنها). امُلرتجم (ترَجم العربي أيها أبكي جعلتَني
كالمي). ترجم (بصعوبة سيدتي آِسف –

أخرى). بصفٍة قالها قد (كان إليها ُعد فقط، –
عن ألبحث املكان هذا إىل وعدُت ما، مكاٍن نحَو قافلتها رفقة الفرنسية تلك واتجهت
الجحيم باب املكان ذلك كان العرب؛ أقوال وتأكدَّت زمن، قبل قريتنا غادروا فقد عائلتي،
الشيطان كان الباب، ذلك أنزل من هللا يكن لم واحد؛ يشءٍ يف أخطئوا لكنهم األرض، يف
حقيقة تلك كانت منه، ُرفع أو الجحيم من أُنزل باٍب أسطورة تلك تكن لم أقامه، من
يف الشيطان لهم ر وتصوَّ أعمالهم، لتغطية الرب باسم ثوا وتحدَّ للشيطان، بابًا أقاموا بَرش
السيد مات ربما أصدقائي، عن افرتقُت صورة. بأي ر التصوُّ عن غني والربُّ الرب، صفة
قطَّاع صادف ربما به، يؤمن عما يبحث وحَده الصحراء يف ل التوغُّ أكمل هو أو الفرنيس،
يف استمرَّ إن أعلم ال الرحلة، هذه من شيئًا اكتشف األقل عىل أنه أعَلم لكنني آخرين، طُرق
وكان ُمرادها، لقيت هي إْن أعلم ال الفرنسية السيدة وتلك جديدة، رحلًة بدأ هو أو رحلته
أنا وها العاَلم، هذا يف عائلتي هي أين أعلم وال تعقيًدا، واألكثر سمعته، يشءٍ أبسَط ُمرادها
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والدي يل قال ملَّا فهمُت مرٍة وألول والدي، بها ألخرب كنُت رحلة رحلة، أعظم رحلتي، أبدأ
أخوض اليوم أنا وها عائلته، يتبع كان ُحبه، يُالحق كان املقدسة، رحلته تلك أن وفاته يوم
ومرة الوحيد. ُحبي أُالحق أنا ها والدي، مثل عائلتي، عن أبحث أنا ها بتلك، أشبََه رحلة
عشتُها التي األيام وككل والدي أن أكتشف أُخرى ومرة علَّمني، فيما والدي صَدق أُخرى

مرة. ككل حق، عىل والدي كان جانبه، إىل
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اسم عن سأْلنا عائلته، عن بحثًا املدينة، أرجاء نحو العربي، ذلك رافقُت املساء ذلك يف
املوجودات، كل يُراِقب كان يشء، كل إىل بُحب ينظر وهو أراقبه وكنُت الغزايل، ابنة زوجته
األطفال لجميع الحلوى اشرتى عادة، نراها ال التي البسيطة األمور تلك لرؤية ف يتلهَّ كان
أشبَه كان شخص، كل عىل النقدية القطع من العديد ع وزَّ بحثنا، أثناء صادفناهم الذين
اعتقد تلك، أفعاله يُفرس أن أحٍد بمقدور كان وما دهشة، يف العاَلم هذا يلِج صغري بطفٍل
للمرة سيًدا بكونه بُحريته، يستمتع ُحر، رجل بأنه آمنُت لكنني آخر، مجنون أنه الجميع
كان جديد، من ُولِد كأنه مىض، وقٍت أي من أكثر قيمتها يعرف كفرصٍة يعيشها الثانية،
أخربَني فقد ذلك، يف يثِق كان ما، مكاٍن يف ينتظرونه أنهم أخربَني عائلته، بإيجاد متفائًال
كان إن ُحريته، اكتساب من بعَدها ليتمكن العبودية يف السنني هذه كل قىض هو إن أنه،
سيجدها وأنه ذلك، من أبسط عائلته إيجاد فإنَّ حقيقة، إىل ُمستحيًال يوًما رآه ما ل تحوَّ قد
أنَّ أخربني توقف، دون بحث هو إْن عبوديته، يف انتظر مثلما الوقت، مرور انتظر هو إن
ستندثر فقط هي آالمنا حتى الزمن، هزيمة من يتمكَّن يشء ال وأنه الزمن، رهينة مشاكلنا
عائلتها. اسم للبحث، اسَمها نستعمل كنَّا مكان، كل يف زوجته عن وبَحثْنا الوقت، بمرور
مدة، قبل القرية غادرت أنها هنا، باملدينة أنها القرية يف األشخاص بعض من هو عِلم

نجدها. لم مدة، وبعد مكاٍن كل يف وبحثْنا
معها، أتغريَّ لم ابنتي، إىل اليوم ذلك غادرتُه زوجته، عن بحثه عن الرجل ذلك يتخلَّ لم
رفقة عادت قد زوجتي كانت عرششهًرا، ثمانية مرَّت األيام، ومرَّت آخر. شخٍص أي مع أو
وغادروا معها ابنتنا أخذت الغريبة، طباعي إال يشء، كل يف يُشبهني زوج آخر، رجٍل
قالت الوداع، لحظة وخلقت مراكش من عليها حصلْت أكرب طائرٍة ُقرب كانت الجزائر،
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دوًما، سأُحبُّك نفًسا)، لتأُخذ قليًال َفت (توقَّ لدي امُلفضل الرجل ستبقى مغادرتها: يوم يل
بوت. ال دي أخربتَني؛ مثلما جدك تُشبه كنَت إن حتى آخر، رجٍل برفقة أنا عشُت إن حتى
أن سأنىس زمٍن بعد بوت، ال دي نيس مثلما ذلك، سأنىس لكنني إليك، سأشتاق –

الخلف). يف الطائرة إىل (نظرت أحد إىل أشتاق
(بصعوبة). عزيزي –

قويٍّا). داخليٍّا بكاءً خلفه يُخفي خِشن (بصوٍت عزيزتي نعم –
(ابتسمت.) صحيح؟ ! تتغريَّ لن أنت –

لألسف. ال وقوية)، غريبة (بكربياءٍ سيطرتي عن خارج األمر –
عند (تكلََّمت سعيدة حياة لك أتمنَّى طويلة)، قبلًة (قبَّلتني أحببتُك أنني تعَلم –

وابتعَدت). األخرية للمرة (قبَّلتْني القَدر تُحب أن تحاول أن أتمنَّى شفتي)
الثبات.) (محاوًال ابنتي؟ سأرى متى وأرتِجف)، أصابعي (أُحرِّك ذلك غري –

امُلفضلة، محطتنا ستكون الجزائر أن أِعُدك لكنني (ابتسمت) العاَلم عزيزيسنجول –
اللقاء. إىل اليوم، ذلك وإىل الطائرة)، حيث الخلف إىل (نظرت سنزورك ما يوما ربما

(بصعوبة). اللقاء إىل –
من العاَلم اختفى فرنسا، اختفت فارًغا، مكانًا الجزائر وأصبحِت الجميع، غادر ثم
تماًما، ذلك ونسيُت حدث، ما بعد ج أتزوَّ لم أُخرى، مرًة للعرب الجزائر وأصبحِت الجزائر،
خاللها كنُت سنوات مرَّت ثم زوجته، وجدُت أنني ألُخربه د امُلرشَّ عن أبحث أن نسيُت مثلما
بسبب البعيدة املزارع إحدى يف أنا يت تُوفِّ ثم ذلك، تعذَّر إن تُراِسلني أو ابنتي، ألتقي

الحياة. تلك وغادرُت العضال
أخرى، مرًة عُت تشجَّ بشدة، أبكي أن أردُت املكان، هذا يف وحيًدا أجلس هنا أنا وها
الخشبية الغرفة بهذه جلويس عىل وقت مرَّ وقد ُمحاكمتي، أنتظر كنت هادئًا وجلسُت
األيام، من يوٍم يف دخلتها سبب، ألي أو دخلتها كيف أذكر ال محكمة كانت امُلتسعة،
إذا إال مكاني أغادر أن يجب كان ما أنه أعلمه كنُت ما وكل فيها، أخلُد مرة أول يف ربما
دخل ثم الرجال، من العديد إيلَّ تحدَّث أين األخرى القاعة يف حدث مثلما بذلك، يل ُسمح
انفراد، يف يسريون بيضاء دفاتر يحِمل الجميع كان آخرون، قضاة ويتبعه القايض علينا
من الحشد فعل بينما لهم، احرتاًما أقف لم الدفاتر، تلك يف ُكتب ا عمَّ يتهاَمس وبعضهم
كل ففي أفعل، لم القايضأو احرتمت إن يُهم فال تقليدية، محكمة هذه تكن فلم ذلك، خلفي
من الحشد جلس أن بعد جلسوا أنهم بَيَْد االحرتام، معنى يعي ال بَرش نظره، يف أنا األحوال
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التحدُّث عن فتُم وتوقَّ تفضلتُم لو هدوء، ششششش، قال: ثم مدة إيلَّ القايض نظر خلفي،
والضحك.

حدث ما تعَلم وأنت هنا، أنت ِلَم تعلم أنت الكالم: إيلَّ ه يُوجِّ ونظر الطاولة عىل طَرق ثم
(خفض نحن؟ نراه كما معك حَدث ما تعلم هل لكن أخرى، فرصًة سنمنحك ربما لذا معك؛

لرياني.) رأسه
أخرى. قاعة يف بذلك أخربوني قليًال)، (تردَّدُت أجل –

يوَمها. تفهمه أن من أكرب كان معك حدث ما أن تفهم أن يجب ممتاز، آه –
الزوايا). كل إىل (التفتُّ أفعل أن سأتذكَّر ربما أجل –

نسلك. من فرصة جديدة؛ فرصًة لك وجدنا ألننا استدعيناك –
تساؤل.) (يف وإذًا؟ –

تعلم أن واألهم الُفَرص، من الكثري استهلكَت ذلك! فعل يف ستستمر كنَت إن نعلم ال –
بالقَدر ستؤِمن مرة، كآِخر ليس تؤمن، أن يجب لنا، رشٌط تؤمن أن ِجدي، هنا نفعله ما أن

األول؟ اسمك تذُكر هل سيد! … فقط
عشتها، قد كنُت حياٍة (يف األخرى القاعة يف به أخربوني ما تذكرُت أُجيب أن وقبل
ال أنا أخربوني، هكذا إحداها، هذه كانت الحيوات، من الكثري عشُت فقد ا، حقٍّ أذكرها ال
ووضع حديدية طاولة ُقرب أجلس كنُت أنني إال األمر، بداية أذكر ال حقيقة أصدقهم)،
كنُت أنني أذكره ما وأول امُلتناثرة، األوراق من عدد يستقر وُقربها بيضاء ُمدونة عليها
شكل ما، بشكٍل ُوِضعت فقد القديم، بمكتبي تُذكرني كانت الغريبة، األوراق تلك إىل أنظر
التي األربعة الجدران إىل رأيس رفعُت ثم قبل، من حدث قد هذا أنَّ اإلحساس إىل دفعني
بجانبه الذي بالجدار أشبه باب جداٍر وبكل يشءٍ كل يف ُمتماثلة بيضاء جدران بي، تُحيط
بداية فال منه، دخل باٍب أي الغرفة إىل الداخل يدِرك فال يُقابله، الذي بالجدار أشبه وحتى
بما أشبه والجدار باألرضية، أشبه سقف الغرفة؛ يف يشءٍ كل وتماثل نهاية، وال للغرفة
زاوية، كل إىل مكان، كل إىل التفتُّ آخر، يشء يف التفكري عيلَّ فصعب الجدران؛ من ى تبقَّ
سوداء، ببذلة رجًال الباب عند وجدُت حائط آخر بلغُت وملَّا باب، كل أراقب ببطءٍ ودرت

إيلَّ. ينظر ساكنًا يقف كان
أنا؟ أين –

بكثرٍي أقرب كان لكنه الباب، عند الواقف الرجل صوت يكن لم صوٌت أجابني ثم
بالغرفة. معنا أنه يل ُخيل أنه لدرجة
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أفكر، دْعني ربما، ُمستهزئًا) (ضحك ههههههه رجاء، الصحيحة األسئلة اطرح –
ُمدونة صوت فاجأني أُجيب، أن وقبل جيد. سؤال هذا مني؟ تودُّونه الذي ما عن: ماذا
يِقف سوداء، ببذلٍة آخر رجٍل إىل رأيس ورفعُت إليها، آليٍّا فاستدرُت الطاولة عىل تسقط
تطرح أن تودَّ لن قائًال: أضاف ثم الصوت، صاحب كان يل، يبتِسم الطاولة عند أمامي

هنا. الخاطئة األسئلة
يل.) بيِده يُشري (قاَطَعني … عن ماذا –

رجل دخل (ثم اآلن ذلك يُهم فال البرشية، أسئلتك من أيٍّا تطرح لن تفكري، بعد –
اللحظة). هذه قبل معنا كان وكأنه الحديث وبارش آخر، باٍب من آخر

السنوات. هذه كل لك أصَغينا مثلما تُصغَي أن يُهم، ما
حسنًا، يل: وقال اآلخرين، بوقفة أشبه وقفًة يقف ما بُعٍد عىل اقرتب بينما إليه التفتُّ

… لنُقل
سابقه: كالم يُكمل موجوًدا، يكن لم آخر رجٍل إىل فالتفتُّ يساري عىل الكالم وانتقل
ندرك مثلما جيًدا تُدرك ألنك غري، ال امُلطلقة الحقيقة بالحقيقة، تُخربنا أن يِجب أنك لنُقل

األمور. بعض إصالح يجب وأنه سيطرتك، عن خرج األمر أن
وهم الجميع إىل أنظر صمتي يف استمررُت بل منهم، أحًدا أجيَب أن استطعت ما
الرابع، بابها من الغرفة ولَج رجل آخر إيلَّ جلس حتى واحدة، ذاٌت وكأنهم إيلَّ يتكلَّمون
كيف رشح أستطيع لن ربما أعرفهم، أشخاًصا يُشبه كان ربما أعرفه، شخًصا يُشبه كان
والدتي، يُشبه جدِّي، يُشبه يُشبهني، الجميع، يُشبه كان لكنه أملكها، ِبلُغة ذلك حَدث
لفحصها، محاولتي أثناء تبكي رأيتها فتاة يُشبه وفاتي، قبل واحدة مرًة رأيته خباًزا يُشبه
يُشبه الكلمات، هذه تقرأ من أنت يُشبهك ألُنقذها، يوًما أبلُغها لم التي العجوز يُشبه
جميع وجوه ورأيت البرش، جميع يُشبه هو تُحبُّهم، أشخاًصا ويُشبه تكرهه، شخًصا
وأخربوني ثه، بتحدُّ الرجال بقية وتحدَّث حياتي، عن يُخربني حدَّثني ثُم بوجهه، الناس
وأن ذلك كل فعلُت أنني أنكرُت قد كنت يشء. كل فعل من أنني وأخربوني كثرية، بأموٍر
من أنني أُالحظ لم كيف استغربوا بذلك، أخربتهم حينما ضحكوا القصة، حاك ما هو القدر
أن قبل استجوبني الذي وقال فقط، اختياراتي يُجسد فقط كان القدر وأن يشءٍ كل فعلُت
أحد يرفع (ابتسم مسئوليتك تلك أن تُنكر كيف غريب؛ املزدَوج: الباب إىل أتَِّجه أن يُخربني
ُمتجول ابن طفولتك، يف العربي، الفتى محمًدا، التقيَت أنك تذكر األعىل)، إىل شفتيه جوانب
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لم ولو ترككم، أن بعد ذلك وفعل الشيوخ، أحد بابنة والدك زوََّجه العالوي، عيل اسمه
محمد. ج تزوَّ ملا يرتككم

ذلك. لفعل أدفعه لم يرتُكنا، أن والدي اختار –
لعبة اللعبة، تلك لعب من أنا ربما لتنتِحر، والدتك دفع ومن (ضحك)، ههههه –
هي إن أو الحياة؟ قيد عىل والدتك بِقيَت لو ليرتككم كان والدك أنَّ تعتقد هل بوت، ال دي

تَُجن؟ لم
كلمة.) قول دون (فكرت

الضحايا. ككل اختياراتك، ضحية كان هههههه، العالوي، محمد
صمت.) يف إليه (نظرت

بوت، ال دي لورد عن ماذا آوه، الطبيب؟ بسيدي أدعوك أن عيلَّ هل قليًال، محتار أنا
تفضل. واحٍد أي أعرف وال عدة، أسماء لك ههههههه، قابيل؟ أو شارل، أو

تامة). (بجدية القايض إىل ه أتوجَّ كي انتهيَت أنت إن أخربني –
البقية.) إىل (نظر القايض؟! إىل ه تتوجَّ أن يجب أنه تعَلم أنت إذن –

كلمة.) قول دون الطاولة عىل األوراق إىل (نظرُت
للحظاٍت توقف ثم (ابتَسم املزدوج الباب ستِجُد مبارشة الرمادي الرواق إىل اتَِّجه –

ُمسبًقا. ذلك تعلم أنت أُخربك؟ ِلَم أضاف). ثم فمه عىل ويُده
قد كنُت القصة، كل اتضحت العجوز تلك فيه تُوفيت الذي اليوم يف أنه اكتشفُت
بمدٍة تَعطُّيل وقبل العالوي، محمد د، امُلرشَّ بسبب األوىل الحافلة ركوب عن يومها تعطلت
فيل، السُّ الطابق إىل تنزل كانت حار، يوٍم ويف غرفتها، من تنزل شابة فتاة كانت كافية
ربما ُقبعة، بارتداء التفكري إىل دفعتها الغريبة الفتاة تلك وأهواء اليوم ذلك حرارة أن إال
فقط، ذلك تخيلُت ربما أيًضا، للشمس مرهم وْضع حتى بل ر، التأخُّ إىل دفعها آخر يشء
ألي ر تتأخَّ أن يجب كان ما ذلك، لتفعل غرفتها إىل تعود أن يجب كان ما أنه األهم لكن
الفتاة تلك رت تأخَّ فعلت، لكنها عائيل، خصام حتى أو الُقبعة امَلرهم، األسباب، من سبٍب
بعيدة، قريٍة من رجل وضعها فرنيس، منزٍل مدخل عند صغرية وهي ُوِضعت هي العربية.
تلك وعلَّمتْها فرنسية، كربت املنزل، بذلك وكربت عربية، أنها املؤكد من لذا عربي، رجل
لرتتدَي ر تتأخَّ أن يجب كان ما َمقتلها، يف ستتسبَّب عادًة علَّموها الُقبعات، ارتداء العائلة
رشيفة؛ ابنة كانت يت. تُوفِّ ملا ذلك، حدث ملا العربية، عائلتها بمنزل كربت أنها ولو الُقبعة،
رفقة تكُرب لم الفتاة لكن زمن، قبل منها أُخذت ابنة إنقاذها؛ أستطع لم التي العجوز ابنة
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سيجارة اليوم، ذلك سيجارًة أخرج الذي السائق الحافلة، سائق صدمها ولهذا والدتها؛
أُصيب الحانات إحدى يف الفتاة، تلك قتل من زمٍن بعد ف يتوقَّ قلبه جعلت التي بتلك أشبه
خلف أحزانه يُخفي أن تعلَّم قد كان الفتاة، قتل عىل نفَسه يلوم كان حينما قلبية بسكتٍة
بالجنوب تعرَّضلها غارٍة يف يشءٍ كل فقد أن بعد تعلَّمها سيئة، عادة تلك وكانت السجائر،
الصحراء، إىل يرافقه رجًال منه وطلب والدي التقى قد كان ذلك وقبل رحالته، إحدى يف
رسَّ والده من علم وقد مرموق، ُمتجوِّل ابن كان فقد العالوي، ُمحمًدا والدي اختار وقد
بأخذ رفيقه نصح لذا الجنوب؛ إىل رحلٍة إىل يحتاج محمًدا أن والدي شعر وقد ل، التجوُّ
نصف إىل يُرافقهم أن رشط شخصيٍّا معه يتكلَّم أن عليه عرض أنه حتى معه، محمٍد
هذا أنقذه أن بعد هنا إىل عاد ثم العالوي، محمًدا معه الحافلة سائق أخذ وقد الطريق،
ستجعله سجائر السجائر، ليُدخن عاد جديد، من ليبدأ باعها ناقٍة ظهر عىل عاد األخري،
عمل ُمجرد أنه فكر للحافلة، كسائٍق عمل جديد، من ليبدأ وعاد الفتاة، تلك فيصدم ر يتأخَّ
الجنوب؛ يف والدي أسطورة عن بحثًا جديد، من الرحلة ليبدأ مكانته يستعيد ريثما مؤقت،
انتظر تُويف، حتى طويًال انتظر املزارع، بإحدى الطريق نصف يف انتظَرهم الذي والدي
لبث السائق لكن والدتي، ستسرتجع أنها والدي فكر التي األسطورة باألسطورة؛ عودتهم
ما لينىس السجائر عىل واعتاد العمل، هذا يكَره جعله زمٌن مرَّ ثم العمل، هذا يف طويًال وقتًا
وبمدٍة ر يتأخَّ أن يجب كان ما ر، تأخَّ لهذا حافلته يركب أن قبل سيجارًة يُدخن كان يكره،
ومكان لحظٍة يف وتُقابله قليًال، تسري الشارع، إىل وتنزل ُقبعتها، لتلبس الفتاة تلك ستكفي
وعىل سيلني والد إىل التفت قد كان الرصيف، عىل يبكي رجٍل إىل التفت قد كان ة، بدقَّ اخِتريا
العالوي محمد غادرها حينما منها أخذت ابنة امُلربية؛ ابنة العجوز؛ ابنة سيصدم ما بُعٍد
عن ري تأخُّ يف ويتسبَّب محمد ابنة سيقتُل الذي السائق هذا رفقة رحلة بالرحلة؛ للقيام
أن عليه كان ما تلك، رحلته يف الفرنيس السيد يرافق أن محمد عىل كان ما زوجته، إنقاذ
كانت بخري، القافلة تلك لتكون كانت إنه ثم هناك، ج ليتزوَّ كان ما القرية، إىل والدي يرافق
بل الفرنيس، السيد رفقة ليسهر هناك محمد يكون أن يجب كان ما وجهتها، إىل لتِصل
أن محمد، رآها التي النريان تلك يَريا أن امُلراقبة، نار حول يبيتا أن الجنديني عىل ب توجَّ
ُقطَّاع يِصل أن وقبل مثًال املكان القافلة تُغادر أن ، حالٍّ ليجد كان الفرنيس، السيد يُخربا
الطُرق ُقطَّاع وحصل الجميع نام السيد، رفقة الليلة بتلك كان العالوي محمًدا لكن الطُرق،
زوجته رفقة بسالٍم يعيش أن بإمكانه كان القافلة، رافق محمًدا ألن ذلك كل القافلة. عىل
الُقبعات لتلبس ابنتهما تكن لم ابنتهما، لتفقد كانت وما ُمربية، لتكون تكن لم رشيفة،
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كان وما به أللتقَي كنُت ما الحافلتني، كلتا عن ر أتأخَّ أن بإمكاني كان وما تقتُلها، التي
يشء. ليحُدث كان ما األهم يشء، ليحُدث

القاعة يف بذلك يخربوني لم ا، حقٍّ حدث عما بالقصة؛ دخيل عن الجميع يتساءل قد
أعادت قد كانت زوجتي، راسلت بزمن، وفاتي وقبل بنفيس، ذلك اكتشفُت لكنني األخرى،
لكنها وعَدْت، مثلما ني تُغريِّ لم ِمنِّي أخذتْها التي األموال أن أخربتُها الرسالة ويف املال، إيلَّ
لذلك حالٍّ يجد أن يِجب من وأنني عني، بعيًدا يوًما يكن لم امُلشكل سبب أن يل كتبْت

رسالتها: من جزءٍ يف وكتبَْت أبًدا، تنفع لن فاألموال

إنساٍن تغيري يف ساعدت فإنها يل، قدمتَها التي األموال تلك تُغريك لم إن عزيزي،
منحتَُه لقد األموال، بتلك آَخر رجٍل ُحرية اشرتيت أنت آخر؛ رجٍل قَدر تغيري آخر،

عائلته. لريى فرصًة

عربي حرض حينما طفولتي يف قابلته الذي الشاب تذكرُت العالوي، محمًدا وتذكرت
زوجته، عن يبحث وهو تُويفِّ هو أخرى، كلبٍة ُقرب وجَده حينما اإلسباني، والدي منزل إىل
ذكرناه لو اسم العالوي، برشيفة نفسها ت سمَّ لكنها عنها، للبحث اسمها استعملنا قد كنا
هي عنها يبحث التي رشيفة تكون أن يوًما أعتقد لم ذلك، نسيت كنُت البحث. عن لتوقَّف

استعبادي. يف له حجٍة أكرب للقَدر جهيل كان وهكذا إنقاذها، عن رُت تأخَّ التي رشيفة

املحكمة ويف

من الرفاق كان أمامي، القضاة ونظرات خلفي الحضور ضحكات بني وحيًدا أجلس كنُت
مجنون بأنني اعتقاُدهم كان غرابتي، عىل كعادتهم يضحكون باستمرار، يضحكون املوتى

اعتقدت. ما هذا أو تحريكه، يمكن ال الذي الرجل عىل ضحكوا فقد محله، يف
يُخاطبني: صوته األكرب القايض رفع ثم التحدُّث، بإمكاني كان ما رأيس، رفعُت
يمكن ال الذي الرجل ستنىس سابًقا، عليه كنَت ما ستنىس لكنك أخرى، فرصة سنمنحك
فوق ما تحرتم وأن البرش، كباقي بًرشا وستعيش الحياة، يف فلسفتك ستنىس تحريكه،

البرش.
املغادرة. يمكنك بجدية: قال ثم باملثل، الفعل إىل الجميع دفع وِبوقوفه اعتداٍل يف وقف
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تلك فيه غادرُت الذي اليوم ذلك ويف الباب، إىل ألتَِّجه وحَملوني القايضالجلسة رفع ثم
بياض يف يشءٍ كل يختفي كاد إنه حتى القاعة أنار ضوءٌ وولج مرة ألول الباب ُفتح الجلسة،
مفهومة غري أصواتًا ذلك أثناء سمعُت املخرج. غاية إىل األسود الرجل رافقني النور. ذلك
كان رصاخي، أفهم ولم رصخُت خويف ولشدة املكان، من أخرج وأنا باالختناق وأحسسُت
ببطء، يندِثر بدأ الذي البياض، ذلك وسط ورأيُت ذلك، نسيُت لكنني طفل، ببكاء أشبه
بينما املخرج، من يحملونني وكانوا عمالقة، بأطباء أشبه بكثري، حجًما أكرب عمالقة، بًرشا
أسمع ولم يبتِسم، البعض كان عمالقة. به مكان ما، مكاٍن إىل املحكمة ُمغادرتي أبكي أنا
الجميع، قبَّلني يقولون، ما أسمع أن دون من تتحرك شفاههم وكانت سوىرصاخي، شيئًا
جوًعا أتضوَّر كنُت وقد بشفتي ألُمسكه ثديها من أقرتب امرأة وجعلتني آخرون، ضحك
فعل إىل دفعتها غريزتها أن إال ذلك، تجهل كانت وهي أشهر، لتسعة شيئًا آكل لم فأنا
تنتظِره ابننا ه، جدَّ يُشبه يُشبهني، ابنًا ابنتي ولَدِت اليوم ذلك ويف تبكي، جعلتْها كما ذلك،
بينه الشبَِه ِمقدار الجميع وسيُالحظ عائلته بني الصبي سيكُرب غريب، عالٍم يف غريبة حياًة

وبيني.

الحدوث يف سيستمرُّ األحداث من سيحدث ما

بوت ال دي كولونيل

وحينما الغَرف إحدى من الرجال من مجموعة اقرتب الجميع، نَِسيه زمن بعيد، زمٍن قبل
الكولونيل أن إال املزدَوج، الباب لفتح واستعدُّوا واحدة، رصخًة رصخوا بوت ال دي بلغهم
إىل دلف ثم بنفسه فتحه إىل فاضُطرَّ أحد يُجب لم الباب، طَرق ثم الرتيُّث، منهم طلب
تنَي امُلعلقَّ الفتاتنَي إحدى إىل بوت ال دي ركض املكان إىل نظرًة يأُخذ أن وقبل الداخل،
بينما االختناق، جراء ُمعلَّقًة تتخبَّط األخرى صديقتها كانت االنتحار، من يمنعها وحملها
َلت فضَّ فقد تسُقط، ليرتكها تتحرَّك كانت السقوط، من يمنعها محبوبته بوت ال دي حمل
التحرك، عن تتوقَّف أن قبل وقتًا تأخذ لم صديقتها بوت. ال دي يأُخذها أن عىل تموت أن
صديقتها فوز تبكي كانت بوت، ال دي يحملها الحياة قيد عىل جوانا ترك بينما املوت رسَقها
رفقة ينتظرها ما ألن تبكي كانت موتها، عَدم بشدَّة تبكي كانت بوت، ال دي من النجاة يف
فستخلد حيًَّة عليها حصل إن أنه تعلم كانت نفسه، املوت من أسوأ الشاب الكولونيل
الكولونيل أخرج به، ج تتزوَّ أن عىل املوت لت وفضَّ له، كزوجٍة أحبَّها وإن حتى له، كخادمٍة
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أرضية عىل تجلس وهي إليه نظرت أرًضا. تجلس جوانا جعل ثم الحبل، وقطع سكينته
نحَوه وركضت بوت ال دي باغتت ثم جانبها، إىل امُلعلقة صديقتها إىل نظرت الغرفة،
عليها، الخناق بشدِّ قام التحرُّك، من يمنعها بشكٍل أدارها ثم يَدها، أمسك قد كان لترضبه،

يأٍس). يف تتحرك جوانا (كانت ششششش ششش، يقول: وهو التحرك من يمنعها
التكلم.) من يمنعها يَده وضع (ثم اتر… اتُركني، –

التحرُّك عن جوانا تتوقَّف (لم الحماقات ارتكاب عن فِت توقَّ إن أتركك سوف –
بالخارج الرجال سمعك إن هادئ) (بصوٍت في توقَّ ششش، قبضته)، من التحرُّر محاولة
عىل توافق وكأنها ببطءٍ (تحرََّكْت يُرام ما عىل يشءٍ كل سيكون أِعُدك في، توقَّ سيقتلونك،

اآلن. سأتركك بهدوء، حسنًا، قال)، ما
حماقة، لحظتها ارتكب إليه، ونظرت قليلة أمتاًرا عنه ابتعَدْت الفتاة، بوت ال دي ترك
من بالُقرب ورماها أخرى مرًة سكينته أخرج ذلك، يفعل أن عليه ب يتوجَّ أنه رأى لكنه

جوانا.
بها. نفسك تحمي أن يمكنك ُخذي، –

أضاف بوجهه، وأشهرتها السكينة إىل أرسعْت ثم الكولونيل إىل للحظاٍت جوانا نظرت
تُصغي. أن يجب ع)، الترسُّ من منعها يُحاول يديه (ورفع يساعدك لن قتيل بوت: ال دي

السكينة وجهت وبرسعٍة ثم تهتمُّ، كانت وما وبحقٍد، بغضٍب برسعة، تفكر كانت جوانا
يدها. من السكينة ورمى إليها قافًزا الكولونيل تدافع بطنها، إىل

تبٍّا! ذهول) يف إليه تنظر جوانا (كانت الحماقات؟ ارتكاب عن في تتوقَّ ألن غبية، –
صمت، يف جوانا إىل والتفت السكينة، حمل إىل واتَّجه يده، يف بجرٍح الكولونيل أُصيب
بأن ليشءٍ أسمح لن أنني أعدك … إنني ثم خاطئًا شيئًا تفعيل لن تسمعينني، قال: ثم

بمكروه. يُصيبك
آخر. وحٍش سوى لسَت أنت أكرُهك، –

ستموتني. الخارج يف الرجال سمعك إن تذكَّري ربما، هههههه، –
لكم. تبٍّا –

نفسك؟ قتل تحاولني ِلَم أنت. غبية –
أحضانك؟ بني ستكُرب ابنتي أن ا حقٍّ أتعتِقد –

حوَله نظر ثم شيئًا يقول أن أو شيئًا يفعل أن بمقدوره كان ما بوت، ال دي (تفاجأ
يفكر.)

91



تحريكه يمكن ال الذي الرجل

سأُحبك أنني أتعتقد والدها، قتل من يَدي بني ستكُرب ابنتي أن أتعتقد وحش، أنت –
تعتقد أن لك كيف فعلت. ماذا انظر سأُِحب؟ أنني تعتقد أن لك كيف األيام، من يوٍم يف
مرة، تمنعني سوف بلميسحتى، تُفكر أن قبل نفيس أقتُل سوف مثلك، وحًشا سأُحبُّ أنني

اآلبدين. أبد إىل وسأكرهك أكرهك، املرات، آالف نفيس وسأقتُل
الرجل بابنة حامل جوانا الكالم، هذا برأسه وتكرَّر شديد، بصداع بوت ال دي أُصيب
لتكرهه، يوٍم كلَّ وستموت ليُحبها، يوٍم كل سيستيقظ األيام، كل ستكَرُهه تُحبه، الذي
تحريكه يمكن ال الذي الرجل أن خرس؛ أنه أحسَّ مرة وألول له، بالنسبة فاجعة تلك كانت
الذي الحبل وأخذَه؛ الحبل إىل ه توجَّ بجدية، ارتفع آخر. مهزوم أنه أحسَّ ضعف، نقطة له

الخزانة. إىل وأشار جانبه، إىل لحظًة تعيش أن عىل املوت تُفضل جوانا بأن سيُذكِّره
ليفتحه). الباب إىل استدار (ثم هناك اختبئي –

قامت ثم الليل، منتصف إىل غرفتها يف هناك جوانا بكت القلعة، تلك الجميع غادر ثم
كان آخرون، رجال سيأتي أنه تعلم كانت رحلتها، يف تحتاجه ا ممَّ الرجال تركه ما بحْمل
فقدت وإن حتى األرايض، هذه تملك زالت ما هي حياتها، من ى تبقَّ ما تُنِقذ أن يجب
هت وتوجَّ األحصنة أحد امتطت لذا لها، ملًكا والقرية األرايض زالت ما والذهب، املجوهرات

بالجنوب. ما ديٍر عن تبحث
بتلك واحتفظنا والكولونيل، أنا سوانا الجميع جهله بوت ال ودي جوانا مع حدث ما
فتاًة أنجبت آخر، مكاٍن إىل اتَّجهت جوانا أن املحكمة يف بعَدها أخربوني لسنوات، الذكرى
ستكرب بوت، ال لدي ُمقدِّرة تكن لم جوانا أن عىل الدليل ستكون التي الفتاة صوفيا، اسمتها
بُحبها قلبي رسقت رائعة فتاة بناتها، إحدى أنا وسأتزوج وبناٍت بنني وستُنجب صوفيا
دي ج وسيتزوَّ زوجتي، يف جوانا وستتكرَّر شخيص، يف بوت ال دي سيتكرَّر هكذا للحياة،
عرفها التي الوحيدة الهزيمة صويف، وستُوَلد بحفيدتها، زواجي خالل من بجوانا، بوت ال

اآلبدين. أبد وإىل الوجود أوجد أن منذ القدر
بوت» ال «ِدي ک حياتي يف فرتكني ِمني، القَدر بها انتقم بخطٍة أشبَه ذلك سيكون
الحيوات من يل ى تبقَّ ما الخيارات تلك تتبعني أن يل َقدَّر ثم الخيارات، من أودُّه ما ألختار
بعيًدا لتعيش فتاًة وتركت ما غرفٍة إىل الحيوات إحدى يف اتجهُت ُمجدًدا. سأعيشها التي
من أمنعها لم لكنني عليها، الحصول من نفيس ومنعُت نفسها، قتل من منعتُها عني،
أسطورته عن يبحث والدي فاتََّجَه والدتي، قتْل يف أخرى حياٍة يف وتسبَّبُت صويف إنجاب
لو الكثري، قتْل يف تسبَّب من أنا ربما أو الكثري، قتل يف تسبَّبت أسطورة والدتي، أجل من
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َلما أسطورته، إىل والدي اتََّجه َلما بوت، ال دي لعبة ألعْب لم لو الحياة، قيد عىل والدتي أنَّ
نتائج تشابَكت حدث، ما حدث َلما األحداث، من إلخ … َلما ابنته، يت تُوفِّ َلما محمد، د ترشَّ
سابقة خطايا واجتمعْت أخرى، مرة عشتُها بحياٍة عشتُها كنت حياٌة فارتبطت فعلتُه، ما
تلك كل بسبب االنتهاء، إىل دفعتُهم أحِميَهم، أن يُفرتض كان بًرشا ودفعُت جديدة، بخطايا
أنني ُمدعيًا ما، يوًما ذلك سأنكر ربما أخرى. كارثٍة سوى أكن ولم عشتُها التي الحيوات
حدث، ا ممَّ العديُد ب سيتعجَّ يل. ُمقدَّرة تكن لم فتاٍة حب الحب، أجل من ذلك كل فعلُت
الشكل. بهذا أنانيٍّا يكن لم الشكل؛ بهذا ُمؤمًلا يكن لم السوء؛ بهذا يوًما الحبُّ يكن لم لكن،
من العديد أقدار عىل كبري بشكل يؤثر أن واحد رجٍل ف ِلترصُّ كيف الجميع: سيتساءل
ما شخص الحياة، عىل ما بشكٍل سيؤثر ُمستقبًال ستفعله ما هل أنت، ستفكر ثم البَرش؟
شهوٍة مجرد اآلن يكون أن أو الحياة، بهذه يكون أن ر، تتصوَّ ا ممَّ أبعد أو بُقربك، يكون قد
الذي الرجل إىل يتحدَّث املحكمة يف هو أو الحياة، يف فرصته ُمنتظًرا العدم يف هو أو عابرة،
منك سأطلُب ثم املزيد، حدوث يف سيتسبَّب األحداث من سيحُدث ما هل الجميع. يُشبه
خفيفة هزًة تُحِدث ألم ما؟ يشءٍ يف تؤثر ألم بها؛ ُقمَت التي القرارات تلك كل تتذكَّر أن
األخرى، فات الترصُّ من هائًال ا كمٍّ منك ترصٌف يُحِدَث أن يمكن أال القَدر؟ قيثارة وتَِر يف
األفعال. كل الخري، كل الخطايا، كل تذُكر أن يجب ربما الحال؟ بطبيعة ستنكرها التي
موجود ا حقٍّ أنت هل علينا؟ تأثري لك ليس ا حقٍّ هل جديد، من لتُفكر ذلك سيدفعك ربما
يِجب أنه وهو لتأكيده، يشءٍ سوى هناك يكون ولن تؤثر؟ ألنك موجود إنك أو تُفكر ألنك
ألنه العظيمة؛ البرشية عىل ذلك بنتائج نفكر أن بداخله؛ يستقر قراٍر بكل أحُدنا يفكر أن
ننىس أال األهم لكن مبادئه، عن وال قراراته عن ال تحريكه؛ يمكن ال إنساٌن برشيٍّ كل بداخل
— بشدَّة نودُّه ما فوق عزيمتنا، فوق به، نؤمن عما تحرُّكنا عدم فوق جميًعا، وفوَقنا — أنه
جرأتنا، فوق وتتجرَّأ نجهلها، ونهاية ببدايٍة ترُسمها أيامنا، يف تتحكَّم عظيمة قوة تستقرُّ
البعيد اآلتي وانتظار بها، واإليمان لها الخضوع سوى بمقدورنا وليس تعنُّتنا، فوق تتعنَّت

أعدائها. ألدُّ بداخلنا والرجل السلطة، لتلك عبيد فنحن أكثر؛ ال األمل من بجزءٍ

شيلون صويف

القديمة، الكتب أحد يقرأ ُمتأرجح كريس عىل يجلس والٌد فرنيس، بمنزٍل الحدائق إحدى يف
الُعشبية األرضية عىل يتمدَّد ُمخيف بشكٍل يُشبهني غريب وولد لها، ابٍن من تقِرتب والدة
اقرتبت ِمثلما والدته منه اقرتبَْت غريبة، بطريقٍة ُمبعثرة به تُحيط رسم أوراق حوله وِمن
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تساءلْت مثلما وتساءَلْت ابنها، لرتاقب عادية أمٍّ ككلِّ جلَسْت الحيوات، إحدى يف والدتي ِمني
لكنه ذلك، تالحظ أن يِجب كان ما اللحظة، تلك يف األقل عىل اعتياديٍّا، بدا سؤاًال والدتي،
واحدًة الرسومات (تراقب تفعل؟ ماذا عزيزي، سألته: لُرتاقبه، ابنها إىل دفعها وقد القَدر،

األخرى.) تلَو
إليها). ينُظر (لم أرسم أنا –

يرُسمه.) ما إىل برتكيزها وتتَِّجه جانبًا األوراق (ترتك عزيزي؟ ترُسم ماذا –
منهما). بُعد عىل زوجها (صوت وشأنه دعيه عزيزتي –

(تبتِسم.) ترُسم؟ ماذا بُني أخِربْني أوه، –
هو وهذا هؤالء، أُنقذ أنا طفولية)، بطريقٍة الرسمة (يرفع إطفاء رجل أنا هذا ماما، –

شكله). يجهل وكأنه سوداء خربشٍة شكل عىل القَدَر رسم (وقد يمنعني القَدر
ذلك يفعل لن القَدر صغريي؟ بذلك أخربك من لها)، وتتأمَّ الرسمة (تُمسك آه –

البُقعة. هذه يف هنا هذه، ما أخِربْني إذًا أزرق)، شيئًا (تالحظ
بأسنانه). القَلم يُمِسك وهو ذلك (قال الزرقاء ُمدونتك إنها ماما –

هل مكانه) من تساُؤٍل يف الوالد ل (يتدخَّ زرقاء؟ ُمدونة يقول سمعته هل عزيزتي –
ليًال؟ طفولتك عليه تقصني

ششش. زوجها)، إىل بيِدها (تُشري ششش عزيزي، –
ابتسامًة (يبتسم عليه التغلُّب يف ستُساعدينني أرُسمك، وأنا هنا، وضعِتها أنِت –

شيطانية). ابتسامة غريبة،
فمها)، عىل يَديها تضع كانت ذهول، يف (وترتاجع أبي هذا الورقة)، (تسُقط اللعنة –

ُمصدقة). غري حولها من تنُظر خوٍف يف (ترتِجف ابني وليس أبي إنه
يرى أن دون من (قال الصغري أمام تشتُمي أن ب يتوجَّ ال أنه تعلمني عزيزتي –

الكتاب). قراءة يف ُمنغمًسا زوجته، فات ترصُّ
يُمت. لم هو والدي، هذا هو، إنه اللعنة! –

(… يُشبه صوت ُمخيف، (بصوٍت إطفاء. رجل أنني أخربتُك هل ماما –
ابنتك. أنا إنها صحيح؟ أنت، هذا بقوة)، تهزُّه ابنها إىل (ترتمي أبي –

أرًضا.) تسقط (ثم
أرسع أرًضا، زوجته فريى (يلتِفُت أبي بكلمة ابننا تخاطبني سمعتُك هل عزيزتي –

صويف. … صويف … عزيزتي بخري؟ أنِت هل عزيزتي إليها)،
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بعد أبًدا. يرتُكها لم زوُجها والدي؛ خالِف وعىل صويف، ابنتي وُجنَّت الصبي ذلك كُرب
أسالفه، بغرابة أشبََه غرابته وكانت غريبًا، إطفاءٍ رجل الطفل وأصبح كالهما تُويفِّ سنواٍت
لرجٍل ُفَرٍص مجرَّد أسالفه وكل هو كان وقد الخلود. طريقة نتيجة كان بغرابتي، أشبه
الزمن، من الكثريَ استهلك وقد القَدر، تحدَّى ألنه العاَلم هذا يف الخلود هبة ُمنح رجل واحد؛
التي الحيوات تلك كل بني ومن لكنه القصص، كل عاش وقد ليتعلَّم، األرواح من الكثري
لن أنه واكتشف القَدر، يفهم أن وبيأٍس، فيها، جرَّب التي املرة تلك ينَس لم هو عاشها،
أشبه الكبار، للغة األطفال بجهل أشبَه للقَدر جهله كان بأكمِله. الدهر خلد وإن يفعل
زمن، بعد املحكمة تلك يف ُمجدًدا جلس نفسه، بالجهل أشبه األطفال، للغة الكبار بجهل

ُمجدًدا. أنت هذا القايض: له قال وقد ُمجدًدا، القايض ذلك التقى قد كان
جميع تذكَّر بوت، ال دي جدي تذكَّر أنا، تذكرُت باسمي، ى امُلسمَّ حفيدي تذكَّر وقد
وسيتذكَّر ُمجدًدا الصبي تذكَّر الحياة، هذه يف يخلُد أن قرَّر الذي األول الرجل تذكر أساليف،
بطريقٍة اكتشف واحًدا شخًصا كنَّا جميعا أننا العاَلم، هذا نهاية يف سنكونه الذي الرجل
كان وقد الحيوات، هذه لكل عيشه بعد نَِسيها قد كان طريقة به، الخاص الخلود إكسري ما

تحريكه. يمكن ال رجًال
فكِّر فقط لكن، كهذا، بيشء أفكر أن غريبًا سيكون ربما اآلن، سأطرحه الذي والسؤال
يف قصٍد» «عن رُت تأخَّ لو ماذا فعله؟ ما بوت ال دي يفعل لم لو ماذا لو؟ ماذا للحظة،
دون من ُمعلقتنَي الفتاتني كلتا ووجدت عشتُها، التي الحيوات إحدى يف الغرفة إىل الذهاب

يشء؟ ليحُدث كان هل تسكنهما، روح
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الثاين الكتاب مقدمة

الجرس بعد ما الحياة

كانت أنها متأكًدا، كنُت لكنني التفريق، أستطيع أعد لم لعنة، أو نعمة تلك كانت إن أعلم ال
باسمي قبُل من إخباري تمَّ فقد االختيار، بإمكاني يكن لم غريها، حياًة أعرف ولم حياتي،
أنني كثرية، بأموٍر كذلك أخربوني هنا، وجودي بسبب أيًضا أخربوني شيلون) (أنطوان
يل حدَّدوا إنهم حتى هذا، عىل وافقُت أنني االختيارات، كل من صيل ُخصِّ ما واخرتُت سبق
فأنا ذلك؛ عىل أعرتض لم إنني ثم للتساؤل، فرصة وال يل، مجال هناك يكن لم يشء، كلَّ
وظيفة وظيفة، منحي تمَّ مرة آخر خالف وعىل املرة وهذه اخرتت. فيما اللحظة ولهذه أثق
لفعل فرصة يُوَجد ال إنه حتى عليها، ألعرتض كنُت ما اآلن، عليه أنا الذي بالشخص تليق
كباقي تكن لم أنها إال الوظيفة، تلك ألداء يوٍم كل أستيقظ كنُت وقد ذلك، وددُت وإن ذلك،
أين إىل أعمل؟ َمن لصالح معرفتي: عَدم يف د تتجسَّ وظيفتي وغرابة العادية، الوظائف
من النوع هذا يف الوحيد املوظف كنُت الحالة؟ تلك يف أتَِّصل بمن ما؟ يشء حدث إن اتَِّجه
بهذا، أشبه أُخرى أماكن هناك كان إن أجهل وأنا املكان، هذا يف الوحيد األقل عىل الوظائف،
بالكامل، ُمحرتقة بنايًة كانت ُمهرتئة، ببنايٍة نقطة آخر يف متواضعة بشقٍة أعيش كنُت وقد
غريب؛ دماٍر وسط أعيش كنُت بها، أقُطن التي الضاحية كل باحرتاق أشبه كان واحرتاقها
يكن لم السكون، هو الدمار هذا شاركني الذي الوحيد واليشء ُمخيف، بشكٍل هادئ دمار
فقد غريبًا، ذلك يكن لم قبل، من شخًصا رأيُت أنني أذُكر وال املكان، هذا يف آخر أحد ليُوَجد
العوالم شكل أجهل كنت بهذا، أشبَُه كله العاَلم أنَّ بروحي ب وترسَّ املكان، عىل عيني فتحت
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ُمغايًرا سيكون فهل وجد وإن آخر، عالم هناك كان إن أجهل كنُت أنني واألهم األخرى،
الذي الصفر كان األحوال، من حاٌل فيه يتغري ال ُمطلًقا ثابتًا املكان هذا كان وقد هذا؟ عن
شاركه وقد فريًدا كان آخر، معنًى أو آخر شكل للصفر ليكوَن يكن لم عقيل وبداخل أعرفه،
انتهت وكأنها بَدْت حرب ما، حرٍب ببقايا أشبه بضاحيٍة عشُت العظيم. انفراده املكان هذا
فجأة، ظهرْت التي العالمات تلك أول وأنا هنا، الحياة عالمات بروز من بعيد زمٍن قبل
التحطُّم من أزمنة االندثار، من سنواٍت بعد املكان، لهذا األوىل البذرة أنني لفرتٍة أعتقد كنُت
ببطءٍ تتالىش تُكوِّنه التي املكان أجزاء كانت وقد هنا، األشياء تلك كل تُظهره الذي والتاليش
وكان سقوطه، بعد مكانه إىل يُعاد منها امُلتساقط الجزء وكأن تنتهي، تكن لم أنها إال
اآلخر الطرف من كذلك ويستمرُّ قبل من أبلُغه لم مكان ما، مكاٍن إىل الخراب هذا ينتهي
بل كالضاحية، ُمحرتًقا يكن لم منه، إسمنتية أطراٌف تداعت صدئ، حديدي جٍرس غاية إىل
أجهله، مكان البحر، بعد آخر مكاٍن إىل تنتهي حديدية سكة به حديدي جرس صدئًا، كان
تجاوزه، يف يوًما أُفكر لم الذي الوحيد الجزء هو والجرس يبدو، ما عىل آخر ُمحرتق مكان
ببايل يخطر لم لكنه يشء، أي فعل من يمنعني هنا أحد فال ذلك؛ من ُمِنعُت ألنني ليس
سوى الجرس، بعد يشء ال هناك، ما يشءٌ يُوَجد قد أنه يوًما أعتقد ولم ذلك، أفعل أن يوًما
خاطئ، أمٌر الجرس تجاوز أن يبدو كان وببساطٍة له، نهاية ال ما إىل البحر وسط يمتدُّ أنه
عالم والجرس، أسكنها التي البناية بني محصوًرا عاَلمي بدا وقد ما، ذنٍب بارتكاب أشبه
خارجه. أكتشف أن اخرتُت أنا إْن ُمتناه ال عاَلم وسطه، أعيش أن اخرتُت أنا إن صغري
ا ممَّ رعبًا أكثر ُمرعبة، كانت املكان، عىل عيني فيها فتحت ليلة هنا، يل ليلٍة أول أن وأذكر
وسط لوحدي أركض ورصخُت اتجاه، كل يف عاريًا ركضُت قد كنُت يوًما، أعيشه أن يمكن

لصوتي. ُمجيٍب ِمن هناك يكن لم أنه وأذكر الدمار، هذا

(… (يُتبع
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