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جهنم رقـدْت والفردو�ُس البهي كذلك،
لي�س هناك من ال يرقد يف بيته مبثل هذه ال�ساعة.

الرب قـد رقـد، فاالأر�س غريبة االآن،
فالعيون ال تب�رص، واالآذان ال ت�سغي،....

يوسـف برودسـكي
دون( جون  إلى  كبرى  (مرثية  قصيدة  من 

ترجم�تي

لقد بلغت من العمر عتيا..
بحيث تعرف معنى كل هذه االإيثاكات

قسطنطين كفافيس
إيثاكا قصيدة  من 
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1

هـواجــ�س حـواء الـكــرخـي

الس�اعة اآلن الثاني�ة بع�د منتص�ف اللي�ل. غرفت�ي، الت�ي تق�ع في بداي�ة الممر قرب 
قرب  الموجود  المصباح  من  شاحب  بضوء  مضاءة  الفندق،  من  الخامس  بالطابق  السّلم 
س�ريري، بينم�ا خي�ط م�ن الن�ور يتس�رب من فتحة الباب الس�فلى قادما م�ن جهة الممر 
يقع  الذي  نفس�ه،  (الش�ام(  فندق  حتى  األذن.  في  طنينه  ُيس�مع  يكاد  صمت  يغمره  الذي 
في ش�ارع ميس�لون، على مقربة من بوابة الصالحية بدمش�ق، يطبق عليه صمت مش�حون 

مريب. بترقب 
الش�ك  قلق  بينما  تخيفني،  اليقين  طمأنينة  ش�يء.  كل  في  أش�ك  الكرخي،  حواء  أنا 
يمنحن�ي الطمأنين�ة. الش�ك ه�و ال�ذي يقودني إلى الحقيقة، لك�ن الحقيقة متاهة.. متاهة 

صامتة. متاهة  هي  الحقيقة  نعم  جديد..  شك  إلى  تفضي 
أعتق�د أن اهلل يح�ب الش�ّكاكين أكث�ر م�ن المؤمنين.. إنه يب�ارك قلقهم العظيم.. ألن 
الش�ّكاكين، يفك�رون في�ه دائمًا.. يحبونه.. يري�دون أن يعرفوه بجالله وعظمته ووجوده. 
المؤمن�ون قطي�ع مطمئ�ن راك�ن لمصيره.. قطيع مطمئن ينتظ�ر تبن الفردوس.. ال أكثر.. 
نع�م.. نع�م.. إنن�ي أرى البع�ض يحم�ل صليب�ه الثقيل بصبٍر.. وبمعان�اٍة.. وألم.. يصعد 
تئن تحت ش�ليفات من  الماليين  أرى  بينما  الش�هداء والقديس�ين..  الجلجلة بصمت  إلى 
التب�ن.. لك�ن م�ن أن�ا حت�ى أطلق أحكامي على اآلخرين..؟ اهلل نفس�ه يتردد أمام ضعف 
اإلنس�ان فيبح�ث ل�ه ع�ن حج�ج؛ ليغف�ر له خطاي�اه..، بينما نحن البش�ر نلقي باآلخرين 
إل�ى ق�اع الجحي�م دونم�ا رحم�ة.. م�ن أنا كي أحكم على هذه المرأة التي اس�مها حواء 
أنا  بينما  خفيا،  ثقياًل،  صليبًا  تحمل  هي  ربما  خاطئة..؟  أنها  افترض  ولماذا  ذوالنورين..؟ 

أراه. أن  أستطيع  ال  العمياء 
النورين..  ذو  حواء  غامض..  اس�مها  حتى  بغموضها..  أفكر  ال  أن  أس�تطيع  ال  لكني 
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وكأنها تذكرني بعثمان بن عفان الذي كان يلقب بذي النورين... نعم هي غامضة وغريبة.. 
أحيانا،  ومرحة  طبيعية،  تبدو  أن  حاولت  مهما  فهي  ما،  س�رًا  ما،  ش�يئًا  تخفي  أنها  أحس 

عينيها. أعماق  في  يستقر  كثيفًا  حزنًا  أن  إال 
لم  فعالقتنا  حياتها..  تفاصيل  عن  أس�ألها  وال  فيه..  أفكر  بما  أواجهها  ال  أن  أحاول 
النوم  بين  ما  هي  قضتها  دمشق  إلى  بغداد  من  طريق  رفقة  هي  الدرجة..  هذه  إلى  تتعمق 
أو التظاه�ر بالن�وم.. وف�ي ح�االت صحوه�ا كان�ت تبدو مرعوبة ومرتبك�ة.. لم تهدأ إال 
بع�د أن وصلن�ا دمش�ق.. ونزلن�ا ف�ي هذا الفندق.. بل حتى خ�الل األيام الثالثة الماضية 
هي  بل  مطلقًا..  نفس�ها  عن  تتحدث  ال  كتومة..  إنها  ما.  ش�يء  من  تخاف  أنها  أحسس�ُت 
أحاول  لم  أنني  يعني  ال  وهذا  بالمقابل..  أس�ألها  ال  كي  حياتي؛  عن  تس�ألني  أن  تتجنب 
المطعم  في  جلس�نا  حينما  حاولُت  لقد  بالس�ؤال..  ألح  لم  لكني  هويتها..  أستكش�ف  أن 
تفعل،  أن  تنوي  وماذا  دمشق،  إلى  مجيئها  سبب  عن  منها  استفسر  أن  مباشرة  وصولنا  بعد 
حول  يدور  سؤال  أي  ذلك  بعد  أكرر  ولم  أكثر،  أربكها  أن  أشأ  لم  لذلك  جدًا..  فارتبكت 

كبيرة. ومعاناة  سرًا  تخفي  أنها  أيقنت  لكني  الموضوع..  هذا 
ربم�ا ه�ي هارب�ة م�ن خطر ما..! فمالمحها، برغم محاوالتها أن تكون طبيعية معي، 
تكش�ف ع�ن رع�ب خف�ي.. أن�ا أدرك أنها تحاول أن تجاريني وتس�ايرني.. لكني أعرف 
ذلك  وبرغم  لي..  بالنس�بة  مجهواًل  آخَر  وجهًا  تخفي  فهي  القناع..  إال  ليس  هذا  كل  أن 

نفسها. عن  تكشف  ال  وبأنها  هذا،  كل  تتصنع  أنها  أعرف  بأني  لها  أبدي  أن  أحاول  ال 
نفسي  فأجد  إحساس..  مجرد  أعرف..  ال  فّي..  تشك  أو  تخافني..  أنها  أحس  أحيانًا 
ونحن  حتى  اآلخرين،  ومن  أنفسنا،  من  نخاف  نحن  فيه..  صرنا  الذي  الرعب  بهذا  أفكر 

هذه..؟ بالد  وأية  هذا..،  رعب  أي  العراق..  عن  بعيدون 
الحقيق�ة أن�ا نفس�ي كن�ت خائف�ة.. فقد تم اغتي�ال صديقتي حواء الزاه�د وابنها آدم 
الم�الك وس�ائق التاكس�ي م�ن قب�ل ملثَمي�ن كانا يقودان دراجة ناري�ة.. أمطرانا بوابل من 
الطفل  أحتضن  كنت  ألني  أصب  لم  أنا  وفّرا..  الصوت..  كاتمة  بمسدس�اتهم  الرصاص 
كانت  أنها  ويبدو  المقعد..  تحت  لحظة  في  وصرت  الخلفي،  المقعد  في  هابيل  الرضيع 
بمخطوطات  وكذلك  الزاهد،  حواء  صديقتي  ابن  هابيل  بالرضيع  هربت  لذا  المقصودة.. 

البغدادي. آدم  الكاتب 
الغريب هي لم تسألني قط عن هابيل، سوى مرة عندما جلست إلى جانبي في الباص 
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أي  تس�ألني  لم  لكنها  بنعم..  فأجبتها  ابني،  الطفل  كان  إن  س�ألتني  إذ  س�وريا  إلى  المتجه 
من  شكوكي..  البداية  منذ  أيقظ  ما  وهذا  هابيل،  عن  وال  نفسي  عن  ال  ذلك..  بعد  شيء 

ُترى..؟. يا  هي.. 
ربم�ا ه�ي ام�رأة مس�كينة.. مثل�ي ومثل حواء الزاهد، القديس�ة، التي ُقتلت وهي في 
تحاول  كأنما  أيضا  لي  تبدو  فهذه  العراق..  اسمه  الذي  الجحيم  هذا  من  للهروب  طريقها 
لي  تبدو  وسيلة..  بأية  تهرب  أن  تحاول  بغداد..  في  وراءها  خلفتها  أهوال  من  تهرب  أن 
الواقع،  في  حولها  تحوم  التي  الكوابيس  لهول  صحوتها..  من  يقظتها..  من  تخاف  وكأنها 

بالنوم..!. تلوذ  لذا 
وحينما  أمامي..  مغلقا  بابًا  ظلت  لكنها  روحها..  في  الحياة  دبت  دمشق  وصلنا  حين 
طلب�ْت من�ي مس�اعدتها بالحص�ول عل�ى ش�قة، لم أجد س�وى أن نذهب إل�ى أي فندق 
وبكلمة  وقريبا،  بخدماته  جيدا  نظيفا  الفندق  يكون  أن  بطلبها  فاجأتني  لكنها  األمر..  أول 
بضع  فيه  س�كنت  الذي  الفندق  هذا  تذكرت  أن  س�وى  أمامي  يكن  ولم  راقيًا..  مختصرة: 
واقتصادية..،  أمنية  ألس�باب  فيه  البقاء  أس�تطيع  ال  أني  من  الرغم  على  أش�هر..  قبل  ليال 
أبوالتنك،  آدم  بصديقي  اإلتصال  إلى  وصولي  بعد  األولى  الس�اعات  منذ  س�عيت  لذلك 
الروضة..  مقهى  في  للقائه  تقريبا.. وذهبت  عاما  ثالثين  منذ  في دمشق  يعيش  وهو عراقي 
حي�ث ترك�ت الرضي�ع هابي�ل عند صديقتي في الفن�دق.. وفعال..إتصل بي اليوم عصرًا؛ 
من  بالقرب  المدينة  طرف  في  الطبالة  منطقة  في  وصالة  بغرفتين  شقة  وجد  بأنه  ليخبرني 

أيضا.  بالعراقيين  تكتظ  التي  جرمانا  منطقة 
من�ذ أن اتص�ل صديق�ي آدم أبوالتن�ك ب�ي وأخبرني عن إيجاده للش�قة وأنا في حيرة 
مصيرها  تواجه  وأتركها  أنس�حب  أم  معي..  تعيش  ذوالنورين  حواء  أدع  هل  أمري..  من 

وحدها..؟
* * *

باألم�س خرجن�ا م�ن الفن�دق ك�ي نتمش�ى قليال ف�ي المدينة، الس�يما والفندق يقع 
بالق�رب م�ن بواب�ة الصالحي�ة. كن�ت أدفع العربة التي تحمل الصغي�ر هابيل، بينما كانت 
كان  أعتقد  قريبة،  بمكتبة  مررنا  حولنا.  تتدفق  التي  بالحياة  مبهورة  جانبي  إلى  تمشي  هي 
اس�مها يحمل اس�م الش�ارع الذي يقع فيه الفندق (مكتبة ميس�لون(. أحسس�ُت بأن لديها 
أفرحني  الشيء  وهذا  نظراتها،  في  فضول  ثمة  لي  وبدا  الكتب،  عناوين  استطالع  في  رغبة 
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ليس  الالتي  الجميالت  النس�اء  هاتيك  من  بأنها  مرة  أول  لها  رؤيتي  عند  ظننتها  إذ  حقا، 
بأية  تتزين  ال  أنها  من  الرغم  على  والمجوهرات،  الفاخرة،  األزياء  س�وى  هم  من  لديهن 

أدري. ال  عنها..؟  الفكرة  هذه  جاءتني  أين  من  ُترى  مجوهرات.. 
كنت  كيانها.  في  دّبا  واأللق  الحيوية  من  دفقًا  أن  الحظت  حتى  المكتبة،  دخلنا  أن  ما 
أن�ا مش�غولة أيض�ا بالبح�ث عن إصدارات دور النش�ر البيروتي�ة، بينما هي توجهت نحو 
الكتب المبوبة والمعنونة بالروايات والشعر. كنت أراقبها من بعيد، منتبهة لما سوف تهتم 
أنها أخذت  الغريب  الكثير عن ش�خصيتها. لكن  الش�يء  به من كتب، فهذا سيكش�ف لي 
بالصغير  عنها  أنشغلت  أنا  رواية.  أو  كتاب  أي  إلى  يدها  تمد  أن  دون  الروايات  تستعرض 
هابي�ل ال�ذي أخ�ذ يبك�ي فج�أة. وحينما هدأته ووضعت المصاص�ة في فمه، التفت فلم 
أجده�ا. وبينم�ا كن�ت أتلف�ت هن�ا وهناك باحثة عنها، صارت أمامي فجأة وبيدها كتابان، 
الكتابين  فمدت  الفضولية  القلقة  لنظراتي  انتبهت  أنها  ويبدو  لمعرفتهما،  الفضول  فانتابني 
لترين�ي عناونيهم�ا. كان�ا: مجموعة قصائد لكفافيس من ترجمة س�عدي يوس�ف، ورواية 
قليال  استغربت  دانوزيو.  غابرليلي  اسمه،  من  إيطالي  أنه  عرفت  لكاتب  (البريء(  اسمها 
لذائقته�ا األدبي�ة، فكفافي�س لي�س بالش�اعر العاطفي الذي تميل النس�اء إليه، أما الكاتب 

بفضول: سألتها  لذلك  سابقا،  له  أقرأ  فلم  اإليطالي 
األدب..؟ قراءة  أتحبين   –

بهدوء: وقالت  بحزن  ابتسمت 
أمسك  لم  أشهر  الستة  لي في حدود  فقد صار  المتابعات..  لكني لست من  نعم..   –

هائلة. مكتبة  البيت  في  لدي  أن  علمًا  كتابًا..  فيها 
فسألتها:  أكثر،  عنها  أعرف  أن  في  فضول  راودني 

الكتابين..؟ هذين  اخترت  ولَِم   –
ال أع�رف.. لق�د أعجبن�ي عنوان الكتاب..(وداعا لإلس�كندرية التي تفقدها..(..   –
وكأن�ه يق�ول ل�ي (وداع�ا لبغداد الت�ي تفقدينها(.. أعرف أن�ه كتاب يضم قصائد 
مترجم�ة لش�اعر يونان�ي كان يعيش في االس�كندرية.. أما ه�ذه الرواية (البريء( 

قلبي.. مس  فاسمها 
االيطالية..؟ الروايات  تحبين  هل   –

أقرأ الروايات الفرنسية  اإليطالية..  الروايات  بالضرورة  ليس  شيء...  كل  أقرأ  أنا   –



13

إيطالية.. الرواية  هذه  أن  أعرف  أكن  ولم  والعربية..  واإلنكليزية..  والروسية 
سابقا..؟ له  قرأت  الكاتب..  تعرفين  هل  أخذتها..  لماذا  إذًا   –

أول  فيها..  صفحة  أول  شدتني  ثم  أوال..(البريء(..  الرواية  اسم  شدني  ال..   –
فورًا.. اشتريها  أن  فقررت  فيها..  مقطع 

المقطع..؟ هذا  كان  وماذا   –
فقرأت:  الروائي،  النص  من  األولى  الصفحة  على  الكتاب  فتحُت 

له:  وأقول  القاضي  يدي  بين  للمثول  المحكمة  إلى  أذهب  هل  لألطهار..  طوبى   "
(لقد ارتكبت جريمة(. فإن تلك النفس المسكينة ما كانت لتموت؛ لو لم أقتلها أنا (توليو 
بارتكاب  وقمت  منزلي  في  اإلصرار  سبق  مع  عمدًا  قتلتها  بنفسي  أنا  قتلتها  لقد  هبرميل(. 
أعيش  بقيت  ثم  المعرفة،  حق  أفعل  ما  وعارف  العقلية  قواي  لجميع  مالك  وأنا  جريمتي 

اليوم. حتى  كاملة  سنة  منزلي  في  الدفين  السر  هذا  مع 
والي�وم ه�و الذك�رى األول�ى له�ذا الحادث األثيم. وها أنذا بين يديك فاس�تمع إلّي 
واص�غ إل�ى م�ا أق�ول وحاكمن�ي عل�ى ما جنت يداي؟ هل أس�تطيع حق�ا أن أذهب إلى 

النحو..؟ هذا  على  وأتحدث  القاضي 
إلّي وليس�ت هناك محكمة في هذا  البش�ر ال تصل  فعدالة  أريد،  أس�تطيع وال  اني ال 
العال�م تس�تطيع أن تحاكمن�ي. وم�ع ه�ذا يتحتم علّي أن أتهم نفس�ي وأعترف بجريرتي. 

لمن..؟". ُترى  ولكن  إنسان..  أي  إلى  سري  أكشف 
تلّمسْتُه  ما  األسرار  من  لديها  امرأة  أمام  بأني  وأحسست  أيضًا،  أنا  شدني  المقطع  هذا 
نفسه  الوقت  وفي  بحزن،  لها  ابتسمُت  والموجع.  الغريب  بوحه  في  الرواية  بطل  كلمات 
امرأة  وإنما  بسيطة،  امرأة  أمام  لست  إذًا  فأنا  عنها،  صّدني  خفي  حاجز  أعماقي  في  تولد 

وراءها. جريمة  مخلفة  وحياتها،  ماضيها  تودع 
المطعم،  هذا  إلى  أذهب  أن  أش�أ  لم  والحقيقة  الصيني.  المطعم  في  معا  كنا  الليلة.. 
لم  أنها  إال  هناك،  المنتشرة  المطاعم  في  شيئا  ونأكل  الشارع  إلى  نخرج  أن  أردت  وإنما 
تش�أ أن تخ�رج، ب�ل مررن�ا عل�ى ثالث�ة مطاعم من المطاعم الس�تة ف�ي الفندق، فأعجبها 
إليه. كانت  الذي ترددُت فعال في دخوله، لكنها دعتني وهي تدخل قبلي  المطعم الصيني 
أخذت  جلس�نا  حين  كبير.  لحد  مبهرة  ديكورات  فعال  وهي  المطعم،  بديكورات  منبهرة 
لم أستطع  النادل أخذت تطلب أصنافًا عديدة.  تقرأها.. وحين جاء  الطعام، وبدأت  قائمة 
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ترددت  لكني  عرقًا،  أطلب  أن  أردت  والحقيقة  النبيذ.  شرب  في  رغبتي  جماح  أكبح  أن 
األحمر..  النبيذ  من  قنينة  فطلبت 

ل�م تش�رب. كان�ت ترتش�ف النبي�ذ ارتش�افًا خج�وال.. ضايقني ذل�ك.. فأخذت من 
أخرى..  قنينة  ثم  نبيذ..  قننينة  لي  فطلبْت  كأسي..  شربت  بسرعة.  أشرب  المكتوم  غضبي 
ذاكرة  لدي  أغان..  أرشيف  وكأني  هكذا..  أنا  الغناء..  من  نفسي  أمنع  أن  أستطع  لم  لكني 
لتصفيق  أنتبه  بي  فإذا  سيئا؛  ليس  صوتي  أن  كما  وكلماتها،  بلحنها  األغاني  أتذكر  مرعبة. 
التي  هي  أنها  نفسه،  الوقت  في  وضايقني  أراحني  وما  المجاورة.  المائدة  حول  الجالسين 
تحملت نفقات العش�اء والش�رب؛إذ وقعت على فاتورة الحس�اب... وهذا ما أثار ش�كي 

شخصيتها. غموض  في  أكثر 
ليلتحق  وهربت  مثاًل..  عجوزًا  زوجًا  ما..  شخصًا  قتلْت  هل  مجرمة..  هي  هل  ُترى 
كبيرة  موظفة  هي  هل  المالحقة..؟  من  هربت  سياس�ية  هي  هل  بعد؟  ما  في  عش�يقها  بها 
تعرضت لتهديد من قبل المتنفذين في الحكم اآلن..؟ هل هي سنية هاربة من المليشيات 
الس�نية..؟ من هي  والمليش�يات  القاعدة  تنظيمات  هاربة من  الش�يعية..؟ هل هي ش�يعية 

ُترى..؟. يا 
م�رة أخ�رى.. م�ن أن�ا كي أحكم على هذه المرأة التي اس�مها ح�واء ذو النورين..؟ 
ولم�اذا أفت�رض أنه�ا خاطئة.. ومجرمة وليس�ت ضحية مثل ح�واء الزاهد..؟.. ربما هي 

أراه..! أن  أستطيع  ال  العمياء  أنا  بينما  أيضا..  صليبها  تحمل 
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2

هـواجـ�س حـواء ذو النـورين

الس�اعة اآلن الثاني�ة بع�د منتص�ف اللي�ل. غرفتي التي تقع ف�ي أقصى الممر بالطابق 
الخام�س م�ن الفن�دق غارق�ة ف�ي الظلم�ة، بينما خيط من النور يتس�رب من فتحة الباب 
(الشام(  فندق  حتى  طنينه،  ُيسمع  يكاد  صمت  يغمره  الذي  الممر  جهة  من  قادما  السفلى 
عليه  يطبق  بدمشق،  الصالحية  بوابة  من  مقربة  على  ميسلون،  شارع  في  يقع  الذي  نفسه، 

مريب. بترقب  مشحون  صمت 
الس�اعة اآلن الثاني�ة بع�د منتص�ف اللي�ل. ف�ي غرفت�ي األنيق�ة، ش�رقية الطراز حيث 
والس�جاد  الس�قف،  من  المتدلية  الكريس�تال  ثرّيا  معتما، وحيث  اآلن  يبدو  النيلي  األزرق 
األنيقة  الغرفة  هذه  في  الحمامات،  في  االبيض  والرخام  األرضية،  يغطي  الذي  الفارسي 
ال ُيس�مع اآلن س�وى حركة عقرب الس�اعة الجدارية، وأصوات ناعمة ألبواق الس�يارات 

بعيد.  من  تأتي  متقطع  بشكل 
أنا حواء ذوالنورين وحيدة، مفتوحة  الظالم أجلس  الغارقة في  األنيقة  الغرفة  في هذه 
الزئبق  أريد أن أخترق عتمة  أمامي وكأني  التي  المعتمة  المرآة  العينين، أحدق بتوجس في 
اآلن  التفُت  أحد.  فيه  يعرفني  ال  مجهول  مكان  إلى  أهرب  أن  العتمة،  وراء  ما  إلى  وأنفذ 
رؤية  سوى  أستطيع  ال  لكني  الزمن،  وكنه  الوقت  أتتبع  أن  محاولة  الجدارية  الساعة  إلى 

الساعة. عقربّي  ظالل 
مض�ت ثالث�ة أي�ام عل�ى وصول�ي إلى دمش�ق هاربًة من جحيم بغ�داد. صحيح أنني 
رافقت السيدة حواء الكرخي الطريَق، وهي التي ساعدتني في إيجاد هذا الفندق، كما هي 
الممر،  بداية  في  السّلم  قرب  غرفة  في  أيضا،  الفندق  في  أيام  ثالثة  منذ  خالل  معي  باقية 
ظننته،  ما  وهذا  أنها،  غير  نسبيا،  الغالي  الفندق  هذا  إلى  تأتي  أن  تود  لم  أنها  لي  بدا  لكن 

ومعقواًل. راقيًا،  فندقًا  لنا  تجد  أن  منها  طلبُت  حينما  مني  مستوى  أقل  تبدو  أن  تشأ  لم 
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انتبه�ت إل�ى ترددها في الدخول إلى المطعم الصيني لتناول العش�اء.. فوجبة  الليل�ة 
في  المنتش�رة  المطاعم  في أحس�ن  تكلفه  أن  يمكن  ما  هنا تكلف خمس�ة أضعاف  الطعام 

الكرخي. حواء  لي  قالت  كما  المدينة 
أتجول  وأنا  الحيرة  اصابتني  إذ  الصيني؛  المطعم  في  وجودي  خالل  اس�تمتعُت  لقد 
المكسوة  والجدران  صينية،  بنقوش  مزدان  الذهبية  بمربعاته  فالسقف  ارجائه.  في  بناظري 
المنحوتات  النظر  تلفت  كما  زجاجية.  لوحات  على  صينية  تحمل رس�ومات  باالخش�اب 

فشيئا. شيئا  كابوسي  من  أخرج  أنني  أحسست  الزواية.  في  المنتشرة  الصينية 
صديقتي حواء الكرخي كانت محرجة في أول األمر.. كانت تحاول العناية بصغيرها 
هابي�ل الراق�د ف�ي عربت�ه، طلبن�ا كأس�ين م�ن النبيذ، لكنه�ا بعد ال�كأس األول من النبيذ 
نبيذ  قنينة  فطلبت  بالحزن؛  مثقلة  روح  من  نابع  مرح  لكنه  مرح،  بها  استبد  بل  استرخت، 

وحدها.  شربتها 
أن  في  برغبة  أكثر.. أحسس�ُت  أش�رب  أن  أردت  أش�رب س�وى كأس واحدة.  لم  أنا 
أش�رب؛ حتى أثمل ألنس�ى مأس�اتي، لكني خفت من أن أنهار وأكش�ف عن ش�خصيتي، 
على  منكمش�ة  بقيت  أنني  إال  الكرخي  حواء  طيبة  فبرغم  لذا،  معي..  جرى  ما  كل  وعن 

جيدًا..  الكرخي  حواء  الأعرف  فأنا  نفسي، 
ش�جاعة  تبدو  قليال..  األطوار  غريبة  دمش�ق..  إلى  بغداد  من  الس�فر  في  رفيقتي  هي 
لح�دود الته�ور.. منفتح�ة.. محبة للحياة والفرح والمتعة.. تدندن بالش�عر والغناء معظم 
الوق�ت.. وكأنه�ا تح�ارب عزلته�ا بذل�ك.. لق�د غنت الليل�ة بصوٍت ع�اٍل أغاني عراقية 
متنوع�ة.. حت�ى أن بع�ض رواد المطع�م انتبه�وا إليه�ا.. ب�ل ومن طاول�ة قريبة صفق لها 

لهم.. تحية  النبيذ  كأس  فرفعت  هناك،  الجالسون 
ث�م فج�أة أخ�ذت تش�تم القائمي�ن عل�ى الحكم في العراق حالي�ًا، وفي نفس الوقت 
أن  أس�تطع  لم  أربكني..  ما  وهذا  بذيئة..  بكلمات  تش�تمهم  أيضا..  الس�ابق  النظام  تلعن 
نفس�ي،  عن  وأكش�ف  أمامها  أس�ترخي  أن  في  ترددت  لذا  َمن..؟  مع  هي  هويتها..  أحدد 

لي. جرى  ما  تفاصيل  وعن 
كأس  في  وشاركتها  النبيذ،  من  أخرى  قنينة  طلبت  وعني..  عنها  الحرج  أزيل  ولكي 
حقا  أثارني  ما  لكن  غرفتي.  رقم  وعلى  بنفس�ي،  العش�اء  حس�اب  على  وقعت  كما  منها، 
أحسست  أنا  بينما  الماء..  تشرب  وكأنها  النبيذ  تعب  فهي  تسكر..!!  ال  الكرخي  حواء  أن 



17

الثاني. الكأس  شربت  أن  بعد  أوصالي  في  يسري  والخدر  الدفء  بدبيب 
وعل�ى أي�ة ح�ال، فق�د أخبرتني حينما جلس�نا بعد العش�اء ف�ي الباحة قبل أن نصعد 
دمش�ق  في  يعيش�ون  الذين  العراقيين  من  معارفها  أحد  خالل  ومن  بأنها  لننام،  غرفنا  إلى 
أن  أس�تطع  لم  إليها غدًا. ُصدمت..  وأننا س�ننتقل  لنا،  تأجير ش�قة  اس�تطاعت  منذ عقود، 

شيء. أي  لها  أقول 
* * *

الس�هرة  أمضيت  قد  كنت  التي  بمالبس�ي  وأنا  األنيقة،  غرفتي  في  اآلن  أجلس  أنا  ها 
جرى. ما  أستعيد  أن  أحاول  فيها. 

بيتي  أن هربُت من  بعد  إلى دمشق،  المتجه  الباص  إلى جانبها في  منذ لحظة جلوسي 
من  جرى  الذي  االتصال  على  فيه  استيقظت  الذي  المشئوم  اليوم  ذلك  في  المنصور،  في 
خ�الل الهات�ف النق�ال لزوج�ي الثاني قابيل العباس�ي، وعرف�ت بأن ابني آدم، من زوجي 
تصوير  تم  الذي  الفيلم  شاهد  أن  وبعد  المخطوفين،  بعض  قتل  أن  بعد  انتحر  قد  األول، 

أستطيع.  ما  بأقصى  أهرب  أن  سوى  أمامي  يكن  فلم  فيه،  اغتصابي 
السقوط،  قبلُت  لقد  قاضية..  بضربة  حساباتي  كل  أفلسْت  شيء...  كل  خسرُت  لقد 
الوحيد  ابني  أحافظ على حياة  أن  الجحيم، من أجل  قاع  إلى  األعمى  والهبوط  واإلذالل، 
الذي  الفيديو  ابني بعد أن شاهد  انتحر  انهار كل شيء.. فقد  آدم ذوالنورين.. لكن، فجأة، 
أمامي  لم يكن  اختطفته..  التي  الجهة اإلسالمية  افراد  قبل أحد  اغتصابي من  يصور عملية 
بيتي،  المال، ووثائق  الباكر سوى أن آخذ جواز سفري، وكمية كبيرة من  في ذلك الصباح 
في  واألردن،  سورية  إلى  المتجهة  السيارات  كراج  إلى  وهربُت  األخرى،  الوثائق  وبعض 
سيارة  أول  أصعد  أن  سوى  أمامي  يكن  ولم  الدولي،  بغداد  معرض  لبوابة  المقابلة  الجهة 
وش�اءت  دمش�ق.  إلى  المتجه  الباص  هو  فكان  الهدف،  تحديد  دون  لإلنطالق  مس�تعدة 
عرفتني  والتي  حجرها،  في  طفال  تحمل  التي  المرأة  هذه  جانب  إلى  أجلس  أن  الصدف 

الكرخي.  حواء  بنفسها: 
السيما  دمشق،  في  لتهت  لوالها  بل  وشجاعتها،  الكرخي  حواء  طيبة  في  أشك  ال  أنا 
س�رطاني  ورم  مثل  أعماقي  في  يتجمع  الذي  الرعب  هذا  وكل  منهارة،  ش�به  نفس�ّيًا  وأنا 

خبيث. 
أن�ا ال أع�رف دمش�ق، ول�م أزره�ا م�ن قبل، رغ�م أني مع زوج�ي األول، المحامي 
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والقاض�ي الحق�ا ووال�د ابن�ي الوحي�د، زرت بلغاري�ا وروماني�ا وتركي�ا، ولبن�ان ومصر 
في  الحاكمين  الحزبين  بين  العداء  بس�بب  ربما  دمش�ق،  في  يوما  أكن  لم  لكني  وتونس.. 

الزمان.. من  عقود  طوال  البلدين 
ألنني كنت هاربة من بغداد.. ومشوشة التفكير من عبء المأساة التي تحاصرني ذهنا 
التي  الكرخي  قبل حواء  بسهولة واستسالم من  ُتقاد  نفسي  تركت  فقد  وفكريا وروحيا؛لذا 
دمشق. في  أحدًا  أعرف  وال  غريبة  أني  عرفت  حينما  تتركني  لم  والتي  الطريق،  رافقتني 

هذا  وفي  المعتمة،  الغرفة  هذه  في  وحدي  أنا  الليل.  منتصف  بعد  الثانية  اآلن  الساعة 
الفن�دق ال�ذي ينب�ض بالحي�اة، الحياة التي تجري أمام ناظري مثل حياة األس�ماك داخل 

زجاجي.  حوض 
كل  خسرُت  لقد  الحياة.  مع  عالقتي  بشلل  أحس  أعماقي.  في  استقر  العميق  الحزن 
يطاردني  من  أعرف  ال  مطاردة.  كذئبة  المجهول  الى  الهرب  س�وى  أمامي  وليس  ش�يء. 
بالضب�ط، لكن�ي أع�رف أن عل�ّي الركض والرك�ض والركض إلى األمام؛ لذا علّي تبديل 
و  ذاكرتي،  إطفاء  علّي  اآلخرين،  أمام  ماضيِّ  إلغاء  علّي  شيء،  كل  عن  واالبتعاد  هويتي، 
القدرة  أملك  ال  بأني  أدرك  أنا  ذلك..؟  يمكنني  كيف  لكن  لحياتي..  جديدة  سيرة  صياغة 

بذلك..؟  للقيام  الخبرة  وال  األفكار  وال 
ذلك  رغم  دموعي  لكن  أبكي،  ال  أنا  عينّي.  من  وهدوء  بصمت  اآلن  تنحدر  دموعي 

أعرف.  ال  هذا..؟  كيف  عينّي..  من  تنهمر 
هك�ذا م�رت األي�ام الثالث�ة الماضي�ة. حين كنت آوي إل�ى غرفتي بعد أن أفترق عن 
الكرس�ي  على  أجلس  وأحيانا  الظلمة..  في  س�ريري  على  أتمدد  النور.  وأطفئ  صديقتي، 
الوحي�د ال�ذي أم�ام الطاول�ة الت�ي ترتف�ع عليها مرآة كبيرة، كما أن�ا اآلن، أجلس محدقة 
مستذكرة  جدًا،  مكتوم  بصوت  وأحيانا  صوت،  دونما  وحدي  أبكي  المظلمة،  المرآة  في 
انتحار  أتذكر  ذاكرتي.  شاش�ة  على  ُيعرض  س�ينمائي  ش�ريط  كأنه  معي  جرى  ما  تفاصيل 
ابن�ي الوحي�د، واغتي�ال زوج�ي األول أم�ام ب�اب الدار عند خروج�ه ذات صباح، إاّل أن 
حولي. تجري  التي  بالحياة  لإلحساس  لي  قدرة  كل  حطم  المنتحر،  إلبني  فقداني  مرارة 
إصدار  بسبب  والموسيقى؛  والشعر  باألدب  المهتم  المسالم،  الوديع  ابني  خطفوا  لقد 
زوج�ي القاض�ي حكم�ًا قضائي�ًا على بع�ض أعضاء تلك الجماعة التي خطفته بالس�جن 
كان  لكنه  يفعل..  لم  ليته  ويا  وحش�ية،  بطريقة  ش�اٍب  ذبح  في  اش�تراكهم  نتيجة  المؤبد؛ 
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ابني..!  وخطفوا  الدار  باب  أمام  اغتالوه  أن  ذلك  نتيجة  وكانت  وحازمًا..  عنيدًا 
يزيد من مأساتي  ما  الفاجعتين، لكن  ميتتيهما  أدرك  بل  األبد،  إلى  فقدتهما  أنني  أدرك 

المشؤوم.  اليوم  ذلك  في  اختطافه  لحظة  منذ  ابني  أر  لم  أنني  هو 
الذي  األخير  الصباح  ذلك  من  اللحظات  تلك  صور  عن  أبدًا  تتخلى  لن  ذاكرتي  إن 
السيارة  يغادر  وهو  مزحة  آخر  لي  وروايته  الجامعة،  إلى  وأوصلته  الصباح،  فطور  شاركته 

المنصور. محالت  في  تجوالي  بسبب  أتأخر  ال  أن  راجيًا 
اآلخر  الصباح  ذلك  المش�ؤوم.  اليوم  ذلك  تفاصيل  وعنف  وضوح  بكل  اآلن  أتذكر 
ال�ذي ف�ززت في�ه عل�ى أص�وات اإلنفجارات التي أش�علْت قلب بغ�داد الحزين. أردت 
كيف  اآلن  أتذكر  لكني  خفيفًا..  ثوبًا  ارتديت  دافئًا،  دشًا  آلخذ  الحمام  غرفة  إلى  الذهاب 
ال  كان  الذي  العباس�ي  قابيل  الثاني  زوجي  هاتف  رنين  س�معت  حينما  انقبض؛  قلبي  أن 
أنه  إال  إيقاظه،  أحاول  أن  إلى  دفعني  مما  وأكثر؛  مرات  ثالث  اإلتصال  تكرر  نائما.  يزال 
ألجيب  الهاتف؛  فأخذت  الويسكي،  من  كاملة  قنينة  البارحة  ليلة  شرب  فقد  يستيقظ،  لم 
وأطل�ب م�ن المتص�ل ب�أن يتصل الحقًا، إال أن الصوت المرتبك على الطرف اآلخر لم 

قائال: مباشرة  يتحدث  أخذ  وإنما  صوتي،  يتبين 
بأشرطتك..  لعب  أنه  ويبدو  مكتبك..  دخل  ذوالنورين  كارثة..آدم  حدثت  سيدي   –
ثم  المخطوفين،  جميع  فأعدم  األس�فل  الطابق  إلى  نزل  بعدها  س�الحا،  أخذ  ثم 

رأسه. على  رصاصة  بإطالق  انتحر 
أتذكر كيف ارتجفت يدي؛ فضغطت ال إراديا على زر اإلغالق، وكيف سقط الجهاز 
ترتجفان،  كانتا  إذ  حملي؛  تستطيعان  ال  بساقّي  أحسست  وكيف  األرض،  على  يدي  من 
الس�رير..  جانب  على  متكئة  األرض  على  إراديا  ال  جلس�ت  وكيف  يرتعش..،  وجس�دي 
مكتوم..  بصوت  أبكي  أخذت  وكيف  عليها،  بوجهي  وضغطت  الوس�ادة  أخذت  وكيف 
وكي�ف أن�ي بع�د رب�ع س�اعة من الب�كاء المخنوق أخ�ذت أحبو كالمش�لولة خارجًة من 
البالد  بأني خس�رت كل ش�يء.. وأن علّي مغادرة هذه  الغرفة... وأتذكر كيف أحسس�ت 
قد  شيء  بكل  أجله  من  ضحيت  فالذي  اآلن..  بعد  شيء  يهمني  يعد  فلم  فورًا...  اللعينة 

منتحرا.  الدنيا  هذه  عن  رحل 
وخالل  المأس�اة،  هول  برغم  أحسس�ت،  أني  كيف  وضوح  وبكل  اآلن  أتذكر  لكني 
االرتباك  حالة  مع  وال  بي،  حّلت  التي  الكارثة  مع  يتناسب  ال  غريب  بنشاط  خارقة،  ثوان 
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فكرة  ذهني،  في  الفكرة  تلك  برقت  كيف  الخبر..،  سماع  عند  انتابتني  الذي  الشلل  وشبه 
سكون  اللحظات  تلك  في  علي  هبط  كيف  بعد  ما  في  وتعجبت  البالد..  ومغادرة  السفر 

ألمي. وتجلد  تجمدت  قد  عواطفي  بأن  أحسست  غريب..  جامد.. 
الساعة اآلن قد تجاوزت الثانية بعد منتصف الليل. وحدي اآلن في الغرفة المعتمة.. 
أحد  األول، كيف دفعت  إلى مكتب زوجي  اآلن كيف دخلت  أتذكر  متاهة ذكرياتي..  في 
الذي  المفتاح  أخذت  الجدار.  في  موضوعة  خزانة  عن  الحائط  فانكشف  جانبًا،  الرفوف 
المال،  الخزانة، وأخرجت جواز سفري وحزم كبيرة من  المكتب. فتحت  كان في جارور 
بأن علّي مغادرة  أنني فكرت  بدقة، كيف  اللحظات  أتذكر تلك  الدوالرات واليورات.  من 

الباب. عند  يقفون  الذين  حراسه  مع  الحالي  زوجي  يذهب  أن  بعد  البالد 
لكني  الخاصة،  بس�يارتي  أس�افر  أن  فكرت  األمر  أول  أني  كيف  بوضوح  اآلن  أتذكر 
وأن  كبير،  مسؤول  بأنه  تذكرت  عني،  غصبا  زوجي  صار  الذي  العباسي  قابيل  من  خفت 
الطري�ق يم�ر بمناط�ق ل�ه س�يطرة عليها وعالقات واس�عة بتلك العصاب�ات المنظمة التي 
لذلك  أية ش�بهة؛  أثير  أال  بل علّي  الخاصة،  أال أس�تخدم س�يارتي  تقطعها؛ لذلك فضلت 
األردن،  أو  سوريا  الى  تذهب  التي  السيارات  تلك  العام..  النقل  سيارات  استخدام  قررت 
الس�يما وأن مق�ر انط�الق ه�ذه الس�يارات يقع قرب منطقتنا، مقاب�ل مبنى معرض بغداد 
الضرورية جدا،  كثيرة، سوى  أخذ مالبس  فلم  اجتاحتني،  التي  الهمة  تلك  أتذكر  الدولي. 
أقل  أخذت  أني  جيدا  أتذكر  لكني  الش�هرية،  العادة  وحّفاظات  الداخلية  الس�راويل  بعض 
طيبا  شعورا  تمنحني  عطر  وقنينة  الشفاه  وأحمر  الكحل  قلم  الزينة،  أدوات  من  يمكن  ما 
بالحي�اة، لكن�ي عّب�أت حقيبت�ي بأكبر كمية م�ن المال الذي يمكن أن أحمله معي. أتذكر 
أن  عندي  المهم  كان  ماضيًا..  صارت  مأس�اتي  وكأن  المش�اعر،  جامدة  كنُت  كيف  اآلن 

سرعة. وبأقصى  شكل  بأي  البالد  أغادر 
أنا اآلن في غرفتي بفندق (الشام( بدمشق وحيدة، أجلس في الظالم. وال أعرف  وها 
ليلة  أبكي كل  إنني  الفندق..؟  إلى هذا  لماذا أستعيد هول مأساة ما جرى لي منذ وصولي 
مني.  إرادة  دون  السوداء  النوم  بحيرة  في  وأسقط  أتعب  أن  وساعات..إلى  ساعات  بحرقٍة 
الليل�ة.. أخبرتن�ي ح�واء الكرخ�ي بأنه�ا وج�دت ش�قة واحدة لنا، لكن�ي ال أريد أن 
أس�كن م�ع أح�د. أري�د أن أك�ون وحدي. لم أس�تطع أن أتحم�ل القناع على وجهي فهو 
بأن  الباص  سيارة  في  لتعارفنا  األولى  اللحظات  منذ  منها،  طلبت  أني  اآلن  أتذكر  يتعبني. 
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وجدت  بأنها  الليلة  أش�ارت  لكنها  بذلك،  وعدتني  وقد  لي..  س�كن  إيجاد  في  تس�اعدني 
أو  مش�اعرها،  أجرح  أن  دون  ذلك  لها  أش�رح  أن  لي  كيف  ذلك..  أريد  ال  أنا  لنا..  ش�قة 
علّي  أحد.  مع  أكون  أن  أريد  ال  أنا  جدًا..  معي  طيبة  كانت  فقد  نفسها،  في  الشك  أوقظ 

أخرى. مرة  سأضيع  وإاّل  األمر  هذا  في  حازمة  أكون  أن 
لك�ن كي�ف ل�ي أن أفاتحه�ا بأن�ي ال أري�د أن أنتقل معها إلى الش�قة، وأني أفّضل أن 
على  تأخذ  أو  للجميل،  كنكران  ذلك  ستفهم  لربما  وحدي؟!  أكون  أن  الفندق..  في  أبقى 
بل  عني..،  تسري  وأن  تساعدني،  أن  حاولت  هي  بينما  إلّي،  أساءت  قد  ربما  بأنها  نفسها 
الحمراء ألشتري مالبس لي، واشترت  إلى شارع  بعد وصولنا دمشق  مباشرة  ذهبت معي 
ه�ي عرب�ة للطف�ل ومالب�س ل�ه ولها، لكن ثمة ش�يء غريب ف�ي عالقتها بهذا الطفل، ال 

ذلك..؟ أفسر  كيف  أعرف 
أن  علّي  ربما  الشقة..؟  إلى  معها  أنتقل  لن  بأني  لها  أقول  أن  اآلن  لي  كيف  المهم.. 
لكن  أقرر..؟  أن  حينها  وأستطيع  لها..  األمور  تتضح  أن  إلى  لفترة  معها  بالذهاب  أوافق 
أن أكون وحدي، وبسيرة حياة جديدة  بأن علّي  أنا اآلن متأكدة من شيء واحد فقط،  ال.. 
ثمة  نفس�يتي.  إيجابي على  يؤثر بش�كل  الفندق  أن وجودي في هذا  وإاّل س�أضيع. أحس 

نفسيتي.  في  يرسخ  الثبات  وبعض  أعماقي،  في  يتسرب  بدأ  هدوء 
أبقى  أن  وأريد  الفندق  هذا  في  أس�ترحت  بأني  لها  أقول  بقراري..  أخبرها  أن  يجب 

أشاء..  وقت  أي  إلى  فيه  بالبقاء  لي  يسمح  المادي  فوضعي  فيه.. 
 لق�د تع�ودت عل�ى الرفاهي�ة.. وهذا الفندق الفخم يبعث الراحة في نفس�ي.. فروح 
برك  فيها  تنتشر  التي  االستقبال  ردهة  من  بدءًا  زواياه،  من  زاوية  كل  في  الشرقية  األصالة 
الم�اء الرخامي�ة ذات النق�وش والت�ي تعلوه�ا النوافير، حيث تتوزع في ثنايا الباحة أرائك 
وك�راٍس م�ن الص�دف والخش�ب، مرورًا باألرضية، التي هي م�ن بالط الرخام باألبيض 
المتدلية،  بالخضرة  المزدانة  بالش�رفات  المحاطة  والباحة  المعين،  ش�كل  على  واألس�ود 
أرجاء  على  األنوار  يعكس  مما  زجاجية  قبة  تتوس�طه  ش�رقية  نقوش�ًا  فيحمل  الس�قف  أما 
شيئا  ويعيدني  بنفسي..  الثقة  بعض  ينمحني  هذا  كل  عديدة.  غرفًا  يضم  الذي  الفندق  هذا 

الفندق.  في  سأبقى  الحياة..إذْن  إلى  فشيئا 
كان�ت ح�واء ذو النوري�ن ف�ي أعماق عتم�ة المرآة تنظر إلى حواء ذو النورين أخرى 

المرآة. أعماق  في  تنظر  الكرسي  على  جالسة 
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3

جـّنـي فــي الـمـ�صـعـد

في الساعة العاشرة صباحا كانت حواء الكرخي تجلس في ردهة االستقبال المحاطة 
بالشرفات، والمزدانة بالخضرة المتدلية من الجوانب، وحيث السقف يحمل نقوشًا شرقية 

الفندق.  أرجاء  على  االنوار  يعكس  مما  زجاجية  قبة  تتوسطه  كما 
انتظ�رت ح�واء الكرخ�ي صديقته�ا عند الفطور، لكّن ح�واء ذوالنورين لم تظهر في 
المطع�م المفت�وح، وه�ا هي تحمل معها حقيبة صغيرة فيها بعض المس�تلزمات الخاصة 
بالطف�ل هابي�ل، وحقيب�ة صغي�رة أخرى تضم مخطوطات الكات�ب آدم البغدادي، منتظرة 

الفندق.  مغادرة  إجراءات  تجريا  كي 
أمامها  هي  ذكرت  حينما  فحتى  الموضوع،  حول  أمس  ليلة  يتناقشا  لم  أنهما  تذكرْت 
الصباح. هذا  للفطور  تنزل  ولم  بل  كلمة،  بأية  هي  تعلق  لم  غدًا،  الفندق  ستغادران  بأنهما 
وبينم�ا ح�واء الكرخ�ي مس�تغرقة ف�ي أفكارها وتس�اؤالتها، لمح�ت صديقتها حواء 
ذوالنوري�ن تقب�ل عليه�ا وعل�ى وجهه�ا بع�ض االرتب�اك، إال أن ما أث�ار انتباهها أكثر هو 

الفندق. مغادرة  تريد  ال  بأنها  فورًا  فخمنت  حقيبة،  أية  معها  تحمل  أن  دون  أقبلت  أنها 
تقدم�ت ح�واء ذوالنوري�ن م�ن حواء الكرخي وهي تح�اول أن تهدئ ذلك االنفعال 
ال�ذي يف�ور ف�ي داخله�ا، تل�ك المش�اعر المرتبكة من الخجل ف�ي أن تقرر بأن ال تغادر 
خالل  العون  لها  قدمت  التي  الصديقة،  هذه  عن  االبتعاد  على  األس�ف  ومش�اعر  الفندق، 
لكي  مناسب  مدخل  إيجاد  في  تفكر  نفسه  الوقت  وفي  معا،  قضيتاها  التي  األيام  هذه  كل 

بالبقاء.  قرارها  دوافع  لها  تبرر 
تنظران  ظلتا  حتى.  التحية  تلقي  أن  دون  صامتة،  أمامها  تقف  نفس�ها  وجدت  فجأة، 
كانت  التي  هي  ليس�ت  وكأنها  ذوالنورين  حواء  قالت  ثم  لحظات،  البعض  بعضهما  إلى 

اخرى: امرأة  وإنما  تتحدث 
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ال تؤاخذين�ي صديقت�ي ح�واء.. لق�د قررت البق�اء في هذا الفندق.. كان بودي أن   –
نكون معا، لكني مع كل األسف أجد نفسي غير قادرة على مغادرة الفندق.. أحس 
أرجوك. تفهميني..  أن  أرجو  الفندق..  هذا  أجواء  في  تتحسن  أخذت  قد  بنفسيتي 
فيه  ليس  والذي  والواثق،  الحازم،  صديقتها  صوت  نبرة  من  الكرخي  حواء  إرتبكت 
أمامها  التي تقف  المثيرة  المرأة  بأن هذه  يقين  النقاش، وانبثق في داخلها  أي ظل إلمكانية 
ثوان  بعد  الفندق..؟.  مغادرة  من  يمنعها  الذي  ما  وإاّل  خطيرا،  وربما  غامضا  سرًا  تخفي 
متاعب  من  أنقذها  ذوالنورين  حواء  قرار  وكأن  يجتاحها،  وس�الم  بهدوء  أحس�ت  قليلة، 

قائلة: بطيبة  لها  ابتسمت  لذلك  أيضا،  هي  قصتها  في  وارتباكات 
أن  يسرني  كان  لك.  األفضل  هو  بما  وأدرى  حرة،  أنت  وثانيًا:  الخير..  صباح  أوالً:   –
الحين واآلخر..،  بين  باقية هنا سأمر عليك  فما دمت  تكوني معي. لكن ال ضير. 

معا.. الغرفة  و  الفندق  هاتف  رقم  أعرف  فأنا  هاتفيًا،  التواصل  يمكننا  كما 
ثم  وقبلتها،  مودعة،  الكرخي  حواء  إلى  كفها  ذوالنورين  حواء  مدت  توقع  غير  وعلى 
كل  عيني  وفي  البعض  بعضهما  إلى  نظرتا  وقبلته.  عربته  في  الرضيع  هابيل  على  انحنت 
منهم�ا كالم كثي�ف صام�ت ال ُيق�ال. ولك�ي تتخلص حواء الكرخي من ثقل االنفعاالت 
اس�تدارت حواء  بينما  الحس�اب،  لتس�ديد  االس�تقبال؛  إدارة  نحو  اجتاحتها تحركت  التي 

غرفتها. نحو  متجهة  منها  جاءت  التي  المصعد  جهة  نحو  ذوالنورين 
* * *

تخلصت  قد  وكأنها  حرة،  بنفس�ها  ش�عرت  الش�ارع  في  الكرخي  حواء  صارت  حين 
م�ن ع�بء ثقي�ل، بالرغ�م م�ن ظ�الل حزن ش�فيف خلفها موقف ح�واء ذوالنورين؛ فقد 
سعيدة  كانت  لقد  دمشق.  في  وجودها  طوال  حمايتها  وتطلب  بها  ستلتصق  بأنها  توقعت 
عنها  االنفصال  وتقرر  عنها  االبتعاد  ستطلب  بأنها  تتوقع  تكن  ولم  الحامي،  دور  تلعب  أن 

الغريبة.  الطريقة  وبهذه  السهولة،  بهذه 
ينتظرها  حيث  الطبالة،  منطقة  إلى  تاكسي  تأخذ  أن  اآلن  عليها  بأن  نفسها  مع  فكرت 

تستأجرها. كي  وجدها  التي  الشقة  في  هناك  أبوالتنك  آدم 
وقام  بذراعيها،  هابيل  الصغير  أخذت  تاكسي.  سيارة  أمامها  فتوقفت  بيدها؛  أشارت 
السائق بوضع العربة وحقيبتيها الصغيرتين في الصندوق الخلفي. وانطلقت بهما السيارة.

* * *
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تكن  لم  تنتظران.  امرأتان  هناك  كانت  حيث  المصعد،  إلى  ذوالنورين  حواء  توجهت   
في  تبدو  س�يدة  كانت  األولى  العدم.  من  انبثقتا  وكأنهما  الباحة،  في  منهما  أي  قابلت  قد 
جدًا،  أنيقة  برقة،  لكن  المالمح  حاد  مثير،  جميل،  وجه  ذات  العمر،  من  الثالثين  منتصف 
ذات بش�رة ناعمة ملس�اء، وش�عر أس�ود يتدلى على جانبي وجهها، وذات نظرات واثقة، 
متفائلة،  ابتس�امة  وجهها  على  ترتس�م  الجودة.  عالي  قطني  قماش  من  أس�ود  ثوبا  ترتدي 
وجودها  الوجود،  بكثافة  خفيا  ش�عورا  إليها  الناظر  يمنح  غامض  بريق  عينيها  من  ويش�ع 
فكانت  األخرى  المرأة  أما  بالصغيرة.  ليس�ت  نس�وية  حقيبة  تحمل  إليها.  الناظر  ووجود 
فت�اة ليس�ت بالطويل�ة، س�مراء، ذات مالم�ح خليجية محببة، ترت�دي بنطلون جينز أزرق 
وفانيلة صفراء اللون، وكانت تبدو منطوية على نفسها، مرتبكة من شيء مجهول، تتجنب 

تراقبها. العيون  آالف  وكأن  اآلخرين 
ما أن وصلت حواء ذوالنورين إليهما حتى انفتح باب المصعد، وخرج منه شخصان، 
ام�رأة ورج�ل.. م�ّر الرج�ل س�ريعا، بينما ألقت المرأة األنيق�ة التي خرجت من المصعد 

بفرح: لها  تقول  وهي  المصعد  باب  عند  إياها  محتضنة  المرأة  على  بنفسها 
معق�ول.. ال أص�دق ذل�ك.. م�ن أرى..؟ م�دام إيف�ا س�ميث.. أن�ت هنا في  غي�ر   –

الشام..
ُأحرج�ت الم�رأة األنيق�ة الت�ي اس�مها إيفا س�ميث من هذا االس�تقبال غي�ر المتوقع 
عن�د ب�اب المصع�د، الس�يما وق�د رأت أن ح�واء ذوالنورين والفت�اة الخليجية قد دخلتا 
يوقف  الذي  الزر  على  بالضغط  المصعد  أوقفت  قد  ذوالنورين  حواء  وأن  المصعد،  إلى 
بأنها  األخرى  للمرأة  سميث  إيفا  قالت  الموقف  إحراج  من  تتخلص  ولكي  الباب.  اغالق 
فتألق  الردهة،  في  تنتظرها  أن  ويمكن  حاال،  س�تنزل  وأنها  غرفتها،  في  ما  حاجة  نس�يت 

ستنتظرها. بأنها  لها  وقالت  األخرى  المرأة  وجه 
دخل�ت إيف�ا س�ميث المصع�د، واعت�ذرت بلطف من المرأتين، فابتس�مت لها حواء 
الواثقة على وجهها  وباإلبتسامة  بأناقتها، ورزانة شخصيتها،  كانت معجبة  التي  ذوالنورين 
المثي�ر، وبنب�رة صوته�ا ولهجته�ا اللبناني�ة المحبب�ة، بينم�ا ظلت الفت�اة الخليجة صامتة، 
فخمنت  المضيئة،  الطوابق  أرقام  إلى  سميث  إيفا  نظرت  باإلعتذار.  مقصودة  غير  وكأنها 
لكنها  مثلها،  الخامس  الطابق  في  واألخرى  التاسع  الطابق  في  تسكن  المرأتين  إحدى  أن 

منهما. هي  من  تحزر  لم 
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ف�ي الطاب�ق الراب�ع توق�ف المصع�د، وانفتح الباب، لكن ل�م يكن هناك أحد. إنغلق 
باب المصعد وبدأ بالصعود. نظرت النساء الثالث لبعضهن. ظلت الفتاة الخليجية صامتة 
كأنها في عالم آخر، بينما نظرت كل من حواء ذوالنورين وإيفا سميث لبعضهما، وابتسمتا 
على  منهما  كاّل  وأن  األخرى،  اس�تلطفت  قد  منهما  كاّل  أن  واضحا  كان  برقة.  لبعضهما 
أوال،  تبدأ  أن  األخرى  تنتظر  كانت  منهما  كاّل  لكن  بالكالم،  األخرى  تبادر  ألن  استعداد 

لكليهما.  متوقعا  يكن  لم  ما  حدث  تبادر،  أن  ذوالنورين  حواء  قررت  وحينما 
ف�ي المس�افة م�ا بي�ن الطابق الرابع والخامس حدثت، فج�أة، قرقعة، واهتزاز عنيف 

الثالث. النساء  أرعب  اهتزازا  محدثا  وتوقف  سيره،  حركة  في  وارتباك  المصعد،  في 
بينما  قرآنية،  آيات  مرتبك وخائف وشبه مسموع  تقرأ بصوت  الخليجية  الفتاة  أخذت 
في مكتب  الموظفون  يسمع  أن  التنبيه، عسى  ذوالنورين تضغط على جرس  أخذت حواء 

ذلك. الفندق  طوارئ  غرفة  في  والتقنيون  اإلستعالمات، 
ذوالنورين  لحواء  تقول  نفسها  وجدت  متوترة.  سميث  إيفا  اسمها  التي  المرأة  كانت 

التوتر: من  المرتجفة  صوتها  نبرة  على  السيطرة  محاولة 
يسمعونا.. أن  أرجو   –

عدة.. مرات  األنذار  جرس  على  ضغطت  لقد  يسمعونا..  أن  بد  ال   –
قالت حواء ذوالنورين ذلك، ثم أخذت تضغط على جرس األنذار بقوة، مرة أخرى، 

اصبعها.  ترفع  أن  دون 
المصعد،  أرضية  انفعاالتها؛ فجلست على  تسيطر على  أن  الخليجية  الفتاة  تستطع  لم 
وه�ي تض�ع رأس�ها بي�ن ذراعيه�ا وتتمت�م باآلي�ات القراني�ة وبأدعي�ة لم تس�مع المرأتان 

واستغراب. وطيبة  إشفاق  نظرة  عينيهما  وفي  بعضهما  إلى  نظرتا  أبدًا.  بها  األخريتان 
فصرخت  توازنه،  من  ش�يئا  يفقد  وكأنه  قليال  لألس�فل  منس�حبا  المصعد  اهتز  فجأة، 
المثبتة  المصعد  مساند  األخرتين  المرأتين  من  كل  أمسكت  بينما  مرعوبة،  الخليجية  الفتاة 

جوانبه. على 
شجاعتها: تستجمع  أن  محاولة  سيمث  إيفا  قالت 

المرعبة.. هوليوود  أفالم  من  واحد  في  كأننا  يجري..؟  الذي  ما   –
هذا  في  الرابع،  الطابق  عند  نحن  بينما  يسمعنا  أحد  ال  ذلك..إذ  من  أسوأ  بل   –

الفخم.. الفندق 
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مفتوحتين،  بعينين  غامضة  نظرات  حذائيهما  إلى  تنظر  جالس�ة  كانت  الخليجية  الفتاة 
الواقفتين. المرأتين  أحذية  على  التركيز  خالل  من  فيه  هي  مما  تهرب  أن  تحاول  وكأنها 

منهما: توقع  غير  على  وقالت  إليهما  رأسها  رفعت  فجأة 
الجني.. ذلك..إنه  يفعل  من  أعرف  أنا   –

ماذا..؟  –
سمعها.  طرق  مما  تتأكد  أن  تريد  وكأنها  إليها  تنظر  وهي  مستغربة  سميث  إيفا  سألتها 

قائلة: وخاطبتها  ذوالنورين  حواء  نحو  بصرها  نقلت  ثم  إليهما  الخليجية  الفتاة  نظرت 
هو.. إنه  لك  أقسم  تصدقين..  أال  يعشقني..  الذي  الجني  ذلك..إنه  أعرف  أنا   –
إن�ه يؤذين�ي.. يالحقن�ي م�ن مكان إلى مكان.. ومن دولة إلى أخرى.. صدقيني.
يرديني  يؤذيكما..إنه  ال  هو  تخافا..  ال  األمور..  هذه  مثل  بي  يفعل  دائما  هو..  إنه 

أنا..
الش�عوذة  البعض وكأنهما تس�معان ش�يئا من عالم  لبعضهما  تنظران  المرأتان  أخذت 
منهما  تنتظر  وكأنها  إليهما  تنظر  الخليجية  الفتاة  كانت  تقوالن..  ماذا  تعرفا  لم  والجنون.. 
فقد  قالته،  عما  منها  لإلستفسار  الفضول  بعض  إبداء  األقل  على  أو  قالته،  ما  يؤيد  تعليقا 

مأساتها.  لهما  تشرح  أن  تريد  كانت 
س�ادت لحظ�ات صم�ت مش�حونة. وقب�ل أن تعل�ق أي منهم�ا عل�ى ما قالت�ه الفتاة 
أين مصدره، يخاطبهما  فيه بحة غير طبيعية، اليعرفان من  الخليجية، سمعوا صوتا رجاليا 

قائال:
بخير..؟ أنتم  هل   –

واحد: آن  وفي  متناغما  المرأتين  كلتا  جواب  فجاء 
بخير.. نحن   –

المصعد..؟ في  شخص  كم   –
نظرت المرأتان كل منهما لألخرى وكأنهما كل منهما تريد أن تدع اإلجابة لألخرى، 

عال: بصوت  سميث  إيفا  أجابت  ثوان  بعد  لكن 
رجاء.. أسرعوا  لكن  ثالثة..  نحن   –

سنخرجكم..  لكن  للمصعد..  األساس  المحرك  في  عطل  حدث  دقائق..  حاالً..   –
قليال.. انتظروا 
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الصوت. واختفى 
نفس�يهما  وجدتا  الذي  المأزق  هذا  من  الخروج  في  األمل  ببعض  المرأتان  أحس�ت 
قليل،  قبل  به  باحت  لما  تأكيدا  وجدت  قد  وكأنها  إليهما  تنظر  الخليجية  الفتاة  كانت  فيه. 

قالت: ثم  إليهما  نظرت 
أل�م أق�ل لكم�ا إن�ه ه�و.. هذا الجن�ي ال�ذي يتبعني..إنه هو.. الحم�د لله إنكما   –

عجوز. هر  بيد  فأرة  مثل  يده  في  وصرت  لعبا،  بي  لعب  قد  لكان  موجودتان.. 
نظ�رت إليه�ا إيف�ا س�ميث بتركيز م�ن عينيها المتقدتين، وقالت له�ا بتوتر، وبغضب 

مكتوم:
السخافات.. هذه  عن  رجاء  توقفي   –

حواء  حتى  ذلك،  تتوقع  تكن  لم  إذ  سميث؛  إيفا  فعل  ردة  من  الخليجية  الفتاة  فزعت 
إياها: مهدئة  لها  فقالت  فعلها،  بردة  فوجئت  ذوالنورين 

تقول  خوفها  من  ربما  طبيعية..  ليست  الفتاة  هذه  أن  يبدو  أعصابك..  توتري  ال   –
ذلك..

فقالت  المرعوبة،  الفتاة  على  الواضح  لغضبها  الندم  يش�به  بما  س�ميث  إيفا  أحس�ت 
متعاطفة: بنبرة  منها،  بدر  ما  تبرير  محاولة 

تس�معي م�ا كان�ت تق�ول..؟ نح�ن ف�ي أي حال.. بينما تحدثنا هي عن جني  أل�م   –
يعشقها..

بالخرافات.. يؤمنون  هكذا..  الناس  بعض  إنتباه..  أي  قولها  تعيري  ال   –
س�ادت بينهم�ا ث�وان م�ن الصم�ت. كان واضحا أن م�ا قالته حواء ذوالنورين كان له 
نفسها: مقدمة  ذوالنورين  حواء  إلى  يدها  سميث  إيفا  مدت  فجأة  نفسها،  في  حسن  وقع 

باريس.. من  لبنانية..  سميث..  إيفا  أنا   –
اآلن  لحد  أعرف  ال  لكني  بغداد..  من  عراقية  ذوالنورين..  حواء  أنا  تشرفنا..   –

سأستقر.. أين 
ستستقرين..؟ أين  تعرفين  ال  أنك  يعني  ماذا  لكن  تشرفنا..   –

الوقت  في  لكن  إليه..  الرجوع  أريد  وال  أيام..  ثالثة  قبل  العراق  غادرت  لقد   –
أذهب.. أين  إلى  أعرف  ال  نفسه 

لها: وقالت  بتعاطف،  سميث  إيفا  إليها  نظرت 
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أصعب.. وصار  صعبا..  كان  جدًا..  صعب  العراقيون  أيها  وضعكم   –
ف�ي تل�ك اللحظ�ة انطف�أ النور في كابينة المصعد فعم الظالم. أخرجت إيفا س�ميث 
إلى  الشاش�ة  فتحولت  قليال،  حركته  ثم  شاش�ته،  فأضاءت  عليه  وضغطت  النقال  هاتفها 

قليال. المصعد  كابينة  فأضاء  مشع،  نيون  مصباح 
ب�دت الفت�اة الخليجي�ة الت�ي كانت التزال جالس�ة على أرضية المصعد، تحت ضوء 
حتى  قليلة  ثوان  س�وى  تمض  ولم  خرافي.  كائن  وكأنها  الش�احب،  النقال  الهاتف  جهاز 
ع�اد الن�ور إل�ى كابين�ة المصع�د ثاني�ة، بل وبدا المصعد يهتز قلي�ال، ويطلق هديرًا..، ثم 

صاعدًا.  يتحرك  بدأ 
بينما  الكابينة  الباب، فخرجتا من  وُفتح  الخامس  الطابق  دقيقة وقف عند  أقل من  بعد 
ظل�ت الفت�اة الخليجي�ة داخل�ه. فجأة قفزت الفتاة الخليجية إلى خارج المصعد وأخذت 

لألعلى.  يتجه  وأخذ  المصعد  باب  ُأغلق  بينما  الساللم،  نحو  متجهة  الممر  في  تهرول 
غرفتيهما.  إلى  متجهتين  الممر  في  سارتا  الخليجية.  الفتاة  قفزة  من  المرأتان  فوجئت 
فجأة،  بصمت.  مش�يتا  ذلك..  عن  تكش�ف  لم  لكنها  داخلها  في  خائفة  منهما  كل  كانت 
س�معتا هدي�رًا قادم�ا م�ن جه�ة المصعد.. وأدركتا أن المصع�د توقف مرة أخرى.. وعم 

مريب.  سكون 
بع�د خط�وات قليل�ة وقف�ت إيف�ا س�يمث عن�د أحد األب�واب. نظرت إل�ى حواء ذو 

ثانية: يدها  ومدت  النورين 
المقهى  في  دقائق  بعد عش�ر  أحببت س�أكون  ربما س�نلتقي..إذا  س�عيدة..  فرصة   –

الردهة. في  الموجود 
هناك.. دقائق  عشر  بعد  سأكون  ذلك؛  يسعدني  بك.  وتشرفت  سعيدة..  فرصة   –

وواصل�ت ح�واء ذوالنوري�ن طريقه�ا إل�ى غرفتها وهي تحس باس�ترخاء كبير؛ ألنها 
امتلك�ت الق�درة لمواجه�ة اقت�راح ح�واء الكرخ�ي، فبقي�ت في الفندق، عل�ى الرغم من 
هي  تكن  لم  وكأنها  للمناقش�ة..  مجاال  يترك  لم  الذي  الحزم  بذلك  قالت  مما  اس�تغرابها 

سميث.. إيفا  السيدة  على  لتعرفها  وأيضا  تتحدث..  التي 
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وادي ال�صــبــاب

التي  كتلك  ليس�ت  صغيرة  حقيبة  تحمل  وهي  المصعد  جهة  من  س�ميث  إيفا  أقبلت 
كان�ت تحمله�ا حينم�ا دخل�ت المصع�د قبل نصف س�اعة تقريبًا. وقف�ت في الردهة، ثم 
باب  عند  قابلتها  التي  المرأة  عن  تفتش  المكان،  أرجاء  في  بانورامية  بنظرة  تنتقل  أخذت 
المصع�د، واتفقت�ا عل�ى اللق�اء ف�ي المقه�ى الموجود في الردهة بعد عش�ر دقائق، لكنها 
تأخ�رت بس�بب عط�ل المصع�د. ل�م تجده�ا، لذا فك�رت بأن المرأة ربم�ا انتظرتها ولما 
تأخ�رت ف�ي مجيئه�ا غ�ادرت الم�كان. فجأة وجدت نفس�ها تفكر بالم�رأة العراقية ذات 

خفي.  بإنجذاب  نحوها  أحست  التي  ذوالنورين،  حواء  الغريب،  اإلسم 
لجهة  المقابل  الكرسي  على  جلست  كراسي.  ثالثة  حولها  فارغة  طاولة  إلى  توجهْت 
الداخلين  ومشاهدة  الفندق  في  يجري  ما  متابعة  إمكانية  الجالس  يمنح  والذي  المصعد، 
الركن  إلى  يقود  الذي  المصعد  جهة  من  القادمين  أو  اإلس�تقبال،  مكتب  أو  والخارجين، 

غرفتها. فيه  الذي 
التابع  المقهى  في  نادلة  أنها  عرفت  أنيقة،  فتاة  منها  اقتربت  حتى  دقائق  إال  تمض  لم 
أخذت  ماء.  كأس  مع  تركية  قهوة  فنجان  منها  فطلبت  شيئا،  تود  كانت  إن  سألتها  للردهة. 
فأحست  الشرقي  وطرازه  العالية  قبته  وتتأمل  الفندق  أرجاء  في  بنظرها  تجول  سميث  إيفا 
غامض  وبقلق  اإلس�تقرار  بعدم  تحس  نفس�ه  الوقت  في  كانت  لكنها  الراحة،  من  بش�يء 

ناقصًا.  شيئًا  ثمة  كأن 
فقد وصلت  الليلية،  نتيجة رحلتها  بأنه  نفس�ها  مع  فس�رته  التعب  من  بش�يء  أحّس�ت 
دمشقيه  حواء  الحميمة  صديقتها  أم  بها  اتصلت  بعدما  باريس  من  قادمة  اليوم  هذا  صباح 
المركزة،  العناية  في  المستشفى،  إلى  ُنقلت  وقد  االنتحار،  على  أقدمت  ابنتها  بأن  تخبرها 
وحالته�ا حرج�ة ج�دا، وبرغ�م ذلك طلبت من أمها أن تتصل بباريس لتخبرها بأنها تريد 
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التي  أمها  ودعت  زوجها،  مع  اتفقت  أن  بعد  دمش�ق،  إلى  جاءت  قد  هي  وها  تراها،  أن 
ابنيها. مع  تكون  أن  أيضا  باريس  في  تعيش 

لقد اتصلت قبل ساعة، بعد وصولها إلى الفندق مباشرة، بأم صديقتها حواء دمشقيه، 
اآلن  عليها  وليس  المستشفى..  إلى  معا  لتذهبا  اليوم  هذا  عصر  تلتقيها  أن  معها  واتفقت 
تستطيع  ال  لكنها  أيضا،  خفيف  بنعاس  وتشعر  كفاية  تنم  لم  أنها  صحيح  اإلنتظار.  سوى 
الن�وم. وب�دون وع�ي منه�ا أخرج�ت من حقيبته�ا الصغيرة نظارة س�وداء ووضعتها على 

سينمائية. نجمة  وكأنها  النظارة  تلك  في  بدت  عينيها. 
لم تكن تدرك بأن للنظارة السوداء كل هذا التأثير النفسي. لقد أحست بأن ثمة حاجزًا 
وأعماقها..  ذاتها  خارج  هو  ما  وبين  بينها  بها،  المحيط  العالم  وبين  بينها  صار  مرئي  غير 
هو  ما  سوى  تتبين  ال  نفسها  وجدت  بالضباب،  مليء  غامض  واد  في  انزلقت  إرادة،  وبال 
ف�ي ح�دود المت�ر مم�ا يحيطه�ا، وكأن الكون تقوس في ما حولها. فجأة، وكأنها صحت 

باريس.. في  وليس  دمشق  في  اآلن  أنها  إلى  انتبهت  غفوة،  من 
ه�ي ال تمي�ل إل�ى دمش�ق، فذكري�ات طفولته�ا تحاصرها.. ها هي ترى مش�اهد في 
سفح  على  قريتهم  في  صغيرة  طفلة  نفسها  رأت  بإنتباه..  حّدقت  أمامها..  تتحرك  الضباب 
الباب  رفس�وا  أن  بعد  بيتهم  يدخلون  مس�لحين  رجاال  رأت  بيروت..  على  المطل  الجبل 
بأقدامهم وجزماتهم العسكرية. كانت العائلة جالسة على األرض وأمامهم العشاء.. األب 
وسحبه  األب  على  أحدهم  هجم  كالم  أي  وبدون  وبنتان..  األربعة..إبنان  واألخوة  واألم 

عائلته: أمام  يشتمه  وهو  ياقته  من 
خلفوك.. الذين  وعرض  عرضك..  نيك  راح  علينا..؟  بتجسس  عرص..  يا   –

وسحلوا األب فانقلبت صحون الطعام على بعضها، وتعالى بكاء األطفال المرعوبين 
الباب  وأغلقت  المجاورة،  الغرفة  إلى  أمامها  ودفعتهم  األبناء  احتضنت  التي  األم  وعويل 
عليه�م عائ�دة إل�ى الفدائيي�ن الفلس�طينيين الذي�ن كان معه�م بع�ض اللبنانيين، وأخذت 
تتوس�لهم مؤك�دة ب�أن زوجه�ا ب�ريء وال عالقة له بالسياس�ة وال بالصراعات الحزبية أو 
من  الدموع  نزلت  والفلسطينيين..  اللبنانيين  بين  وال  والمسيحيين  المسلمين  بين  الطائفية 

ثانية.  الضباب  في  الصورة  واختفت  تدري..  أن  دون  سميث  حواء  عيني 
أخويها  مع  نفسها  فوجدت  الضباب،  وادي  في  أخرى  خطوات  سميث  إيفا  تقدمت 
جنباته  في  مفتشة  البيت  تجوب  المسلحين  الرجال  جزمات  بينما  السرير،  تحت  يختبئون 
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مع  كانا  األكبر  وأخوها  فأختها  أخيها،  مع  س�واها  البيت  في  أحد  ال  لكن  ما،  ش�يء  عن 
سراح  إطالق  أجل  من  والدروز  الفلسطينيين  من  المتنفذين  على  تدور  أخذت  التي  األم 

البريء.. زوجها 
التي  للطفلة  بالنسبة  المرعب  المشهد  ذلك  أيضا،  الضباب  خلل  من  ترى  هي  ها  بل 
لبناني وقالوا لألم بأنهم سيعدمون  إثنان من المسلحين ومعهما رجل مدني  كانتها.. دخل 

يراه.. أن  العمر  من  الخامسة  في  الذي  ابنه  سوى  ألحد  يسمحوا  لن  وأنهم  زوجها 
مع  تمش�ي  الخامس�ة  في  صغيرة  وهي  نفس�ها  رأت  الضباب..  في  المش�هد  تالش�ى 
أمه�ا وبقي�ة أخوته�ا عائدي�ن م�ن ضيافة في قرية مجاورة إل�ى البيت، فقابلتهم جارة لهم 
الجيش  دخول  بعد  البيت  على  هجموا  المسّلحين  ألن  القرية  إلى  يعودوا  بأاّل  وأخبرتهم 
بكامله..  البيت  أحرقوا  أحدا  يجدوا  لم  حينما  لكنهم  إلعدامهم..  عنهم  مفتشين  السوري 
أن  بعد  س�كنوها  التي  الجديدة  القرية  في  أخوتها  مع  نفس�ها  رأت  الضباب  بين  ومن 
ت�م إنق�اذ األب م�ن التصفي�ة قب�ل دخول الجيش الس�وري من قب�ل عراقي كان من قادة 

آنذاك..  الفلسطينية  التنظيمات 
الجيش  قبل  من  ثانية  الجديدة  القرية  من  تهجيرهم  تم  كيف  أخرى  مرة  ترى  هي  ها 
أين  تعرف  ال  هي  شيء..  كل  يغمر  الضباب  لكن  بيروت..  إلى  فنزحوا  السوري؛  العربي 
ه�ي.. فالضب�اب يجيطه�ا م�ن كل الجهات.. ليس هناك س�وى الضباب.. فجأة، تعثرت 
انتبهت لصوت  الكثيف..  الضباب  معتمة وسط  تبدو  في حفرة جانبية  تقع  بحجر وكادت 
تفور  بركة  في  المنهمر  بمائه  يفيض  وهو  الشالل  فرأت  تقدمت  قريب..  ماء  شالل  انهمار 
وما  يجتاحها..  غامر  بفرح  أحست  هناك..  يمرحون  أخوتها  فرأت  قليال  تقدمت  بالزبد.. 
أمامها  القهوة  فنجان  تضع  وهي  النادلة  صوت  إلى  انتهبت  حتى  إليهم  بالتوجه  همت  أن 
وكأس الماء وصحنا صغيرا فيه قطعة من البسكويت. رفعت النظارة عن عينيها ووضعتها 

تشكرها. وهي  جانبا 
إلى  انتبهت  يغمرها.  بفرح  أحست  أنفها.  إلى  بالهيل  الممزوجة  القهوة  أريج  تصاعد 
وجود رجال في كل الزوايا.. خمنت أنهم من رجال المخابرات.. تسرب خوف ال إرادي 
الخوف..؟..  فِلَم  سياسية،  ليست  بأنها  نفسها  وأجابت  مباشرة،  صدته  لكنها  ذهنها،  إلى 
بأنه عربي،  الذي أخذته عن زوجها ال يش�ي  الفرنس�ية.. ولقبها  الجنس�ية  أنها تحمل  كما 
اللبنانين األوائل  لبناني أميركي من ساللة  لبنانية وأب  بالرغم من أن زوجها عربي، من أم 
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الذين وصلوا أميركا، وأنه يعمل مديرًا لشركة أميركية كبرى في باريس.. لكن المخابرات 
تبق�ى مخاب�رات، الس�يما المخاب�رات العربية، وبالتالي فأنه�م يراقبون حتى النمل الذي 

الردهة. يتوسط  الذي  الماء  حوض  حواف  وعلى  البالط  بين  يدب 
الزكي.  القهوة  عطر  تشم  أخذت  منه  ترتشف  أن  وقبل  بيدها،  القهوة  فنجان  أخذت 
وبينم�ا ه�ي ترتش�ف القه�وة متل�ذذة بطعمها األصيل لمحت الفت�اة الخليجية التي كانت 
معهم�ا ف�ي المصع�د تق�ف عن�د بداية الردهة.. كانت تائهة النظ�رات، ومرتبكة.. أخذت 
تتلف�ت كالضائع�ة، وحينم�ا وق�ع بصرها عليها ركزت للحظات ثم توجهت ببطء نحوها 

مقدر. مصير  إلى  منجذبة  تتقدم  وكأنها 
كانت  حينما  نهرتها  ألنها  خفي؛  ضمير  بتأنيب  أحست  قليال..  سميث  إيفا  توجست 
الفتاة مرعوبة من توقف المصعد وانطفاء النور فيه، فهي عادة تتعامل مع اآلخرين بإحترام 
الحالة  تلك  في  وهم  السيما  استفزها،  العاشق  الجني  عن  األخرى  حديث  أن  ولباقة..إال 
الفتاة  أن  وبما  لها..  باإلعتذار  بأنها مطالبة  نفسها  لذلك أحست مع  النفسي،  اإلنزعاج  من 

خاطرها.  من  وتطيب  بها  سترحب  فأنها  نحوها؛  متوجهة 
ل�م تك�ن إيف�ا س�ميث تنته�ي من قرارها مع نفس�ها بإس�تقبال الفت�اة الخليجية حين 
وجدته�ا تق�ف أم�ام طاولته�ا دون أن تنط�ق بأية كلمة.. انتظرت هي للحظات فربما تود 
أن تقول شيئا، ربما تطلب السماح لها بالجلوس معها، إال أن األخرى ظلت صامتة تنظر 
العطف..  مشاعر  من  بموجة  أحست  بالرجاء..  الممزوج  بالتساؤالت  مليئة  نظرات  إليها 

بلطف: لها  وقالت  لها  ابتسمت 
تفضلي..  –

الصمت  امتد  لها.  المقابل  الكرسي  على  جلست  كلمة،  بأية  تنطق  أن  ودون  بصمت، 
تنظر  وكأنها  تبدو  لكنها  محدد،  شيء  إلى  تنظر  ال  صامتة..  الفتاة  كانت  للحظات.  بينهما 
إل�ى نقط�ة م�ا عل�ى الطاولة. فجأة، رفعت رأس�ها للحظة، ألق�ت نظرة خاطفة على وجه 
النقطة  تلك  على  رأسها  خافضة  ثانية  عادت  ثم  المكان،  أرجاء  إلى  تلفتت  سميث،  إيفا 
بصوت  وقالت  س�ميث  إيفا  إلى  رأس�ها  رفعت  وأخيرًا  الطاولة..  تخترق  التي  المجهولة 

التوتر:  شدة  من  مرتجف 
وصديقتك،  أنت  أرعبتكما،  ربما  المصعد..  في  مني  بدر  عما  تعذريني  أن  أرجو   –

مني.. إرادة  دون 
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لذلك أحست  منها؛  تود االعتذار  التي  فقد كانت هي  باعتذارها،  إيفا سميث  فوجئت 
بلطف: لها  وقالت  جليستها،  نحو  والمودة  التعاطف  من  بدفق 

مرتفع.. بصوت  عليك  صرخت  ألني  أعتذر  أن  علّي  التي  أنا   –
ال.. أن�ت كن�ت محق�ة.. كان يج�ب إيقاف�ي ع�ن الحديث عن الجني العاش�ق..   –

األمور.. هذه  عن  شيئا  تعرفان  ال  فأنتما 
امت�دت بينهم�ا لحظ�ات م�ن الصم�ت كان�ت إيف�ا س�ميث تح�اول أن ت�درس هذه 
الش�خصية الغريب�ة الت�ي تجل�س أمامه�ا، إال أن الفت�اة ربم�ا انتبهت لم�ا يجول في ذهن 

فقالت: جليستها، 
أنني غير طبيعية.. وأني كنت أهذي من الخوف.. لكني كنت أقول  تعتقدين  أنت   –

الحقيقة..
الحقيقة..؟!  –

الحقيقة..  نعم..   –
وقالت: مباشرة  وجهها  إلى  ونظرت  سميث  إيفا  نحو  رأسها  رفعت 

بالخرافات..  وأؤمن  مشعوذة..  أنني  أو  نفسيًا..  مريضة  ربما  أنني  تعتقدين  أنت   –
كذلك..؟  أليس 

فوجئ�ت إيف�ا س�ميث ثاني�ة بهذه المواجهة والصراحة غي�ر المنتظرة. إرتبكت قليال. 
لها: فقالت  باللغز،  أشبه  فتاة  أمام  بأنها  أحست  لكنها  إجابتها،  في  ترددت 

بالسحر.. أؤمن  ال  شخصيا   –
بهدوء: لها  قالت  ثم  الخليجية،  الفتاة  شفتي  على  مرة  ابتسامة  ارتسمت 

موسكو..  في  الفن  درست  قد  اآلن..  أمامك  أجلس  التي  أنا  مثلك..  كنت  أنا   –
أنا  بل  وفلورنسا..  باريس  في  فترة  وبقيت  السويد..  في  وعشت  أميركا..  في  ثم 
رأت  ما  رأت  أن  بعد  اإليمان  إلى  تحولت  العائلة  هذه  لكن  شيوعية..  عائلة  من 

والجن.. السحر  عالم  من 
أن  من  بالرغم  الغريبة،  الفتاة  هذه  من  تس�معه  ما  تصدق  أن  س�ميث  إيفا  تس�تطع  لم 
حدس�ًا داخلي�ًا كان يوح�ي له�ا بأن ما تقوله صحي�ح، لكن كيف..؟ فجأة غمرها فضول 

لها: فقالت  موقفها،  توضيح  أرادت  لكنها  تسمع،  أن  في 
أنا مسيحية.. بالرغم من أني ال أذهب إلى الكنيسة.. لكن هناك آيات في األنجيل   –
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تدخل  بأن  العذراء  بن  المسيح  سيدنا  أمرها  التي  والشياطين  األبالسة  عن  تروي 
هذا  لكن  البحر..  إلى  العالي  الجرف  من  بنفسها  ألقت  التي  الخنازير  أجساد  في 
وتوجه  القمر،  اإلنس�ان  بلغ  وقد  العلم..  عصر  في  نحن  الوعظ..  باب  من  يبقى 

الجن..؟  قصص  أصدق  أن  تريدينني  فكيف  المريخ..  إلى 
أدركت  األقل  فعلى  بالتعاطف،  مليئة  لكن  قلقة،  نظرات  إليها  الخليجية  الفتاة  نظرت 
ب�أن ه�ذه الم�رأة الجميل�ة التي تجلس أمامها هي مؤمنة، وليس�ت م�ن هؤالء العلمانيين 
كانت  كلمة،  بأية  تنطق  أن  وقبل  الروحانيات..  رفض  في  الجامد  اليقين  ذوي  المتعصبين 
وطلبت  رأس�ها  الفتاة  رفعت  ش�يئًا.  تودان  كانتا  إن  وس�ألت  طاولتهما،  عند  تقف  النادلة 
تضيفها  فهي  آخر  ش�يء  أي  تطلب  أن  عليها  س�ميث  إيفا  عرضت  فقط.  الماء  من  كأس�ًا 
ووجهت  النادلة،  ذهبت  فقط..، حينها  الماء  تطلب  أن  أنها أصرت  إال  الطاولة،  على هذه 

برقة: وسألتها  سميث  إيفا  نحو  انتباهها  بكل  نفسها 
تودين أن تسمعي حكايتي..؟ بعدها أنت حرة في أن تصدقي أو ال تصدقي.. هل   –

نفس�ها  في  وجدت  ثم  تخطيط..  أيما  دون  تجري  األمور  بأن  س�ميت  إيفا  أحس�ت 
الرغب�ة ف�ي أن تع�رف ه�ذا العال�م الغري�ب من فت�اة، كانت تظنها فتاة مش�عوذة، إال أنها 

لها: فقالت  استثنائية..  بتجربة  مرت  فتاة  هي  وكأنما  اآلن  بدت 
سأسمعك..  طيب..   –

أكون..  ومن  اس�مي..  عن  أو  بلدي..  عن  تس�أليني  ال  أن  أرجو  ش�يء  كل  قبل   –
اتفقنا..؟

وقالت: طيبة،  إبتسامة  وجهها  وعلى  إليها  سميث  إيفا  نظرت 
اتفقنا..  –

 صمت�ت الفت�اة للحظ�ات، وأخ�ذت تنظر إلى إيفا س�ميث وكأنها تحاول النفاذ إلى 
على  ووضعته  الماء  بكأس  جاءت  قد  النادلة  كانت  تبدأ  أن  قبل  لكن  ذهنها،  في  يدور  ما 

قائلة: حديثها  بدأت  حتى  ذهبت  أن  ما  الفتاة.  فشكرتها  الطاولة 
جدي،  كان  روسية..  ونصف  أسبانية  نصف  أمي  محددة..  هوية  بال  إنسانة  أنا   –
مع  موسكو  إلى  األسبانية  األهلية  الحرب  خالل  جاء  أسبانيًا..  شيوعيا  أمي،  والد 
فأنجبت  فتاة روس�ية، جدتي،  تزوج  الش�يوعيين..  المهاجرين  كبيرة من  مجموعة 
جامعتها..  في  ودرست  موسكو  في  أمي  ترعرعت  إحداهن.  أمي  بنات،  ثالث  له 



35

وأخ  أنا  فولدت  أيضا، وتزوجته..  الشيوعي  الخليجي،  العربي،  أبي  التقت  وهناك 
ل�ي.. لذل�ك أن�ا هجينة، عربية، أس�بانية، روس�ية.. المه�م.. ترعرعت بين ثالث 
ثقاف�ات.. عربي�ة، أس�بانية، وروس�ية.. وبي�ن ثالث عقائد، عقيدتي�ن دينيتين هما 
وأمي مس�يحية، وعقيدة  فأبي مس�لم  والدّي  إنتماء  بحكم  والمس�يحية،  اإلس�الم 
علمانية تنظر إلى الدين كأفيون للشعوب، وهي نظرة والدّي.. لكن بعد سنوات.. 
وبعد حدوث تغيير سياسي في البلد الذي جاء منه والدي، رجع مع أمي إلى بلده 
العربية،  المدارس  في  درس�ت  وهناك  وأخي..  أنا  صغارا،  كنا  وطبعا  الخليجي، 
سنويا.. صيفا  زيارتها  وأيضا  طبعًا،  وثقافتها  الروسية  باللغة  صلتي  أقطع  أن  دون 
من  ولتتأكد  الحقًا،  ستقوله  لما  أفكارها  ترتيب  تريد  وكأنها  للحظات  الفتاة  صمتت 
انتب�اه الس�يدة إيف�ا س�ميت أيض�ًا.. وحينم�ا رأت أنها صامتة تنظر إليه�ا بإنتباه منتظرة أن 

السابق: من  أكثر  حيوية  بنبرة  قائلة،  واصلت  حكايتها،  تواصل 
الدينية،  الكتب  قراءة  بدأت  عشرة..  والخامسة  عشرة  الرابعة  بين  ما  كنت  حينما   –
المسيحية،  استثناء،  بال  األديان  كل  وعقائدها..  وتأريخها  األديان  على  والتعرف 
في  ش�اب  وبين  بيني  حوار  جرى  أن  يوم  ذات  صادف  لكن  اليهودية..  اإلس�الم، 
بكل  فتحدثنا  عندهم..  فيها  أراه  التي  األولى  المرة  وكانت  أبي..  أقرباء  أحد  بيت 
أدب ع�ن مختل�ف المواضي�ع.. وكان الش�اب متدين�ًا وبدا لي وقتها مثقفًا جدًا.. 
العقيدة  في  بحوث  على  تحتوي  المتزوجة  أخته  مع  برسالة  إلي  بعث  بأيام  بعدها 
عمري  في  لها  مثيال  أجد  لم  معرفة  من  له  لما  إليه؛  انجذبت  للغاية..  رائعة  بلغة 
الذي  اليوم  جاء  أن  والعرفان..إلى  الدين  قضايا  حول  المراس�الت  وبدأنا  ذاك.. 
والتي  لعالقتنا،  راعية  صارت  التي  أيضًا،  أخته  بيت  في  منفرد  بش�كل  به  التقيت 
أي  في  أش�ك  لم  وقتها  طبعا  عصيرًا..  أس�قاني  اللقاء  ذلك  في  الجو..  لنا  هيأت 
غير  لدرجة  به  أغرم  بي  وإذا  عصير..  مجرد  كان  لي..  قدمه  ما  وش�ربت  ش�يء.. 

طبيعية..
سخرية  فيها  نبرة  صوتها  وفي  مبتسمة،  وقالت  مصدقة،  غير  إليها  سميث  إيفا  نظرت 

خفية:
القبيل..؟ هذا  من  شيئًا  أو  مخدرًا  كان  ربما  العصير..؟  في  كان  السحر  يعني   –

كالمه  شيء..  كل  في  أطيعه  أتبعه..  كالعمياء..  صرت  مباشرة  بعدها  ألني  نعم..   –
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التي  أخته  بيت  في  به  التقيت  إن  رمضان  في  حدث  ثم  لي..  بالنسبة  دستورا  كان 
خرج�ت وتركتن�ا وحدن�ا.. وم�ارس الجن�س معي.. على الرغم م�ن أني أعرف 
إن ذل�ك مح�رم، الس�يما ونح�ن صائم�ان.. وأن�ا باك�ر..، لكني كن�ت كالمنومة 
أناس  من  سمعت  بعدها  لكني  الظن..  أغلب  العصير  في  السحر  كان  مغناطيسيا. 
يعرفونه أنه كان دائم التردد على المقابر. أخته أخبرتني في ما بعد بأنه سافر للهند 
في  وجدت  فعال  ألني  السحر..  في  ُتستخدم  التي  المواد  على  الحصول  أجل  من 
أدراجه ذات مرة بقايا شعر وأظافر.. بعض أقربائي كان يقول عنه إنه غير طبيعي.. 
بعد  ما  في  اكتشفت  التي  اللغوية،  وطاقته  وخطبه..  بعلمه..  بهرني  قد  كان  لكنه 
منش�ورة  طالب،  أبي  بن  علي  لإلمام  خطب  من  مقتبس  لي  يكتبه  كان  ما  كل  أن 

مغناطيسيا.. منومة  كنت  نفسه..!  إلى  ينسبها  هو  كان  بينما  البالغة،  نهج  في 
مشككة: بنبرة  وسألت  مصدقة،  غير  إليها  سميث  إيفا  نظرت 
خليجي..؟ مجتمع  وفي  قاصر..  وأنت  معه..  نمت  كيف   –

حبسوني  منه..  اقترابي  منع  الطرق  بشتى  حاوال  معه  بعالقتي  والداي  عرف  حينما   –
شديد  كره  داخلي  في  بدأ  الطعام..  عن  أضربت  معه..  أهرب  ال  كي  البيت؛  في 
لوال�دّي.. لك�ن ذات فج�ر دخ�ل أب�ي إلى غرفة نومي وأيقظني، قائاًل لي: تعالي 
إلى الصالون وجدت أمي  أنظري حال أمك.. فهي في وضع سييء.. حين نزلت 
بصوتها،  تتحدث  ومرة  رجل،  بصوت  تتحدث  كانت  بأنها  أخبرني  أبي  كالميتة.. 
رجل  بصوت  الجواب  يأتي  بصوتها  تسأل  حين  ما...  شخص  مع  تتحاور  وكأنها 
أن  مجهول  ما  شخص  من  تطلب  كانت  ايضًا..  والعكس  أيضا..  فمها  خالل  من 
وترتجف،  جسدها  في  تسري  تشنجات  بدأت  يرفض..  وهو  جسدها  من  يخرج 
بالمنش�فة،  وأتى  للحمام  هرع  مصدوما،  أبي  كان  كثير..  ماء  فرجها  من  ويخرج 
التدفق  عن  يتوقف  ال  الماء  الحال..  بنفس  وكانت  بأخرى،  جاء  بالماء،  امتألت 
من فرجها.. كنت أرى كل ذلك وأنا عاجزة عن فعل أي شيء.. بقيت أمي هكذا 
بأني مسحورة..  أمي  أخبرتني  أيام  بعد  ثم هدأ كل شيء...........  الفجر..  حتى 
وينظران  بالدين  يؤمنان  ال  وهما  أمي..  وكذلك  شيوعيًا  كان  أبي  أن  من  وبالرغم 
إل�ى ه�ذه األم�ور كخراف�ات وش�عوذة.. لكن ما رآه أب�ي من حالة أمي دفعه إلى 
إلى  أخذني  الفكري  لتحوله  وتأكيدا  الفكرية..  قناعاته  من  بالكثير  النظر  يعيد  أن 
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كتاب  إلى  ثم  إلّي  الشيخ  نظر  اآلن..  لحد  الصفراء  لحيته  أتذكر  عجوز.....  شيخ 
أنواع السحر.. سحر العشق.. وهو سحر  ابنتك مصابة بأقوى  أمامه.. وقال ألبي: 
الشيخ  غضب  يريد..  ما  له  وسيدفع  يشفيني  بأن  منه  طلب  والدي  له...  عالج  ال 
البعض  الحال فسأذبل وأموت..  بقيت على هذا  بأنه ليس لي عالج..، وإذا  وقال 
من الساحرات والمشعوذات والسحرة أشاروا على والدّي بأن أعبر البحر ليخف 
في  أنا  طبعا  بالسحر..!!  يؤمنان  الشيوعيان  والداّي  تصوري...  السحر..  مفعول 
الش�يوعية،  الروس�ية،  أمي  أكن أعي أي ش�يء مما يجري حولي.  لم  االثناء  تلك 
استنتجت بأن ذلك الشاب، حبيبي، بعث لها هي بجني فسكنها هي لكي يؤذيها.. 
يعذبها  الجني  فأخذ  له  تستس�لم  ولم  جدًا..  قوية  إنس�انة  داخلها  في  كانت  لكنها 
تصوري..  فرجها...  من  الماء  مع  خرج  أن  تقاومه..إلى  كانت  لكنها  ويهددها.. 
خ�رج الجن�ي م�ع الماء من فرجه�ا.. من يصدق هذا..؟ المهم.. أهلي أخبروني 
الس�حر،  من  جزء  أنها  ظنوا  خش�ب..  قطعة  المدرس�ية  حقيبتي  في  وجدوا  أنهم 
فأخذه�ا وال�دي ليحرقه�ا.. واذا به�ا ال تحت�رق... هل تصدقين ذلك..؟ أش�عل 
الليل  منتصف  من  أنه  تصدقين  هل  أتونها.  في  الخشبة  بتلك  وألقى  النار،  والدي 
أن  لدرجة  تحترق..!!  وال  النار  وسط  الخشبة  وتلك  الصباح  شمس  شروق  إلى 
قطعة  بينما  ذابت  قد  عليها  وضعت  قد  الخش�ب  قطعة  كانت  التي  الحديد  قطعة 

تحترق.. لم  الخشب 
تتأمل  كانت  لكنها  يروى،  مما  شيء  أي  مصدقة  غير  وهي  إليها  سميث  إيفا  استمعت 
وجه الفتاة، فربما تجد في مالمحها شيئًا من سمات الهلوسة..إال أن الفتاة كانت تتحدث 

الفضول: باب  من  فسألتها  كامل،  بوعي 
بعد..؟ ما  في  جرى  وماذا   –

السحرة  إلى موسكو.. ليس لشيء وإنما ألعبر بحرًا، كما أوصى  مرغمة  سافرت   –
دراستي.. وحين وصلت موسكو  وأواصل  وأيضا ألبقى  بالدنا..  بهم  تمتلئ  التي 
ل�م أك�ن أع�ي ما يدور حولي.. خالتي اس�تقبلتني هن�اك.. لكني كنت أعيش في 
أيام كنت أهذي وال أعرف ماذا حصل لي... بعد فترة بدأت  شقة والدّي.. لثالثة 
كأن  يخترق أضلعي..  يكاد  بوخز في صدري.. وخز  أشعر  لكني كنت  الدراسة.. 
لي..  جرى  ما  كل  برغم  لكني  كثيرًا..  األمر  تكرر  أعماقي..  في  حادة  سّكينًا  ثمة 
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إلى  بتس�فيري  حقي  في  والدي  جريمة  نس�يان  أو  حبيبي..  نس�يان  من  أتمكن  لم 
أهلي  يعرف  أن  لبالدي.. دون  لذلك عدت س�رًا  به..  موس�كو.. كنت مس�حورة 
كانت  الصدمة  لكن  وتزوجنا..  المحكمة  إلى  معا  ذهبنا  ثم  إليه..  وذهبت  شيئا.. 
شهر  وبعد  سكير..  شبه  ووالده  والدته،  مع  ويسكن  يعمل،  ال  أنه  اكتشفت  حينما 
منزل  في  أنا  فها  يجب..  كما  األمور  أرى  وصرت  بالتالشي..  السحر  مفعول  بدا 
ليلة مع جماعة  بدأ هو يخرج كل  ثم  المالبس...  المال لشراء  أكاد أجد  قذر.. ال 
به.. أخبرك  لم  تفصيل  هناك  لكن  الغريبة..  طقوسهم  ليمارسوا  المتصوفة..  من 

هو..؟ ما   –
نفس�ية  لحالة  أهلي.. وصلت  قبل  من  مبعدة  إليها  بعدما س�افرت  موس�كو..  في   –
عاش�رُت  لذلك  بكارتي؛  فقدت  بعدما  ش�ي  كل  في  طز  لنفس�ي:  قلت  متردية.. 
عرف  أي  أو  المجتمع  وصاية  تحت  لس�ت  أنني  لنفس�ي  أثبت  أن  لمجرد  رجاال 
بالي.. كنت حتى  في  كان  االستمرار، ألن حبيبي  أتمكن من  لم  لكني  تقاليد..  أو 
لك  أش�رح  كيف  هو...  فيه  أفكر  اآلخرين  مع  الحميمة  اللحظات  تلك  في  وأنا 
وفي  يهودي،  ش�اب  مع  أعيش  كنت  يومية.  ش�به  الجنس  ممارس�ة  كانت  ذلك.. 
ش�خص  مع  الجنس  ممارس�ة  من  أمتنع  لم  حفلة،  في  كنت  ما  إذا  نفس�ه  الوقت 
آخ�ر هن�اك.. ث�م أع�ود ال�ى صديقي اليهودي في الليل.. أتذك�ر كان هناك أيضا 
ش�اب يعزف في فرقة روك روس�ي، وكان هناك طيار.. وهناك فلس�طيني.. حتى 
أنه  من  بالرغم  بيته،  في  وحتى  بل  السيارة،  في  معه  مارست  لي،  الخاص  السائق 
رائعا  أمرًا  أكون مرغوبة ومشتهاة.. وكان هذا  أن  لي  بالنسبة  المهم  متزوجًا..  كان 
بالنس�بة ل�ي.. بقي�ت كذل�ك إل�ى أن جاء اليوم الذي فكرت فيه: الى أين س�ائرة 
أنا..؟ وماذا أريد من كل هذا..؟ لقد حصلت على كل أنواع الرجال الذين رغبت 
كانت  الذي  اليهودي  الش�اب  طردت  وتوقفت..  أريد.  ال  ال..  بعد؟  ماذا  فيهم.. 
أم�ه تري�د تزويج�ه مني.. وقطعت عالقتي بالطيار والفلس�طيني ووووو. وصرت 
في  قوي  بوخز  أحس  بدأت  لكن  ومالذي..  دوائي  كان  الفن  نفس�ي.....  ألملم 
تدهورت  مريب..  ش�يء  أي  يجدوا  فلم  األطباء  راجعت  مؤلم..  وخز  صدري.. 
علمت  موس�كو،  في  ينتابني  كان  الذي  الوخز  أمر  تتبعت  حين  النفس�ية..  حالتي 
م�ن أخ�ت حبيب�ي الذي تزوجته بعدم�ا عدت، بأنه كان يحرق البخور واألوراق 
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سيجعلني  بأن  يخبرها  وكان  الوخزات..  فيها  تنتابني  كانت  التي  األيام  نفس  في 
أع�ود إلي�ه.. وبالفع�ل، بع�د حي�اة العرب�دة المؤقت�ة، بدأت أحن اليه، واس�تحوذ 
عل�ى كل تفكي�ري.. ه�ل تصدقي�ن ذل�ك..؟......... روت لي ابنة خالتي في ما 
موس�كو،  في  وجودي  أثناء  الخليجية  بالدي  في  لبيتنا  زيارة  في  كانت  بأنها  بعد 
النوم  تستطع  لم  بأنها  لي  قالت  منزلنا..  من  غرفتي  في  أسكنوها  قد  أهلي  وكان 
تفتيش غرفتي  في  بدأوا  الغرفة..  في  يمش�ي  بأحدهم  تش�عر  كانت  في س�ريري.. 
ازالوا  بعدما  س�ريري،  أس�فنج  في  فوجدوا  أثر..  أي  إليجاد  أو  الس�بب  لمعرفة 
وصلت  كيف  يعلم  أحد  ال  الزوايا..  في  معين  بشكل  مغروزة  دبابيس  المالءات، 
إل�ى هن�اك.. وبع�د أن أزالوه�ا، تمكنت بنت خالتي من النوم في الغرفة وكذلك 
ذلك..؟...  تصدقين  هل  الغرفة......  في  يمر  شخص  أي  بوجود  تحس  تعد  لم 
يش�علونها  التي  كتلك  الصفراء  الش�موع  بعض  تملك  كانت  والدتي  أن  أتذكر  بل 
ف�ي الكنائ�س، ورغ�م أنه�ا كانت تكرر دائما بأن الدين أفيون الش�عوب..إال أنها 
أنها  هو  هذا  كل  في  المذهل  غرفتي..  باب  من  واقتربت  شمعة  ليلة  ذات  أشعلت 
المتقدة  ما أن تصل إلى باب غرفتي لتمسك بمقبضه كي تفتحه حتى تبدأ الشمعة 
النارية..  األلعاب  من  لعبة  وإنما  ش�معة  ليس�ت  أنها  لو  كما  واالش�تعال  بالفرقعة 
وحي�ن تبتع�د أم�ي ع�ن الب�اب تعود الش�معة إلى اإلتقاد اله�ادئ.. بل إنها حين 
لمس�افة  ترفعها  أن  ما  لكن  عادية،  الش�معة  تكون  الحائط  بمحاذاة  الش�معة  ترفع 
تفرقع  الذي  االرتفاع  بأن  أمي  الفرقعة من جديد.. وقد الحظت  تبدأ  معينة، حتى 
علّي،  دخلت  ثم  الشمعة،  أطفأت  لذلك  بالضبط..  قامتي  طول  هو  الشمعة  عنده 
من  الش�معة  أش�علت  ثم  أوقفتني..  الغرفة،  من  بي  وخرجت  يدي،  من  وأخذتني 
ما  لكن  الفرقعة..  عن  تتوقف  ال  بالشمعة  وإذا  حولي..،  تمررها  وأخذت  جديد 
االنطفاء...  لش�به  بل  للهدوء،  الش�معة  تعود  حتى  جس�دي  دائرة  عن  تبعدها  أن 

السحر..  سوى  له  تفسيرا  أجد  وال  عيني  بأم  رأيته  هذا 
ل�م تك�ن ح�واء س�ميت تفه�م ما الذي تريده هذه الفتاة م�ن رواية قصتها تلك، ولم 
الش�كل  بهذا  نفس�ها  عن  الحديث  في  جرأتها  ومع  معاناتها،  مع  تعاطفت  لكنها  تصدقها، 

الغريبة: القصة  هذه  من  تنتهي  أن  تريد  وكأنها  المجاملة  باب  من  فسألتها  المكشوف، 
الزواج..؟ بعد  جرى  وماذا   –
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مارست  رجل  كل  عن  لي  يحكي  وأخذ  أمامه..  يوم  ذات  أجلسني  الزواج..  بعد   –
مع�ه الجن�س ف�ي موس�كو.. كان يخبرني عن أوصافه�م.. قال لي إني ضاجعت 
يرق  مرة واحدة ولم  به  التقيت  ذا شعر طويل، ومرة ضاجعت طيارًا  أشقر،  رجال 
لكني  معي..  كان  وكأنه  الخاصة  عالقاتي  عن  حكى  أنه  صدقيني  وهكذا..  لي... 
فكرت  إن  يهددني  بدأ  عندها  لحالتي..  هو  انتبه  ورطتي..  أعي  بدأت  الزواج  بعد 
أن�ا بالط�الق.. عنده�ا سيرس�ل جنّيًا ليعذبن�ي.. لكن الغريب أنني لم أعد أرغب 
واإلحتقار  واإلهانات  االغتصاب..  طابع  تأخذ  الجنسية  عالقتنا  بدأت  وهنا  فيه.. 
الطالق..  طالبة  المحكمة  إلى  عدة  مرات  هربت  أستس�لم..  لم  لكني  واإلكراه.. 

الرجل.. جانب  إلى  يقف  بلداننا  في  القضاء  لكن 
أم  للحكاية  تصديقها  عن  النظر  بغض  إنس�انيا  معها  بالتعاطف  س�ميث  إيفا  أحّس�ت 

فسألتها: ال، 
يساعدوك..؟ ألم  البالد..  في  لوجودك  ينتبهوا  ألم  وأهلك..  طيب..   –

أريد  أني  عرفا  وحينما  الزواج..  في  وتورطي  موسكو  من  بهروبي  عرفا  بلى..   –
المحكمة  وفي  الشرطة  مراكز  في  أشتكى  أن زوجي  إلى جانبي..إال  وقفا  الطالق 
القاضي  أن  العجيب  الطالق..  تحريضي على  بتهمة  والدي  فُسجن  والدي..  ضد 

أكاذيبه.. كل  يصدق  كان 
لها: فقالت  وتفنيدها،  أساسها  من  الحكاية  نسف  في  رغبة  سميث  إيفا  راودت 

تعيشين  وأنت  بعد،  ما  في  يسحرك  أن  يستطع  ولم  البداية،  في  سحرك  كيف  لكن   –
بيته..؟ وفي  معه 

بتردد: قالت  ثم  قليال..  الفتاة  ارتبكت 
ألن�ه ظ�ن بأن�ه امتلكن�ي للنهاية..؟ أو ربما صرت أنا  ربم�ا  بالضب�ط..  أع�رف  ال   –
الس�حر  يس�ر  لم  بحيث  ألقاومه..  الداخلية  القوة  وجدت  ألني  س�حره  من  أقوى 

االطوار.. غريب  كان  بصراحة.  أعرف  ال  أكثر..؟ 
بينكما..؟ االمور  انتهت  وكيف   –

حبيسة  كنت  لنفسي..  أصحو  بدأت  زواجنا  تال  الذي  رمضان  شهر  بعد  أنه  أذكر   –
بدأ  ثم  حقيقيًا..  رعبا  أعيش  كنت  وسادته..  تحت  والسكين  ينام  هو  كان  البيت.. 
يبيعها  أو  ما..  بلد  في  فقراء  الى  لينقلها  الناس  من  المستعملة  المالبس  يجمع  هو 
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كالجبال.  بالمالبس  امتأل  المنزل  الفقراء..  بإسم  يجمعها  فهو  أعرف..  هناك.. ال 
بعده�ا ق�ال ل�ي: إذا كن�ت تريدي�ن الطالق فليدفع لي والدك مبلغا.. وس�ّمى لي 
رقم�ا..إال أن المبل�غ كان كبي�رًا ج�دًا.. المه�م بعد م�داوالت وافق على تطليقي 
خلفي..  جنيا  أطلق  بأن  وعده  نفذ  إذ  بحالي..  يتركني  لم  لكنه  بكثير..  أقل  بمبلغ 
بأنه  أخبرني  بي..  يتغزل  يظهر لي في غرفتي.. أسمع صوته وهو  الجني  لكن هذا 
س�افرت  لو  حتى  مكان..  كل  في  يتبعني  فهو  لذا  أحبني..  أنه  ألذيتي..إال  ُأرس�ل 
خ�ارج الب�الد.. فف�ي النهاي�ة أنهم يتنقلون بلمح البصر.. كما أنهم، أقصد الجن، 

معين.. بلد  في  مواطنين  ليسوا 
قواها  بكامل  كانت  إن  أمامها  تجلس  التي  هذه  تروز  وكأنها  إليها  سميث  إيفا  نظرت 
يصدق  لم  من  بنبرة  فسألتها  الهراء..!!  هذا  بكل  ويتحدث  يؤمن  من  وإال  ال،  أم  العقلية 

شيء: اي 
الطالق..؟ بعد  فعلت  وماذا   –

مارسنا  عراقي..  بفنان  التقيت  فلورنسا..  إلى  إيطاليا..  الى  سافرت  الطالق  بعد   –
الجنس في الفندق، كنت أريد التأكد من أن هذا ما أريده حقا..؟ وهل يمكنني أن 
فيزيائيا كان كل شيء ممتاز..  أم ال..؟  الرجال  الفراش مع  امرأة طبيعية في  أكون 
لكن�ي ل�م أج�د العم�ق ال�ذي أري�ده.. فتركته.. س�افرت إلى الوالي�ات المتحدة 
األميركي�ة.. وهن�اك.. ف�ي أمي�ركا غص�ُت إلى األعماق في الدي�ن.. وتحجبت.. 
يحبني..  كان  عرفيًا..  زواجًا  تزوجني  أهلي،  معارف  من  كان  الذي  الشيوخ،  أحد 
أحس  كنت  كما  مفقودا..  كان  ما  أمر  ثمة  أيضَا..  معه  اإلستمرار  أستطع  لم  لكني 

عالمي..  على  يكبس  الذي  الجني  هذا  بوجود 
أميركا..؟ في  فعلت  ماذا   –

كسائح  أميركا  يزور  كان  شخص  على  هناك  تعرفت  لكني  لسنتين..  الفن  درست   –
فأحببت�ه.. كان ه�ذا الرج�ل يعي�ش في الس�ويد.. لذلك ترك�ت أميركا وهاجرت 
إل�ى الس�ويد.. وف�ي الس�ويد حاولت أن أدرس الفن.. قدم�ت أوراقي.. الوثائق 
بسبب  رفضوني..  لكنهم  أميركا..  في  عليها  حصلت  التي  درجاتي  تتضمن  التي 
الحجاب..  بس�بب  بدراس�تي  أس�تمر  أن  اس�تطيع  لن  بأني  أخبروني  الحجاب.. 
خلعت  لكني  محجبة..؟!  وأنت  عاريًا،  رجاًل  مودياًل،  سترسمين  كيف  لي  قالوا 
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الحجاب.. لم أخلعه في السويد استرضاء للسويديين.. وإنما خلعته حينما عدت 
تقام  وجرائم  كثيرة  تفاهات  اكتشفت  ألني  إحتجاجًا،  خلعته  الخليجي..  لبلدي.. 

وأقاربي.. ألهلي  صدمة  األمر  هذا  كان  الدين..  باسم 
دمشق..؟ في  هنا  تفعلين  وماذا   –

يتبعني..؟ ما  شيئًا  هناك  بأن  اآلن..  صدقتني  هل   –
دمشق..؟ في  هنا  تفعلين  ماذا  لكن  ال..،  أو  أصدقك  إني  أقل  لم  أعرف..  ال   –

أخًا.. لي  أن  اكتشفت   –
ماذا..؟  –

ومعها  المصعد  باب  عند  سميث  إيفا  قابلت  التي  المرأة  بوجود  إال  المرأتان  تنتبه  لم 
يقفان عند طاولتهما، فرحبت  القامة،  العمر، وسيم، طويل  الخمسين من  رجل في حدود 
ه�ي بالم�رأة، وقدم�ت الرج�ل إليها بأنه آدم الش�امي، المس�ؤول األول في الفندق، وهو 
أخرى،  فنادق  سلسلة  وفي  الفندق  في  الحفالت  ومتعهد  والمالهي  المطاعم  يدير  الذي 

بهما.  فرحبت 
خرجت  مجيئها  من  يئس�ت  وحينما  دقيقة،  عش�رين  انتظرت  بأنها  صديقتها  أخبرتها 
م�ع األس�تاذ آدم الش�امي.. واتفقت�ا عل�ى اللقاء مس�اء. فج�أة، بادر المدعو آدم الش�امي 
لدعوته�ا ال�ى المطع�م اإليطال�ي ف�ي الثامنة.. إذ هناك الليلة س�هرة حافلة.. لم تعط إيفا 
أجل  من  دمش�ق  إلى  جاءت  بأنها  ومرافقها  لصديقتها  ش�رحت  إذ  قاطعا،  وعدا  س�ميث 
وال  عصرا..  وس�تزورها  المركزة..  بالعناية  المستش�فيات  إحدى  في  ترقد  التي  صديقتها 
فودعهما  ذلك..  من  تمكنت  إذا  بالتأكيد  الدعوة  ستلبي  لكنها  المسائي..  برنامجها   تعرف 

ومضيا.
اللغوي  الدفق  الخليجية، ألنها أحّست وكأنما هناك من قطع عليها هذا  الفتاة  توترت 
فرصة  تترك  فلم  ثقيل،  عبء  من  ترتاح  كي  لسرده؛  متلهفة  وكأنها  بدا  الذي  البوح  وهذا 

مسترسلة:  حكايتها  سرد  استأنفت  سميث،  إليفا 
استمر..؟ هل   –

أسمعك.. أنا  استمري..   –
لق�د اتص�ل ب�ي أهل�ي وأخبرون�ي ب�أن ل�ي أخ�ًا.. غي�ر أخ�ي الذي تربي�ت معه..   –
لتضمن  موس�كو  إلى  س�افرت  الثالثة..  للمرة  حامال  أمي  كانت  عندما  باختصار، 
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ولد  أوانه..  قبل  ولد  الطفل  أن  المستشفى..إال  هناك  فدخلت  السليمة..  الوالدة 
خديج�ًا.. فقال�وا له�ا إن�ه ق�د م�ات.. ول�م تس�تطع أن تراه.. فهناك في موس�كو 
يأخ�ذون الطف�ل م�ن األم بع�د ال�والدة مباش�رة.. وخاصة في حال�ة والدته غير 
الطبيعي�ة؛ ل�ذا ل�م يس�محوا له�ا برؤية الطفل.. وطبعا كان لزام�ا عليها أن تغادر 

ميتا.. يكن  لم  أنه  يومين..إال  بعد  المستشفى 
قد  أيضًا  هي  أنها  الفور  على  تذكرت  معها..إذ  بالتعاطف  س�ميث  إيفا  أحس�ت  فجأة 
جدًا  حزينة  ألش�هر  ظلت  لكنها  األولى،  األش�هر  في  رحمها  في  مات  لها..  جنينًا  فقدت 

قائلة: تنفعل  نفسها  وجدت  لذلك  عليه.. 
وبعدين.. أووففففف..   –

كان�وا حينه�ا يقوم�ون بالتج�ارب عل�ى أطف�ال األنابي�ب.. وكان أخي من ضمن   –
األطف�ال الذي�ن ل�م يموت�وا أثن�اء التجارب.. لكن كيف لهم إب�الغ والدتي..إنها 
جريم�ة.. وفضيح�ة سياس�ية.. الس�يما وهم يعرفون ب�أن األب أجنبي.. ويمكن 
أن تنتش�ر القضي�ة عالمي�ا.. لذل�ك ل�م يبلغوها، و وضع�وا الطفل الذي هو أخي 

هنديًا..  فيلما  تكون  أن  يمكن  قصته  ربما  لأليتام...  ملجأ  في 
انت�اب إيف�ا س�ميث فض�ول ف�ي تتب�ع ه�ذه القصة الت�ي ثارت فيها مش�اعر األمومة، 

فسألت: قديمة،  وأحزانًا 
عرفتم..؟ وكيف   –

ووجدت  األيتام..  مالجئ  عن  تحقيق  بكتابة  صحافية  قامت  حينما  صدفة  حدث   –
أخي هناك.. فكتبت مقالة عن لقائها بطفل عمره ثالث سنوات.. من أب أجنبي.. 
ترك�ه أهل�ه ف�ي دار األيت�ام.. وأخ�ذت تنتقد األجانب.. وتداف�ع عن الدولة التي 

اليتامى.. األطفال  ترعى 
وبعدين..؟  –

ألمي  أرس�لته  ثم  المقال..  قرأت  خالتّي  حينها..إحدى  بالدنا  في  كانا  والداي..   –
ومجالت  صحف  وأخرى  فترة  بين  لها  ترس�ل  كانت  حيث  الفضول..  باب  من 

روسية..
خالتك..؟ تأخذه  لم  لماذا  وبعدين..؟   –

أباه  أن  يعلم  كان  أخي  المهم..إن  أختها..  ابن  بأنه  تعتقد  تكن  لم  أعرف..  ال   –
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أجنب�ي.. لك�ن ال طريق�ة للوص�ول إلى الوثائق، الس�يما وأن الصحفية حينها لم 
جدًا  الصعب  من  كان  لذا  السوفيتية..  المرحلة  خالل  ذلك  كان  باألسماء.  تصرح 

الوثائق.. إلى  الوصول 
البحث..؟ أخوك  بدأ  ومتى   –

سرية،  الملجأ  في  األوراق  كانت  السوفيتي..  اإلتحاد  سقوط  وبعد  كبر..  بعدما   –
التي كان  الصحافية  إلى  المقال.. بل ووصل  التي نشرت  الصحيفة  لكنه عثر على 
كان  المقال  لكن  الس�وفيتي..  النظام  أيام  لها  الوصول  وصعب  حساس�ا،  مركزها 
بل  وفاة،  شهادة  أية  تستلم  لم  فهي  والدتي  قلب  في  اإلنذار  جرس  دق  قد  حينها 
كانت  الجثة..  برؤية  لها  يسمحوا  ولم  المستشفى..  من  للطفل  ميالد  شهادة  وال 
ما يخص  وفي  أمر والدتها،  في  غير صحيح  ما  ثمة شيئًا  بأن  األم  إحساس  تملك 
طفله�ا.. أتذك�ر م�رة كن�ت صغيرة جدًا دخلت على والدتي فجأة، كانت تبكي.. 
حيًا..  اليزال  أخاك  أن  أحس  بالروسية:  لي  قالت  لكنها  باستغراب..  إليها  نظرت 
بعد  اآلن  بتاتًا..  بعدها  أخرى  كلمة  تضف  ولم  تعقب  لم  لكنها  حينها..  أفهم  لم 

تقصد.. كانت  ماذا  فهمت  السنين  هذه 
إليه..؟ وصلتم  كيف   –

وثائق  في  أنه  اتضح  السرية..  الوثائق  عن  ُكشف  السوفيتي  اإلتحاد  سقوط  بعد   –
كان  الفترة  تلك  وفي  مزرعة..  تملك  امرأة  قبل  من  أخي  تبني  تم  قد  األيتام  دار 
تبني األطفال ال يدخل في باب اإلحسان بقدر ما كانت دوافعه اقتصادية.. فكلما 
تتبن�ى عائل�ة أطف�االً أكث�ر، تحصل على مس�اعدات حكومية أكثر.. وهكذا انتقل 
األيام  أحد  وفي  كالعبيد..  عاش�وا  حيث  آخرين،  أطفال  عش�رة  مع  للعيش  أخي 
س�مع والدت�ه بالتبن�ي تتح�دث ألحده�م عنه وع�ن أبيه األجنبي.. ف�أراد التأكد، 
لك�ن م�ا م�ن وثيق�ة تؤك�د ذلك.. ث�م أن حريقًا اندلع في المنزل الخش�بي الذي 
كان يض�م م�ا تبق�ى م�ن وثائ�ق الملج�أ، فقضى على كل ما يمكن�ه اثبات هويته 
إن كان له�ا وج�ود أص�اًل.. لك�ن أخ�ي، وهرب�ًا من جحيمه، تط�وع في الجيش، 
ه�ذا الجي�ش ال�ذي كان الش�بان ال�روس يكس�رون أرجله�م ويصيبون أنفس�هم 
يريد  كان  إرادته..  بمحض  إليه  ذهب  هو  فيه..  االنخراط  يتفادوا  كي  بالعاهات؛ 
أن يمل�ك حري�ة أكب�ر.. وفع�ال.. كان ف�ي أيام إجازته يذهب إلى المدينة إلجراء 
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بحث  الملجأ..  عن  المقال  نش�رت  التي  الصحافية  أمر  يتذكر  كان  االتصاالت.. 
الصحافية..  اس�م  وعرف  الصحيفة..  اس�م  فوجد  القديمة  الصحف  أرش�يف  في 
البداية كل شيء، وأقفلت  وبطريقته حصل على رقمها.. فاتصل بها.. أنكرت في 
س�ماعة الهات�ف ف�ي وجه�ه.. لكنه لم ييأس إذ اتص�ل بها مجددا، كانت تتهرب 
تتذكرها..  وال  معلومات  أية  تملك  ال  أنها  أخبرته  خافت..  هددها..  أن  منه..إلى 
طل�ب منه�ا أن يع�رف م�ن هو..؟ وكيف صار في الملجأ..؟. فنصحته بالذهاب 
يجد  لم  أليام..  البحث  وبعد  لألرشيف،  ذهب  المركزي..  موسكو  أرشيف  إلى 
وال  المعين  المستش�فى  في  ولد  أنه  يؤكد  إثبات  ألي  وجود  فال  أثر..  أي  لنفس�ه 
كانت  بالصحافية..  اإلتصال  عاود  وجود!...  له  يكن  لم  األم..  اسم  وال  التاريخ 
خائف�ة ج�دًا.. ألنه�ا كم�ا يب�دو أضافت الكثير من خيالها على القصة المنش�ورة 
شيئا  منها  يريد  ال  بأنه  مؤكدا  أخي  فطمأنها  قانونيا..  مقاضاتها  يمكن  أنه  لدرجة 
س�وى معرف�ة الحقيق�ة، ويري�د أن يع�رف إن كانت أم�ه ال تزال على قيد الحياة، 
وأن�ه لي�س لقيط�ًا.. الصحافي�ة أخبرت�ه بأنها ال تمل�ك أي دليل أو معلومات عن 
عائلته سوى رقم تليفون خالته.. أعطته رقم خالتي الكبرى التي كانت مع والدتي 
بعدها  البالد..  من  س�تختفي  إنها  له  وقالت  للوالدة..  المستش�فى  أدخلتها  حينما 
ابن  أنني  أظن  بنفسه:  معرفًا  لها  قال  حين  خالتي  على  أغمى  بخالتي..  هو  اتصل 
أمي فقط  الوالدة..؟ لم يكن أحد يصدق..  أثناء  الذي مات  إيفا شوكشينا،  أختك 
بقاء  على  دليل  أي  وجود  عدم  من  الرغم  على  األمومي..  إحساس�ها  لديها  كان 

الحياة.. قيد  على  طفلها 
قابلتموه..؟ وهل   –

بع�د أن اتص�ل بخالت�ي.. اتصل�ت ه�ي ف�ورا بأمي.. س�افرت أمي إلى موس�كو..   –
التقت�ه.. أيقن�ت أن�ه ابنه�ا مباش�رة من أول نظرة لها إليه.. بدأت مرحلة تس�ريحه 
م�ن الجي�ش بدفع الرش�اوى وبالتوس�الت، لكن كان هن�اك ضابط تفهم الوضع 
وس�اعد أم�ي كثي�رًا، طبع�ا كل ه�ذا وأن�ا كن�ت حينها في الس�ويد.. لكن ال أحد 
األمر  هذا  وربما  مس�تقر..  نفس�ي  وضع  في  لس�ت  أنني  إلعتقادهم  أخبرني..  قد 
س�يكون صدم�ة ل�ي.. وحينم�ا رجعت لبالدي.. قال ل�ي أبي: أنا وأمك نريد أن 
نتح�دث مع�ك ف�ي أم�ر مه�م جدًا.. ثم أعطاني صورة فوتوغرافية وس�ألني: من 
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ه�ذا؟ تأمل�ت الص�ورة وقل�ت له: هذا ليس أخي لكنه يش�بهه كثيرًا.. أمي كادت 
أخوك  لكنه  أخاك..  ليس  هذا  صحيح،  قائال:  أبي  فسارع  بعبرتها،  تختنق  لحظتها 
أخبراني  ثم  والدي..  تعابير  من  الحقيقة  أنها  عرفت  لكني  صدمة..  كانت  أيضا.. 
غدًا..  إليه  أتوجه  دمش�ق كي  في  هنا  اآلن  أنا  لذا  بموس�كو..  في ش�قتنا  اآلن  بأنه 

بأسبوع. بعدي  سيأتون  اآلخر  وأخي  وأبي  أمي  ألراه.. 
تعلق،  أن  إيفا س�ميث  تنتظر من  كانت  آخر.  الفتاة ش�يئا  تقل  لم  بينهما.  س�اد صمت 
المتناقضة.  واألحداث  المعلومات  من  الكم  هذه  بعبء  مثقلة  كانت  س�ميث  إيفا  أن  إال 
ابتسمت  إيفا سميث، وحينما استمر الصمت أطول نهضت فجأة،  الفتاة لرأي  إنتظار  طال 

قائلة: مصافحة..  يدها  مدت  حزينة..  ابتسامة  سميث  إليفا 
إن  أدري  وال  بصبر..  لي  واستمعت  الوقت..  هذا  كل  تحملتني  ألنك  أشكرك   –

لي. استماعك  على  جدًا  أشكرك  يكن  مهما  لكن  ال..  أم  صدقتني  قد  كنت 
لم  الفتاة  أن  إلى  سميث  إيفا  انتبهت  أتت.  حيث  من  ثانية  المصعد  جهة  نحو  مضت 
ألنها  بالذنب  أحست  المتأملة.  بنظراتها  تتبعها  سميث  إيفا  ظلت  أبدًا.  الماء  كأس  تمس 

قصتها.. على  التعليق  بعدم  أملها  خيبت 
ل�م تم�ض إال دقائ�ق حت�ى اقترب�ت منه�ا النادل�ة م�رة أخرى وس�ألتها إن كانت تود 
بعد  القهوة  بفنجان  جاءت  قد  النادلة  تكن  لم  آخر.  تركية  قهوة  فنجان  منها  فطلبت  شيئا، 
أنها  إلى  انتبهت  نحوها.  مقبلة  ذوالنورين  حواء  العراقية  المرأة  سميث  إيفا  لمحت  حينما 
قد غيرت مالبس�ها. رفعت رأس�ها نحوها وابتس�مت لها بمودة. أحس�ت بش�عور غامض 
يشع  الذي  والتردد  واالرتباك  الحزن  كثافة  ربما  سره،  تدرك  لم  المرأة،  هذه  نحو  يجذبها 
والذي  المصعد  في  واجههما  الذي  الخطر  بسبب  أو  ألناقتها،  وربما  وجهها،  مالمح  من 
وتود  لها  ارتاحت  أنها  تعرف  لكنها  لماذا..؟  بالضبط  تدري  ال  هي  نفسيا..،  بينهما  قرب 
خلفته  الذي  الحزن  ظل  من  بالرغم  دمشق..  في  القليلة  وجودها  أيام  خالل  بها  التعرف 

والمجهولة. األطوار،  غريبة  الفتاة  حكاية 
الكرسي  الوقت، وحينما جلست على  تأخرها كل هذا  اعتذرت حواء ذوالنورين عن 

بهمس: لها  وقالت  اليها  انحنت  سميث  إيفا  لكرسي  المجاور 
الخليجية.. صاحبتنا  قابلت  لقد   –

بالسحر.. مليئة  رحلة  لي  روت  معي..  جالسة  كانت  لقد   –
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هنا..؟ كانت  الممسوسة..؟هل  ماذا..؟   –
بفضول. ذوالنورين  حواء  سألت 

شيء.. كل  لك  سأحكي  عليك..  ال   –
تأتي. بأن  للنادلة  بيدها  وأشارت 

* * *

حليبا  هابيل  الرضيع  أطعمت  أن  بعد  بهدوء  النوم  غرفة  باب  الكرخي  حواء  أطبقت 
وأرقدت�ه ف�ي مه�ده. جلس�ت على كرس�ي مقاب�ل التلفزيون في الصال�ون الضيق. كانت 
ق�د قابل�ت م�ع المدع�و آدم أبوالتن�ك صاحبة الش�فة المفروش�ة، ووقّع�ت عقد اإليجار 
استغلت  كما  األخير،  بها  زودها  التي  المعلومات  حسب  المؤجرة  هيأته  قد  كانت  الذي 
وج�وده معه�ا فنزل�ت إل�ى البقالّي�ة الت�ي قرب المنزل فتزودت بما يلزمه�ا من مواد بيتية 
أساس�ية،وكذلك مس�لتزمات الطف�ل م�ن عل�ب الحلي�ب المجفف والحفاظات وأش�ياء 
يغمرها  وحدها  تجلس  الطفل  وأطعمت  غادر  أن  بعد  اآلن  هي  وها  طويلة.  لفترة  أخرى 

أمان.  في  بأنها  شعور 
الفترة  خالل  لها  جرى  وبما  بنفسها،  للتفكير  دفعها  الشقة  على  يهيمن  الذي  الهدوء 
الزاهد  بحواء  خاللها  تعرفت  التي  األخيرة  األيام  السيما  العراق،  في  عاشتها  التي  القليلة 
أم هابي�ل، وكل ذل�ك الكاب�وس من�ذ اعتق�ال مدير المدرس�ة قابيل الفه�د، وحتى اغتيال 
ح�واء الزاه�د وابنه�ا األكب�ر آدم الم�الك، ونجاتها العجيبة هي من ذلك الهجوم المنظم، 

الغامضة.  ذوالنورين  بحواء  ولقائها  دمشق  إلى  رحلتها  ثم 
أيضا حينما هربت مع زوجها من  التي عاشتها في دمشق  السابقة  استرجعت سنواتها 
النظام  ذلك  بس�قوط  انتهت  طويلة  س�نوات  لتتش�رد  الدكتاتوري  النظام  حكم  أيام  العراق 
م�ن قب�ل األمي�ركان، لك�ن ه�ا هي تهرب من وطنها ثانية تحت ظل حكم ضحايا األمس 

اليوم.. وطغاة 
ظل�ت ح�واء الكرخ�ي تمخ�ر في عباب بح�ر الذكريات، تتالطمه�ا أمواجه العنيفة، 
مخلف�ة ف�ي روحه�ا ملوح�ة خانق�ة، لكنها س�ألت نفس�ها س�ؤااًل أحس�ت بالخ�وف منه 

الرضيع..؟. هابيل  الطفل  بهذا  ستفعل  ماذا  نفسها:  في  وبإنقباض 
ظل�ت لفت�رة ليس�ت بالقصي�رة تبحث عن ج�واب يريح ضميره�ا المعَذب وروحها 
حواء  مع  ذكرياتها  كانت  فقد  يرضيها،  جواب  أي  تجد  لم  لكنها  النبيل..  وغضبها  القلقة 
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الزاه�د أم هابي�ل تحاصره�ا، وتفاصي�ل عملي�ة اغتيالها مع ابنها األكبر آدم المالك تنبض 
الصغير  نحو  والشفقة  الحنان  يفجر  كان  ذلك  كل  اليوم..  هذا  صباح  حدثت  وكأنها  حية 
على  لعائلة،  تسليمه  أو  لإليتام  دار  في  الطفل  ترك  فكرة  رفضت  لذلك  قلبها،  في  هابيل 
الرغ�م م�ن أنه�ا ل�م يرد في ذهنها س�وى هذين الحلين لوض�ع الطفل.. وبدون أي تردد 
ألغ�ت فك�رة التخل�ي عن�ه وق�ررت أن يبق�ى معها وأن تقوم ه�ي بتربيته، وأن تبحث عن 

له. ثبوتية  وثائق  إلستحصال  وسيلة 
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5

اأ�صــرار حـواء دمـ�صقيـة المف�صـوحــة

أم صديقتها حواء دمشقية كانت مرتبكة جدًا عند مجيئها  أن  إلى  إيفا سميث  انتبهت   
أن  إلى  تعارفهما  من  لحظات  بعد  أحّست  المستشفى.  إلى  معها  تذهب  كي  الفندق؛  إلى 
فأجابت  البنتها..؟  حدث  خطير  ش�يء  ثمة  كان  إن  فس�ألتها  ما؛  ش�يئا  تخفي  المرأة  هذه 
إيفا سميث قولها، وحينما  أمامها.. استغربت  بتأنيب ضمير كبير  بأنها تحس  بإنكسار  األم 
إنتحرت قبل أسبوع، ونقلت  إبنتها حواء  طلبت أن توضح لها ما تقصده، أخبرتها األم أن 
وليس�ت  الش�قة  في  اآلن  وهي  أيام..  ثالثة  بعد  خرجت  لكنها  فعاًل،  المركزة  العناية  إلى 
بذلك  باريس؛ كي تخبرها  بها في  تتصل  أن  أرادت  بأنها  األم  المستشفى.. وأوضحت  في 

لوجه. وجها  تحدثك  أن  تحتاج  ألنها  تفعل..  بأاّل  أخبرتها  ابنتها  لكن 
أنها  أحس�ت  غضبًا،  نفس�ها  في  وكتمت  المعلومات،  هذه  من  س�ميث  إيفا  ُصدمت 
ُاس�تغفلت وُخدع�ت، لكنه�ا بطبيعته�ا مخلص�ة في تقدي�م المس�اعدة، وللباقتها ولطفها 
أن  المهم  بأن  لألم  وقالت  نفس�ها،  في  ذلك  كتمت  فقد  ذلك،  من  ش�يئًا  تبد  لم  الطبيعي؛ 
مساكن  منطقة  في  تقع  التي  الشقة  إلى  معها  وذهبت  الخطر.  مرحلة  تعدت  قد  صديقتها 

برزه.
البناء  حديثة  بناية  طوابق.  خمس�ة  من  تتألف  بناية  من  األخير  الطابق  في  الش�قة  تقع 
وس�يم  أش�قر  رجل  إلى  انتبهتا  المصعد  إلى  وصلتا  حينما  مباني.  من  يحيطها  بما  قياس�ًا 
بمالبس س�وداء غريبة الطراز، بنطلون أس�ود وس�ترة طويلة حتى الركبتين تقريبًا، موش�اة 
بتطري�ز يذك�ر بمالب�س الهن�ود الحمر وتنتهي بياقة قائم�ة مقفلة عند الرقبة، ويحمل بيده 
كتابي�ن أحدهم�ا أخض�ر الغ�الف كبي�ر الحجم واآلخر أزرق الغ�الف من القطع الصغير 
أن  ما  بمودة.  ابتس�امته  تردا على  لم  لكنهما  لهما،  ابتس�م  لكنه س�ميك جدًا. حين وصلتا 
توجست  بينما  وعصبيتها،  توترها  عنها  وزال  نفسية،  براحة  أحست  حتى  سميث  إيفا  رأته 
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متفحصة. غريبة  بنظرات  ترمقه  وأخذت  منه  األم 
بإنجذاب  تحس  كانت  سميث  إيفا  المصعد.  في  كانوا  حينما  كلمات  أية  يتبادلوا  لم 
أن  أرادت  المقدس.  والكتاب  الكريم  القرآن  هما  الكتابين  أن  إلى  انتبهت  نحوه..  خفي 
األشقر  الرجل  خرج  الثالث  الطابق  في  صديقتها.  أم  لوجود  ترددْت  لكنها  معه،  تتحدث 
بالصعود  المصعد  اس�تمر  أن  بإحباط خفي لخروجه. وما  إيفا س�يمث  الوس�يم. أحس�ت 

سألت: حتى 
جاركم..؟ الوسيم  األشقر  الرجل  هو  هذا  هل   –

بريبة: األم  فقالت 
الثالث..؟ الطابق  في  خرج  أنه  والغريب  بنايتنا..  في  أراه  مرة  ألول  ال..   –

ذلك..؟ في  وماذا   –
الثالث..؟ الطابق  في  يسكن  أحد  ال   –

أحد..؟ يسكن  ال  كيف  ماذا..؟   –
مع  يأتون  دائمًا  ألنهم  يستأجرونها؛  وال  الخليج  إلى  أصحابها  سافر  شقة  هناك   –
فقد  الثانية  الش�قة  أما  األعياد..  وفي  وش�تاء..  صيفًا  المدارس  عطلة  في  أبنائهم 
العائلة كلها قد احترقت..  الله؛ لكانت  فترة.. ولوال رحمة  فيها حريق قبل  حدث 
والشقة اآلن مهجورة بالكامل؛ ألن أصحابها يريدون بيعها فهم ال يملكون المال 

لترميمها.. الكافي 
تائه..؟ هو  ربما  غريب..   –

البناية.. سكان  من  ليس  فهو  ربما..   –
معًا.. المقدس  والكتاب  القرآن  يحمل  غريب..  شخص  لكنه   –

غريب!  بعضه  على  كله  هو   –
ما  على  تس�امحها  أن  س�ميث  إيفا  من  األم  طلبت  تدخال  أن  وقبل  الش�قة  باب  أمام 
إيفا سميث بمرارة.. وقالت  فابتسمت  بالحقيقة..  حصل منها بعدم اإلتصال بها إلخبارها 
لرؤية  دمش�ق  في  موجودة  اآلن  فهي  الالزم..  من  أكثر  بالموضوع  تفكر  ال  أن  عليها  لها 

صديقتها. ومساعدتها 
جلست  نائمة..  وجدتها  صديقتها  فيها  ترقد  التي  الغرفة  إلى  سميث  إيفا  دخلت  حين 
وجه  كان  للحظات..  تتأملها  وأخذت  الرأس  ناحية  من  س�ريرها  من  قريب  كرس�ي  على 
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وكانت  شفتيها..  وأطراف  مالمحها  على  بادية  تشنجات  وآثار  جدًا،  شاحبا  دمشقية  حواء 
فلم  قربها؛  جالس�ة  س�ميث  إيفا  ورأت  عينيها..  المريضة  فتحت  فجأة،  قربها.  واقفة  األم 
يكن منها س�وى أن تلقي بنفس�ها نحوها محاولة احتضانها، إال أن إيفا س�ميث أس�رعت 
عن  انفكتا  ثم  للحظات،  الحال  هذه  على  ظلتا  أيضا.  إياها  محتضنة  نحوها،  متجهة  إليها 

بعضهما. 
األم  أمام  يكن  ولم  تتركهما،  أن  برفق  منها  فطلبت  أمها؛  وجود  إلى  المريضة  انتبهت 
التي  للزائرة  احترامًا  أيضا  وإنما  ابنتها،  لرغبة  اس�تجابة  فقط  ليس  الغرفة،  مغادرة  س�وى 
الحميمة  صديقتها  فهي  اإلنتحار؛  على  أقدمت  التي  ابنتها  لرغبة  تلبية  باريس  من  جاءت 

باريس. في  تدرس  ابنتها  كانت  أن  منذ  أسرارها  ومكمن  سنوات،  منذ 
حتى  الباب  وإغالقها  الغرفة  أمها  مغادرة  من  دمش�قية  حواء  المريضة  تأكدت  أن  ما 
أن  إال  الوس�ادات،  على  متكئة  تجلس  أن  فحاولت  وجس�دها؛  روحها  في  النش�اط  دب 
السرير  على  وجلست  جدًا،  منها  هي  اقتربت  وإنما  ذلك،  تفعل  أن  تدعها  لم  سميث  إيفا 

رأسها. عند 
م�رت لحظ�ات صم�ت ثقي�ل ومش�حون بينهما. ظلت�ا تنظران إل�ى بعضهما البعض 
أنهما  يبدو  لكن  نظراتهما،  العيون وتقوال كل شيء عبر  بلغة  تتحدثا  أن  وكأنهما تحاوالن 

قائلة: سميث  إيفا  فسألتها  بالكالم؛  شيء  كل  تشرحا  أن  إلى  مضطرتين  كانتا 
لم�اذا فعل�ِت بنفس�ك هك�ذا..؟ لم�اذا فعلت بنفس�ك هكذا..؟ م�ا الذي دفعك   –
إل�ى أن تقدم�ي عل�ى ه�ذه الخطوة المجنونة..؟ ألم نتفق بأن أي رجل في الدنيا 
لقد  مرارًا..؟  األمر  هذا  عن  نتحدث  ألم  أجله..؟  من  المرأة  تنتحر  أن  اليستحق 
أجمل  منحته  الذي  المفتي  آدم  صفحة  طويت  قد  سوريا  إلى  بعودتك  أنك  ظننت 
س�نوات عم�رك، وامت�ص رحيق�ك مثل أّي�ة وردة.. ثم رفضك بحجة أنه مصاب 
يش�عر  حضرته  ألن  امرأة..  بأية  واإلرتباط  الزواج  يخش�ى  وإنه  اإلرتباط..  بفوبيا 
بأنه لو تزوجك؛ فسيكرهك؛ ألنك دفعته إلى إتخاذ  بأنه سيختنق.. وكانت حجته 
خطوة مرعبة ومدمرة كالزواج..؟.. لقد ظننت بأنك بعد مرور هذه األشهر الثالثة 
قدرت  وأنا  الفترة..  هذه  كل  خالل  بي  تتصلي  لم  وأنك  خاصة  فعال..  نسيته  قد 
فيغاس  الس  إلى  واألطفال  زوجي  مع  ش�هر  لمدة  س�افرُت  أني  صحيح  ذلك.. 
لزي�ارة أهل�ه هن�اك.. لكن�ي قلت لنفس�ي قانعة إياها ب�أن صديقتي الجميلة حواء 
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دمش�قية ق�د أثبت�ت أنه�ا قوي�ة فعال.. وأنها أنهت بش�جاعة وح�زم عالقة غرامية 
امتدت لثماني سنوات، تخللتها األفراح واألتراح.. فما الذي جرى..؟ أخبريني.. 

السوداء..؟! الخطوة  هذه  إلى  ودفعك  جرى  الذي  ما 
كان�ت الدم�وع تترق�رق ف�ي عيني حواء دمش�قية، ثم انس�اب من إح�دى عينيها خط 
أن  تس�تطع  لم  لكنها  ش�فتاها..  ارتجفت  دمعها..  من  تخجل  كأنها  بكفها  مس�حته  دمع، 
وراحت  وجهها  على  ذراعيها  إحدى  سميث،  إيفا  توقع  دون  فجأة،  فوضعت  أكثر؛  تكابر 

بمرارة.  تنتحب 
اس�تمرت حواء دمش�قية تنتحب لدقائق. أحس�ت إيفا س�ميث بإنقباض في صدرها؛ 
تنتظر  لعش�يق.. ظلت صامتة.. مصدومة..  أكبر من ش�وق عاش�قة  األمر  بأن  إذ حدس�ت 
عن  اإلنتحار..  سبب  عن  أسئلة  ذهنها..  في  تزدحم  أخذت  ألسئلة  إيضاحا  صديقتها  من 
س�ر ه�ذا النحي�ب الم�ر.. ع�ن لغز دعوتها للمجيء إليها من باري�س، وهذه الكذبة بأنها 
وضعها  تعرف  وأنها  السيما  البيت،  في  هي  ترقد  بينما  المركزة  العناية  قسم  في  تزال  ال 

صغيرين. لطفلين  أم  فهي  العائلي، 
حامل.. أنا   –

م��اذا..؟  –
قرب  الذي  الكرسي  على  وجلست  نهضت  مكانها..  من  قافزة  سميث  إيفا  صرخت 
الس�رير، ث�م انتبه�ت إل�ى أن األم تقف خ�ارج الغرفة وربما تتنصت لحديثهما، فحاولت 

ثانية: وسألت  استطاعت.  ما  صوتها  تكتم  أن 
يع��رف..؟  ه�و  وهل  بذلك..؟  ع�رفت  مت�ى  ومن�ذ  تقولين..؟  م�اذا   –

إبفا سميث من جملتها األخيرة؛ حتى أخذت حواء دمشقية تنتحب أكثر  انتهت  ما أن 
إيفا سميث مصدومة  بذراعها؛ كي اليعلو صوتها.. ظلت  أن تكمم فمها  وأخذت تحاول 
سميث: إيفا  على  الصدمة  وقع  له  كان  شيئًا  دمشقية  حواء  قالت  لحظات  بعد  الخبر..  من 

غيره..؟ من  وإنما  من�ه..  ليس  الجنين   –
الصدمة  كانت  بل  فمها،  على  الصرخة  ماتت  فقد  تصرخ؛  أن  سميث  إيفا  تستطع  لم 
صاعق�ة ضربته�ا؛ فل�م تس�تطع أن تق�ول ش�يئا. ظلت تنظر برعب مم�زوج بالذهول إلى 

عنها.. غريبة  وأنها  تعرفها،  ال  بأنها  للحظات  أحست  والتي  أمامها،  الراقدة  صديقتها 
إجازة مرضية  أن أخذت  بعد  قبل ثالثة أشهر،  باريس  أمامها  الراقدة  لقد غادرت هذه 
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أنها  بحجة  سوريا؛  إلى  وعادت  العربية،  الفرنسية  اإلذاعات  إحدى  في  عملها  من  طويلة 
باريس  إلى  طالبة  جاءت  أن  منذ  لس�نوات  معه  عاش�ت  التي  عش�يقها  مع  عالقتها  أنهت 
اللبناني  الطويلة مع  السياسية في إحدى جامعاتها.. وكانت خالل عالقتها  العلوم  لتدرس 
إياه،  مستغفلة  منه  تحمل  بأن  هي  تتقصد  مرة  كل  وكانت  مرتين،  أجهضت  قد  المفتي  آدم 
يريد  بأنه ال  البداية،  منذ  معها  كان واضحًا  أنه  إال  بها،  لإلرتباط  تدفعه  أن  أجل  من  وذلك 
مواصلة  فقررت  تبتعد..  أو  معه  تبقى  أن  بين  حينها  في  وخيّرها  األطفال..  وال  اإلرتباط 
العالق�ة مع�ه.. لكنه�ا بم�رور الس�نين أحبت�ه حبًا جارف�ًا، إذ ضّحت بعدد م�ن الخاطبين 
الذي�ن ج�اءوا ع�ن طري�ق األه�ل، كم�ا رفضت الكثير من ع�روض الصداقة والحب من 
اجتماعيًا  وضعًا  وأفضل  ووجاهة  وسامة  وأكثر  أغنى  هم  من  بينهم  المحيطين،  بعض  قبل 
أنها  هي  تعرف  وحسبما  المفتي..  آدم  بالمدعو  سوى  تفّكر  تكن  لم  أنها  عشيقها..إال  من 
تكون  فكيف  عالقتهما؛  ومستقبل  االرتباط  حول  بينهما  قوي  شجار  بعد  باريس  غادرت 
حام�اًل م�ن غي�ره..؟ م�ن ه�و هذا الذي حملت منه..؟ مت�ى..؟ وكيف..؟ هل هذا يعني 
المفتي..  آدم  تنسى  كي  آخر؛  رجل  أحضان  بين  نفسها  ألقت  سوريا  إلى  رجعت  أن  بعد 
وهكذا حملت..؟ ال. ال. ال بد أن تتكلم.. هي ليست آخر من يعلم؛ وإاّل فلماذا أرسلت 
التي لبت نداء الصداقة؛ فتركت  إنها ال تقبل أن تكون تلك الحمقاء  تطلبها من باريس..؟ 

باريس. من  إليها  وطارت  عائلتها 
أحس�ت إيفا س�ميث بتصاعد أمواج الغضب في نفس�ها؛ إْذ س�كنها إحساس بأنها قد 
ُخدع�ت واس�تغفلت بطريق�ة س�اذجة. نظ�رت إلى صديقتها وقالت له�ا بحزم واضح ال 

المجامالت: يحتمل 
مطالب�ة أمام�ي بتفس�ير لم�ا يج�ري.. لم�اذا طلب�ِت مني المج�يء..؟ كيف  أن�ت   –
دمشق  في  هو  وإذا  الجديد..؟  فارسك  هو  ومن  ذلك..؟  جرى  ومتى  حملت..؟ 

المشكلة..؟ فما 
إيفا سميت وعلى وجهها مالمح اإلنكسار والخذالن، وفي  نظرت حواء دمشقية إلى 

مرير: بيأس  وقالت  بالذنب،  والشعور  والرجاء  التوسل  أمواج  عينيها 
باريس..؟ في  هنا..إنه  من  ليس  إنه   –

وقالت: الصدمة،  هول  من  كرسيها  على  وهي  متراجعة  نفسها  سميث  إيفا  جّرت 
آدم  يكن  لم  إذا  هو  من  هذا..؟  كيف  باريس..؟  في  يعيش  منه  حملت  الذي   –
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المفت�ي..؟ كي�ف ح�دث ه�ذا ف�ي باريس؟ جرى ه�ذا دون أن تخبريني..؟ دون 
أعلم..؟ أن 

ما جاء في أس�ئلة صديقتها،  لتؤكد غموض  بإستس�الم؛  هزت حواء دمش�قية رأس�ها 
األسئلة: من  آخر  بسيل  بادرتها  سميث  إيفا  أن  إاّل 

أيضا..؟ المفتي، كنت على عالقة مع شخص آخر  آدم  أنك حينما كنت مع  يعني   –
غاضبة: سميث  إيفا  فسألتها  باإليجاب،  رأسها  صديقتها  هزت 

إسمعي جيدًا يا حواء.. يجب أن تجيبيني بالكالم وليس بهز الرأس.. أنا ما جئت   –
من باريس؛ ألراك تهزين لي برأسك..!! كما أنا شخصيًا أعرف آدم المفتي.. لقد 
التقيتكما مرات عديدة.. وكنت أعتبر نفسي صديقتك الحميمة ومكمن أسرارك.. 
كنت  أنك  أيعقل  أعرفك..!!  أكاد  ال  أنا  بلهاء..!!  كنت  كم  اآلن  اكتشفت  لكني 
تتصلين بي في أي وقت  بينما كنِت  على عالقة مع شخص آخر ولم تخبريني..؟ 
كنت  بل  المفتي..!!  آدم  مع  مشاكلك  عن  لتحدثيني  الليل؛  أو  النهار  من  تشائين 
لقد حدثتني عن كل ش�يء.. وحتى  الس�رير..  في  أس�راركما  تحدثينني حتى عن 
تحدثيني قط عن عالقتك  لم  لكنك  تفاصيله..  أعرف  إلى سوريا  بالرجوع  قرارك 
أو  يستلطفونك  الذين  من  العمل  زمالء  بعض  عن  حدثتني  لقد  آخر..!!  بشخص 
من الذين يلمحون لك بالحب.. بل والزواج.. وعن الذين تحرشوا بك صراحة.. 
ب�ل وكن�ت تحدثينن�ي ع�ن مغامرات�ك البريئة أحيانا في الش�انزلزيه.. أو حتى في 
الش�ارع.. وف�ي المخ�ازن.. لكن�ك ل�م تحدثين�ي عن عالقة متين�ة وخاصة، وأية 
عالق�ة..؟ عالق�ة أثم�رت جنين�ًا..!! أعتقد أنك مطالبة بأن توضحي لي كل هذه 

المطار.. إلى  ومنه  لفندقي  مباشرة  ألتوجه  اآلن  سأقوم  وإاّل  األلغاز؛ 
كان الغض�ب واضح�ا ف�ي نب�رة صوتها ومالمحها. انتبهت حواء دمش�قية لكل كلمة 
نطقت بها صديقتها. نظرت إليها بخوف.. مثل طفلة اقترفت ذنبا كبيرًا.. صمتت لحظات. 

كنيسة: في  كاهنة  أمام  بإعترافها  تدلي  وكأنها  لها  وقالت  قوتها،  استجمعت  فجأة، 
وبحق  بحقك..  مخطئة  عفوك..إنني  أرجو  غفرانك..  أرجو  ش�يء..  كل  قبل   –
نهار  ليل  أزعجك  كنت  كيف  أعرف  ونبلك..  كرمك  أعرف  بيننا..  التي  الصداقة 
بمش�اكلي وش�كواي، التي كانت أحيانا تافهة ال تس�تحق أن أش�غلك بها.. لكنك 
أحتاج  كنت  سواء  ماديًا..  تساعدينني  كنت  أنك  اآلن  تذكري  لم  ذلك  من  بالرغم 
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تتحدثي  أن  تدعك  لم  الكريمة  روحك  بهداياك..  أغرقتني  ما  ويا  أحتاج..  ال  أم 
عن ذلك حتى في لحظة غضبك مني؛ لذا أطلب غفرانك.. وعفوك.. وأنا متأكدة 
أقل  لم  استغفلتك..  لقد  إيفا..  صديقتي  يا  نعم  ضعفي..  لي  سيغفر  قلبك  أن  من 
كنت  عندما  علّي  لقسوتك  أحتاج  وحنانك..  لعطفك  أحتاج  كنت  شيء.  كل  لك 
أشكو لك تفاصيل عالقتي ومشاكلي مع آدم المفتي.. لكنني لم أكن أملك الجرأة 

زاباتو.. ماريا  سانتشو  آدم  اآلخر  بعشيقي  عالقتي  عن  إخبارك  على 
كي  صمتت  أنها  إال  عربيًا،  ليس  أنه  واضحًا  كان  فقد  باإلس�م،  س�ميث  إيفا  فوجئت 

قائلة: دمشقية  حواء  استطردت  وفعاًل  حكايتها،  األخرى  تواصل 
مني.. أصغر  لكنه..  لكنه...  الالتينية..  أميركا  من  صديقتي..إنه  يا  تستغربي  ال   –

ماذا..؟  –
صرخت إيفا سميث. صمتت حواء دمشقية، وكأنها كانت تنتظر من صديقتها هجومًا 

فواصلت: الصدمة،  أخرستها  األخرى  أن  إاّل  الذعًا، 
يوم..  ذات  عليه  تعرفت  سنوات..  بست  يصغرني  زاباتو  ماريا  سانتشو  نعم..آدم   –
حينم�ا كن�ت م�ع آدم المفت�ي ف�ي أح�د المقاه�ي الباريس�ية الت�ي نرتادها معظم 

األحيان..
إدانة: فيها  بنبرة  سميث  إيفا  قالت  إراديا  ال 

غيره..؟!  على  وتعرفِت  المفتي  آدم  مع  كنت   –
الس�رير  إلى طرف  تنظر  فكانت  إيفا س�ميث؛  إلى  النظر  تتجنب  كانت حواء دمش�قية 

وقالت: قدميها،  حيث 
إليه..  تنتبه  أن ال  يمكن المرأة  ال  رأيته.. كان جمياًل جماالً  ما جرى..  نعم.. هذا   –
نفس�ي  أقنع  اللذة.. كنت  يش�بع واليرتوي من  نهم، ال  أن جس�دي  تعرفين  وأنت 
ب�أن آدم المفت�ي ه�و حبي�ب عمري.. فه�و يحمل كل المواصفات التي أحلم أن 
يعرف  كرجل..  قوي  الجسد..  عضلي  منتصب..  القامة  طويل  رجل..  في  أجدها 
يلجمني ويلجم شراستي.. وهو من عائلة محترمة..  يثيرني.. ويعرف كيف  كيف 
يوّلد  الدائم  تعبت من فيض سعادتي معه؛ فاإلرتواء  لكنني  المالي جيد..  ووضعه 
الضج�ر.. ال أذك�ر م�ن ق�ال بأنه ليس هناك مش�روع كالح�ب يبدأ بآمال وأحالم 
المش�كلة  ربما  أعرف..  ال  منتظم..  بش�كل  سيفش�ل  هذا  ومع  هائلة،  وتوقعات 
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عن�دي وف�ّي.. الم�رأة تبح�ث دائمًا عن الحب الرومانس�ي.. لكن طوال الوقت، 
ومن�ذ أول لق�اء بالحبي�ب تفك�ر بال�زواج.. نعم ربما ف�ي حالتي أن فكرة الزواج 
هي التي سّممت عالقتي الرومانسية مع آدم المفتي.. لكن هل كان هذا تبرير كي 
أدخل في عالقة جديدة، بينما أنا أساسًا في عالقة مع شخص أحبه، وقضيت معه 
واحد..؟!  آن  في  رجلين  المرأة  تحب  أن  يمكن  وهل  عمري..؟  سنوات  أجمل 
الرومانسي عن  الحديث  النظريات واألعراف والتقاليد.. وكل  ربما سأخالف كل 
الحب والوفاء.. وأقول نعم.. نعم.. يمكن للمرأة أن تحب رجلين في آن واحد.. 
غير  باألساس  أنني  ستقولين  أنك  أعرف  أنا  كعشيق..  وآخر  كزوج..  منهما  رجل 
بينما  الزوجية  بالعالقة  أش�به  هي  المفتي  آدم  مع  عالقتي  أعتبر  لكنني  متزوجة.. 
واحد  لكل  معًا؛  أحبهما  كنت  العشيق..  عالقة  زاباتو  ماريا  سانتشو  بآدم  عالقتي 

أكثر؟!  لك  أفسر  كيف  الأدري  حياتي..  في  الوجودية  ضرورته  منهما 
من  الكلمات  وراء  ما  تفهم  أن  وتحاول  شديد،  بإنتباه  إليها  تستمع  سميث  إيفا  كانت 
الجميلة،  الفتاة  تلك  ليست  أن صديقتها  لها  وبدا  إنفعاالت وأفكار غامضة وغير مفهومة، 
الغن�دورة، الت�ي يس�رها أن تظه�ر بالمظه�ر األنيق، وأن تس�عى للتظاهر بمتابعة الموضة، 
عليه  تحصل  ما  كل  ذلك  كلفها  لو  حتى  فقط،  الخارجي  ومظهرها  جسدها  على  والتركيز 
من مرتب، فهذه المرأة الراقدة أمامها تتحدث عن الجانب اآلخر من الفردوس.. الجانب 
حديثها: واصلت  صديقتها  أن  إلى  انتبهت  فجأة،  الجحيم..  وادي  على  يطل  الذي  اآلخر 
الكآبة  أمواج  ترّجك  الغامضة..  أفكارك  لجة  في  غارقة  تكوني  أن  أحيانا  يحدث   –
بأن�ك فارغ�ة.. فارغ�ة تمام�ًا م�ن كل ش�يء.. م�ن  أو أن تش�عري  المتالطم�ة.. 
أو  الحاضر  أو  الماضي  والرغبات. ال عالقة لك مع  المشاعر والطموح واألفكار 
تواصلك  عند  أو  ما،  وجه  رؤيتك  عند  ذلك؛  كل  يختفي  فجأة  لكن  المستقبل.. 
األمل..  أش�عة  إليك  ويرس�ل  بالحياة..  اإلحس�اس  نفس�ك  في  يبعث  إنس�ان  مع 
عندما  زاباتو  ماريا  سانتش�و  آدم  وجود  كان  هكذا  الرمادية..  عزلتك  من  وينقذك 
آدم  حبيبي  مع  كنت  حينما  المقهى  في  مرة  أول  رأيته  أنني  صحيح  حياتي..  دخل 
بعد..  ما  في  ذهني  في  هو  حضر  أو  اس�تحضرته  كيف  أدري  ال  لكنني  المفتي.. 
يح�دث أحيان�ا أن�ك عل�ى قناعة تامة بأنك تحبين إنس�انًا ما..إنس�انًا قريبًا منك.. 
لكن�ك تش�عرين ف�ي الوق�ت نفس�ه بأن�ه بعيد عن�ك.. أو أنت بعي�دة عنه.. هكذا 
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وج�دت نفس�ي ف�ي عالقت�ي م�ع آدم المفتي.. ال أدري.. ربم�ا ألن الجنس بيننا 
الممارس�ة  وصارت  وتعاليها..  كثافتها  فقدت  واللذة  روتينية..  عالقة  إلى  تحول 
مث�ل دلي�ل االته�ام أيض�ًا.. أي حينم�ا ال يقب�ل الرجل على الجن�س؛ تبدأ المرأة 
أخرى  عش�يقة  له  وجد  قد  ربما  بأنه  الغيرة،  عن  النابعة  الترهات  بش�تى  بالتفكير 
وإنما  وجمالها..  قوامها  تخص  التي  باألسباب  المرأة  التفكر  لطالما  لكن  مثاًل.. 
برغم  اإلنس�ان  ألن  وربما  حوله..  الظنون  أش�باح  مطلقة  الرجل  على  فقط  تركز 
الضجر  كان  لذلك  األمد...  طويلة  السعادة  تحمل  يستطيع  ال  السعادة  إلى  سعيه 
هي  معه  مشاجراتي  معظم  أن  تصدقين  هل  بالرماد.....  أعماقي  مأل  قد  والتكرار 
أختلق  أحيانًا  كنت  لقد  الس�عادة..؟  هذه  إنس�ياب  وأضمن  أكس�ب  أن  أجل  من 
يصحبها  التي  التراضي  بلذة  معه  أنعم  أن  أجل  من  بيننا  ما  في  والتوتر  المش�اكل 
فورات  في  معه  وأصعد  بل  ومحبتي  بحناني  عليه  فأغدق  أمامه؛  بالذنب  الشعور 
حياتي  يمألوا  كي  لدّي  أوالد  فال  يسعفني..  لم  ذلك  كل  لكن  مجنونة..  جنسية 
بحن�ان آخ�ر يش�عرتي بالثب�ات ف�ي عالقتي بآدم المفتي.... أن�ت أم وتعرفين أن 
األطف�ال يرس�خون موق�ع الرج�ل ك�زوج ف�ي حياة المرأة بع�د أن كان حبيبًا في 
حياته�ا؛ لذل�ك ال تبال�ي الم�رأة بحضور ال�زوج أو غيابه كثيرًا.. فهو موجود من 
التي حملت فيها  المرتين  خالل األطفال.. لكني كنت مثل موقٍد مهجور.. فحتى 
مع  آخر  موعد  لدي  كان  أن  وحدث  الجنين....  إجهاض  على  فيهما  أجبرني  منه 
حبيبي آدم المفتي في المقهى نفسه.. وأذكر اآلن أنني كنت، وأنا في الطريق إليه، 
أتمنى أن أرى الشاب الجميل الذي خمنت أنه من أميركا الالتينية.. هل تصدقين 
كنت  وإنما  المفتي،  آدم  وحبيبي  عشيقي  عن  أفتش  لم  المقهى  دخلت  حين  أنني 
وعلى  فرنسية..  فتاة  يجالس  كان  رأيته..  وفعال  الجميل؟!  الفتى  وجه  عن  أبحث 
مقرب�ة من�ه، وح�ول طاول�ة منفردة، كان ثمة رجل أش�قر وس�يم.. جلس�ت على 
بينه وبين الرجل األش�قر الوس�يم  القريبة جدًا من طاولته.. أحسس�ت أن  الطاولة 
معرف�ة م�ا؛ إذ كان يرتب�ك حينم�ا يتب�ادالن النظ�رات مصادفة؛ حت�ى ظننت أول 
األمر بأنه ش�اذ جنس�يًا..إاّل أن الرجل األش�قر الوس�يم قام من كرس�يه.. نظر إلى 
آدم..  حبيبي  أنتظر  وبقيت  الكابيتش�ينو..  طلبُت  المقهى..  غادر  ثم   .. وإليَّ فتاي 
لكن�ي تمني�ت أن ال يأت�ي أو في أحس�ن األح�وال أن يتأخر.. لكنها األقدار التي 
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فجأة..  الفرنس�ية  الفتاة  غادرت  فقدت  النتوقعها..  منعطفات  إلى  تس�وقنا  أحيانا 
بق�ي كل من�ا وح�ده ح�ول طاولت�ه.. كنت ال أمّل من النظر إليه.. لم يكن جميال 
تتقدان..  عينيه  أن  وأحسس�ت  جنس�ية..  جاذبية  يش�ع  كان  بل  الظاهر..  بالمعنى 
انتب�ه إل�ّي ولنظرات�ي المتلصص�ه إلي�ه.. ويبدو أنه اكتش�ف أنني ام�رأة عقلها بين 
فخذيه�ا أحيان�ًا.. عل�ى األق�ل ف�ي تلك اللحظات كنت هك�ذا.. وبدا أنه ال يريد 
كانت  التي  الجلدية  حقيبته  من  الورق  من  قطعة  أخرج  فجأة  معي..  يتجاوب  أن 
الورق..  من  كتبه  الذي  الجزء  ذلك  قطع  ثم  شيئا..  وكتب  كرسيه..  حول  معلقة 
فتحدث  إليه..  س�ارع  الذي  النادل  إلى  وأش�ار  معطفه..  جيب  في  الورقة  ووضع 
على  جالس�ًا  بقي  لكنه  حس�ابه،  دفع  أس�بانية..  بلكنة  جيدة  فرنس�يته  كانت  معه.. 
المقهى..  سيغادر  ألنه  باليأس؛  أشعر  وكنت  ساهمًا..  مفكرًا..  مترددًا..  كرسيه.. 
على  الورق  قطعة  وضع  رشيقة  وبحركة  معطفه..  لبس  مكانه..  من  نهض  فجأة، 
ذهول..  في  كنت  فعلي..  ردة  يخش�ى  كان  كأنه  مس�رعًا؛  المقهى  وغادر  مائدتي 
لكن�ي أدرك�ت بأن�ه ت�رك رق�م تليفونه على الورق�ة الصغيرة، فأخذتها بس�رعة.. 
أسمع  كدت  قلبي..  بخفقان  حينها  أحسست  أجده..  لم  حقيبتي..  في  ووضعتها 
دق�ات قلب�ي ف�ي ص�دري.. وكن�ت خائفة ف�ي الوقت نفس�ه.. ال أخفيك.. كنُت 
حبيبي  أخون  أني  أحسست  ألني  نفسه؛  الوقت  في  وكئيبة  المغامرة،  بهذه  سعيدة 
التي  هي  الغامضة..إنها  بالرغبات  يتحكم  أن  يستطيع  أحد  ال  لكن  المفتي..  آدم 

ذلك.. نعي  أن  دون  تقودنا.. 
التي  واألفكار  األحاس�يس  هذه  بعض  أن  أحس�ت  بتأمل..  إليها  س�ميث  إيفا  نظرت 
نطق�ت به�ا صديقته�ا ق�د أقلقتها؛ ألن�ه يحدث لها هي أيضًا أن تلتقي في بعض األماكن 
أحيان�ًا، أو حت�ى عندم�ا تذه�ب مع زوجها إلى بعض المطاعم، برجال يعجبونها، ومنهم 
مثيرة  بأنها  الجميل  بالشعور  تكتفي  لكنها  بالرغبة،  المليئتين  بعينيه  ويتابعها  إليها  ينتبه  من 
إلى مغامرة عاطفية  تنزلق  أن  ومرغوبة من قبل رجال غير زوجها، لكن لم يطرأ في ذهنها 
أية أحكام أخالقية كما كانت  القصة دون  تتابع  أن  نفسها راغبة  قط. وبدون وعي وجدت 

بفضول: مشوب  بهدوء  فسألتها  البداية،  في  عليه 
به..؟ اتصلت  هل  بعد..؟  وماذا   –

للحظات،  صمتت  سميث.  إيفا  موقف  على  الطاريء  للتحول  دمشقية  حواء  انتبهت 
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استرسلت: ثم 
أتصل به مباشرة.. كنت أعيش مشاعر متضاربة. كنت  لم  أقصد  أتصل..  لم  ال..   –
غاضبة؛ ألنه تصرف معي كأية امرأة رخيصة، إذ كان متأكدًا من أنه أعجبني، وأني 
وثقته  جرأته  أعجبتني  آخر  جانب  من  لكن  نفسي..  أمنحه  أن  في  لحظة  أتردد  لن 
أن�ا أح�ب الرجل الجريء.. أحس�ه يحتلني.. يلج�م كبريائي الجامحة؛  بنفس�ه.. 
شخصيته..  أو  شكله  يعجبها  لم  لو  حتى  الجريء  بالرجل  تعجب  أحيانًا  فالمرأة 
حبيبي  أخون  بأني  أش�عر  كنت  ألني  يجتاحني  بالذنب  ش�عور  ثمة  كان  المهم.. 
صراع  في  أيام  لثالثة  بقيت  لك؟!  أش�رح  كيف  أدري  ال  المفتي..  آدم  وعش�يقي 
باإلتصال  أهّم  يوميًا...  المرات  عشرات  الحقيبة  من  الرقم  أخرج  رهيب..  نفسي 
ب�ه.. أض�رب بع�ض األرق�ام وال أكمله�ا.. ولكن ذات مرة أكملته�ا.. كان قلبي 
يرتع�ش.. أحسس�ت وكأن�ي مقبل�ة عل�ى إرتكاب جريمة وإثم كبي�ر.. وأني عند 
الهاتف  الهاتف يرن دون أن يجيب أحد.. وضعت سماعة  الهاوية..... ظل  حافة 
نفس�ي:  أس�أل  بدأت  ما  ثم س�رعان  ليرد..  يكن موجودًا  لم  الله؛ ألنه  أحمد  وأنا 
س�أبدأ  كيف  له؟  أقول  أن  علّي  كان  ماذا  الهاتف؟  س�ماعة  أخذ  قد  كان  لو  ماذا 
الحوار معه؟ وراودتني الرغبة في تكرار األمر..... وفعال بعد ساعة من المحاولة 
أقاوم  األولى كنت خاللها أصارع نفسي.. وكأني عطشى وأمامي كأس ماء لكني 
وطلبت  الهاتف  فأخذت  المقاومة..  أستطع  لم  وأخيرا  منها..  الشرب  في  رغبتي 
الرق�م ال�ذي ص�رت أحفظ�ه غيبا.. كان قلبي يخفق أكثر من المرة األولى.. كان 
ألو..  اآلخر:  الجانب  من  صوته  جاء  وفعال  ضائعة..  بأني  داخلي  في  حدس  ثمة 
من  تخاف  صغيرة  كطفلة  كنت  ترددُت..  يتكلم..؟  من  زاباتو..  أنا  سعيد..  نهار 
الذي  ذاك  أنت  هل  وأجيب:  أتلعثم  نفسي  ووجدت  مظلمة..  غرفة  إلى  الدخول 
ت�رك ل�ي رقم�ه قب�ل ثالث�ة أيام في المقهى؟ فج�اء صوته رقيقا وحنونًا مع بعض 
مزقت  ظننتك  إتصالك.  ومن  منك  يئست  لقد  أنت؟  أهذه  المبطنة:أوه،  السخرية 

للمفاجأة..!!  يا  الرقم.. 
 ثقت�ه بنفس�ه إل�ى ه�ذه الدرج�ة أغضبتن�ي، فقل�ت ل�ه بعصبي�ة: تصرف�ك ل�م يك�ن 
الئق�ا.. كي�ف يمك�ن أن تض�ع رقمك على طاولتي وتغادر وكأنك لم تفعل ش�يئا..؟ من 
وجريء:  ثابت  بصوت  قال  إذ  لي،  بالنسبة  ماحقة  صاعقة  إجابته  فجاءت  تتصورني..؟... 
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لكن  تصرفي..  على  والنعوت  التوصيفات  من  شئت  ما  اطلقي  سيدتي..  جيدًا  إسمعيني 
ببس�اطة كان بإمكان�ك أن تمزق�ي الورق�ة ال أن تحتفظ�ي به�ا.. وال تتصلي.. كما أني لم 
أحد..  بإنتظار  كنِت حينها  وبالتأكيد  امرأة جميلة..  لقد وجدتك  أي شيء سييء..  أتصور 
لكن  عليك..  للتعرف  جميلة  فرصة  بأنها  لنفس�ي  فقلت  بإعجاب؛  إلّي  تنظرين  وجدتك 
ل�م يك�ن ل�دّي م�ن الوق�ت ما يكفي.. فكتبت رقمي لك.. وقلت لنفس�ي لو كانت لديها 
الرقم.. وها أنت تتصلين.. وجدُت نفس�ي  فأنها س�تتصل وبعكس ذلك س�تمزق  الرغبة؛ 
فقال  وراءك..  سأركض  بأني  تتصور  بحيث  كثيرًا  نفسك  من  واثق  إنك  محتجة:  له  أقول 
لي بجرأة شديدة: اسمعيني يا سيدتي.. أقولها لك بصراحة.. أنت ترغبين في أن أنيكِك.. 
النيك  في  رغبتك  لكن  أيامًا،  نفسك  قاومت  وربما  أيام..  منذ  المشتعلة  الرغبة  هذه  لديك 
أحببِت  فإذا  األخالق،  في  درس�ًا  تعطيني  كي  تتصلي  لم  أنك  أعتقد  لذلك  أقوى؛  كانت 
فورًا. الرقم  فمزقي  فعاًل..  رغبتك  هذه  تكن  لم  وإذا  أبدًا..  تندمي  فلن  فيك؛  أولجه  أن 

 ال أع�رف م�اذا أق�ول ل�ك ي�ا صديقتي إيفا.. لقد دمرتن�ي وقاحته وابتذاله فوجدت 
أكون  قد  قال:  ثم  ضحكته  فس�معت  ومبتذل..  وس�افل..  وقح..  أنت  به:  أصرخ  نفس�ي 
وقح�ا.. وس�افاًل.. ومبت�ذاًل.. لكن�ي عل�ى األقل واضح.. أع�رف ما أريد.. وال أضع أي 
قن�اع عل�ى وجه�ي.. وعل�ى أي�ة ح�ال.. أنا ع�ادة أكون ف�ي البيت صباح�ا قبل منتصف 
النه�ار.. ف�إذا أحبب�ت أن تأت�ي فهذا عنوان�ي.. وردد في التليفون عنوانًا.. وأغلق التلفون 
ال..  مبتذلة..  كعاهرة  عاملني  بالمهانة..  والش�عور  اإلذالل  منتهى  في  كنت  وجهي..  في 
من  أغلي  كنت  فاجرة..  كامرأة  وإنما  جس�دها..  مقابل  تقبض  فالعاهرة  كعاهرة....  ليس 
هذا  إلى  أنزلق  أن  لي  كيف  األحمق..؟  التصرف  هذا  مثل  إلى  دفعني  الذي  ما  الغضب.. 
المنزل�ق المح�رج..؟ كي�ف ل�ي أن أرمي بكل عالقتي مع آدم المفتي في الهباء..؟ أرمي 
بكل مشاعري الرومانسية وبكل التفاصيل المليئة بالمشاعر والعواطف الجياشة ولحظات 
مغرور..  طائش..  ش�اب  أمام  بنفس�ي  أللقي  خلفي..  ذلك  كل  أرمي  واإلحترام..  الحب 
تليفوني..  إتصال  أول  من  اإلهانات  لي  يكيل  س�نوات..  ببضع  يصغرني  وقح..  فاس�ق.. 
ومقرف..  معيب  ألمر  إيفا..إنه  يا  لك  أشرح  كيف  لكن  الوقحة..؟  الطريقة  بهذه  يعاملني 
حينما  أمامي  ورقة  على  العنوان  أدون  غضبي  ذروة  في  كنت  أنني  أتدرين  وغامض..  بل 
نفسي  أمنع  أن  أستطيع  ال  حال  في  وجدتني  وهكذا  محيرًا..؟  لغزًا  هذا  أليس  لي..  ردده 
اللذة  لم أذق طعم  الجنسية بشكل مرعب؛ كأني  به.. بل تأججت رغبتي  التفكير  من عدم 
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قالها.. فوجدت طريقته  كلمة  أسترجع كل  األمور..إذ صرت  انقلبت  بل  طول عمري..!! 
ويعرف  ينيكني..  أن  يريد  واضح..  نفس�ه  عن  قال  كما  فهو  ومثيرة..  رائعة..  الكالم  في 
االتصال..  من  أسبوع  بعد  حصل  ما  وهذا  به؟!  تصلت  لماذا  وإاّل  ينيكني..  أن  أريده  أني 
عدة،  مرات  المفتي  آدم  حبيبي  مع  تش�اجرت  األس�بوع.....  هذا  خالل  كالمجنونة  كنت 
لنفسي؛  التبرير  أجد  أن  أجل  من  هذا  كل  عالقتنا..  في  السلبيات  كل  عن  أبحث  وأخذت 
المفتي؛  آدم  حبيبي  مع  المشاكل  أختلق  كنت  التي  أنا  تصوري  اآلخر.....  إلى  أذهب  كي 
م�ن أج�ل أن أس�تمتع ف�ي م�ا بع�د بلحظات الصلح والتراضي بيننا؛ ألنها تعني ممارس�ة 
جنسية بشبق استثنائي.. صرت أنفر من فكرة الصلح والتراضي.. بل وحينما تراضينا هذه 
للصلح  أستجب  ولم  زعلي..  في  أتشدد  أن  حاولت  بل  ذلك..  في  المتعة  أجد  لم  المرة؛ 
إاّل إشفاقًا عليه.. كنت كالمجنونة باآلخر.. أحس بالشبق حينما أتذكره.. لم أتصل به مرة 
واحدة  فكرة  رأسي  وفي  نومي  من  استيقظت  أسبوع،  وبعد  صباح،  ذات  لكنني  أخرى.. 
نظفت  تحممت..  وفعال..  إليه..  أذهب  أن  هو  الثمن..  كان  مهما  تنفيذها؛  على  مصممة 
تاكسيًا  أوقفت  ذلك..؟!  فعلت  لماذا  أدري  ال  عانتي..  شعر  حلقت  الشعر..  من  جسدي 
ب�دا ل�ي وكأن�ه كان ينتظرن�ي.. صعدت�ه متجهة إلى العنوان ال�ذي كتبته عندما ردده لي.. 
لكن الغريب أن س�ائق التاكس�ي كان هو الرجل األش�قر الوس�يم نفس�ه.. لم انتبه إليه إاّل 
بع�د أن أردت دف�ع أج�ور النق�ل.. بع�د فت�رة قليلة كنت أم�ام البيت الذي يقع في منطقة 
الصواب..؟  أفعل  كنت  إن  نفسي  سألت  عدة..  دقائق  الباب  أمام  وقفت  تقريبا...  شعبية 
الباب..  أمام  وقفت  العنوان  وحسب  فيها..  يسكن  التي  البناية  دخلت  نفسي..  تجبني  لم 
الباب..  ُفتح  دقيقة..  بعد  وضغطت..  الباب..  جرس  زر  إلى  يدي  أمد  نفس�ي  ووجدت 
بقينا للحظات  يرتدي تي شيرت أسود وسروااًل قصيرًا.....  أمامي شبه عار.. كان  وجدته 
قصيرة جدًا ننظر إلى بعضنا البعض.. وبدون أي كالم جذبني إليه.. مقبال شفتي بحرارة.. 
بينم�ا امت�دت ي�دي تحت س�رواله.. وقبضت عليه.. وفجأة نزلت إلى األس�فل؛ أللتقمه 
بفمي كالمجنونة.. أخذني من ذراعي وألقى بي على حافة السرير.. اخترقني بال رحمة.. 
بعن�ف.. عن�ف لذي�ذ..... وهك�ذا ص�رت عش�يقته.. صرت أزوره مرات في األس�بوع.. 
اش�تريت  ش�قته..  له  رتبت  ش�ؤونه..  بعض  في  أتدخل  أخذت  أكثر..  حياته  على  تعرفت 
مع  وثالجة  كهربائي  بطباخ  مطبخه  جهزت  لشخصين..  عريضا  سريرًا  لنا  باألحرى  أو  له 
مجم�دة.. وص�رت أمأله�ا ل�ه بكل المواد الضروري�ة.. وأخذت أعطيه ماال.. بل صرت 
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أضعها  ثم  األشياء..  بعض  لشراء  حاجتي  بحجة  مااًل  المفتي  آدم  حبيبي  من  آخذ  أحيانا 
بمائه.... رحمي  ويروي  لذة  يرويني  أن  بعد  وسادته  تحت 

تتخيل  لكنها كانت  الجنس�ية،  التفاصيل  الحرج من ذكر  ببعض  إيفا س�ميت  أحس�ت 
نفس�ها أيض�ا ف�ي تل�ك اللحظ�ات.. انتبهت لنفس�ها وهي متهيج�ة؛ فحاولت أن تكتم ما 

فسألتها: أعماقها؛  في  يدور 
ذلك..؟ حدث  متى  و   –

سنة.. قبل   –
سنة..؟! قبل   –

سنة.. قبل  نعم   –
عنه؟! بشيء  تخبريني  ولم   –

س�نوات..  بس�ت  يصغرني  زاباتو  ماريا  شانتش�و  فآدم  وخائفة..  مترددة  كنت  لقد   –
متأكدة  وأنا  ومرغوب..  جميل  أنه  يعرف  ماتش�و..  عاهر..  لعوب..  ش�اب  وهو 
محددة  أيام  في  إليه  المجيء  علي  يحّرم  كان  ألنه  أخريات؛  مع  عالقات  لديه  بأن 
م�ن األس�بوع.. ناهي�ك أن�ي كن�ت أنظر إلى األمر عل�ى أنه ليس أكثر من مغامرة 
مؤقت�ة ال ب�د له�ا أن تنته�ي.... وال أخفي�ك.. فأن�ا لم أخب�رك؛ ألني كنت خائفة 
العالقات  وتقدسين  محافظة..  أنت  كم  أعرف  فأنا  بي..  عالقتك  تقطعي  أن  من 
الزوجية.. أو عالقات الحب؛ لذلك ترددت في أن أخبرك.. كما أني كنت متأكدة 
بأن�ي س�أنهي ه�ذا المغام�رة بنفس�ي.. لكن�ي لم أكن أعرف بأن�ي كنت مثل التي 
أنتبه..  أن  دون  تبتلعني  الرمال  كانت  حيث  المتحركة،  الرمال  من  بقعة  في  تقف 
أكبر..  بدقة  أو  نفسي..  وإنقاذ  منها  التخّلص  على  القدرة  لدي  تكون  أن  دون  أو 
نفسي  وجدت  لقد  الكامل...  اإلبتالع  قبل  النفس  وإنقاذ  التخلص  في  رغبة  دون 
أعشقه؛ كأني مراهقة.. لكن هذا العشق أذلني.. أهانني.. كنت أعرف أنني أركض 
ألقبض على السراب.. لم تكن لدّي أية أوهام حول طبيعة عالقتي به.. وال حول 
أشياء  ممارسة  على  أتجرأ  معه  كنت  داعرة..  معه  كنت  أنني  السيما  مني؛  موقفه 
ل�م أك�ن ألس�مح للمس�كين آدم المفتي اإلقتراب منه�ا، فحينما حاول ذات مرة 
من  بنفس�ي  ذلك  طلبت  ش�اذ!” بينما  يا  »ال  عليه  صرخت  دبري؛  من  يأتيني  أن 
الفت�ى األمريكوالتين�ي، ب�ْل كنت أتوّس�له أْن يفعل ذلك! أجْل.. هكذا إنحدرت 
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يكن  ولم  والخروج..  النهوض  على  القدرة  وفقدت  الجحيم..  دركات  أدنى  إلى 
عن  وتوقفينني  تنصحينني  دائما  أنت  كنت  ما  كمثل  يوقفني  أن  يستطيع  من  هناك 
مالكي  مضى،  ما  في  دائما  لي  كنِت  لقد  التصرفات..  بعض  في  والتهور  المضي 
آدم  من  ألشكو  آتيك  كنت  حينما  أذكر  الحارس..  مالكي  أنت  نعم..  الحارس.. 
معي؛  تتشاجرين  تعنفينني..  هواجس؛كنت  من  قلبي  في  عّما  وأفضفض  المفتي، 
كنت  لكنني  حياتي..  أدمر  ال  لكي  بيدي؛  تمسكي  أن  أجل  ومن  إنقاذي  أجل  من 
ه�ذه الم�رة وحي�دة.. ضعيفة.. هش�ة.. كنت أتعذب.. كن�ت مثل المدمنين على 
آخر  بدونها.. ومن جانب  العيش  أستطيع  لكني ال  المخدرات.. أعرف جحيمها، 
كن�ت أتع�ذب؛ ألن�ي كن�ت أخ�دع حبيبي آدم المفتي الذي منحني ثقته.. بل كان 
الفتى  لهذا  جارية  إلى  تحولي  منذ  ُيحتمل  ال  بات  الذي  نزقي  يتحمل  يتحملني.. 
كنت  لكني  أجله..  من  ش�يء  ألي  مس�تعدة  كنت  جاريته..  كنت  نعم  الوس�يم.. 
أتع�ذب.. أح�اول أن أنق�ذ عالقت�ي بحبيب�ي آدم المفتي.. ولكي أتخلص بش�كل 
نهائ�ي م�ن ه�ذا الع�ذاب؛ طلبت م�ن حبيبي آدم المفتي الزواج.. بالرغم من أني 
موضوع  على  ألححت  موقفه..  أيضًا  تعرفين  أنت  مثلما  ذلك..  من  موقفه  أعرف 
قاطع،وأعلن  بشكل  رفض  وحينما  العالقة..  وقطع  باإلنفصال  وهددته  الزواج.. 
المدّمر..  الضمير  إنقاذي من عذاب  في رفضه  بوضوح؛ وجدت  أخرى  مرة  ذلك 
ووجدت�ه حج�ة؛ م�ن أج�ل أن أبتع�د عنه.. وأن أكف عن خداعه وخيانته؛ ولكي 
نوعّما، وقد ساعدني  األمد  إجازة مرضية طويلة  فقد طلبت  أتخلص من وضعي؛ 
في ذلك بعض األطباء السوريين في باريس، بتزويدي بتقارير طبية تدعم موقفي.. 

دمشق.. إلى  عدت  ثّم 
توقفت حواء دمشقية عن الكالم فجأة ونظرت نحو الباب الذي كان مقبضه الداخلي 

فصاحت: ببطء،  يتحرك 
هناك..؟ من   –

وقالت: محرجة..  وهي  برأسها  األم  أطلت 
حديثكما! طال  فقد  يرام؛  ما  على  شيء  كل  كان  إن  أعرف  أن  أردت   –

جافة: بلهجة  أمها  فأجابت 
خصيصا؛  باريس  من  جاءت  الباب..إيفا  خلف  تتنصتي  أن  دون  لحالنا  أتركينا   –
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رجاًء.. فاتركينا 
ابنتي.. يا  حاضر  أعصابك..  ترهقي  ال  حاضر..  حاضر..   –

أغلق�ت األم الب�اب. س�اد صم�ت للحظ�ات.. نظرت إيفا س�ميث إليها وفي داخلها 
مش�اعر متضارب�ة م�ا بي�ن الغض�ب منه�ا؛ ألنه�ا ل�م تكن صادق�ة معها..إذ أحس�ت بأنها 
تحاول  وكانت  روحها..  تثقل  التي  األلم  كمية  مع  تعاطفت  أخرى  ناحية  ومن  استغفلتها، 
للحكاية..  انصاتها  أثناء  راودتها  التي  المتعطش�ة  الجنس�ية  والخياالت  اإلثارة  تتناس�ى  أن 

لها: فقالت  كاملة  الحكاية  تعرف  أن  تريد  كانت  لكنها 
المفتي،  آدم  حبيبك  من  ليس  أنه  عرفت  وكيف  الحمل..؟ومتى..؟  جرى  وكيف   –

نفسه..؟ الوقت  في  تعاشرينهما  كنت  وأنت  السيما  اآلخر..  الفتى  من  وإنما 
ممارس�ة الجنس مع آدم  ع�ن  انقطع�ت  ق�د  كن�ت  ألن�ي  الجدي�د..  م�ن  ال..إن�ه   –
المفت�ي بش�هرين قب�ل أن أت�رك باري�س.. بينم�ا كن�ت أم�ارس مع اآلخر بش�كل 
ألتقيه  كنت  ش�قته..  إلى  الحضور  من  فيها  منعني  التي  األيام  في  فحتى  مس�تمر.. 
في  تنتشر  التي  الخالية  والمنعطفات  الزوايا  شتى  في  معه  ألمارس  األماسي؛  في 

دمشق.. في  هنا  إاّل  األمر  أكتشف  ولم  باريس.. 
األمر..؟  واجهت  كيف  فعلت..؟  وماذا   –

وقالت: والسخرية  بالمرارة  ممزوجة  حزينة  ابتسامة  الشاحب  وجهها  على  ارتسمت 
ترين..إنتحرت.. كما   –

اإلنتحار.. حاولت  تقصدين   –
وقالت: حزينة  ابتسامة  وجهها  على  ارتسمت 

آدم  حبيبي  إزاء  بالذنب  الشعور  دمرني  اإلنتحار..  سوى  حل  من  أمامي  أجد  لم   –
أخطط  وماذا  أحوالي..  وعن  عني  يس�أل  أس�بوعيا..  بي  يتصل  كان  فقد  المفتي؛ 

الشام؟ في  لنفسي 
واآلخر..؟  –

اآلخ�ر ه�و دائ�ي.. حاولت أن أنس�اه.. لقد تعذب�ت لفراقي له.. لكني أعرف أنه   –
ال ولن يفتقدني. ربما يفتقد بحبوحة العيش التي وفرتها له.. لكنه كان يحتقرني.. 
عاهرته..  بأنني  بعنف  يصرخ  كان  فّي  يدخل  حين  شديد..  بإحتقار  يعاملني  كان 
له تلك  أقول  أن  العيش بدونه.. وكان يجبرني  التي ال تستطيع  بأني قحبته.. كلبته 
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اآلن  لكني  ش�بقا!  وأزداد  باإلهانة..  أتلذذ  وكنت  يهينني..  كان  أيضًا..  الكلمات 
أتعج�ب م�ن نفس�ي؛كيف قبل�ت كل ه�ذا الهوان والذل؟! كي�ف مّرغت كرامتي 

الحالمة؟! الرومانسية  أنا  الخراء  هذا  بكل 
أجهضته..؟ هل  الجنين..  عن  وماذا   –

ال..  –
ال..؟!  –

ال.. لق�د أجهض�ت مرتي�ن.. وأخ�اف هذه المرة إن أجهضت أن ال ألد أي طفل   –
بعد.. فيما 

الموقف..؟ ستواجهين  كيف  العمل..؟  وما   –
الحارس..؟  مالكي  ألست  باريس..؟  إلى  بك  تتصل  أن  أمي  من  طلبت  ولماذا   –
اليأس  حاالت  في  إليها  أتوجه  التي  قديستي  ألست  اإلعترافات..؟  كاهنة  ألسِت 
الش�ديد..؟ وه�ا أن�ا ف�ي قاع بئر اليأس المظلمة.. أناديك.. أطلب مس�اعدتك.. 
وحيدة  أنني  لله  الحمد  فيها..  أنا  التي  الكارثة  هذه  من  حاّلً  لي  جدي  أرشديني.. 
أمي... وأبي متوفى وليس لدينا أبناء عمومة أو حتى أقارب.. وإاّل لكانت فضيحة 

الشعبي.. المثل  يقول  كما  بجالجل 
بحملك..؟ تعرف  هل  وأمك..   –

الفضيحة..؟ بهذه  وألّوثها  تربيتي  في  صبرها  أكافئ  أن  لي  كيف  ال..   –
غاضبة: بنبرة  سمث  إيفا  فقالت 

وحينم�ا كن�ت تلهثي�ن خل�ف صبّي�ك.. وتنامين تحت ذاك الذي يصغرك بس�ت   –
يحدث..؟ قد  هذا  أن  تفكري  ألم  سنوات 

استحقه.. تقولينه  ما  كل  األلفاظ..  من  تشائين  بما  انعتيني  اشتميني..   –
وضعك..؟ عليه  سيكون  عما  فكرة  أية  لديك  هل  اآلن..  هذا  كل  من  دعينا   –

ال..  –
تريدين..؟ ماذا  شديدة..  وبصراحة  نفسك..  مع  أنت..   –

لي.. ويجري  جرى  ما  كل  وأستحق  وضائعة..  تائهة..  أنا  أعرف..  ال   –
أحس�ت إيفا س�ميت بمس�ؤولية إزاء حواء دمش�قية، برغم مشاعر اإلحباط والغضب 
تحب  بطبيعتها  لكنها  الجديد..  العشيق  عن  لها  روتها  التي  التفصيل،  بكل  معرفتها  لعدم 
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أو  الروحية،  بالنس�بة لحواء دمش�قية بمثابة مرش�دتها  مس�اعدة اآلخرين.. وقد كانت هي 
هي  وها  والبركة..  المغفرة  وتمنحها  إعترافها  تتلّقى  التي  بكاهنتها  األخرى  تس�ميها  كما 
أمامها  وليس  المتش�نجة..  األفعال  ردود  أو  العتاب  يحتمل  ال  وضعها  محنة...  في  اآلن 

بهدوء: لها  فقالت  تساعدها،  أن  سوى 
نتصرف.. أن  يمكننا  كي  تريدين  ماذا  تعرفي  أن  عليك   –

التنفيذ.. واجب  كأمر  علّي  تقترحينه  ما  كل  وسأقبل  عني  بدالً  فّكري   –
أعرف  ال  لكني  الرأي..  أشاركك  أن  استطيع  أنا  عنك..  بدال  أفكر  أن  أستطيع  ال   –
م�ا ي�دور ف�ي أعماق�ك.. أن�ت فاجأتني حقا.. أنا اآلن أمام إنس�انة أخرى.. أنت 
لست الفتاة الحالمة بالحب والحياة العائلية الدافئة.. الفتاة التي كانت ترى العالم 
أدري  ال  مترددة..  أنا  أصفك..  كيف  أدري  ال  بالرومانس�ية..  تعبق  ش�اعرية  رؤية 
إن كن�ت س�أجد مخرج�ًا لورطت�ك؛ ألن�ي أفكر بصديقتي التي عرفتها، وليس�ت 
ه�ذه الم�رأة الت�ي تضاج�ع رجلين في يوم واحد.. وتعت�رف بأنها تحب كليهما؛ 
أو  النساء..  بين  شاذة  مريضة..  إنسانة  إّما  بأنك  إليك  أستمع  وأنا  أفّكر  رحت  لذا 
المرأة  بأن  جديد..  نفسي  كشف  أمام  اآلن  وأنا  بعد..  نفسي  أعرف  ال  فعاًل  أنني 
أحدهما  يعرف  أن  ودون  وتعش�قهما..  واحد..  آن  في  رجلين  تحب  أن  تس�تطيع 

باآلخر!
أن�ا متأك�دة.. وعل�ى ثق�ة تام�ة.. ب�أن المرأة تس�تطيع أن تح�ب رجلين في وقت   –
واح�د.. كل م�ا ف�ي األم�ر أن�ي وصل�ت إل�ى هذه النتيج�ة.. بينما بعض النس�اء 

فقط.. للمتعة  فرصة  يتخذنها 
ذلك.. لي  أثبْتِت  وأنت  لغز..  اإلنسان  أعرف..  ال   –

على  يمشي  مالك  أنت  العالم..  هذا  من  لست  أنت  وإنما  إيفا..  يا  لغزا  لست  أنا   –
الجحيم.. من  المناطق  هذه  تطئي  لم  أنك  أو  األرض.. 

كان�ت تتح�دث بنب�رة مت�رددة.. لي�س ألنها غير واثقة مما تقول�ه بتلك النبرة الواثقة، 
وإنما مترددة؛ ألنها ال تريد أن تفتح بوابات الجحيم أمام صديقتها، وأن ال تربك صديقتها 

وأمها.. وزوجها  طفليها  سوى  العالم  من  لديها  ليس  التي 
من  أعتقد  هذا..  لوضعك  حل  بإيجاد  سوى  بشيء  أفكر  أن  اآلن  أريد  ال  طيب..   –

باريس.. إلى  تأتي  أن  األفضل 
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متسائلة: ورددت  دمشقية..  حواء  وجه  على  واليأس  الرعب  عالمات  ارتسمت 
باريس..؟!  –

عملية  هنا  تجري  أن  فإّما  هنا..  طويال  البقاء  تستطيعين  ال  ألنك  باريس..  نعم..   –
امرأة  لكنها  بس�يطة،  امرأة  كانت  وإن  فهي  األمر..  أمك  وستكتش�ف  إجهاض.. 
وتعرف شؤون النساء.. أو أن تأتي إلى باريس.. وهناك يمكنك أن تقرري اإلبقاء 

تجهضيه أن  أو  ذاتها..  بحد  ورطة  وهذه  الطفل..  على 
الحل..؟ هكذا   –

آخر..؟ حل  لديك  هل   –
المفتي  آدم  حبيبي  إلى  أنظر  أن  يمكنني  عين  فبأي  نفسي..  من  أخاف  لكني  ال..   –
ال�ذي أك�د ل�ي خالل هذه األش�هر التي غ�ادرت باريس فيها بأنه يحبني.. ثم أنا 

لآلخر.. ثانية  أنجذب  أن  نفسي  من  أخاف 
الغفران  لحظات  تكون  ال  مثلك  إنسانة  ألن  أيضا..  هذا  من  أخاف  أنا  نعم..   –
واالعت�راف بالخطاي�ا واآلث�ام لديه�ا س�وى لحظات عابرة، تزول س�ريعا؛ لتجد 

العابرة.. والخيانات  والجنس  الملذات  عالم  إلى  ثانية  تنحدر  نفسها 
وخمارًا  وشاحًا  يضعن  الالتي  النساء  كتلك  لست  نفسي..  مع  واضحة  إيفا  يا  أنا   –
حي�ن يخرج�ن م�ن بيوته�ن مدعيات أنهن يذهبن لحضور القداس في الكنيس�ة، 
قبل  فأنهن  القداس؛  حضرن  إذا  حتى  أو  عش�اقهن..  بيوت  إلى  يتجهن  هن  بينما 
الالتي  النساء  تلك  مثل  ولست  المحرمة..  اللذة  من  رشفات  ينهلن  بعده  أو  ذلك 

المستور.. الجنس  لممارسة  مكانًا  مسؤوليهن  مكاتب  أو  مكاتبهن  تكون 
به..؟! قمت  بما  أتفتخرين  هذا..؟  ما   –

مع  وصريحة  وصادقة  واضحة  أنني  هو  الوحيد  افتخاري  ربما  أفتخر..  ال  ال..   –
نفسي..

ارجعي  أولى..  كخطوة  باريس..  إلى  السفر  عليك  هذه..  فلسفتك  من  اآلن  دعينا   –
لوضعك..  ما  حاّلً  وسنجد  لعملك.. 

خائفة.. لكني   –
وحدك.. أتركك  لن  معك..  سأكون  تخافي..  ال   –

يدها بس�رعة  إيفا  إيفا س�ميث وقبلتها.. س�حبت  يد  فجأة.. وبش�كل خاطف أخذت 
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بحنان: لها  تقول  وهي 
إذْن  الحارس..؟  مالكك  إنني  تقولي  ألم  هنا...  أن�ا  فعل�ت..  م�اذا  ه�ذا..؟  م�ا   –

سأحرسك..
للحظات،  س�ميث  إيفا  صمتت  دمش�قية.  حواء  عيني  من  الصامتة  الدموع  وانهمرت 
وهي  هنيهات  بعد  وقالت  نفس�ّيًا.  س�يهّدئها  البكاء  أن  تعرف  ألنها  ش�يئًا؛  تقول  أن  دون 

تنهض:
القرار.. بهذا  أم�ك  اقناع  علّي   –

في  فجأة  تفجرت  التي  واإلنفعاالت  الرؤى  دوامات  خضم  في  دمشقية  حواء  تاهت 
نفس�ها، لكنه�ا أحس�ت بالخ�وف؛ حينم�ا مرق طيف آدم سانتش�و ماري�ا زاباتو في ذهنها 

المثير. وجماله  عنفوانه  بكل 



69

6

فـي الــمــطــعــم الإيــطــالـي

الناعمة؛  بالفرشاة  وجهها  تمسح  ذوالنورين  حواء  كانت  الخامس  بالطابق  غرفتها  في 
لتمنح�ه رونق�ًا. كان�ت ق�د اتفق�ت م�ع إيفا س�ميث على أن تذهبا إل�ى المطعم اإليطالي 
معها. الذهاب  إلى  دعتها  وبدورها  صديقتها،  قبل  من  سميث  إيفا  تلقتها  دعوة  على  بناء 

ورؤيتها  الخليجية،  الفتاة  قصة  عن  سميث  إيفا  حدثتها  أن  منذ  وبالتحديد  النهار،  منذ 
الغامض�ة غي�ر المعقول�ة وحديثه�ا عن تلّبس أمها بالجن، وحضور األش�ياء غير المرئية، 
بعد  عن  التأثير  عن  الهذيانات  هذه  وكل  فجأة..،  تتفرقع  التي  المتقدة  الش�معة  وحديث 
والتلب�س والس�حر والش�عوذة، وقص�ة الجن�ي ال�ذي يعش�قها، وهي تش�عر بإنقباض في 
صدره�ا، رغ�م ارتياحه�ا الكبي�ر إليفا س�ميث، التي أيقظت ف�ي أعماقها أماًل غامضًا في 

لجتها.  في  تدور  التي  الدوامة  من  النجاة 
حاول�ت أن تنف�ذ م�ا قررت�ه بش�كل ح�ازم مع نفس�ها، ب�أن تعطل ذاكرته�ا، وتجمد 
جدًا  الكبير  شكها  من  الرغم  على  لنفسها،  جديدة  ذاتية  سيرة  تشكل  أن  وتحاول  أحزانها، 
بإمكاني�ة تحقي�ق ذل�ك؛ فه�ي على األقل ال تس�تطيع أن تجمد خوفه�ا من زوجها الثاني 
السابقة،  السلطة  حزب  إلى  ينتمي  جيدًا  تعرفه  كما  فهو  منه،  هربت  الذي  العباسي  قابيل 
الذي صار مالذًا  نفس�ه،  الحزب  إن س�وريا يحكمها  بل  منتش�رون في دمش�ق،  وجماعته 
اس�مها،  تغّير  أن  أواًل  عليها  إذن،  بغداد.  في  الس�ابقة  بالس�لطة  عالقة  له  كانت  من  لكل 

الصحيح..؟! اسمها  يحمل  سفرها  وجواز  كيف  لكن 
انتبه�ت إل�ى أنه�ا تفك�ر بإنقاذ نفس�ها من قابيل العباس�ي وجماعته أكثر من تفكيرها 
بموت ابنها..؟ فكرت مع نفسها ربما ألنها إنسانة سيئة، لكنها سرعان ما حاولت أن تبرر 
تركها زوجها  التي  األرض  قطعة  باعت  فقد  ابنها،  أجل  من  المستحيل  بذلت  بأنها  لنفسها 
إنها تركتهم يغتصبونها، عندما اشترطوا عليها  الزعفرانية من أجل أن تفديه، بل  في منطقة 
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أن يمارس معها أحدهم، ويصورون ذلك من أجل ضمان صمتها..! لقد ألقت بنفسها في 
الفيديو  سيرى  بأنه  تعرف  أن  لها  أين  من  لكن  تنقذه،  أن  أجل  من  المظلمة؛  البئر  أعماق 

سيئة؟ إنسانة  أنها  نفسها  بإنقاذ  تفكيرها  يعني  وهل  اإلغتصاب؟  أثناء  صوروها  الذي 
تبقى  ما  تنقذ  أن  تبقى،  ما  تنقذ  أن  وعليها  ش�يء،  كل  خس�رت  بأنها  اآلن  تعرف  هي 
بعيدًا  المنطقة،  هذه  ومن  البالد،  هذه  من  الهرب  عليها  وأن  إنسانيتها،  من  تبقى  ما  منها، 

ومتى؟! وكيف؟  أين؟  إلى  لكن  ممكن،  وقت  وبأسرع  جدًا 
ما  فكرة  على  تستقر  أن  تستطع  لم  أنها  بحيث  والتخيالت  باألفكار  مكتظًا  ذهنها  كان 
وجهها..  على  يرتسمان  أخرس  واستسالم  عمياء  حيرة  مالمح  كانت  لحظات.  من  ألكثر 
بيد  األمل،  مشاعر  أعماقها  في  تنمو  حتى  ذهنها  في  سميث  إيفا  صورة  تنبثق  أن  ما  لكن 
وينتصب  ذهنها،  على  العتمة  تهيمن  ما  س�رعان  إذ  للحظات،  س�وى  يس�تمر  ال  ذلك  أن 
لها كل شيء، وبصراحة  بقصتها..؟ هل ستحكي  إيفا سميث  أمامها: كيف ستفاتح  سؤال 
لم  فهي  ُشل،  قد  ذهنها  وكأن  أحست  فجأة،  المساعدة؟..  منها  ستطلب  وكيف  كاملة..؟ 
وال  بل  دمشق،  في  بجماعته  وال  العباسي،  قابيل  في  وال  بغداد،  في  جرى  بما  تفكر  تعد 
حت�ى بابنه�ا ال�ذي انتح�ر، وإنما تفكر بخالصها ه�ي، فقد اختفت كل األفكار األخرى، 
عرفت  ما  إذا  فربما  بقصتها؟  سميث  إيفا  مفاتحة  ضرورة  واحدة:  فكرة  على  ذهنها  وتركز 

ستفاتحها؟. كيف  لكن  مخرجًا..؟  لها  ستجد  قصتها  تفاصيل 
المهيم�ن وإلش�عاع ش�خصيتها وحيويته�ا، ولس�لوكها  إيف�ا س�ميث  كان لحض�ور   
لم تحس�ه عندما كانت  نفس�يًا،  إراديا دعمًا  النفس�ي، ومنحها ال  أثر على وضعها  العملي 
ال  وهي  بقصتها  س�تحدثها  كيف  لكن  عدة..  أيامًا  رافقتها  إنها  برغم  الكرخي،  حواء  مع 
أخذت  وإنما  اليوم،  جالستها  حينما  نفسها  عن  تتحدث  لم  سميث  فإيفا  جيدًا..؟  تعرفها 
األصل،  لبنانية  الجنسية،  فرنسية  أنها  سوى  منها  تعرف  ولم  الخليجية،  الفتاة  عن  تحدثها 
وصل�ت دمش�ق الي�وم صباح�ا، كما أوضحت له�ا، وأن عليها الذهاب مع أم صديقة لها 
إل�ى المستش�فى، ألن صديقته�ا ف�ي حال�ة خط�رة، وأنهما اتفقتا على اللق�اء في المطعم 
ما  كل  هذا  س�اعة..  ربع  س�وى  الموعد  على  يبق  ولم  مس�اء،  الثامنة  حدود  في  اإليطالي 

بسرها..؟  ستفاتحها  فكيف  عنها؛  تعرفه 
تركت  جسدها.  في  تسري  بقشعريرة  أحست  الغرفة.  تليفون  جرس  رنين  على  فّزت 
المتصل  بأن  تخمين  راودها  ذلك  التليفون، وخالل  نحو  الطاولة، وتوجهت  الفرشاة على 
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الكرخي.  حواء  صوت  سمعت  حينما  فوجئت  أنها  إاّل  سيمث،  إيفا  هي  ربما 
عنها،  لتس�أل  اتصلت  أنها  إذ  والمجاملة؛  اللطف  باب  من  س�وى  اإلتصال  يكن  لم 
وأن  لنفسها،  تنتبه  أن  منها  ترجو  كما  وقت،  أي  في  الستقبالها  دعوتها  وعن  حالها،  وعن 
تسكنها.. ورقم  التي  الشقة  تليفون  رقم  عليها  وأملت  في وقت،  بها  اإلتصال  في  تتردد  ال 

التواصل. على  واتفقتا  لطفها،  على  شكرتها  وبدورها  النقال..  الهاتف 
ظلت للحظات تفكر بهذه المكالمة. هل هناك مقاصد من ورائها أو هو إتصال بريء 

الكرخي..؟ حواء  عند  الخير  إلرادة  وتجسيدا  والمودة  اللطف  باب  من  جاء 
شخصا  نفسها  هي  كانت  فقد  شخصيتها؛  في  يجري  غريبًا  تحواًل  ثمة  أن  إلى  انتبهت 
خيرًا،  ش�خصًا  وكانت  ال،  أم  تعرفهم  كانت  س�واء  اآلخرين،  لمس�اعدة  مس�تعدًا  عطوفًا، 
فه�ي ل�م تس�ئ ألح�د، ول�م تتمَن الش�ر ألحد، ولك�ن منذ اختطاف ابنها جرت سلس�لة 
حواء  على  تتعرف  أن  صعوبة  إلى  اآلن  األمر  بها  وصل  حتى  نفسيتها،  في  التغيرات  من 
ذوالنوري�ن الت�ي كانته�ا، ب�ل إنها أخذت تنتقد نفس�ها على أنها لم تس�تقبل إتصال حواء 
الكرخ�ي ب�روح طيب�ة، وإنم�ا ظللتها بالش�كوك، لكنها س�رعان ما تذك�رت بأن عليها أن 
لها  لما جرى  السذاجة؛  تكن طيبة حد  لم  لو  السابقة؛ ألنها  تنسى شخصيتها  وأن  تتحول، 
الذي جرى، لكنها ال تس�تطيع أن تكون قاس�ية؛ فقد تس�تطيع أن تكون جامدة المش�اعر، 

قاسية. تكون  أن  تستطيع  لن  لكنها  شكاكة، 
فج�أة انتبه�ت إل�ى صورته�ا ف�ي المرآة. أعجبها أنها برغ�م كل ما جرى لها فهي ال 
ت�زال جميل�ة، مثي�رة. أخ�ذت تنظر لنفس�ها، تتأمل وجهها. لقد صارت ش�احبة، وفقدت 
بضع�ة كيلوغرام�ات م�ن وزنه�ا خ�الل األي�ام العصيبة الماضية، إاّل أن ش�حوبها أضفى 

اإلثارة. من  شيئا  أنوثتها  على 
تحرك�ت يمين�ًا ويس�ارًا أم�ام الم�رآة؛ لت�رى قامتها من الجانبين، ثم اس�تدارت لترى 
مظهره�ا م�ن الخل�ف، فأعجبه�ا جس�دها وتفاصيل مؤخرتها المتناس�قة. أحس�ت بفرح 
غامر ومجهول يس�ري في مس�ارب نفس�ها، ويمنحها ش�يئا من الحياة، وكأنه ماء يس�ري 
جرس  رن  إذ  تس�تمر؛  لم  إلحساس�ها  وعيها  لحظات  أن  إاّل  عطش�ى.  أرض  ش�قوق  في 
التليفون ثانية، فأسرعت لتأخذ السماعة، فجاء صوت إيفا سميث من الطرف اآلخر، ملقيًا 
إلى  بأنها ستتوجه  بها وأجابتها  إن كانت جاهزة؛ فرحبت حواء ذوالنورين  التحية، وسائاًل 
الموضوعة  حقيبتها  فتحت  الطاولة.  من  اقتربت  التليفون.  سماعة  وضعت  حااًل.  المطعم 
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على جانب الطاولة. أخرجت قنينة العطر ورشت على صدرها وعنقها شيئا منه. وضعت 
القنينة في حقيبتها. تأملت الغرفة مستعرضة إياها بنظرة بانورامية، وخرجت مطفئة الضوء 

خلفها. الباب  ومطبقة 
الممر  جهة  من  الموجود  المصعد  فوق  جدارية  ساعة  إلى  انتبهت  خاليا.  الممر  كان 
إاّل س�بع دقائق. راودها إحس�اس غير  الثامنة  إلى  الس�اعة تش�ير  الذي تقع غرفتها. كانت 
أنظار  محط  تكون  أن  تكره  فهي  المطعم،  إلى  يصل  من  أول  تكون  أن  تشأ  لم  إذ  مريح؛ 
المشي.  في  تتباطأ  أخذت  لذا  المريبة؛  وهمساتهم  الخفية  تعليقاتهم  وموضوع  اآلخرين، 
وقف�ت أم�ام المصع�د، وبع�د أق�ل م�ن دقيقة، ُفت�ح باب المصعد، فرأت رج�اًل أنيقا في 
ظلت  أنها  إاّل  بهدوء،  الدخول  لها  ليتنسى  الباب؛  فتح  زر  على  الرجل  ضغط  الخمسين.. 

وقال: مبتسما  إليها  الرجل  نظر  تدخل.  ال  الباب  أمام  واقفة 
مدام..؟ النزول  تودين  أال   –

وهي  وجهها  على  ارتسمت  متشنجة  ابتسامة  لكّن  تبتسم،  أن  وحاولت  قليال  ارتبكت 
تقول:

شكرًا.. صديقتي..  أنتظر  أنا  شكرًا..  ال..   –
مزدوج  بش�عور  أحس�ت  بس�رعة.  الباب  فأغلق  الزر  عن  إصبعه  الوس�يم  الرجل  رفع 
نفسه  الوقت  وفي  والمفاجئ،  المحرج  الموقف  هذا  من  لتخلصها  االسترخاء؛  بعض  فيه 
تأّسفت؛ ألنها لم ترافق هذا الرجل الوسيم الذي فيه بعض مالمح زوجها األول. ابتسمت 
ما  الدنيا  مصائب  كل  برغم  داخلي:  بصمت  لنفسها  وقالت  شيطانية  ابتسامة  أعماقها  في 

حّواء! يا  الرجال  عن  تبحثين  زلت 
فج�أة، ُفت�ح ب�اب المصع�د أمامها ثانية. كانت دهش�تها كبي�رة حينما وجدت الرجل 

ويقول: لها  يبتسم  نفسه 
بخدمتكما.. أقوم  أن  فأحببت  جاءت  قد  صديقتك  أن  ظننت   –

بارتباك  وقالت  الموقف  تداركت  لكنها  تجيب،  بماذا  تعرف  تكن  لم  لحظة.  صمتت 
عجل: وعلى 

أنتظر.. أنا  بعد..  تأت  لم  جزياًل..  شكرًا   –
وبرقة: بإعجاب  إليها  ينظر  وهو  مبتسما  الرجل  فقال 

انتظاركما..  يمكنني   –
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شكرًا.. ال..   –
بأدب: وقال  الرجل  وجه  على  الخيبة  مالمح  ارتسمت 

مثلك.. ساحرة  امرأة  أخدم  أن  يسّرني  تشائين..  كما   –
صمت�ت لحظ�ة وفوجئ�ت بكالم�ه. وبينما كان باب المصعد ُيغلق في تلك اللحظة، 
انتبه�ت لوج�ه الرج�ل الوق�ور والمبتس�م من بين ما تبقى م�ن فتحة باب المصعد، الذي 

بسرعة. أغلق 
كان الوق�ت يم�ر بطيئ�ا. فم�ا زال أمامها بضع دقائق أخرى على الموعد. مش�ت في 
المم�ر الم�وازي وأخ�ذت تنظ�ر إلى أرقام الغرفة. لم تكن تبحث عن ش�يء وإنما كانت 
تعرف  بتمهل. هي  ثم رجعت  الممر،  نهاية  إلى  المتبقية. مشت  الدقائق  القضاء على  تريد 
اللحظات؛ لذلك  يراها في تلك  بكاميرات خفية، وأن هناك من  الممرات كلها مزودة  بأن 

ما. غرفة  رقم  عن  تبحث  فعال  كأنها  الجدية  تتصنع  أخذت 
حي�ن وقف�ت أم�ام ب�اب المصع�د كان الوق�ت مالئم�ا له�ا، فلم يبق س�وى دقيقتين 
الرجل  يكون  ال  أن  تمنت  بابه  ُتفتح  أن  وقبل  تقف،  حيث  المصعد  وقف  الموعد.  على 
وُأغلق  دخلت.  نزيل.  أي  من  خاليا  كان  المصعد.  باب  ُفتح  أخرى.  مرة  فيه  الخمس�يني 

الباب. 
* * *

 كان المطعم مكتظًا، فلم تكن هناك طاوالت فارغة. انتبهت إلى أن إيفا سميث تشير 
يتابعونها  فأخذوا  المطعم عند دخولها  انتبه بعض رواد  إذ  بارتباك،  اقتربت  بعيد.  إليها من 
اإلنتباه.  يلفت  بشكل  ومثيرة  جميلة  ذوالنورين  حواء  كانت  الرجال.  السيما  بأنظارهم، 

وصلت إلى الطاولة حيث إيفا سميث تجلس مع امرأة ورجل آخرين. فوجئت حينما 
التق�ت نظراته�ا بنظ�رات الرج�ل الجالس. كان الرجل هو نفس�ه الذي رأته في المصعد. 

وقال: احترامًا  لها  فقام 
قبلك.. فجاءت  تنتظرك  لم  صديقتك  أن  يبدو   –

مباشرة: سألت  سيمث  إيفا  أن  إذ  تعلق؛  أن  دون  وابتسمت  للحظات  هي  ارتبكت 
متعارفان..؟ أنتما  هل   –

قائال: الرجل  فبادر  بالحرج،  ذوالنورين  حواء  أحست 
أنِت هنا.. بينما كنِت  تنتظرك..  يبدو  هي كما  كانت  المصعد..  عند  التقينا  أبدًا..   –
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ه�ل كن�ت تنتظرينن�ي عن�د المصع�د..؟ لقد اتفقنا أن نلتقي ف�ي المطعم.. أليس   –
كذلك..؟

فقالت: ارتباكها  على  سيطرت  لكنها  ذوالنورين،  حواء  ارتبكت 
الغرفة؛  من  أنا  فيه  خرجت  الذي  الوقت  في  ستخرجين  أنك  ظننت  لكني  صحيح..   –
السيد.. وكان  طابقنا،  عند  المصعد  توقف  ذلك  وخالل  معًا..  ننزل  أن  فأحببت 

باالعجاب: مليئة  وبنظرات  رقيقة  ابتسامة  وجهه  وعلى  نفسه  الرجل  قّدم 
الشامي.. آدم   –

الشامي.. آدم  أستاذ  تشرفنا   –
التعارف  لتس�تكمل  س�ميث  إيفا  بادرت  فقد  الطريقة؛  بهذه  بينهما  تم  التعارف  وألن 

فقالت: عفوي،  بشكل  جرى  الذي 
وه�ذه صديقت�ي ح�واء س�فكوني.. تعارف�وا.. ه�ذه صديقتي ح�واء ذوالنورين..   –

عراقية..
تشرفنا..  وسهال..  أهال   –

الش�امية  بلهجتها  تقول  وهي  مصافحة،  يدها  س�فكوني  حواء  المدعوة  الس�يدة  مدت 
المحببة:

كيف تقولونها بالعراقي  العراق..  ريح  بالعراق..  وسهلين  أهلين  يا  الشرف..  لنا   –
ماكو... شاكو  وسهاًل..  أهاًل 

وتعال�ى ضح�ك الجمي�ع. وف�ي تلك اللحظ�ة جاء نادل المطعم ليهمس في إذن آدم 
مليئة  نظرة  الثالث  النساء  إلى  الشامي رأسه ونظر  آدم  فرفع  إجابته،  ينتظر  الشامي، ووقف 

احتفالية: بطريقة  وقال  باالنتصار، 
شيء.. كل  إعداد  تم  لقد  جاهزة..  مائدتنا  الفاتنات..  الجميالت  سيداتي   –

نظ�رت ح�واء ذوالنوري�ن باستفس�ار إل�ى إيفا س�ميث، وقبل أن تجيبه�ا قالت حواء 
موضحة: لها  سفكوني 

المطاعم  مدير  أيضا  وهو  الفندق،  في  األول  المسؤول  هو  الشامي  آدم  األستاذ   –
في  أخرى  فنادق  سلسلة  وفي  بل  الفندق..  في  كلها  الحفالت  ومتعهد  والمالهي 

هنا..  الملك  هو  يعني  دمشق.. 
وشائج  ثمة  بأن  غامض  شعور  أعماقها  وفي  الشامي  آدم  إلى  ذوالنورين  حواء  نظرْت 
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هي. ما  تعرف  ال  لكن  الشخص،  بهذا  ربطتها 
* * *

لكن  الش�هية،  الش�ام  بالد  موائد  مقبالت  بكل  عامرة  كانت  لهم  ُأعّدت  التي  المائدة 
م�ا أث�ار إيف�ا س�ميث قب�ل غيره�ا هو أن المائدة ليس فيها أي ش�يء إيطالي، وإنما مائدة 
نبيذ  المعروفة، وقنينة  اللبنانية والشامية  المشاوي، والمقبالت  لبنانية، حيث صينية  سورية 
اإليطالية  البيتزا  تأكل طبقا من  أن  كانت تحب  أنها  بالرغم من  لياقة،  لكنها سكتت  أحمر، 

اإليطالي(  (المطعم  اسمه  فالمطعم 
إهت�م العامل�ون ف�ي المطع�م بهم بش�كل اس�تثنائي، فبين فترة وأخ�رى يأتي أحدهم 
عامرة.  بأخرى  ليأتي  صينية  يرفع  أو  بأخرى،  بعضها  يستبدل  أو  الفارغة  الصحون  ليحمل 
الموسيقية  الفرقة  أن  ذوالنورين  حواء  انتباه  أثار  ما  لكن  متوفرة..  النبيذ  قناني  كانت  كما 
الت�ي كان�ت ق�د ب�دأت الغناء أخذت تقدم أغاني بلغات مختلفة، باألنكليزية والفرنس�ية، 
بأن  الشامي  آدم  أجابها  ذلك،  عن  مستفسرة  سألت  وحينما  بينها،  من  اإليطالية  تكن  ولم 
من  لحالة  تعرض  إذ  مفاجئ؛  بشكل  الليلة  مرض  اإليطالية  األغاني  يقدم  الذي  المطرب 
فأبدت  والعروض.  األغاني  من  وصلة  ليقدمن  الروسيات  بالفتيات  استعان  وأنه  التسمم، 
الفرنس�ية  اللغة  من  لتمكنها  الفرنس�ية،  األغنية  قدمت  التي  بالمغنية  أعجابها  س�ميث  إيفا 

للحن. إتقانها  جانب  إلى  الواضحة،  الخفيفة  اللكنة  برغم  الصحيح  ونطقها 
فج�أة رن الهات�ف النق�ال آلدم الش�امي. أخ�ذ الجه�از ونظ�ر إل�ى شاش�ته الصغيرة 
المضيئ�ة، فارتس�مت عالم�ات اإلنتب�اه على وجهه. نظر إلى النس�اء الث�الث معتذرًا بأنه 
س�فكوني  حواء  أن  إاّل  باألمر،  الثالث  النس�اء  فوجئت  الصالة.  مغادرًا  وقام  مهم،  إتصال 

موضحة: بادرت 
األستاذ آدم الشامي مسؤول كبير.. ليس فقط على المطاعم والمالهي والحفالت،   –
ف�ي ه�ذا الفن�دق وف�ي فنادق أخرى بدمش�ق، وإنما هو مس�ؤول كبير في الدولة 
مهما  شخصًا  أن  وأكيد  البلد.  في  مهمين  رجال  مع  عالقات  لديه  أن  كما  أيضا، 

به.. اتصل  قد  األعالي  في  الذين  من 
وتفّسره  صديقتها  كالم  تزن  وكأنها  وتأمل،  بهدوء  اإلصغاء  تفضل  سميث  إيفا  كانت 
مع نفسها؛ مما أضفى عليها مهابة ورزانة خاصة، بينما كانت حواء ذوالنورين قلقة، وكان 
إيفا سميث  انتبهت  وقد  الشامي،  آدم  انصرف  عندما  فقدت شيئا من حيويتها  أنها  واضحًا 
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تحرجها: أن  دون  برقة  وسألتها  إليها  فالتفتت  لذلك، 
ما..؟ شيء  من  متضايقة  أنت  هل  بك..؟  ما   –

والحفالت.. المطاعم  أجواء  على  معتادة  غير  زلت  ما  أبدًا..  ال..   –
بتعاطف: سفكوني  حواء  لها  فقالت 

يخرب  الله  وتفجيرات..  وقتل  حرب  والعراقيين..  العراق  أنت،  يساعدكم  الله   –
بالعراق.. فعلته  الذي  هذا  على  أميركا  يا  بيتك 

كانت  كما  العراق،  عن  ش�يء  أي  تتذكر  أن  تريد  ال  ألنها  ذوالنورين؛  حواء  ارتبكت 
واصلت  بينما  اإلجابة،  في  فحارت  عقباها؛  تعرف  ال  سياسية  أمور  في  الحديث  تتوجس 

بفضول: تسألها  وهي  الحديث  سفكوني  حواء 
األلوف،  عشرات  الكثيرون..  جاء  لقد  سوريا..؟  في  لإلستقرار  قادمة  أنت  هل   –
ب�ل مئ�ات األل�وف م�ن العراقيي�ن إلى س�وريا بع�د اإلحتالل.. ج�اءوا محملين 
العقارات منذ  البيوت والفلل والقصور؛ حتى تضاعفت أسعار  باألموال.. اشتروا 
الذين  ارتفعت األسعار بشكل عام؛ ألن  العقارات وإنما  ذلك الوقت.. ليس سعر 
جاءوا هربا من العراق كانت جيوبهم مليئة بالمال..إذا حضرتك كنت ناوية شراء 
فيال أو ش�قة أو أي ش�يء؛ س�يمكنني أن أساعدك،الس�يما وأنت صديقة حبيبتي 

إيفا.. مدام 
ارتبك�ت ح�واء ذوالنوري�ن أكث�ر؛ فانتبهت إيفا س�ميث كأنها كان�ت تخترق أعماقها 

الموضوع: لتغيير  فبادرت  فيها؛  يجري  ما  وتعرف 
الحزينة.. الذكريات  هذه  كل  من  لتتخلص  جاءت؛  ذوالنورين  حواء  مدام  صديقتي   –

شيء  أي  تتذكر  أن  تريد  وال  قلياًل..  نفسها  عن  ترّوح  أن  تريد  شيء  كل  قبل  إنها 
اللقاء.. هذا  نخب  نشرب  هّيا  والتفجيرات..  والقتل  والدمار  الحرب  عن 

صب�ت قلي�ال م�ن النبي�ذ في األقداح الموجودة بس�رعة ورفعت إيفا س�ميث كأس�ها 
تعاطف  بنظرة  ذوالنورين  ترمق حواء  إيفا سميث وهي  وقالت  كأسيهما،  المرأتان  فرفعت 

وصداقة:
بصحتكم..  –
بصحتكم..  –

بصحتنا..  –
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انتبه الجميع.. وقفت فتاة طويلة القامة، شقراء  فجأة إنسابت أنغام عزف على البيانو. 
الش�عر، تلب�س ثوب�ًا أس�وَد طوي�اًل، مفتوحًا من جهة الكتفين، لتغن�ي إحدى أغاني داليدا 
يرتجف  صوتها  كانت  التي  المغنية  صوت  على  تعتمد  حزينة..  األغنية  كانت  بالفرنسية.. 
بتأثر  س�ميث  إيفا  قالت  األغنية  من  األولى  بالجمل  المغنية  انطلقت  حين  وحزنًا.  معاناة 

ذوالنورين: لحواء  واضح 
لك.. كالمها  سأترجم  داليدا..  أغاني  أجمل  من  هذه   –

إيفا سميث  المقطع األول حتى كانت  الحزين وهي تكرر  المغنية  ما أن تعالى صوت 
الحزينة: األغنية  كلمات  لهما  تترجم 
أدخـن أعد  لم  أحلم..  أعد  لم 

ذكريات لي  تعد  لم 
بدونك.. وحيدة  أنا 
بدونك.. قبيـحة  أنا 

أيتام.. دار  في  يتيمة  أشبه 
حياتي أعيش  أن  في  رغبة  لي  تعد  لم 

رحلت.. حين  توقفت  حياتي 
حياة.. لدي  تعد  لم 

محطة.. رصيف  إلى  تحول  فراشي  وحتى 
هجرتني.. عندما 

كليـًا.. مريضة  مريضة..  أنا 
لياًل غادرت  أمي  وكأن 

يأسي.. مع  وحيدة  وتركتني 
كليًا.. مريضة  مريضة..  أنا 

متى..؟ أعرف  ال  تأتي.. 
أين..؟ إلى  أعرف  ال  ترحل.. 

تقريبا عامان  مر  قد  وها 
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تهتم.. أن  دون 

بصخرة أتمسك  مثلما 

ما.. بخطيئة  أتمسك  مثلما 

بك.. أتشبث 

متعبة..  أنا 

الناس.. أمام  بالسعادة  لتظاهري  مرهقة  أنا 

ليلة كل  أسكر  أمسيت 

المشروبات  كل  لكن 

طعم.. بال  صارت 

بك.. يذكرني  مكان  وكل 

رايتك.. تحمل  السفن  كل 

أذهب.. أين  إلى  أعرف  أعد  لم 

مكان كل  في  فشبحك 

كليًا.. مريضة  مريضة..  أنا 

جسدك في  دمي  سكبت  لقد 

ميت  عصفور  مثل  صرت 

تنام عندما 

تمامًا.. مريضة  مريضة..  أنا 

أغنياتي كل  من  حرمتني  لقد 

كلماتي كل  من  أفرغتني 

موهبتي ضاعت  وقد 

جلدك.. غادرني  عندما 

يقتلني لك  حبي 

الحال هذا  استمر  إذا 
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األلـم.. من  وحدي  سأنفجر 

بريئة.. كطفلة  مذياعي  قرب 

منشدا لصوتي  أنصت 

كليًا.. مريضة  مريضة..  أنا 

لياًل غادرت  أمي  وكأن 

يأسي مع  وحيدة  وتركتني 

يكفي..

مريضة.. أنا 

أغنياتي من  حرمتني  لقد 

كلماتي من  أفرغتني  لقد 

كليًا.. مريض  قلبي  إن 

الشوك من  بسياج  ومحاط 

مريضة إني  تفهم..؟  أال 
ل�م تنتب�ه إيف�ا س�ميث إل�ى أن عينيها ترقرقتا بالدمع حتى صارت ال تس�تطيع الرؤية 
بش�كل واض�ح وه�ي تترج�م له�م كلمات األغنية، كما لم تنتبه ح�واء ذوالنورين إلى أن 
خيط�ا م�ن الدم�ع انح�در عل�ى خدها أيضًا؛ تأثرًا بش�جن الص�وت وتطابق الكلمات مع 

متأثرة. كانت  سفكوني  حواء  حتى  بل  النفسية،  حالتها 
التصفيق  المطعم. استمر  لثوان، ثم دوى تصفيق حاد في كل جوانب  دام  ران صمت 
طويال.. كانت إيفا سميث تصفق والدموع تترقرق في عينيها، وكذلك صديقتاها. أحست 
أعماقها  إنس�انة حساس�ة ورقيقة وفي  بأنها  انتبهت  إذ  ذوالنورين؛  نفس�ي من حواء  بقرب 

مؤلمة.  أسرارًا  تكتم  بأنها  وأدركت  مكتوم،  عميق  حزن 
التي كانت تمرق في ذهنها بسرعة  الداخلية  أفكارها  إيفا سميث طويال في  تستمر  لم 

قائلة: المغنية  أداء  على  علقت  سفكوني  حواء  أن  إذ  خارقة، 
فعاًل.. فرنسية  وكأنها  رائع..  بشكل  غنت  الملعونة   –

هي..؟ أين  ومن   –
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سميث: إيفا  سألت 
في  س�واء  هنا..  يعملن  الروس�يات  الفتيات  من  الكثير  هناك  روس�ية..  انها  أعتقد   –

والغناء.. الرقص  أو  الغرف،  تنظيف  أو  المطاعم،  في  أو  اإلدارة 
مرحة: بطريقة  للجميع  مبتسما  وقال  الشامي،  آدم  عاد  اللحظة  تلك  في 

مهما.. إتصاال  كان  المعذرة..  أرجو   –
األخريين: قبل  بمرح  قائلة  سفكوني  حواء  فانبرت 

خير.. الله  شاء  عنا..إن  أخذك  الذي  هو  مهمًا  إتصاالً  ويكون  بد  ال  إنه  قلت  أنا   –
مهم..إتص�ال م�ن الذي�ن ف�وق.. يس�ألون أن أحج�ز له�م إح�دى أه�م  ش�يء  ال   –

الوزراء. أحد  ابن  لعرس  القاعات 
ق�ال ذل�ك وجل�س إل�ى جان�ب حواء س�فكوني متأم�ال المرأتين قبالت�ه بمودة ورقة 

الذهن. مشغول  أنه  واضحا  كان  إذ  مصطنعة؛ 
* * *

 مر الوقت بطيئا. كان آدم الش�امي هو المتحدث الرئيس�ي في الجلس�ة. كان يس�رف 
ذلك؛  عن  أحد  يس�أله  أن  غير  من  والعامالت  العاملين  عن  أحاديث  ويروي  الثرثرة،  في 
فق�ط ليبي�ن أهميت�ه الش�خصية، كم�ا كان يضحك ألّية جمل�ة تافهة تقولها أّية واحدة من 
إذا  البس�اطة، وكان  يتكلف في س�لوكه وحركاته مصطنعا  الجالس�ات معه، وكان  النس�اء 
كتمان  ويحاول  كطفل،  يس�تاء  اإلهتمام  يبدين  أو  له  النس�اء  بقية  تضحك  ولن  ش�يئا  قال 
يكون  أن  فرصة  له  تتاح  وحينما  وجهه.  مالمح  عن  يخفيه  أن  يس�تطيع  ال  لكنه  اس�تيائه، 
مرك�ز اهتمامه�ن كان ينزل�ق إل�ى الوعظ والتش�دق بالحك�م والحديث عن الفضيلة على 

الفضائل!  هذه  بكل  تشي  ال  عمله  طبيعة  أن  من  الرغم 
وجهها؛  على  تنعكس  أن  تجنبت  داخلية  ابتس�امة  نفس�ها،  مع  س�ميث  إيفا  ابتس�مت 
تعامله  كيفية  في  المثل  ويضرب  واألخالق،  الفضيلة  عن  يتحدث  الشامي  آدم  أخذ  حينما 
يمارس  أن  عنه  ببعيد  ليس  بأنه  نفسها  مع  إذ خمنت  يساعدهن؛  أنه  الروسيات، وكيف  مع 
عنها. يتحدث  التي  المهمة  الشخصيات  إلى  األجنبيات  الفتيات  هاتيك  بأخذ  القّواد  دور 
ف�ي تل�ك اللحظ�ات تق�دم ن�ادل المطعم من الطاولة وس�أل إن كان�وا يحتاجون أي 
جانب  إلى  والمعكرونة،  البيتزا  من  اإليطالية  باألطباق  يأتوا  أن  الشامي  آدم  فأمره  شيء، 
له،  للمقبالت أش�ياء أخرى س�مّاها  المش�كلة، وأن يضيف  المش�ويات  صينية أخرى من 
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وحينما ذهب النادل ليلبي الطلب التفت إلى حواء ذوالنورين قائاًل وكأنه يخصها بالكالم:
النفاق  باب  إاّل من  ليس  يقدمونها  التي  تعابير اإلحترام  األفاعي.. كل  مثل  هؤالء   –

والتملق..
إليها: الكالم  يوجه  لم  أنه  من  بالرغم  مفاجئ  بشكل  قائلة  قاطعته  سميث  إيفا  لكّن 

فعاًل..؟! يحترمونك  بأنهم  تفكر  ال  لماذا  يتملقونك..؟  تظنهم  لماذا   –
انبرت حواء سفكوني  أربكه،  الذي  المفاجئ  إيفا سميث  يجيب على سؤال  أن  وقبل 

تقول: وهي  عنه  مدافعة 
مع�روف بطيبت�ه م�ع الجمي�ع.. تصوروا أن�ه يكافئ العمال  الش�امي  آدم  األس�تاذ   –
مساعدته  عن  لآلخرين  يتحدثوا  أال  منهم  يطلب  علنية..  غير  بطريقة  والعامالت 
له�م ف�ردا ف�ردًا.. فه�و ال يري�د أن يش�كروه على ذلك.. ويعم�ل ذلك لوجه الله 

الحي.. الضمير  باب  ومن 
انتبه�ت ح�واء ذوالنوري�ن بأن�ه لي�س فقط يخصه�ا بإهتمامه، وإنما يتتب�ع كل التفاتة 
منه،  الخفي  س�ميث  إيفا  نفور  استش�عرت  أنها  من  الرغم  على  ذلك،  أس�عدها  وقد  لها، 

إراديا: ال  فقالت 
الشهامة.. هذه  على  فيه  الله  بارك   –

تض�رج وج�ه آدم الش�امي وارتب�ك فرح�ا وتألقت عيناه؛ كأنه ص�ار مرتبطا بها بعهد 
مش�اعر  إلى  رؤيا،  إلى  روحية،  هّبة  إلى  حاجتها  تدرك  ذوالنورين  حواء  وكانت  صامت. 
كيانها،  في  بيس�ري  الحياة  من  بدبيب  فأحس�ت  العميقة؛  كآبتها  قاع  من  ينتش�لها  وإهتمام 
بالتأكيد على سؤالها  الجلسة  أن تعكر صفو  إيفا سميث لذلك؛ ولهذا لم تشأ  انتبهت  وقد 

باإلنفراج. أخذ  التي  صديقتها  لمزاج  إكراما  تناسته،  وإنما  عنه،  يجبها  لم  الذي 
 فج�أة، ارتس�مت عالم�ات الدهش�ة على وجه إيفا س�ميث، وبرف�ق لكزت بكوعها 
سميث  إيفا  فيه  تحملق  كانت  الذي  االتجاه  في  ونظرت  لها،  فانتبهت  ذوالنورين،  حواء 
الركبتين  فوق  ما  إلى  يصل  جميل  أس�ود  ثوب  في  الخليجية  الفتاة  رأت  إذ  باس�تغراب، 
أسمر طويل  ومعها رجل  تسير  المكشوفتين  وذراعيها  جميلة  بطريقة  المصفوف  وبشعرها 
طاولة  نحو  النادل،  يس�بقهما  يتجهان،  وهم  الخمس�ين،  حدود  في  الجثة،  ضخم  القامة، 

الصالة.  عمق  في  فارغة 
انتب�ه آدم الش�امي إليهم�ا، فأخ�ذ يتاب�ع الفتاة الخليجية والرجل ال�ذي معها بنظراته، 
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سألهما: ثم 
معها..؟ الذي  الرجل  تعرفان  هل   –

هي.. نعرفها  لكننا  ال..   –
إراديا: ال  ذوالنورين  حواء  فأعقبت  مباالة،  بال  سميث  إيفا  قالت 

يعشقها.. جنيًا  أن  تّدعي   –
ماذا..؟!  –

ويتابعها.. يعشقها  جنيًا  أن  أخبرتنا   –
وعلق: مسموع  بصوت  الشامي  آدم  قهقه 

أيضا.. كالجن  وأسمر  طويل  فهو  معها..  الذي  الرجل  هو  الجني  ربما   –
ابتس�مت النس�اء الث�الث. وأثن�اء ذل�ك جاء ن�ادالن، فتى وفتاة، بصينية المش�ويات، 
الثلج،  وس�ط  فضي  دورق  في  ش�مبانيا  وقنينة  المقبالت،  صحون  من  عدد  فيها  وصينية 

ومرافقها. الخليجية  الفتاة  عن  الحديث  مواصلة  عليهم  قطع  نشاط  فدّب 
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7

�صـليـب حـواء ذوالنــورين الحـجــري

ل�م تتأخ�ر ح�واء ذوالنوري�ن في الس�هرة طوياًل، ففي حدود الحادية عش�رة، وحينما 
أخذت الفرقة الموس�يقية تؤدي ألحانًا راقصة، أخذت تتململ في جلس�تها، الس�يما بعد 
إستجابتها  إمكانية  يقرأ  أن  محاواًل  متفحصة  بنظرات  يرمقها  الشامي  آدم  أن  الحظت  أن 
بصوت  سميث  إليفا  قالت  اإلحراج،  هذا  مثل  نفسها  تجّنب  ولكي  دعاها،  ما  إذا  للرقص 
التفتْت إلى الجميع وش�كرتهم على هذه الس�هرة  بأنها تحس بتعب ش�ديد، ثم  مس�موع، 

الممتعة. 
اس�تغربت إيف�ا س�ميث إنس�حابها م�ن الس�هرة، لكنه�ا خمن�ت بأنها ته�رب من آدم 
تلح  لم  لذلك  فيها؛  ورغبته  بها  الشديد  إعجابه  يخفي  أن  يستطيع  يكن  لم  الذي  الشامي، 
عليه�ا بالبق�اء إاّل م�ن ب�اب المجاملة، بيد أن حواء ذوالنورين وجدت نفس�ها في موقف 
ذلك  من  نفس�ه  يعفي  أن  منه  طلبت  وحين  ليوصلها،  الش�امي  آدم  نهض  إذ  آخر؛  محرج 
وتس�تطيع الذه�اب، ل�م يتراج�ع ع�ن موقفه، بل أصر بطريق�ة بهلوانية بأنه يود توصيلها؛ 
ليطمئ�ن قلب�ه أكث�ر. نظ�رت هي إلى إيفا س�ميث التي ابتس�مت له�ا؛ كأنها تقول لها إنها 
ه�ي الت�ي أوقع�ت نفس�ها ف�ي مث�ل هذا الموقف، إاّل أن حواء س�فكوني علقت مباش�رة 

بمرح: قائلة 
لك..؟  الشامي  آدم  األستاذ  توصيل  من  مترددة  أنت  لماذا  حواء..؟  مدام  بك  ما   –
يحس�بوا  أن  وموظفين؛  إدارة  من  الفندق  في  من  لجميع  رس�الة  هو  لك  توصيله 

معك.. آدم  األستاذ  يرون  عندما  حساب  ألف  لك 
ورقة: بهدوء  فقالت  جوابها،  في  مشاكسة  تكون  ان  ذوالنورين  حواء  تشأ  لم 

شخص أّي حساب.. وأنا ال أريد أن يكلف  أّي  لي  يحسب  أن  أن  أريد  ال  لكني   –
بتوصيلي.. نفسه  آدم  األستاذ 
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تفضلي مدام..  لي  شرف  هذا  ولو..   –
قال آدم الشامي ذلك وهو يشير إليها بذراعيه وكأنه يفتح لها الطريق كي تمر. فمشت 
أن  يمكن  بما  تفكر  كانت  نفس�ه  الوقت  في  لكنها  محايدة،  إبتس�امة  وجهها  وعلى  أمامه 
وحدهما  لدقائق  ولو  سيكونان  بأنهما  هائلة  بسرعة  فكرت  التوصيلة.  هذا  خالل  يحصل 
أن  يمكن  ماذا  لكن  المطعم..  رواد  وعيون  سفكوني  وحواء  سميث  إيفا  عيون  عن  بعيدًا 
أناقته،  في  بزوجها،  تذكرها  محببة  سمات  وفيه  وسيم،  رجل  بأنه  تنكر  ال  هي  يحدث..؟ 
وش�عره ال�ذي لي�س أبي�ض بالكامل.. وجس�ده المنتصب، وجرأت�ه.. لكنها تخاف منه.. 
تخ�اف جرأت�ه. وأنه�ا تخ�اف الرج�ل الجريء، كما هو رجل س�لطة ف�ي كل األحوال.. 
منافيًا  شيئا  تفعل  ولم  مجرمة،  ليست  لكنها  سرها..  ويعرف  عنها  يتحرى  أن  يمكنه  وربما 
أن  هو  يمكنه  ثم...  ثم..  قانوني..  بش�كٍل  دمش�ق  وجاءت  بغداد  غادرت  فقد  للقانون.. 
يساعدها.. لكن كل مساعدة لها مقابل.. والمقابل الذي يريده هذا الرجل واضح.. كانت 

ذهنها.  في  سريعة  كدوامة  تدور  األفكار 
مؤخرتها  يتأمل  هو  وكان  أمامه،  هي  كانت  المطعم  من  خارجين  يمشيان  كانا  حينما 
يفكر  عاريًا. وكان  وجس�دها  فخذيها  متخياًل  ما ظهر من س�اقيها،  إلى  وينظر  المتناس�قة، 
م�ع نفس�ه ب�أن علي�ه أن يس�تغل ه�ذه الفرصة الن�ادرة؛ فهي قلما تكون وحدها، الس�يما 
كان هذا واضحًا من  فقد  الس�هرة،  في  واس�ترخت  النبيذ،  من  الليلة كأس�ين  وقد ش�ربت 
المسافات  يختصر  أن  له  كيف  لكن  فيها.  أقبلت  التي  الحالة  عن  المختلفة  النفسية  حالتها 
كالسيكية..  سينمائية  كنجمة  أخاذ  بشكل  ومثيرة  جميلة  امرأة  هي  يريده..؟  ما  إلى  ليصل 
يفكر  ال  هو  يشتهيها..  المهم،  هو  وهذا  أنه،  كما  ثرية..  طبقة  من  أنها  أناقتها  من  وواضح 
يقنعها  كيف  لكن  أليام..  ولو  عش�يقته..  تكون  أن  يمكنها  عليها..  بالحصول  س�وى  اآلن 
لكنه  نفس�ه،  س�أل  رخيصة..؟  أو  س�هلة  امرأة  ليس�ت  هيئتها  من  يبدو  كما  هي  بذلك..؟ 
الفرصة  هذه  ُيفلت  ال  أن  وعليه  نساء..،  يبقين  النساء  بأن  ذاتها  اللحظة  في  عليها  أجاب 

بسهولة. تكرر  لن  فربما 
قب�ل أن تص�ل إل�ى ب�اب المطعم مش�ى مس�رعًا وص�ار أمامها كدليل، ث�م قادها في 
كان  المطعم.  جهة  من  القريب  المصعد  نحو  متجهًا  وس�ار  المطعم  أمام  القصيرة  الباحة 
كتيار جارف في كل مس�امات جس�ده وذهنه،  تنتش�ر  الرغبة  مرتبكًا، وكانت  برغم جرأته 
ينقطع  ال  بشكل  نفسه  يحدث  وكان  وباإلنتعاظ،  عضوه،  في  يسري  الدماء  بتدفق  وأحس 
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وتحتاجه؛  تهابه  يجعلها  أن  عليه  بل  يقنعها،  وأن  ش�كل،  بأي  عليها  يحصل  أن  عليه  بأن 
ك�ي يتمك�ن م�ن الهيمن�ة عل�ى جس�دها الذي اش�تهاه بش�كل ملح.. صحيح أن النس�اء، 
تصرفه،  تحت  هن  ومالهيها  مطاعهما  يدير  التي  الفنادق  مراقص  في  العامالت  الس�يما 
متهيجًا  نفسه  يجد  لم  لكنه  والعربيات،  األجنبيات  من  فتاة  أّية  أيضًا  ينال  أن  يستطيع  وأنه 

العراقية. المرأة  هذه  أمام  هو  مثلما  امرأة  في  وراغبًا 
ح�واء ذوالنوري�ن كان�ت تقل�ب األم�ر أيضا في ذهنها. هي تعرف أنه يش�تهيها وهي 
تسلتطفه، لكنها تخافه، فهو كما ُقدم لها مسؤول كبير، وله عالقات مع المسؤولين الكبار 
كل  اهتمام  محط  وهو  األجنبيات،  الفتيات  من  الحشد  هذا  بكل  محاط  وهو  البالد،  في 
كامرأة  إليها  سينظر  فربما  معه؛  تباسطت  إذا  فهي  لذلك  الفندق؛  في  والعامالت  العاملين 
س�هلة، وس�تفقد احترام�ه له�ا، ب�ل ربم�ا س�يتركها إذا ما حصل منها على م�ا يريد؛ فهي 
يريد  ترى  كما  اآلن  وهو  الش�هوة،  تملكتهم  إذا  التفكير  يس�تطيعون  ال  الرجال  أن  تعرف 
المش�حونة  صوته  نبرة  ومن  نظراته،  من  واضح  هذا  نعم..  ش�كل..  بأي  عليها  الحصول 
بل  ستخس�ره،  لربما  صدته؛  فلو  مثله،  مس�ؤول  ش�خص  دعم  إلى  تحتاج  لكنها  بالرغبة، 
سينقذها  من  تتصرف..؟  أن  عليها  كيف  ويؤذيها..!  عدواني،  شخص  إلى  سيتحول  ربما 
بسهولة..؟! شيء  أي  تمنحه  ال  أن  وأيضا  تفقده،  ال  أن  يمكنها  بحيث  الورطة،  هذه  من 

نظراتها  في  مفتشًا  واضحة،  برغبة  إليها  ينظر  وأخذ  قبالتها  وقف  المصعد  دخال  حين 
إاّل  باإليجاب،  إش�ارة  أية  له  تبد  لم  أنها  من  الرغم  وعلى  اإلس�تجابة.  من  بارقة  أية  عن 
الذي  الوقت  في  رغبتهم  عدم  أحيانًا  يبدون  النس�اء،  وخاصة  البش�ر،  بأن  يعرف  كان  أنه 
المقابل  الشخص  يولي  ال  بأن  ويتمنون  بل  الشيء،  ذلك  إلى  يتحرقون  أعماقهم  في  هم 
واستجابتهم  رغبتهم  يبدون  إذ  أحيانًا،  صحيح  والعكس  رغبتهم،  وعدم  لرفضهم  اإلنتباه 
يأخذ  ال  أن  ويتمنون  منه،  ويشمئزون  يرفضونه  أعماقهم  في  بينما  ما،  شيء  في  الظاهرية 

عنها. ويعرض  اإلعتبار،  بنظر  وموافقتهم  رضاهم  المقابل 
وش�ردت  اس�تحياء  على  ابتس�مت  فارتبكت،  عليها؛  نظراته  مركزًا  الش�امي  آدم  ظل 
مالحقًا  وجهها  عن  ونظراته  عينيه  يخفض  لم  لكنه  المصعد،  كابينة  جوانب  في  بنظراتها 

الخامس.  الطابق  إلى  المصعد  وصل  أن  إلى  ارتباكها، 
وتبعها،  خارجة  فابتسمت  تتفضل؛  بأن  مسرحية  بحركة  إليها  أشار  المصعد  باب  ُفتح 
إليه وعلى  التفتت  وهو ينظر إلى قامتها من الخلف برغبة. حين وصلت إلى باب غرفتها، 
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من  أخذها  لكّنه  غرفتها،  باب  إلى  لتوصيلها  شكرها  عن  له  لتعبر  مرتبكة؛  ابتسامة  وجهها 
ذراعيه�ا ودفعه�ا إل�ى الحائ�ط المجاور لباب الغرفة. فوجئت بحركته المباغتة، لكنها لم 

لها: وقال  أنفاسه،  تتحسس  كانت  بحيث  جدًا  منها  اقترب  تقاومه.  أن  تستطع 
عنك.. نفسي  أبعد  أن  أستطيع  ال  رأيتك..  أن  منذ  بك  مجنون  أنا   –

آدم.. أستاذ  أرجوك..   –
قالت ذلك بخوف من أن يأتي أحد ما في الممر فيشاهدهما على هذا النحو الفاضح. 
نفسه  فألصق  رغبته،  تحقيق  في  اندفاعا  أكثر  جعلته  له  مقاومتها  أن  إاّل  تدفعه،  أن  حاولت 
أحس  فخذيها.  بين  نفسه  أقحم  بل  وبطنها،  الناهد،  صدرها  جسدها،  بطراوة  فأحس  بها، 
إذ  يتوقعها،  لم  بقوة  عنها  تدفعه  بها  هو  فوجئ  فجأة،  وتنهار.  اتزانها  س�تفقد  بأنها  لثوان 

تقريبًا.  متر  نصف  لمسافة  عنها  بعيدًا  صار 
عن  تراجعًا  يبدي  أن  دون  بإنكسار  إليها  نظر  مباغت،  صمت  لحظات  بينهما  امتدت 

لها: وقال  فيها،  رغبته 
عن  لك  أعبر  أن  سوى  قصدي  كان  ما  خطًأ..!  تفهميني  ال  أن  أرجو  أعتذر..  أنا   –

بك.. الكبير  أعجابي 
نفسها  أنقذت  وقد  عليها  بأن  نفسها  مع  وفكرت  تجيب،  أن  قبل  للحظات  إليه  نظرت 
من لحظة االنهيار أن ال تقطع كل الخيوط، وال تحوله إلى عدو، فكثيرا ما يتحول الرجال 
غروره،  ترضي  أن  قررت  لذلك  عليهم؛  اإلنتصار  عالمات  المرأة  أبدت  ما  إذا  أعداء  إلى 

فقالت: اللباقة،  بعض  بإبداء 
على الدعوة.. والعشاء.. كانت سهرة لطيفة.. أشكرك  بال..  ذو  شيء  يحصل  لم   –

مني..؟ زعالنة  غير  أنك  يعني   –
س�أل آدم الش�امي بإرتياح كأنه يتوس�ل، فقد أدرك بأنه س�ينالها، والمسألة برمتها هي 
مس�ألة وق�ت؛ لذل�ك ل�م يش�أ ب�دوره أن يقط�ع عالقته به�ا، فأخذ يبدي لها ندم�ًا مزيفًا، 

مستطردًا.. رضاها،  متوساًل 
بك.. الكبير  إعجابي  عن  التعبير  أسأت  ربما  تهّوري..  لي  تغفري  أن  أرجو   –

خير.. على  تصبح  األمر..  شيء..إنس  يحدث  لم   –
المفتاح  وضعت  التي  اللحظة  وفي  جوابه.  تس�مع  أن  قبل  الباب،  لتفتح  واس�تدارت 
ف�ي قف�ل الب�اب وأدارت�ه، التص�ق بها من الخلف بكامل جس�ده فأطبقت هي الباب ولم 
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الداخل؛ لذلك  الباب؛ فسيدفعها إلى  إذا ما فتحت  أنها  ثانية من  إذ أدركت خالل  تفتحها، 
الخلف  من  رقبتها  يتشمم  وهو  متوترًا  به  أحست  لكنها  مكانها،  في  جامدة  للحظة  بقيت 

انفاسه: مع  يتقاطع  بصوت  أذنها  في  ويهمس 
عذرتني..؟! هال  بك..  أعجابي  عن  أعبر  أن  أردُت  اعذريني..  أرجوك..   –

لثوان، أحس�ْت بش�يء من الخدر، لكن ش�عور الخوف والرهبة كانا أقوى..  صمتت 
كانت  بينما  الباب،  مواجهة  في  واقفة  تزال  ال  وهي  فقالت  الموقف؛  يتطور  أن  تشأ  ولم 

جسدها: كل  لتمسح  امتدت  األخرى  ويده  عليهما  وتضغط  نهديها  تتلمس  يديه  إحدى 
ف�ي  ينتظرون�ك  اآلخ�رون  أن�ام..  أن  وأري�د  تعبان�ة..  أن�ا  آدم..  أس�تاذ  أرج�وك   –

أرجوك.. صداقتك..  أفقد  ان  أريد  ال  أرجوك..  المطعم.. 
معه،  الواضح  تجاوبها  وعدم  وهدوئها  لباقتها  من  باالرتباك  أحس  عنها.  ابتعد  فجأة 

فتمتم: جسدها،  في  جال  حينما  ليديه  صدها  عدم  رغم  وتوّسلها، 
اعتذر.. أنا   –

بينما  للنزول،  إلى درج  يتجه  للمصعد، وكأنه  منتظر  الممر، غير  في  وانسحب مسرعا 
الداخل. من  بالمفتاح  الباب  أغلقت  بخوف.  ودخلت  بسرعة  بابها  هي  فتحت 

* * *

الشامي وهو يدخل  آدم  تتحدث مع حواء سفكوني، حينما لمحت  إيفا سميث  كانت 
المطع�م وعل�ى وجه�ه عالم�ات الكآب�ة واالرتب�اك، لكنه حالما ص�ار على بعد خطوات 
إليهما  يتوجه  أن  قبل  و  يكن.  لم  شيئًا  وكأن  وجهه،  على  االبتسامة  ارتسمت  حتى  منهما؛ 

معه.  فتحدث  قربه  يمر  كان  ناداًل  أوقف 
قائلة: حديثها  واصلت  ثم  للحظة،  سميث  إيفا  صمتت 

كان ل�ي أن أع�رف ي�ا ح�واء بأنه�ا كان�ت على عالقة بش�خص آخر في  أي�ن  م�ن   –
حين  أمها  أن  ثم  األول....  وصاحبها  بصديقها  عالقتها  أعرف  كنت  الذي  الوقت 
اآلن..  لحد  ش�يء  أي  تعرف  ال  أمها  إن  بل  ش�يء..  بأي  تخبرني  لم  بي  اتصلت 
أنه  من  يتأكد  أن  يس�تطيع  أحد  ال  الناس..  أعرف  ال  صرت  حقًا  بل  الأعرف... 

حقيقية... معرفة  اآلخرين  يعرف 
كان واضح�ًا أنهم�ا تتحدث�ان ع�ن حواء دمش�قية. قالت حواء س�فكوني متعاطفة مع 

سميث:  إيفا 
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متأكدًا  يكون  نفسه؛ حتى  يعرف  أن  قادر على  اإلنسان  إيفا.. وهل  يا  شيء طبيعي   –
الحقيقة.. يمتلك  أحد  ال  لآلخرين..؟  معرفته  من 

كل  غموضًا  تزداد  ألغاز  تمشي..  ألغاز  الناس  لغز..  هو  إنسان  كل  لغز..  اإلنسان   –
عليها.. يمر  يوم 

إنها  هذه..؟  العراقية  صاحبتك  قصة  ما  بالمناس�بة..  لكن  حق..  معك  نعم..   –
حزينة.. يبدو  كما 

حزين�ة حق�ًا.. ال أع�رف وضعها بالضب�ط.. لكنها امرأة لديها من  أنه�ا  ل�ي  يب�دو   –
قديسة..  يجعلها  ما  األحزان 

تبالغين.. إنك  قديسة..؟   –
مرحة  ابتس�امة  وجهه  وعلى  تجلس�ان  حيث  إلى  الش�امي  آدم  وصل  األثناء  هذه  في 

احتفالي: بصوت  وقال 
يرقصون بينما أنتما تتحدثان عن قديسة.. بالله عليكما عن  الناس  أسمع..؟  ماذا   –

تتحدثان..؟ قديسة  أّية 
قليل.. قبل  معنا  كانت  التي  العراقية  السيدة  عن   –

قال�ت ح�واء س�فكوني بنب�رة مريب�ة وه�ي تنظر إلي�ه نظرة مليئة باأللغ�از. ارتبك آدم 
مؤيدًا: وقال  نفسه  على  سيطر  لكنه  للحظات،  الشامي 

جدًا.. فاضلة  سيدة  إنها  نعم..  نعم..   –
نظرت إليه إيفا سميث لثوان؛ كأنها تريد أن تسبر أعماقه، وتستكشف ما جرى بينهما 

حدث. مما  شيئا  تفهم  أن  تستطع  لم  لكنها  غرفتها،  إلى  إيصالها  خالل 
من  تمل  ال  التي  سفكوني  حواء  ولصديقتها  إليه  تستمع  تراقبه،  كانت  السهرة  طوال 
كي�ل المدي�ح ل�ه، ب�ل أخذت تروي بعض مواقفه الطيبة، التي فس�رتها إيفا س�ميث فورًا 

سفكوني!  حواء  صديقتها  مقاصد  بعكس 
أدرك�ت إيف�ا أن آدم الش�امي ش�خص لدي�ه درع س�لحفاة ض�د اإلهان�ات؛ فهو بارد 
األعص�اب لح�د إث�ارة الغي�ظ، يتقب�ل كل أن�واع اإلهانات التي يوجهها إليه المس�ؤولون 
ووقح  صفيق  أخرى  جهة  من  لكنه  مزيفة،  صفراء  وبإبتس�امة  مس�موم  بصبر  منه  األعلى 
مع  سياس�ته  كانت  إذ  وداهية،  منافق،  وهو  وس�لطته..  قوته  إلبراز  الفرصة  له  تتاح  حينما 
موظفي�ه ف�ي المطاع�م والماله�ي الموج�ودة في الفنادق التي يديره�ا غريبة، فهو يكافئ 
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بعطايا  ويكافئهم  مكتبه،  إلى  انفراد  على  الموظفين  يستدعي  حيث  سرية،  بطريقة  الجميع 
بس�يطة، لكنه�ا تبق�ى ب�ادرة طيب�ة من�ه كمدير، بيد أنه يطلب م�ن كل منهم أن ال يتحدث 
ألححت  إذا  بأنه  البشر،  طبيعة  يعرف  لكنه  السر،  بحفظ  عليه  ويلح  كافأه..  بأنه  لآلخرين 
حيث  يحصل،  كان  ما  وهذا  إلفشائه..  دفعهم  في  تسرع  بذلك  فأنك  السر؛  بحفظ  عليهم 
كان الموظفون والموظفات يتحدثون في ما بينهم عن المدير الطيب الذي كافأ كل واحد 
القديس�ين..  أو  المالئكة  صفة  إلى  يس�مو  إنس�انا  يبدو  نظرهم  في  كان  لذا  بس�رية؛  منهم 
شيئا  بأن  غامض  إحساس  وراودها  لشخصه،  باإلرتياح  سميث  إيفا  تشعر  لم  ذلك  ولكل 
فترة  وبعد  آخر،  نقاش  أي  تخوض  ال  أن  فحاولت  العراقية؛  صديقتها  وبين  بينه  جرى  ما 
الدعوة،  على  سفكوني  حواء  صديقتها  شكرت  أن  بعد  باإلنصراف  مستأذنة  قامت  قصيرة 
أن  على  معهما  واتفقت  لهما،  ضيافته  كرم  على  الش�امي  آدم  إلى  بالش�كر  توجهت  كما 

الردهة. في  غدًا  تلتقيهما 
* * *

توقفت.  ذوالنورين  حواء  باب  قرب  صارت  حين  المصعد.  من  سميث  إيفا  خرجت 
بعد.  ما  في  تليفونيا  بها  وتتصل  أوال  تس�تريح  أن  فضلت  لكنها  الباب،  تطرق  أن  أرادت 
وحينم�ا واصل�ت طريقه�ا ف�ي المم�ر متجهة إلى غرفتها رأت أربع نس�اء يقبلن من نهاية 
المم�ر متجه�ات نح�و جهته�ا. إثنت�ان كانت�ا بلباس الراهبات، حيث كان�ت واحدة منهما 
راهب�ة ش�ابة جميل�ة ج�دًا، بينم�ا األخ�رى راهبة مس�نة، أما المرأتان األخري�ان فقد كانتا 

العراقية.  العباءة  وترتديان  شرقية،  بمالمح  شابتين 
أن  إاّل  الممر  في  يمشين  كن  األربع  النساء  هاتيك  أن  إلى  مرعوبة  سميث  إيفا  انتبهت 
غير  ش�يئًا  ثمة  أن  أحس�ت  الممر.  طوال  على  المفروش  الس�جاد  تمس  تكن  لم  أقدامهن 

ودخلت. غرفتها،  باب  فتحت  قد  كانت  إليها  يصلن  أن  وقبل  الممر،  في  يجري  عادي 
دوالب  حيث  إلى  توجهت  خلفها،  الباب  وأغلقت  غرفتها  إلى  س�ميث  إيفا  دخلت 
المالب�س. أخ�ذت ث�وب الن�وم وذهب�ت إلى الحمام. نزعت عنها ثوب الس�هرة. رجعت 
وه�ي ف�ي س�روالها الداخل�ي إل�ى الغرف�ة. وضعت الثوب على الس�رير، ثم رجعت إلى 
وعلقته  السهرة  ثوب  أخذت  النوم.  ثوب  ارتدت  وقد  لحظات  بعد  عادت  الحمام.  غرفة 
الصليب، ودخلت في  السرير. رسمت عالمة  المالبس. جلست على حافة  على مشجب 
فترة غير قصيرة.. لكنها لم  الحالة  منبهرة، وخائفة. ظلت على تلك  الفراش. لكنها كانت 
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وطلبت  التليفون  سماعة  أخذت  فيه  هي  الذي  وضعها  من  تتخلص  ولكي  النوم..  تستطع 
تتحدث: أخذت  لحظة  وبعد  ذوالنورين،  حواء  غرفة  رقم 

نائمة..؟ أنت  هل  حواء..  مدام  أهال   –
لها: فقالت  الحديث،  في  التواصل  على  ساعدها  أنه  يبدو  بما  األخرى  صوت  فجاء 

قليل.. قبل  عجبًا  شيئا  رأيت  لقد  شيئًا..  أخبرك  ان  أريد   –
ذوالنورين: حواء  صوت  على  ردًا  واصلت  ثم 

هن�ا ف�ي الفن�دق.. حينم�ا خرج�ت م�ن المصع�د متجه�ة إلى غرفت�ي رأيت أربع   –
يمش�ين  ال  كن  لكنهن  كالعراقيات..  س�وداوين  بعباءتين  واثنتين  راهبتين  نس�اء.. 
فخفت  مضيئة؛  جميلة..  وجوه  األرض..  تمس  تكن  لم  أقدامهن  األرض..  على 
ودخل�ت غرفت�ي قب�ل أن يصل�ن إلّي.. أرجو أن تصدقين�ي... هل ترغبين بالنوم 

بإنتظارك.. أنا  طيب..  قليال..  لنتحدث  تعالي  اآلن..؟ 
ذوالنورين. حواء  وصول  منتظرة  الهاتف،  سماعة  ووضعت 

* * *

أتذك�ر أنن�ي كن�ُت أك�ره أب�ي ج�دًا.. ال.. ال.. ربم�ا هذا لي�س صحيحًا..، فربما   –
أحبه  بأنني  أحس  كنت  فأحيانًا  الداخلي،  والغضب  اإلنفعال  باب  من  ذلك  أقول 
ج��دًا ج�دًا.. ال أدري حقيق�ة مش�اعري بالضب�ط، لكني متيقنة من أن عالقتي به 
كان�ت معق�دة ج�دًا....... كان أب�ي يود أن يكون مول�وده األول ذكرًا، لكن هذا 
ل�م يحص�ل، فق�د ول�دُت أن�ا األنثى.. كنُت بالنس�بة له خيبة حيات�ه الكبرى؛ لذا 
قبلني  أو  كأب،  بأحضانه  أخذني  أنه  يومًا  أذكر  ال  عميقًا.....  كرهًا  يكرهني  كان 
بتاتًا..،  وجهي  في  يبتس�م  لم  إنه  بل  ش�ابه،  وما  كاألعياد  بالمناس�بات  ولو  حتى 
ال أذك�ر ذل�ك.... كان يعاملن�ي كذك�ر، ب�ل كان يطلب م�ن أمي أن تتعامل معي 
يجز  أن  منه  وطلب  الحالق  دكان  إلى  مرة  أخذني  أنه  حتى  كبنت..  وليس  كولد 
بدوت  لذا  وسمراء،  وطويلة  نحيلة  كنت  وألني  غالمية..  قصة  ويقصها  ضفائري 
كغ�الم حقيقي..(تصم�ت للحظ�ات(... المصيب�ة األخ�رى الت�ي عّقدت والدي 
أكث�ر ودفعت�ه للضغ�ط عل�ّي أكثر هي أن أمي ولدت بنتًا أخرى...... كنت حينما 
تنفس�ي،  بانقباض في صدري، وارتباك في  بالخوف والرهبة، وأش�عر  أراه أش�عر 
كنت  أحيانا  لغيابه....  وارتاح  وجوده  أكره  صرت  أطرافي..  عضالت  في  وتشنج 
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أعيش لحظات طفولتي حينما  منه.... كنت  يعود  بعيدًا وال  يسافر سفرًا  أن  أتمنى 
حتى  العتبة  يجتاز  وهو  خطواته  أس�مع  أن  ما  لكن  البيت،  في  موجودًا  يكون  ال 
وأنشغل  فأخفيها،  وغيرها  دمى  من  ألعابي  فألملم  بالذعر،  وأشعر  قلبي،  ينقبض 
يومي  طوال  الذكر  دور  أتلبس  كنت  وهكذا  نشأت..  هكذا  المدرسية..  بواجباتي 
تلّبس�ني...(صمتت للحظات ثم رفعت رأس�ها وكأنها تس�تذكر ش�يئًا(.....  حتى 
حينم�ا دخل�ُت المدرس�ة االبتدائي�ة، أخذُت أتصرف مع صديقاتي في المدرس�ة 
كول�د ولي�س كبن�ت.. وكن�ت عل�ى خ�الف بقي�ة الفتي�ات أخت�ار األلعاب ذات 
مس�ابقات  في  المدرس�ة  أمثل  صرت  حتى  فيها  اجتهدت  التي  الذكوري،  الطابع 
الرك�ض للمس�افات القصي�رة والطويل�ة.. وكن�ت أقود فريق المدرس�ة في لعبتي 
ك�رة الس�لة والطائ�رة.. وف�ي المرحل�ة الثانوية أخذت أم�ارس ألعابا رياضة أكثر 
خش�ونة كالفروس�ية والمالكم�ة والمصارع�ة، ب�ل أذكر جيدا أنن�ي كنت أكره أن 
ال أك�ون كبقي�ة البن�ات، والغري�ب أنني كن�ت أقوم بكل ذلك؛ لكي أنال تعاطف 
تعاطف  كلمة  منه  أس�مع  لم  هذا  اجتهادي  كل  وبرغم  معي....  أكرهه  الذي  أبي 
أبي  كره  بأن  أذكر  أن  هنا  يجدر  ربما  واصلت(..  ثم  للحظات  (صمتت  واحدة... 
وامتألت  نهداي  برز  عندما  تتغير،  جسدي  تفاصيل  أخذت  حينما  يزداد  أخذ  لي 
تأتيني  الشهرية بدأت  العادة  بالغة وأن  بأني صرت  أمي  أردافي، وحينما عرف من 
وفقدت  ولدًا،  وانجبت  تزوجت  أن  وبعد  األربعين،  بداية  في  وأنا  اآلن  بانتظام... 
كليهم�ا.. زوج�ي وابن�ي.. أنظر إلى س�نوات عم�ري تلك فأرى أنه لم يكن أبا.. 

آدميًا. وحشًا  كان  وإنما 
أن تزوجت وأنجبت ولدًا، وفقدت كليهما..  إيفا سميث جملتها (بعد  عندما سمعت 
األكبر من  الجانب  الفور  وأدركت على  تجتاح جس�دها،  برعش�ة  أحس�ت  وابني(  زوجي 
مأساة هذه المرأة الجميلة التي قررت أن تكشف أسرارها لها في هذه الليلة الغريبة، لكنها 
فاستطردت  وترقب،  كبير  وتعاطف  برقة  إليها  تنظر  صامتة  ظلت  بل  كلمة،  بأية  تعلق  لم 

حديثها: ذوالنورين  حواء 
امرأة معقدة..(تصمت للحظات.. ثم تواصل(.. كنت أحس أحيانا في داخلي  أنا   –
بأني  دائمًا  لي  تقول  أمي  يقودني.. كان في تصرفاتي شيء رجولي.. كانت  برجل 
برغباتي  وأميل  سحاقية  بأني  تفهميني  ال  أن  أرجو  شؤونهم..  في  الرجال  أناطح 
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نفسي  عن  أقول  أن  ويمكن  طبيعية،  امرأة  أنا  بل  كذلك،  لسُت  أبدًا  النساء،  نحو 
الجنسية مع زوجي، كنت  للغرابة لم أستمتع بعالقتي  بأني شبقية جدًا، لكنني ويا 
أح�س بالنف�ور حينم�ا يضاجعن�ي زوجي، بالرغم من أني أحبه وأحترمه، بل كان 
ووجاهته  ومنصبه،  وتعامله،  وشكله،  وأخالقه،  علمه  في  شيء،  كل  في  يعجبني 
أول  أس�تذكر  أن  محاولة  ش�بابي  لفترة  ذكرياتي  في  أرجع  حينما  اإلجتماعية.... 
وأرفض  امرأة  أكون  أن  نفس�ي  مع  قررت  متى  أو  امرأة،  بأنني  فيها  ش�عرت  مرة 
بالضبط...... الفترة  تلك  أحدد  أن  أستطيع  وال  متاهة،  في  أجدني  الذكورة  دور 
(صمت لحظة وكأنما تحاول أن تستذكر التاريخ بالضبط(.. ربما كان ذلك حينما 
انتبه�ت فيه�ا إل�ى كره�ي الحقيق�ي ألبي، وقراري بالكف ع�ن نيل رضاه.. أذكر 
حينما  عمري،  من  عش�رة  الرابعة  في  كنت  حينما  ذلك  كان  ضبابي  بش�كل  اآلن 
التي  الليلة  تلك  أتذكر  نعم..  مدينتي..  س�ماء  فوق  محلقة  الليلة  تلك  في  طرت 
مض�ى عليه�ا حوال�ي أكث�ر من رب�ع قرن كأنها حدثت اآلن.. كان الوقت صيفًا.. 
الباحة للعش�اء.. كان أبي يتوس�ط جلس�تنا  وكنا محش�ورين في الحوش، نفترش 
على األفرشة المبسوطة على األرض، وكانت أمي تدور كالخادمة المذعورة أمام 
أنا  بالمناسبة،  مني.  األصغر  وأختي  أنا  تنهرنا  كانت  بينما  الصغير،  وأخي  والدي 
ل�م أخب�رك أن أم�ي ف�ي الم�رة الثالثة، وبعد خمس س�نوات م�ن والدتي أنجبْت 
العراقية  الحرب  في  ش�هيدًا  س�قط  والذي  الوحيد..  األخ  وهو  ذكرًا..  طفاًل  ألبي 

ممزقة.. أشالء  لنا  وأعادوه  اإليرانية.. 
مرة أخرى ارتج جس�د إيفا س�ميث بقش�عريرة باردة تركت مش�اعر خوف وأسى في 
التي اس�تمرت في  إلى صديقتها  أعماقها، لكنها لم تقل ش�يئا.. وإنما واصلت االس�تماع 

حديثها: 
كان أب�ي ال يس�تطيع أن يخف�ي مقت�ه لنا،أن�ا وأخت�ي، وفرح�ه المبال�غ فيه ألخينا   –
الصغي�ر، رحم�ه الل�ه... ل�م يك�ن أبي عادالً معنا نحن البنتين، ومعي خاصة، بل 
يبتسم لي  أنه لم  انتبهت لكرهه لي... صحيح  كان يكرهنا، وربما بعد والدة أخي 
لم  لكني  سابقًا،  قلت  كما  بقسوة  يعاملني  كان  وأنه  اآلباء،  بقية  مثل  يحضنني  أو 
امتألت  حتى  قطرة  قطرة  والسنين  األيام  عبر  أعماقي  في  تقّطر  الذي  للكره  انتبه 
البئر، وفاضت تلك الليلة، حينما وجدت أمي تتذلل ألخي الصغير برهبة.. نعم.. 
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كانت أمي تخاف أخي الصغير لما له من مكانة عند أبي، وكانت تلبي كل طلباته، 
وتمّي�زه عن�ا، ب�ل إن أخي الصغير نش�أ أيضًا مش�بعًا ب�روح االحتقار لنا، باعتباره 
يجب  ورغباته  محرمنا،  وهو  اسمها،  وحامل  العائلة،  مدلل  وهو  منا،  أفضل  هو 
أن تط�اع وتنف�ذ كأوام�ر.. ل�م أح�ب ألمي هذا الدور أمام ابنها، الصبي الذي لم 
أختي  تجاه  قسوتها  أكره  كنت  تخشاه..  وإنما  عليه  تخشى  ال  فهي  العاشرة،  يتعد 
الذي  بالسرطان  إصابتها  نتيجة  عالمنا  غادرت  التي  تلك  بسنتين..  تصغرني  التي 
غرفتي  إلى  وذهبت  حينها،  العشاء،  تركت  لذلك  قليلة..  أشهر  سوى  يمهلها  لم 

أختي.  مع  أتقاسمها  التي 
التي  المهولة  الفقدان  لحكايات  تستمع  وهي  سميث  إيفا  نفس  في  يدب  الخوف  بدأ 
بل مرق  قرأته،  كتاب  كأنها حكاية من  ترويها  والتي  الجميلة،  المرأة  مرت على حياة هذه 
المعقول  من  فليس  س�وية؛  غير  امرأة  هي  ربما  ذوالنورين  حواء  أن  عابر  خاطر  ذهنا  في 
التي  فالمرأة  ذلك،  عليه  يبدو  ال  بينما  واأللم،  والفقدان  المعاناة  هذه  بكل  المرء  يمر  أن 
تجلس أمامها، والتي اسمها حواء ذوالنورين، امرأة في غاية الجمال واألناقة والرزانة التي 
بالرغم  تكش�ف عن مس�توى طبقي وإجتماعي راق، وأنها ذات ش�خصية هادئة ووقورة، 
لش�خصية  تحليلها  تواصل  أن  تش�أ  ولم  تخفيه..  أن  تس�تطيع  ال  الذي  والقلق  الحزن  من 
صديقته�ا الت�ي ج�اءت إليه�ا لتتح�دث وكأنها تريد أن تلق�ي حماًل ثقياًل عن كاهلها، لذا 

إليها:  اإلستماع  واصلت 
حمل  قد  أبي  وكان  الصغير،  أخي  مع  كعادته  منسجما  أبي  كان  الليلة  تلك  في   –
الصغير..  أخي  أمام  الطعام  كل  ووضع  وكبابًا،  مشويات  السوق،  من  طعامًا  معه 
أن  تستطع  لم  الله،  يرحمها  الصغيرة،  أختي  لكن  يعترض،  أن  منا  أي  يستطع  لم 
تسيطر على جوعها وعلى رغبتها بأن تطلب من أمي أن تناولها شيئا من الكباب، 
أخوك  ليأكل  الرقبة..  (يامقصوفة  لها:  تقول  وهي  نهرتها  أن  إال  أمي  من  كان  فما 
أوالً(.... لم أستطع تحمل ذلك فتركت المكان.. كنت متضايقة جدًا من تصرف 
ابنها  لماذا تخاف  بناتها..؟  بنا نحن  أيضا، التحس  لماذا وهي األم والمرأة  أمي.. 
الصغير كل هذا الخوف..؟..(تصمت للحظ�ات(..... أذكر أنني حينها كنت أقرأ 
في ديوان شعر كالسيكي وإلى جانبي كتاب لجبران.. بالمناسبة.. كنت دائمًا أقرأ 
الكتب،  بقراءة  بدأت  أن  منذ  معها  نشأُت  عادة  هي  نفسه،  الوقت  في  كتابين  في 
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للمنفلوطي مثال مع كتاب لجبران، وعلي  المدرسة كتابا  فكنت أستعير من مكتبة 
االنته�اء منهم�ا خ�الل أس�بوع، ول�م أك�ن أنتظ�ر أن أنتهي من أحدهم�ا كي أبدا 
اآلخ�ر وإنم�ا اب�دأ بأحدهم�ا، وحي�ن أتعب منه أبدأ باآلخر.. ثم أعود إلى األول 
في  المهم..  الجامعة...  في  كنت  عندما  حتى  العادة  هذه  رافقتني  وقد  وهكذا... 
كانت  الدار....  س�طح  إلى  فصعدت  القراءة،  أواصل  أن  أس�تطع  لم  الليلة  تلك 
الس�ماء تتألأل بالنجوم.. نجوم كثيرة على غير العادة.. وكنت أش�عر بأن الس�ماء 
الس�ماء  منبهرة.. جمال  كنت  بالنجوم..  ألمس�ك  يدي  أمد  أن  يمكنني  وأنه  قريبة 
بأن  يقال  النجوم...  بين  نجمتي  عن  أفتش  أن  فكرة  راودتني  فجأة،  جدًا..  بهرني 
تراقبه  التي  نجمته  السعادة،  له  تجلب  التي  نجمته  السماء،  في  نجمة  إنسان  لكل 
مفتش�ة  الس�ماء  إلى  أحدق  أخذت  يعرفها..  أن  إاّل  عليه  وما  الس�ماء،  علياء  من 
بي�ن النج�وم، وفج�أة، ومض�ت نجمة كانت مختفية.. أحسس�ُت بأن هذه النجمة 
ه�ي نجمت�ي... لكنه�ا كان�ت نجمة صغيرة وبعيدة جدًا.. نجمة تومض مثل فنار 
بطني،  أسفل  في  برعشة  وأحسست  اإلنبهار،  من  أنفاسي  تقطعت  بعيد...  بعيد.. 
جس�دي  رجت  ارتعاش�ة  رافقتها  عظيمة..  لذة  وغمرتني  يجتاحني،  لذيذ  وبخدر 
وكأنم�ا مس�ني صاع�ق كهربائ�ي... ربم�ا كانت تلك أول رعش�ة جس�دية أش�عر 
الدار..  س�طح  عن  يرتفعان  وجس�دي  بروحي  أحسس�ت  فجأة،  حياتي..  في  بها 
في  أنني  أش�عر  ولم  ثابتة..  كنت  لكنني  الش�ارع..  إلى  الس�طح  من  أقع  أن  خفت 
اله�واء.. وإنم�ا أق�ف على ش�يء ثابت غير منظ�ور.. وبدأت أرتفع في الفضاء.. 
لكنني شعرت وكأني مستلقية على سرير  بالرعب،  ثم استوى جسدي.. وشعرت 
ثم  بيتنا..  سطح  فوق  مطلة  صرت  فشيئا..  شيئا  األعلى  إلى  ارتفعت  زجاج..  من 
وهي  الس�يارات  وأرى  تحت،  المضيئة  الش�وارع  أرى  بغداد..  فوق  أطير  أخذت 
تتحرك في األسفل.. كنت أخمن مع نفسي، هذه هي منطقتنا..  مثل لعب صغيرة 
راغبة خاتون.. تلك هي األعظمية.. والوزيرية.. وذاك باب المعظم.. والميدان.. 
الغرب..  ناحية  والتفت  التحرير..  الش�رقي.. وس�احة  والباب  الرش�يد..  وش�ارع 
وتلك  العالوي..  ومنطقة  الشواكة..  وهناك  والصالحية..  مريم..  كرادة  هي  تلك 
الدولي..  بغداد  الزوراء.. هذا هو معرض  الكبرى.. وتلك حديقة  السكك  محطة 
وه�ذا ح�ي دراغ.. ه�ذا ش�ارع األمي�رات.. ه�ذه هي منطقة المنص�ور بكاملها.. 
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والشعلة..  والكاظمية..  الطوبجي..  منطقة  وتلك  واإلسكان..  الوشاش..  وهناك 
وأخ�ذت أحل�ق أعل�ى.. أصع�د وأصعد.. حتى صارت مدين�ة بغداد مثل أضواء 
ورهبة،  وجد  غريب،  وجد  حالة  في  كنت  بالخوف..  ش�عرت  جدًا..  بعيدة  قرية 
التي  هي  خارقة  قوة  ثمة  هناك  كانت  إذ  ش�يئا،  أفعل  أن  أس�تطيع  أكن  لم  لكنني 
حملتن�ي هك�ذا... ل�م أك�ن أعرف إن كان ذل�ك حقيقة أم خيال..؟ هل صعدت 
بخيال�ي أم بجس�دي فع�اًل..؟ الأدري.. لكنن�ي كن�ت أع�رف حت�ى لو كان ذلك 
وواقعي.. صادق  وإحساس  واقعية  جسدية  تجربة  ترافقه  خيال  فأنه  الخيال،  في 

(تصم�ت للحظات،كأنه�ا تس�تحضر تل�ك التجرب�ة، ثم تواص�ل(.. ال أدري كم 
هبطت..  ثانية  وخالل  فجأة  لكن  بغداد،  مدينة  فوق  طيراني  استغرق  الوقت  من 
شيئا  أهبط  وبدأت  ثانية..  بيتنا  سطح  فوق  نفسي  فوجدت  خارقة،  بسرعة  هبطت 
انتصبت  التي  اللحظة  الوقوف.. وفي تلك  فش�يئا، ثم اس�تقام جس�دي إلى وضع 
فيه�ا بقامت�ي بالكام�ل، ف�ي تل�ك اللحظة بالذات.. وفي اللحظة التي مس�ت بها 

الدار.  سطح  على  أختي  ظهرت  بيتنا  سطح  قدماي 
بأن ثمة ش�يئا غير طبيعي في حديث حواء ذوالنورين، الس�يما  إيفا س�ميث  ش�عرت 
ف�ي م�ا يخ�ص تجرب�ة الطيران والتحليق فوق س�ماء مدينة بغداد. فكرْت مع نفس�ها بأن 
الريح..  بساط  عن  تتحدث  كانت  األساطير  تلك  وليلة،  ليلة  ألف  أساطير  يشبه  األمر  هذا 
مذهلة  بسرعة  يطير  الذي  سوبرمان  أفالم  السيما  األميركية،  باألفالم  متأثرة  ربما  أنها  كما 
مخترق�ًا الفض�اء، ومتخ�ذا أوضاع�ًا جس�دية مختلف�ة.. مرقت في ذهنه�ا الفتاة الخليجية 
لكن  المرأتين..  هاتين  بغرابة  فكرت  والش�عوذة..  والجن  والس�حر  التلبس  عن  وحديثها 
ربم�ا م�ّرت صاحبته�ا بتجرب�ة روحي�ة، ال أحد يس�تطيع أن يؤكد إن كانت فعاًل قد قامت 
كانت  أنها  من  وبالرغم  روحية..  بتجربة  مرت  أنها  أو  والتحليق  الطيران  في  الرحلة  بهذه 

فجأة: تسألها  نفسها  وجدت  أنها  إال  تقاطعها،  ال  بأن  نفسها  مع  قررت  قد 
حصل..؟ الذي  ما  بعد..؟  وماذا   –

ظن�ت أخت�ي أن�ي قف�زت من حافة الس�ور، وأني، هكذا فهم�ت الصغيرة، أردت   –
أنها  أو  خفت،  لكنني  الشارع،  إلى  البناية  سطح  من  نفسي  بقذف  نفسي  أقتل  أن 
المش�ويات  من  تبقى  مما  العش�اء  لتناوِل  لتناديني  المناس�ب؛  الوقت  في  جاءت 
بل  فوجئت،  أختي  طبعا  لنا....  يتركها  أن  شبع  أن  بعد  الصغير  أخونا  تكرم  التي 
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حاولت  بأني  أمي  لتنادي  مرعوبة  السلم  نزلْت  لذلك  شاهدتني..  حينما  ارتعبت، 
أن أقتل نفس�ي بالقفز من س�طح الدار إلى الش�ارع.. س�معُت أنا ما قالته أختي.. 
ركض�ُت خلفه�ا ألوقفه�ا م�ن أن تقول ش�يئًا عما رأته، لكني لم أس�تطع اللحاق 
الحوش  في  صرت  وحينما  قالته..  ما  أبي  سمع  فقد  الكارثة،  حلت  حينها  بها.. 
وسحلني  شعري  من  ومسكني  علّي،  قفز  ثم  الضبع،  مثل  ومتحفزًا  غاضبًا  وجدته 
في  أفضحه  أن  أريد  بأني  مضيفًا  ويش�تمني،  بقدمه  يدوس�ني  وأخذ  األرض  على 
أن  على  ألموت  الس�م  أتجرع  أن  بي  األولى  من  وأنه  بالعار،  أجلله  وأن  حياته، 
ليفس�روا س�بب  الناس حول جثتي  فيلتم  الش�ارع؛  إلى  الس�طح  بنفس�ي من  ألقي 
انتح�اري حس�ب أهوائه�م..إال أن الغري�ب في تلك اللحظات هو أنني لم أنطق 
والتوجع،  األلم  على  عالمة  أو  إشارة  أية  ُأبِد  ولم  لي  ضربه  فترة  طوال  كلمة  بأية 
وكان ه�ذا األم�ر يغيظ�ه جدًا..إل�ى أن تع�ب من ضربي وأخ�ذ يتنفس بصعوبة.. 
حينه�ا.. ف�ي تل�ك اللحظ�ة الغامضة، جاءتني رغبة هائلة ال أعرف مصدرها، في 
بإس�تفزاز،  إليه  نظرت  اللحظة،  تلك  في  نفس�ي...  في  يجول  ما  بكل  أواجهه  أن 

له:  وقلت  قاتلة،  كراهية  عينّي  وُملء 
هكذا.. بإبنته  يفعل  ال  األب  أبي..  لست  أنت  ظالم..  أنت   –

صمت�ت ح�واء ذو النوري�ن للحظ�ات، وكانت تتنفس بصعوبة، وفهمت إيفا س�ميث 
ش�يئا،  تعلق  لم  لذلك  اآلن..  لحد  منه  وتعاني  ذهنها،  في  الحّي  المش�هد  تس�تحضر  بأنها 
وانتظرتها إلى أن تواصل بوحها الموجع.. وفعال.. بعد لحظات واصلت حواء ذوالنورين 

المؤلم: بوحها 
كان�ت لكلمات�ي وق�ع خطيئ�ة مرعبة وقعت على مس�امعه. ل�م يصدق بأني قلت   –
ذلك..  وبين  بينه  حالت  خانق  سعال  نوبة  أن  إال  علي  يهجم  أن  فأراد  قلت،  ما  له 
اس�تغلت أم�ي حالت�ه خ�الل تل�ك اللحظ�ات، فأخذتني من يدي، وه�ي تؤنبني 
لوقاحت�ي وع�دم تربيت�ي، ودفع�ت ب�ي إل�ى غرفتي وأقفلت الب�اب.. بينما كانت 
تهدي�دات أب�ي بذبح�ي ترت�ج ف�ي أذني.. كان يش�تم ويزبد ويصفن�ي بأني الفتاة 
أن  لو  وتمنى  الحضيض..  في  رأس�ه  وس�أنكس  له،  العار  س�أجلب  التي  المارقة 
(أبوطب�ر(.. وه�و قات�ل مجن�ون ظهر في تلك الفت�رة، وكانت بغداد ترتعد تحت 
ضرب�ات (طب�ره(، و(الطب�ر( هو تعبير عراقي يقابل البلطة...(صمتت للحظات.. 
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أختي  توفيت  الجامعة  في  لي  س�نة  أول  وفي  س�نوات  ثالث  بعد  واصلت(..  ثم 
بالس�رطان.. ه�ل تصدقي�ن أن أب�ي ل�م يتأث�ر كثير، وكأني ب�ه قد ارتاح من عبء 
ثقي�ل بوفاته�ا.. وه�ذا م�ا زاد م�ن نفوري منه... أخي ال�ذي دخل فترة المراهقة 
العائلة.. وكان س�يئا في دراس�ته، حيث كان يقطع كل مرحلة دراس�ية  كان مدلل 
بسنتين.. وبرغم ذلك كان أبي اليحاسبه... على الجانب اآلخر كانت وفاة أختي 
بمرض السرطان قد حطم أمي كليا.. حطمها نفسيا وصحيا.. بل إنها خالل أشهر 
وأخي..  أبي  وأهملت  نفس�ها،  أهملْت  س�نوات..  هرمت  أختي  مرض  من  قليلة 
ب�ل ص�ارت ال تخ�اف منهم�ا.. ربم�ا لش�عورها بالذن�ب أزاء أختي الت�ي أذاقتها 
الع�ذاب، وكان�ت تضربه�ا أحيان�ا وتعاقبه�ا لتحديها األبن الوحي�د في العائلة... 
على  تعرفت  الفترة  تلك  في  واصلت(..  ثم  لحظة..  (صمتت  كالتائهة....  كانت 
يملك  كان  لكنه  ش�ابًا،  محاميا  حينها  كان  تقريبا..  س�نوات  بعش�ر  يكبرني  رجل 
هي  التي  المنصور  منطقة  في  تسكن  ثرية  ألرملة  وحيد  ابن  فهو  للمحاماة،  مكتبا 
إنني  القول  يمكنني  بل  نفسي..  على  تعرفت  معه  بغداد..  في  األغنياء  أحياء  من 
وزواياه  كامرأة،  جسدي  عرفت  ومعه  كنتها..  التي  الفتاة  غادرت  نفسي..  غادرت 
الحقيقي�ة.. مع�ه عرف�ت القبل�ة األولى واإلحتض�ان األول.. معه تفجرت أنوثتي 
ألمي  وقمعه  أبي  قس�اوة  من  أثأر  كنت  وكأنني  ش�خصيًا..  أخافني  هائل  بش�كل 
نتزوج  أو  نعقد  أن  قبل  المتزوجين  معاش�رة  حبيبي  عاش�رت  فقد  ولي..  وأختي 
رسميا.. وبقينا لسنوات على تلك الحال..إلى أن بدأت الحرب مع إيران.. وألن 
فقد  متتاليتين..  لسنتين  رسب  بل  الثانوية،  ينه  ولم  عشرة  الثامنة  بلغ  قد  كان  أخي 
القتال...إرس�ال  جبهات  إلى  وأرس�ل  الجيش..  في  اإللزامية  للخدمة  س�وقه  تم 
أخ�ي إل�ى جبه�ات الح�رب؛ كانت الصفعة الت�ي أيقظت أمي من تيهها وأعادتها 
إل�ى الواق�ع، لك�ن أي واق�ع..؟.. لق�د كانت العائلة مهددة بالفقدان أيضا في أية 
الوطنية  المغطاة باألع�الم  التوابيت  الت�ي تحم�ل  الس�يارات  لحظ�ة...إذ أخ�ذْت 
خاتون.. راغبة  منطقة  تس�مى..  كانت  التي  منطقتنا  في  مرة  من  ألكثر  يوميا  تمر 

ال  واصلت(..  ثم  الغياب..  مقام  من  وجوها  تس�تحضر  وكأنها  للحظة  (صمتت 
أدري كي�ف قطع�ت أم�ي عالقته�ا مع الواق�ع.. فقد صارت تصلي معظم النهار، 
البيت، بيدها سبحة طويلة،  الليل تجلس في صالة  وتبقى إلى ساعات متأخرة من 
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جبهات  وأخبار  الدولة  رئيس  أخبار  تنقل  التي  األخبار  ونش�رات  التلفزيون  تتابع 
القت�ال.. تق�رأ اآلي�ات وتس�بح بإس�م االخال�ق مع نفس�ها، وأحيانا يمكن س�ماع 
أتمنى أن يحدث ألخي شيء ما  بأني كنت  القول  المعيب  صوتها.. ربما اآلن من 
األناث  نحن  دمرنا  الذي  والمتكبر  المتعجرف  أبي  عقاب  بذلك  ليتم  الجبهة؛  في 
بأني كنت مع نفسي  العائلة....(صمتت لحظة.. ثم واصلت(.. هل تصدقيني  في 
تعد  لم  األخيرة من جامعتها  الس�نة  في  التي  الكبرى..  ابنته  بأني  بالس�عادة  أش�عر 
فقد  تمنيت..  مما  أكثر  بشع..  بشكل  تحققت  تمنياتي  األسف..  ومع  باكرًا..؟.. 
بيتنا..  أمام  العراقي  بالعلم  مغطى  تابوتا  تحمل  حكومية  س�يارة  يوم  ذات  وقفت 
طرق�وا الب�اب.. حي�ن فتحت أمي الب�اب ورأت التابوت المغطى بالعلم العراقي 
الذي  أبي  لم تتحمل الصدمة.. أصيبت بصدمة ش�لتها.. س�قطْت مغش�يا عليها.. 
بالعلم  الملفوف  التابوت  السياج  فوق  من  ورأى  أمي  سقوط  والحظ  أيضا  خرج 
جاءوا  الذي  بأن  أتضح  بينما  نصفي..  بشلل  أصيب  السيارة  سطح  على  العراقي 

أخرى.. عائلة  عنوان  عن  يسألون  كانوا  بالتابوت 
األلم  هذا  بمثل  مرت  قد  تكن  ولم  صديقتها،  حديث  لسماع  سميث  إيفا  صدر  إنقبض 
وهذا اإلنقباض في صدرها إال عندما كانت مراهقة في بدايات الحرب األهلية التي عصفت 
بلبن�ان.. حينم�ا كان�ت تعب�ر م�ع عائلته�ا إلى الجهة الش�رقية من بيروت، وش�اهدت ش�بانًا 
قبالتهم  اآلخرين  الش�بان  بعض  يقف  كان  بينما  مهدم،  حائط  عند  يقفون  األيدي  مش�دودي 
الرصاص  وابل  الواقفون  أطلق  فيها  هم  مروا  التي  اللحظة  وفي  اآللية،  الرشاشات  وبأيديهم 
الغسيل..  حبل  من  الثوب  يسقط  كما  وخفة  بسهولة  فسقطوا  األيدي؛  موثوقي  الشبان  على 
حينها  الرصاص..  من  آخر  بوابل  الجثث  يرشون  البنادق  حاملو  كان  السيارة  ابتعدت  وحين 
اإلنقباضات  تلك  يشابه  بما  تشعر  اآلن  هي  وها  صدرها..  في  وتقلصات  بإنقباض  أحست 
والتش�نجات ف�ي صدره�ا عن�د س�ماع هذه القصة الحزينة والغريب�ة لصديقتها.. وكم كانت 

الفندق..  هذا  إلى  وصولها  لحين  مصيرها  تعرف  أن  ذلك  برغم  متشوقة 
انتبه�ت ح�واء ذوالنوري�ن فج�أة إلى إيفا س�ميث، ورأت تقلصات األلم على جانبي 
الدافئة  المودة  بدفقات من مشاعر  فأحسْت  الشفيف على مالمح وجهها،  شفتيها والحزن 

حديثها: فواصلت  نظراتها،  من  الترقب  لحالة  انتبهت  كما  نحوها، 
والمراحل..  الزمن  على  أقفز  وببساطة  ألني  مترابطة..  غير  حكايتي  لك  تبدو  قد   –



99

البحر..  قعر  إلى  وألقيتها  قارورة  الس�نوات، كأني س�جنتها في  تلك  نس�يت  ألني 
التي  نعم..  ذهني...  في  كالبرق  لحظة  في  القارورة  تلك  انبثقت  كيف  أدري  وال 
بالكامل..  تحولت  لقد  عنها..  أتحدث  التي  الفتاة  تلك  ليس�ت  هي  اآلن  أمامك 
مرة  طفت  قد  القارورة  أن  يؤكد  لحظة  في  هذا  كل  عودة  لكن  ظننت..  هكذا  أو 

إلهي.. يا  البحر..  سطح  على  أخرى 
حديثك.. تكملي  لم  إنك  ذلك..؟  بعد  جرى  الذي  ما  لكن   –

تحررت.. لقد  مهمة..  أشياء  تكن  لم  لي..؟  جرى  الذي  ما   –
تحررِت..؟!  –

العوائل  النحس والخراب كان نصيب عائلتنا، كمعظم  أن  نعم.. تحررت.. أقصد   –
بجلطة  ُأصيبت  وأمي  بالفالج..  والدي  أصيب  لقد  الحرب..  فترة  خالل  العراقية 
الفانية..  الدنيا  دماغية.. وظلت على حالها لمدة شهر.. بعدها استراحت من هذه 
ودع�ْت عذابه�ا.. وتخلص�ت م�ن زوجه�ا ال�ذي لم تعش يوما س�عيدًا معه.. أما 
أب�ي.. فق�د كان فالج�ه كريه�ا.. حي�ث تش�وه وجه�ه تقريبا.. لكنه ظل شرس�ا.. 
وكانت  كالس�ابق..  ويصرخ  يش�تم  أن  يس�تطيع  يعد  لم  لكنه  ُيطاق..  ال  صار  بل 
الضرب�ة القاضي�ة.. حينم�ا وقف�ت الس�يارة الت�ي تحمل التاب�وت المغطى بالعلم 
العراق�ي أم�ام دارن�ا م�رة أخرى.. لكن هذه المرة كان العنوان صحيحًا.. لم أكن 
في  صار  الذي  ذوالنورين  آدم  حبيبي  مع  كنت  فقد  البيت..  في  حينها  موجودة  أنا 
م�ا بع�د قاضي�ًا معروف�ًا، ف�ي مكتبه.. وكان قد قرر أن يأتي ليطلبني من أبي وفقًا 
سنوات..  منذ  معه  أعيش  فأنا  الشكليات..  هذه  على  أوافق  لم  حينها  لألصول.. 
لكن�ه أص�ّر أن يطلبن�ي م�ن أب�ي بش�كل رس�مي.. وحينما وصلنا إل�ى منطقتنا.. 
أن  ما  الالتي  النساء  بعض  ورأيت  بابنا..  عند  تجمعًا  وجدنا  سيارته..  من  ونزلنا 
أن والدي قد مات.. حينها  بالعويل والبكاء.. لحظتها ظننت  بدأن  شاهدنني حتى 
تجم�دْت مش�اعري ول�م أذرف أية دمع�ة.. وحينما دخلت دارنا ووجدت بعض 
باالنهيار..  ش�عرت  لحظتها  الش�هيد..  أخي  بوفاة  يعزونني  أخذوا  الذين  جيراننا، 
لتميّزه عني وعن  منه..  أغار  الطفولة  منذ  بل وكنت  أطيقه..  أنني كنت ال  صحيح 
يعرف  ال  حرب  في  قتل  أنه  كما  أيضا..  أبي  ضحية  أنه  أحسس�ت  لكني  أختي.. 
لماذا أش�علت..؟ إلى جانب أنه ما زال ش�ابًا.. ولم يس�تمتع بش�بابه قط.. وحين 
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دهشة  ووسط  الجثة..  لدفن  الجيران  بعض  مع  ذهب  أنه  لي  قيل  أبي  عن  سألت 
حبيبي.. مع  البيت  غادرت  الجيران 

تبدو  فهي  أمامها،  تجلس  التي  المرأة  تصرفات  بعض  غرابة  إلى  سميث  إيفا  انتبهت 
هذا  مثل  في  والدها  تترك  أن  لها  كيف  إذ  القلب؛  قاسية  أخرى  جهة  ومن  وحنونة  رقيقة 
عليها،  تحكم  أن  تستطيع  ال  األحوال  كل  في  لكنها  ألخيها..  إكراما  األقل  على  الموقف، 
صديقتها  أن  إلى  وانتبهْت  بوالدها..  عالقتها  وراء  ما  في  شيء  كل  تكشف  لم  هي  فربما 

الحكاية. ليقية  مستمعة  فتابعتها  حديثها،  في  مستمرة  كانت 
زواجًا مدنيًا.. بعد إجراءات معقدة.. وعشت  حبيبي  تزوجُت  البيت..  إلى  أعد  لم   –
أو  تابعت أخباره..  لوالدي.. لكني  لنا.. ولم أعد  بنا كان قد أشتراه  في منزل خاص 
أبي حصل  أن  يتابع كل أخباره.. فعرفت من زوجي  الحقيقة كان زوجي هو من  في 
استشهاده.. ولم  قليلة من  أشهر  بعد  الشهيد  إكراما ألخي  الحكومة؛  على سيارة من 
سمعت  أشهر  ستة  وبعد  آخر..  شهيد  أرملة  من  تزوج  أنه  سمعت  حتى  سنة  تمض 
الخارجي..  الدولي  الطريق  على  س�ير  حادث  إلى  تعرضا  قد  الجديدة  وزوجته  أنه 
حيث مات هو فورًا بينما بقيت زوجته ليومين آخرين بعده.. وهكذا.. طويت صفحة 
ملكيتها  انتقلت  والتي  راغبة خاتون،  في  التي  الدار  منها سوى  لي  يبق  ولم  عائلتنا.. 
اسمه:  على  والده  أسماه  بصبي  وزوجي  ُرزقت  زواجي  من  ونصف  عام  وبعد  لي.. 
آدم.. فص�ار اس�مه آدم آدم ذو النوري�ن.. وم�رت الحي�اة.. مع موت والدي طويت 
مع  س�افرت  الجديدة..  الحياة  تفاصيل  في  توغلت  كامل..  بش�كل  الس�ابقة  حياتي 
زوج�ي إل�ى بع�ض البل�دان ف�ي م�ا بعد.. لكني اكتش�فت أنني ام�رأة ملعونة.. ثمة 
ش�ياطين تس�كن جس�دي.. لم يكن زوجي يس�تطيع إروائي.. كان يسعى إلرضائي 
تشبع..  أو  ترتوي  تكن  لم  التي  أنا  أنا..  فّي  المشكلة  لكن  قويًا..  كان  السبل..  بكل 
فرصة  نفسي  أمنح  ال  كي  ابني  تربية  على  اهتمامي  ركزت  حالتي  من  أهرب  ولكي 
آخر  ش�يء  بأي  أفكر  أن  أريد  وال  زوجي  أحب  فأنا  ش�يطاني..  ش�يء  بأي  للتفكير 
لحالتي..  انتبه  زوجي  المسكين  بسهولة..  تنطفئ  ال  والتي  المتأججة  رغبتي  إلرواء 
وأخ�ذ يراج�ع األطب�اء ويأخ�ذ األب�ر المقوية.. وأوصى على أدوي�ة مقوية أخرى.. 

كافية.. تكن  لم  لي  بالنسبة  لكن  جيدة..  كانت  له  بالنسبة  النتيجة 
لثوان،  النظرات  تبادلتا  بتساؤل..  إليها  إيفا سميث ونظرت  انتبهت  للحظات.  صمتت 



101

إلى  التي نظرت  يثقل ذهن حواء ذوالنورين وأعماقها،  الكثير مما  بأن هناك  وكان واضحًا 
لها: وقالت  سميث  إيفا 

مختلفين،  وألناس  مختلفة،  بطرق  ما  قصة  أو  ما  حكاية  نروي  ما  غالبا  البشر  نحن   –
عادة  لكن  الحكاية..  أو  القصة  فيه  تروى  التي  والمكان  الزمان  الظروف  وحسب 
م�ا تك�ون ثم�ة رواي�ة واح�دة.. ف�ي زمان م�ا ومكان ما، هي الرواي�ة أو الحكاية 
اآلن..  وأنا  حولها..  تدور  تنويعات  سوى  تكن  لم  غيرها  روي  ما  وكل  الدقيقة.. 
الصورة..  بهذه  س�ابقا  أروها  لم  التي  الحقيقية  روايتي  لك  أروى  الليلة  هذه  في 
وربما لن أستطيع أن أواجه نفسي مثلما أواجهها اآلن ألرويها مرة أخرى.. لذلك 

علّي.. بالحكم  تستعجلي  وال  حكايتي..  وغرابة  صراحتي..  مني  التستغربي 
حزينة: وبنبرة  بتعاطف  وقالت  قولها،  من  سميث  إيفا  فوجئت 

تحملين  أنت  يحمل صليبه..  منا  كلنا خّطاؤون.. وكل  عليك..  أحكم  أنا كي  من   –
حكايته..  له  منا  كل  قشة..  من  يئنون  آخرون  ثمة  بينما  الثقيل..  الحجري  صليبك 

أخرى.. عن  تختلف  حكاية  وكل 
واصلت: ثم  حزينة،  ابتسامة  لها  ذوالنورين  حواء  ابتسمت 

أتدري�ن ي�ا صديقت�ي إيف�ا.. بع�ض البش�ر يول�دون وفي أعماقهم تس�تقر أبالس�ة   –
بدون  اآلخرين  وكراهية  والحس�د..  والبغضاء..  بالحقد..  أرواحهم  تلوث  خبيثة 
أيم�ا س�بب.. علم�ا أن ه�ؤالء ل�م يمروا في حياتهم بالظ�روف التي تجعل منهم 
أش�رارًا.. وبعضن�ا يول�د وف�ي أعماق�ه نه�م ال ينطف�ئ ل�كل األش�ياء.. للم�ال.. 
من  لهيب  أعماقي  وفي  ولدت  األخير..إذ  الصنف  من  وأنا  وللشهوة..  والسلطة. 
األبالسة  أبعد  لكي  لكني  حالتي..  أدرك  وكنت  العالم..  مياه  تطفئه  ال  الرغبات.. 
عن�ي؛ توجه�ت فت�رة إلى الدين.. لي�س بالمعنى أنني تحولت إلى امرأة متدينة.. 
نمو  كان  وربما  قلياًل..  ونجحت  نفس�ي..  على  أس�يطر  حتى  ذلك  حاولت  وإنما 
وهكذا  يقال..  كما  يلجمني  كان  الذي  هو  لزوجي  حبي  وكذلك  عيني،  أمام  ابني 
اس�تمرت الحياة.. ومضت األيام والس�نوات رتيبة.. بحلوها ومرها.. بالنس�بة لنا 
ل�م تك�ن األم�ور س�يئة.. فبعد ثالث س�نوات من زواجن�ا توفيت والدة زوجي.. 
ف�ازدادت ممتلكاتن�ا.. ب�اع زوج�ي دار أمه.. لكنني كنت قد احتفظت بدارنا التي 
ورثتها في منطقة راغبة خاتون.. وبرغم المشاكل التي كانت تمر بها البالد خالل 
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فت�رة الح�رب.. والحص�ار ال�ذي ج�اء بعد حرب الكوي�ت.. وحتى بعد إحتالل 
قاضيًا  وعين  بل  عام،  بعد  عاما  يزدهر  كان  زوجي  عمل  فأن  للعراق..  األميركان 
الجامعة..إاّل  ودخل  الثانوية..  دراسته  أنهى  ابني  أن  كما  الجنائية..  المحاكم  في 
المآسي  الحياة تخبئ لي  أْن أهنأ في حياتي؛ فقد كانت  المنحوسة لم أستطع  أنني 
كانوا  ألنهم  شقته؛  في  رجل  بذبح  المجرمين  بعض  قام  أن  حدث  فقد  المرعبة.. 
عند  الجنائية  كانت قضيتهم  أن  أحدهم.. وحدث  أخ  مع زوجة  له  بعالقة  يشكون 
الذّباح  وعلى  متفاوتة..  بأحكام  منهم  عليه  القبض  ألقي  من  على  فحكم  زوجي؛ 
بالسجن لسنوات طويلة..إاّل أن هؤالء كانوا من األحزاب اإلسالمية التي حكمت 

ابني... واختطفوا  الدار..  باب  أمام  زوجي  فقتلوا  االحتالل؛  بعد  البالد 
أحس�ت إيف�ا س�ميث بغص�ة ف�ي حلقها، وبالكاد كادت تبتل�ع ريقها.. صمتت حواء 
ذوالنورين.. ثم فجأة أخذت تبكي بحرقة.. ُذهلت إيفا سميث من بكائها.. فقد كانت قبل 
معها..  البكاء  إلى  المقابل  تدفع  بمرارة  تبكي  هي  وها  طبيعي..  بشكل  تتحدث  لحظات 

الغامضة.. الحكاية  هذه  من  تبقى  ما  منها  لتعرف  البكاء؛  عن  تتوقف  أن  تنتظر  وكانت 
* * *

إلى  يتنصتن  واقفات  األربع  النساء  إيفا سميث كانت  باب غرفة  الغرفة.. وعند  خارج 
الحدي�ث ال�ذي كان يج�ري بي�ن المرأتين الصديقتين. ك�ن ينظرن الواحدة نحو األخرى 
بألم.. واحدة منهن، وكانت ترتدي عباءة.. كانت امرأة جميلة جدًا.. نظرت إلى الراهبتين 

قالت: ثم  أيضًا،  السوداء  العباءة  تعتمر  كانت  التي  الثالثة  والمرأة 
هابيل..  الحاج  على  بالسجن  حكم  الذي  ذوالنورين  آدم  القاضي  زوجة  هي  هذه   –
وكم�ا تعرف�ن ف�أن ه�ذا المدعو الحاج هابيل، قام هو وثالثة آخرين بذبح حبيبي 
آدم المح�روم ذات فج�ر ف�ي غرف�ة نوم�ه وعل�ى فراش�ه.. لكن ت�م إخراجه من 
الس�جن بالرش�اوى الت�ي جمعه�ا أصحابه ف�ي تجمعاتهم وأحزابه�م ودفعوها.. 
باسم  السجن  أودعوه  ثم  الشارع،  في  يمشي  كان  بريء  رجل  على  القبض  وألقوا 
الح�اج هابي�ل.. أم�ا ه�ذا المدع�و الحاج هابيل فقد قام مع مجموعة من الرجال 
بإغتي�ال القاض�ي.. زوج ه�ذه المرأة المس�كينة.. ثم اختطفوا ابنها.. كما أرس�ل 

المالك.. آدم  ابني  مع  بإغتيالي.  فقاموا  أعوانه  بعض 
نظ�رت الراهبت�ان إليه�ا برق�ة، أم�ا الم�رأة األخرى الت�ي تلبس العباءة أيضا فس�ألت 
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واضح: بتعاطف 
الزاهد..؟ حواء  الطيبة  أيتها  المرأة،  هذه  نساعد  أن  لنا  كيف   –

المؤمن..؟ حواء  صديقتي  يا  كيف  أعرف  ال   –
اسمها  التي  المرأة  فتوجهت  صمتتا،  لكنهما  تقوال شيئا،  أن  تحاوالن  الراهبتان  كانت 

باأللمانية: وسألتها  الشابة  الراهبة  إلى  قائلة  المؤمن  حواء 
شيئا..؟ تقول  أن  تود  بيرغمان  إيفا  األخت  هل   –

محنتها.. في  المرأة  هذه  نساعد  أن  يجب  نعم..   –
كي�ف..؟  –

ذلك.. نبحث  ان  يجب   –
منها. جئن  التي  الجهة  نحو  الممر  في  ماشيات  األربع  النساء  تحركت 

* * *

كان�ت المرأت�ان ف�ي الغرف�ة هادئتين. وبدا أن ح�واء ذوالنورين قد كفت عن البكاء، 
ب�ل وأكمل�ت حكايته�ا، ع�ن اغتصابها وتصوير المضاجعة معها من قبل المختطفين، ثم 
ابنها  صديق  من  زوجها  ثم  وآدم..  حواء  محل  صاحب  الش�اب  عش�يقها  مع  أحدهم  قتل 
قابي�ل العباس�ي بالق�وة، وع�ن انتح�ار ابنها آدم بعد أن رأى فيل�م فيديو اغتصابها.. وعن 

فيها. هم  التي  اللحظة  هذه  سوريا..إلى  إلى  هروبها 
صمت�ت إيف�ا س�ميث، وكان�ت مالمحه�ا تش�ي بأنه�ا تفكر في ما تود قول�ه، وأخيرا 
نظ�رت إل�ى ح�واء ذوالنوري�ن، وقال�ت بلهجة عاطفية، وبنبرة فيها ن�وع من التردد، لكن 
لي�س ت�ردد الخائ�ف وغي�ر الواثق من نفس�ه، وإنما تردد الروح المتس�امحة التي ال تريد 
تضايقه،  أو  تربكه  أو  تفاجئه  ال  كي  المقابل  على  وقراراتها،  وحلولها  نفسها،  تفرض  أن 
ب�ل م�ن أج�ل أن تمنح�ه الفرصة كي يس�اهم هو في اتخاذ الق�رار أيضًا، أنه التردد الذي 

المقابل: نحو  والتعاطف  الحنان  من  طبقات  يخفي 
إس�معيني ي�ا صديقت�ي ح�واء.. س�معت م�رة م�ن قال بأنن�ا إذا أخطأن�ا؛ فيجب   –
جميع  نفلس�ف  أن  نحاول  البش�ر  لكننا  جدًا..  ومتقنة  صحيحة  أخطاؤنا  تكون  أن 
أخطائن�ا.. أن�ا ال أري�د أن أحك�م على مس�يرة حياتك.. فم�ا عانيتِه يطهرك.. وال 
أدري ل�و كن�ت أن�ا مكان�ك كيف كنت س�أتصرف..؟ ل�ذا ال تنتظري مني حكما 
عل�ى حكايت�ك.. لك�ن يمكنن�ي أن أق�ول ل�ك: ثم�ة أناس رؤيته�م وحضورهم 
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يش�عرنا بالكآبة بل والتعاس�ة.. حتى نش�عر باإلختناق لمجرد حضورهم.. وحتى 
بالنكات أمامك.. والعك�س صحيح.. ثمة أناس مجرد رؤيتهم  ل�و كان�وا يلق�ون 
حتى  اإلنساني..  والتعاطف  والفرح..  بالسعادة  يمألك  وحضورهم  القلب..  تفتح 
ل�و كان�وا ف�ي منته�ى الحزن.. وأنت واحدة من الناس الذين رؤيتهم تبعث على 
معك..  أتفق  وأنا  أس�اعدك..  أن  نفس�ي  مع  قررت  فقد  لذا  والتعاطف..  الفرح.. 

سوريا.. تغادري  أن  بد  ال  معك..  أتفق  أنا  لوضعك..  حال  نجد  أن  بد  ال 
أغرورقت عينا حواء ذوالنورين بدموع العرفان والحب، وقالت بيأس أشبه بالتوسل:

سوريا..؟ أغادر  أن  لي  كيف  ستساعديني..؟  كيف  لكن   –
وقالت: عميق  تفكير  عالمات  وجهها  وعلى  قلياًل  سميث  إيفا  صمتت 

ما..؟ شيء  الشامي  آدم  المدعو  الرجل  هذا  وبين  بينك  جرى  هل  إسمعيني..   –
تقصدين..؟! ماذا   –

انتبهت  لكني  إليك..  بالرغبة  المليئة  ونظراته  بك..  الواضح  اهتمامه  الحظت  أنا   –
إل�ى أن�ه حينم�ا ع�اد، بع�د أن أوصل�ك إلى غرفتك، إلى عالم�ات الخيبة وعدم 
وعاد  مباشرة،  قناعه  ارتدى  إلينا  جلس  حينما  أنه  من  بالرغم  وجهه،  على  الرضا 

وجنتلمان.. مرحا، 
وقالت: مذنبة،  وكأنها  إليها  ذوالنورين  حواء  نظرت 

م�اذا أفع�ل ل�ه..؟ لق�د ح�اول معي.. وكاش�فني بإعجاب�ه الكبير ب�ي.. وأراد أن   –
يحص�ل عل�ّي.. لكن�ي ضبط�ت أعصابي.. وصددته لكن برقة وبش�كل مهذب.. 
لق�د كن�ت غاضب�ة من تصرفه.. فأنا لس�ت امرأة رخيصة.. يمكن الحصول علي 
به�ذه الس�هولة.. حاول�ت أن أص�رخ ب�ه.. أن أعبر عم�ا يجول في داخلي.. لكن 
عالقات  لديه  تعرفين  كما  فهو  أخافه  فأنا  ش�ّلني...  غامض  خوف  تملكني  فجأة 

البالد..  هذه  في  المسؤولين  مع  واسعة 
أعماقه،  نذل، وضيع في  إنه  إلى عدو..  بعنف.. ولم تحوليه  لم تصديه  أنك  جيد   –
الحكم  من  للكثير  باآلخرين،وحفظه  فيه  المبالغ  واهتمامه  ولباقته،  وسامته،  لكن 
واألمث�ال والمفاهي�م األخالقي�ة تغط�ي عل�ى أعماقه المعتم�ة؛ لذلك فأنه يخدع 
اآلخري�ن بس�هولة.. لك�ن ال تقلق�ي.. س�أتحدث مع صديقتي حواء س�فكوني.. 
يستطيع  أنه  أعرف  أنا  بنفسي..  سأحدثه  األمر  اقتضى  وإذا  بدورها..  تحدثه  وهي 
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شك.. بال  مساعدتنا 
علّي..؟ خطر  هذا  في  أليس  ممكن..؟  أهذا   –

سفكوني أوالً.. وإذا أقنعتها؛ فهي التي ستقوم بإقناعه.. السيما وأن  حواء  سأقنع   –
غامضة.. مصالح  مشتركة..  مصالح  لي  بدا  كما  بينهما 

ننجح..؟ أن  يمكن  أننا  تعتقدين  هل   –
مساعدتك.. سأحاول  بي..  وثقي  السبل..  بكل  سنحاول   –

تعانقها  أن  وأرادت  إيفا سميث،  تجاه  الحب  غامر من  بدفق  ذوالنورين  أحست حواء 
المفاجئ: بالسؤال  خجلها  ودارت  الخجل،  من  بشيء  أحست  لكنها 

عرف�ِت قصت�ي.. عرف�ت كيف أنا مثل قارب ترّجه أمواج  أن�ك  أقص�د  وأن�ت..؟   –
عنك..؟ فماذا  المتالطمة..  الحياة 

أنا..؟! عني  ماذا   –
أيضا.. عليك  أتعرف  أن  أحببت  قصتك..  أقصد..   –

وقالت: حزينة،  ابتسامة  سميث  إيفا  ابتسمت 
بقصتك،  تقاس  ال  مرة،  أحداث  من  فيها  ما  بكل  قصتي  عنك..  أختلف  ربما  أنا   –
المتالطمة،  الحياة  أمواج  ترّجه  قاربًا  لسُت  أنا  أنت..  واجهتها  التي  بالمآسي  وال 
يرس�و عل�ى الش�اطئ بس�هولة وخف�ة ويس�ر، وإنم�ا أن�ا س�فينة محمل�ة بالهموم 
الصغي�رة، ال يمكنه�ا أن تقت�رب م�ن الش�اطئ لترس�و، وإنما تلقي بمراس�يها في 
ع�رض البح�ر بعي�دًا عن�ه.. لذا فأنني برغم حياتي الباريس�ية تقليدية في حياتي.. 
يعرف  أحد  ال  باريس..؟  في  معي  ستعيشين  ربما  تستعجلي..  ال  لك..  سأحكيها 

األيام.. لنا  تخبئه  ما 
أمل.. شمعة  المعتمة  أعماقي  في  توقدين  إنك   –

حقا.. كذلك  أكون  أن  أتمنى   –
* * *

ف�ي المم�ر كان�ت أض�واء المصابي�ح ترتعش، وكأنها ش�معة تخب�و.. فجأة ُفتح باب 
المصع�د فانتش�رت بقع�ة ض�وء كبي�رة أم�ام الب�اب، لكن ال أحد خرج من�ه.. أغلق باب 
كانت  العتمة  في  الممر.  في  المصابيح  انطفأت  وهبوطه،  بوابتيه،  إنطباق  ومع  المصعد.. 

فيه. وتتالشى  الهواء  في  تتقافز  ألشباح  ظالل  الممر.  في  تتحرك  ظالل  هناك 
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8

يـوم مـن اأيــام الـمــديـنـة الم�صتبـاحـة

الطريق  وفي  بغداد،  ذوالنورين  حواء  فيه  غادرت  الذي  اليوم  في  أي  أيام،  أربعة  قبل   
كارثة  كان  ذوالنورين  آدم  زوجته  وابن  صديقه  إنتحار  قلقًا.  العباسي  قابيل  كان  البيت  إلى 
بأن  نفسه  مع  قرر  لذلك  المشئوم،  الخبر  بهذه  سيخبرها  كيف  يعرف  ال  فهو  عليه،  حلت 
فسيجيبها  ابنها؛  عن  سألته  ما  وإذا  يستطيع،  ما  أبعد  إلى  حصل  بما  إخبارها  مسألة  يؤجل 
في  لإلستمرار  حل  أفضل  هو  هذا  بأن  أحس  بعد..  منها  ينته  ولم  التدريبة،  دورته  في  بأنه 

غامض.  بانقباض  يشعر  كان  ذلك  برغم  لكنه  معها،  الممتع  وضعه 
حي�ن ل�م يجده�ا ف�ي الصال�ون خرج إلى الش�رفة المطل�ة على الحديق�ة الداخلية، 
فل�م يجده�ا هن�اك أيض�ًا.. ناداه�ا بأعل�ى صوت�ه ظن�ًأ من�ه أنها ف�ي غرفة الن�وم بالطابق 
أح�د  ال  لكن  بإسمها،  عاليا  صرخ  وأخيرا  عدة..  مرات  ناداها  أحد..  يجبه  فلم  األعلى، 
التي  الجانبية  الغرفة  إلى  دخل  أحدًا..  يجد  فلم  النوم،  غرفة  إلى  صاعدًا  ركض  يجيب.. 
تض�م مكت�ب زوجه�ا األول.. ن�زل مس�رعًا وقلق�ًا، والغضب يقبض على نفس�ه، ش�اتمًا 
إياه�ا ف�ي أعم�اق نفس�ه، متوع�دًا بتلقينه�ا درس�ًا ال تنس�اه، ك�ي ال تك�رر خروجها دون 
تتالطم  الغضب  بمش�اعر  أحس  مغلقًا.  فكان  النقال  بهاتفها  وتس�تأذنه..إتصل  تس�أله  أن 
أمواج�ًا ف�ي نفس�ه المس�تنفرة. خ�رج إل�ى ب�اب الدار وطلب مس�ؤول حمايته أن يس�أل 
أف�راد الحراس�ة عن�د رأس المنعط�ف إن كان�وا ق�د رأوه�ا خارجة. بع�د قليل عاد ليؤكد 
األس�واق  إلى  متجهة  وصعدته  تاكس�يا،  أوقفت  وأنها  ذهابه،  بعد  تخرج  رأوها  بأنهم   له 

التجارية. 
لكن  لحظة،  يس�تقر  ال  قفص..  في  ضبع  مثل  الصالون  في  يدور  العباس�ي  قابيل  ظل 
وأمر  السيارات  إحدى  وصعد  الشارع،  إلى  خرج  فجأة  الغضب.  من  محتقنا  صار  وجهه 
الحماية  أفراد  المنصور، وطلب من بعض  التجارية في  إلى جهة األسواق  بالتوجه  السائق 
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هناك. المحالت  في  عنها  للتفتيش  يذهبوا  أن 
* * *

من  إاّل  مقفرة  المنصور  شوارع  بالكوابيس..  مشحونة  ثقيلة  بعتمة  بغداد  يغطي  الليل 
المحالت  أقفلت  تطاردها.  الظالم  أشباح  وكأن  مسرعة،  وأخرى  فترة  بين  تمرق  سيارات 
خائفين،  اآلن  يبدون  الذي  الناس  غير  هم  الناس  وكأن  مكتظة  س�اعتين  قبل  كانت  التي 

معًا.  والموت  األمل  لهم  يحمل  الذي  الصباح  منتظرين  المعتمة  ببيوتهم  الئذين 
بوابة عريضة،  بقصر، ذي  أشبه  أنيق  بيت  نفسه، وفي إحدى صاالت  الوقت  في ذلك 
النحاس  من  صغيرة  الفتة  ثمة  حيث  العضالت،  مفتوال  مس�لحان،  حارس�ان  عندها  يقف 
اجتمع  الفني(،  واإلنتاج  لإلعالن  وأخوته  العباسي  قابيل  (شركة  عليها:  مكتوب  األصفر، 
قبالته  يجلس  وكان  كبيرة،  طاولة  حول  جالسين  العباسي  قابيل  بينهم  الرجال  من  خمسة 
رج�ل يظه�ر كثي�رًا عل�ى شاش�ة التلفزيون المحلية بإعتباره من رج�االت الحكم الجديد 
في البالد، بينما يتصدر الجلس�ة رجل ضئيل الجس�م، أش�قر الش�عر، وجهه أحمر، مليء 
بالنم�ش، عين�اه غائرت�ان ف�ي محجري�ن عميقي�ن وبجفنين كأن ال أه�داب لهما، وجنتاه 
علياًل،  ويبدو  بارزة،  صفر  أسنانه  وجهه،  جانبي  في  عميقين  تقعرين  تشّكالن  مطعوجتان 

واضحة.  وسلطة  هيبة  ذا  كان  لكنه  بظهره،  ملتصقة  بطنه  تبدو  تكاد  جدًا،  نحيل 
الضئيل  الرجل األشقر  لهم. فجأة، رفع  بالنسبة  أمورًا غاية في األهمية  يناقشون  كانوا 
الرجل  قال  أن  إلى  صامتين،  للحظات  ظلوا  س�يقوله.  لما  منتبهين  الجميع  فصمت  يده، 

وثقة: بحزم  لكن  بهدوء  الضئيل  األشقر 
اس�تطعتم  ما  لهم  „ وأعدوا  األنفال  س�ورة  في  جاء  الرحيم..  الرجمن  الله  بس�م   –
م�ن ق�وة وم�ن رب�اط الخي�ل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم ال 
تعلمونه�م الل�ه يعلمه�م „.. ص�دق الل�ه العظي�م.. وكما ترون فأن أعداء الله من 
الحكم  بمقاليد  اليوم  يمس�كون  المجوس  الفرس  وجواس�يس  األميركان  عمالء 
خافيًا  وليس  سنوات..  منذ  غّيهم  في  ماضون  وهم  األرض..  في  فسادًا  ويعيثيون 
بغداد  من  هنا..  من  أرسلناهم  سجينًا..  كان  حينما  معنا  تعاون  بعضهم  أن  عليكم 
بعد  وأرس�لناهم  الس�جون  من  بعضهم  أخرجنا  بل  وطهران..  لندن  إلى  العروبة 
ذاق  بعدما  ضدنا  انقلب  هؤالء  من  بعضًا  لكن  البطولي..  هروبهم  عن  مسرحيات 
يوجد  لذا  الوريد..  حبل  من  إليه  أقرب  أننا  يعرف  منهم  البعض  السلطة..  حالوة 
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والفرس  األميركان  خدمة  في  يتوانون  ال  لكنهم  جهة،  من  ودنا  يطلب  من  بينهم 
المج�وس.. أنت�م تعرف�ون أن هن�اك الكثير من كوادرنا في تنظيماتهم المختلفة.. 
في  وكما  أخرى...  بمسميات  لكن  جديد،  من  بالسلطة  نمسك  أن  في  نجحنا  لقد 
للضرورة  ذلك..  في  ضير  فال  المحظورات..  تبيح  الضرورات  الشرعية:  القاعدة 
أح�كام.. علين�ا تحم�ل تواجدنا بين ه�ؤالء الخنازير ذوي الذيول.. لكننا النريد 
الفترة..  هذه  خالل  الهوان  كأس  تجرع  علينا  أن  من  بالرغم  الحال..  يس�تمر  أن 
البالد..  على  يسيطر  من  بأننا  والداني،  للقاصي  واضح  هذا  إن  بل  تعرفون..  أنتم 
في  والشرف  النخوة  ذوي  من  رفاقنا  ببعض  نتصل  أن  علينا  بها..  يستهان  ال  قوتنا 
اإلشارة  ستصلكم  عليها..  اتفقنا  التي  الخطة  لعمل  والعسكرية..  األمنية  الجهات 
يظهر  والذي  العباس�ي  قابيل  يقابل  الذي  للرجل  (وأش�ار  هابيل  أبو  الرفيق  غدًا.. 
والجيش،  واالس�تخبارات  األمن  جهاز  اخترقنا  قد  بأننا  أوَضَح  التلفزيون(..  في 
ب�ل نح�ن ف�ي مكاتبه�م الخاص�ة.. لكنن�ا ننتظر س�اعة الصفر. إل�ى ذلك الوقت 
والش�رطة  األمن  أجهزة  في  وأنصارنا  رفاقنا  لنا  يس�هلها  التي  بعملياتنا  سنس�تمر 

غدًا.. ستصلكم  اإلشارة  عموما.  واإلستخبارات.. 
ق�ال ذل�ك ونه�ض، فنه�ض الجمي�ع. لم يلتف�ت ألحد منهم. عند ب�اب الصالة لف 
إلى  التفت  العينين..  سوى  وجهه  من  بعدها  يبرز  لم  بطريقة،  وأداره  أحمر،  بيشماغ  رأسه 

الصالة.. غادر  ثم  وجوههم.  إلى  ينظر  كان  وإنما  شيئا  يقل  لم  المجموعة.. 
من  بينهم  بالس�الح،  مدججين  رجال  عش�رة  من  أكثر  للبيت  األمامية  الباحة  في  كان 
يلبس مالبس عس�كرية رس�مية.. كانت س�يارات عدة، رس�مية وس�يارات تكس�ي، تنتظر 
عند الباب.. تحركت الس�يارات العس�كرية.. صعد هو إلى س�يارة تكس�ي.. تبعته شاحنة 
الشارع  في  صارت  وحينما  األمر،  أول  موكب  في  السيارات  تحركت  عادية..  وسيارات 
وغابت  المدينة.  لمركز  المعاكسة  الجهة  إلى  واتجهت  بينها.  ما  في  قلياًل  تباعدت  العام.. 

الظالم. عمق  في 
* * *

كان  منهم  كل  حيث  محددة،  أوقات  وفي  اآلخر،  إثر  واحد  المجتمعين  بقية  تس�لل 
العباسي  قابيل  سوى  يبق  لم  جاهزة.  سيارته  بأن  فيعرف  النقال،  جهازه  في  إشارة  يستلم 
اتصل  عليه.  ترتسم  باليأس  الممزوجة  الشرود  وعالمات  مرهقًا،  وجهه  كان  الصالة.  في 
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بهات�ف ح�واء ذوالنوري�ن فكان مقفاًل. راوده إحس�اس أش�به باليقين بأنه�ا ُأختطفت؛ردًا 
عل�ى قتله�م آلدم الم�ال، ال�ذي ألق�وا جثته قرب دار الح�اج هابيل. قام من مكانه وأخذ 
ي�ذرع الصال�ة جيئ�ة وذهاب�ًا. عاد إلى كرس�يه في الصال�ة وجلس. ضغط على زر جرس 
قابيل  له  فقال  له،  العسكرية  التحية  أدى  حمايته،  أفراد  عن  المسؤول  فدخل  أمامه،  متنقل 

العباسي:
اختطفوها. هذا ردهم على اختطافنا لهذا الذي كان اسمه آدم المال،  أنهم  الظاهر   –

ذوالنورين.. آدم  قتله  الذي 
أخب�ار مؤك�دة عنه�ا.. نح�ن غي�ر متأكدين بالكامل من أنها  ال  اآلن  س�يدي..إلى   –
األسواق  نحو  واتجهت  التكسي  صعدت  أنها  إلى  تشير  معلوماتنا  كل  ُأختطفت.. 
التجاري�ة، لك�ن أي�ن اختف�ت بع�د ذلك.. ال أحد يعرف..؟ ربما علينا أن نرس�ل 
وهم  الس�يما  اإلنتقامي..  ردهم  نس�تبعد  ال  أن  علينا  خيوطنا..؟  لبعض  صورتها 
يعرفونه�ا ش�خصيا.. فق�د س�لمتهم الفدي�ة.. ولديهم معلوم�ات كافية عنها وعن 

حركتها..
نظ�ر قابي�ل العباس�ي إل�ى رئي�س أفراد حمايته وعلى وجهه عالم�ات اإلتفاق مع ما 
تعب  ونبرة  فقال  صورتها،  إرسال  يستحسن  لم  لكنه  ذهنه،  في  يجول  ما  يؤكد  فهو  قال؛ 

صوته: في  واضح 
حتى  الكالم..  من  تعبت  لقد  إسمع..  جيدة..  فكرة  أنها  أعتقد  ال  ال..  صورتها..   –
أو كأن هناك داخل  أن صوتي صار يضجرني.. أحس بعقارب داخل جمجمتي.. 
جمجمتي أفاعَي تلتف في عقدة مسمومة...إسمع.. أجبني بصراحة.. ألم تراودك 

ابنها..؟ بإنتحار  عرفت  بأنها  خاطرة  لحظة 
بتوتر: فقال  ذهنه،  على  األمر  هذا  يطرأ  لم  ارتبك.  الحماية.  مسؤول  بهت 

تعرف..؟ أن  لها  أين  من  مستحيل..   –
اإلختطاف.. إحتمال  سوى  يبق  لم  إذن،   –

سيدي.. كذلك  وهو   –
علين�ا أن ال نمنحه�م الفرص�ة.. غ�دًا.. فج�رًا.. أري�د خمس نس�اء.. يتم جلبهن   –
عليهم  اعترف  الذين  األشخاص  أسماء  عن  كاملة  معلومات  وأريد  الكرادة..  من 

الرئيسة..  بالخطة  عالقة  له  ليس  وهذا  المال..  آدم  صاحبهم 
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سيدي.. أمرك   –
فانقلوها للدفن في  ذوالنورين  آدم  جثة  أم�ا  الجث�ث..  جمي�ع  ادفن�وا  ذل�ك  بع�د   –

مفهوم..؟ مقابرنا.. 
ننفذ كل ش�يء.. حينما تس�تيقظ صباحًا  بأننا س�وف  مفهوم س�يدي.. كن مرتاحًا   –

أنجز.. قد  شيء  كل  أن  ستجد 
البيت.. إلى  لنذهب  إذن..   –

جاهزين.. ونكون  لحظات  سيدي..  أمرك   –
يديه  بين  رأس�ه  أخذ  وحيدًا.  العباس�ي  قابيل  بقي  وانصرف.  العس�كرية.  التحية  أدى 

وتعب. بحيرة  مفكرًا 
* * *

فز قابيل العباسي على أصوات تفجيرات هزت مدينة بغداد. فتح عينيه وهو في حالة 
إلى  نظر  بدقائق..  صباحا  السابعة  تجاوزت  أنها  فرأى  المنضدية  الساعة  إلى  نظر  ذهول. 
بيجاما  في  وهو  مسرعا  نهض  فائت.  إتصال  أي  يجد  فلم  لرأسه؛  المجاور  النقال  الهاتف 
مس�ؤول  العريضة  الصالة  نافذة  خالل  من  فرأى  مس�رعا،  الصالة  إلى  الدرج  هبط  النوم. 
وبيده  الباب  فاتحا  إليه،  هو  خرج  الباب  يطرق  أن  وقبل  الدار.  داخل  إلى  يتوجه  الحماية 

وسأله: النقال،  الهاتف 
التفجيرات..؟ هذه  ما   –

سيدي.. بالتأكيد  المجاهدين  األبطال  عمليات  إحدى  إنها   –
ال..  –

ال..؟ كيف   –
رقمًا،  وطلب  النقال  الهاتف  أخذ  الذي  سيده  جواب  مستغربًا  الحماية  مسؤول  سأل 

اآلخر..: الطرف  في  شخص  مع  حواره  بدأ  ثم 
أحد كما كان االتفاق مساء أمس.. فما معنى  بي  يتصل  لم  سيدي..  الخير  صباح   –

التفجيرات..؟ هذه 
ظ�ل صامت�ا للحظ�ات، إذ كان يس�مع ج�واب الش�خص عل�ى الط�رف اآلخر، بينما 
ظل مس�ؤول الحماية ينظر إليه بإعجاب مش�بوب بتوتر وكأنه يش�اركه اإلس�تماع لجواب 
وعلى  إتصاله  أنهى  قليلة  لحظات  بعد  ياسيدي.  بكلمة  سيده  ناداه  الذي  اآلخر  المسؤول 
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بتهكم: وقال  ساخرة،  بعصبية  مصحوب  استرخاء  وجهه 
تنظيماتنا  من  طرف  ألّي  دخل  ال  واإليرانيين..  الحكومة  صنع  من  التفجيرات  هذه   –
به�ا.. كن�ا نري�د إج�راء عملية.. لكن المعلومات وصل�ت بتأجيلها.. فقد علمت 
الس�لطة..  على  المتكالبين  القش�امر  هؤالء  بين  وخالفات  أزمة  هناك  بأن  القيادة 
نحوها. ال ضير.  ليوجه اإلعالم  بالتفجيرات؛  يقومون  الخالفات  تشتد  كلما  وهم 

وأنتم.. بالمرصاد..  لهم  نحن  مجانًا.  اإلعالمي  رصيدنا  من  يزيدون  هم 
س�يدي.. بالنس�بة ألوام�رك مس�اء أم�س.. عمليتن�ا ُأنج�زت بنج�اح.. لكنن�ا ل�م   –
قاومتا  لكنهما  أخريين  إثنتين  مع  وحاولنا  نس�اء..  ثالث  إختطاف  س�وى  نس�تطع 
وبدأت�ا بالص�راخ فأطلقن�ا عليهما الرصاص.. النس�اء المختطفات موجودات في 

الشركة..
سأل: ثم  ساهمة،  نظرة  إليه  العباسي  قابيل  نظر 

قتلتموهما..؟ حينما  لكم  أحد  ينتبه  ألم   –
الفخر: من  شيء  فيها  بنبرة  منتصبا،  يقف  وهو  الحماية  مسؤول  أجاب 

الخضروات..  وبعض  الخبز  تحمالن  كانتا  مبكرا..إثنتان  الوقت  كان  سيدي..  ال   –
والثالثة يبدو أنها موظفة.. أما المرأتان اللتان قتلناهما فإحداهما موظفة واألخرى 

جامعية.... طالبة  يبدو  كما 
مراوغة: بطريقة  سأل  ثم  للحظات،  العباسي  قابيل  صمت 

شابات..؟ هن  هل   –
وقال: قصد  من  السؤال  وراء  ما  إلداركه  الحماية  مسؤول  ابتسم 

واألربعين.. الثالثين  بين  ما  وإثنتان  العشرينات..  منتصف  في  واحدة   –
جميالت..؟  –

ليستا  لكنهما  حلوتان  واإلثنتان  صفوية..  جدًا..  جميلة  الشابة  وهي  الموظفة   –
الشابة.. كالموظفة 

أراهن.. أن  إلى  تمسوهن  ال  طيب..   –
سيدي.. أمرك  دون  ذلك  على  يجرؤ  أحد  ال  سيدي..  أمرك   –

الفطور.. لي  جهزوا  اآلن..   –
به.. أخبرك  أن  أود  أمر  هناك  لكن  سيدي..  أمرك   –
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سائاًل: فتوقف  بالدخول  يهم  العباسي  قابيل  كان 
هو..؟ ما   –

ابنها.. انتحار  بخبر  عرفت  ربما  حواء  الست  زوجتك  أن  من  اليوم  عرفت   –
عال: بصوت  وصرخ  العباسي  قابيل  وجه  على  الرعب  عالمات  ارتسمت 

عرفت..؟ كيف  تقول..؟  ماذا  ماذا..؟   –
مرتبكا: وقال  سيده،  فعل  لرد  الحماية  مسؤول  فوجئ 

الحادث  بعد  بحضرتك  أمس  صب�اح  اتصل  الش�ركة،  ف�ي  الحماي�ة  أف�راد  أح�د   –
بكلمة.. الحادث  على  تعلق  لم  إنك  ويقول  أنا..  أخبرك  أن  قبل  مباشرة.. 

بعصبية: العباسي  قابيل  فقال 
هاتوه.. الشخص..  هذا  أين  أحد..  بي  يتصل  لم   –

حاض�ر س�يدي.. ه�و غي�ر متأكد.. لكنه اس�تغرب أنك ل�م تعلق على الحادث..   –
على  كان  من  هناك  بأن  متأكد  ألنه  له..  واس�تمعت  الخط  فتحت  من  هي  وربما 

حضرتك.. خط 
كلماته: على  ضاغطا  العباسي  قابيل  فقال 

أغّير  حتى  انتظرني  الشركة..  إلى  اآلن  سنذهب  أحد..  بي  يتصل  لم  إنه  قلت   –
مالبسي..

بين  متالحقة  تأتي  التفجيرات  أصوات  كانت  بينما  البيت..  داخل  إلى  مسرعا  ودخل 
وبعيدة. قريبة  مناطق  من  وأخرى  فترة 
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9

رجــل بـ�صنابك حــ�صـان

نفس�يًا،  مرتاحة  كانت  مباش�رة.  غرفتها  إلى  رجعت  أن  بعد  ذوالنورين  حواء  تنم  لم 
لكن�ه ارتي�اح مش�وب بقل�ق خف�ي، فثمة ش�يء ما يقلقها، والغري�ب أن مصدر هذا القلق 
إيفا س�ميث لها في الخروج من س�وريا. وحين آوت إلى فراش�ها لم  هو ثقتها بمس�اعدة 
مكتبة  من  اش�ترتها  التي  (البريء(  رواية  بقراءة  نفس�ها  تداري  فأخذت  أبدًا،  النعاس  يأتها 

للتنزه. هابيل  والرضيع  الكرخي  حواء  مع  خرجت  حينما  (ميسلون( 
سميث،  إيفا  شخصية  حول  جديدة  أسئلة  تواجه  نفسها  وجدت  جانبًا.  الكتاب  ألقت 
الروايات  بطالت  تشبه  واقعية،  غير  كشخصية  تبدو  بأنها  نفسها،  مع  فكرت  تراها..؟  من 
الرومانس�ية.. ام�رأة فاضل�ة كم�ا يب�دو، لكنه�ا تم�ارس فضيلته�ا بتواضع كبي�ر من دون 
استعراض للتواضع والتلقائية، فهي هكذا دونما تصنع.. لكنها أيضًا امرأة غريبة األطوار.. 
ألي�س ن�ادرًا أن تطي�ر ام�رأة من باريس، تارك�ة زوجًا وطفلين،على إثر إتصال هاتفي بأن 
النفوس  ذوو  إال  يفعل ذلك  معها..؟ ال  تتحدث  أن  تريد  وأنها  االنتحار  صديقتها حاولت 
مساعدتي  نفسها،  مع  تقرر  بل  علّي،  تعرض  هي  وها  الطيبة..  الكبيرة  والقلوب  العظيمة 
بأن تتحدث مع صديقتها حواء سفكوني وإذا لزم األمر ستتحدث مع آدم الشامي نفسه..؟ 
لم�اذا..؟ م�ا ال�ذي يدفعه�ا إل�ى ذلك..؟ لماذا تتعهد بمس�اعدتي ونحن ل�م نتعارف إاّل 
كل  وراء  ما  غاية  هناك  أليس  هذا..؟  عالمنا  في  الس�مو  بهذا  بش�ر  أيوجد  يومين..؟.  منذ 
هذا..؟.. كانت حواء ذوالنورين تسأل نفسها، وكان ألسئلتها صوت واضح ورخيم، لكنه 
صوت في األعماق. لم تقرأ مقدمة المترجم للرواية اإليطالية وإنما بدأت بالنص الروائي 
األول  الفصل  في  الرواية  بطل  اعترافات  مع  تنسجم  نفسها  وجدت  أنها  وبرغم  مباشرة. 
له،  حبها  مستغال  الشك،  دوامة  في  الجميلة  زوجته  يترك  لعوب،  زوج  وهو  الرواية،  من 
بها  اش�تد  أن  بعد  الس�يما  الفاتنة،  لزوجته  نفس�ه  يكرس  أن  ويقرر  لرش�ده  يثوب  وحينما 
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تكاثرت  بحقها  أخطاءه  وأن  مرارًا،  خانها  بأنه  إلدراكه  أمامها  كبير  بذنب  شاعرًا  المرض، 
وأنها  هو،  يعترف  كما  القسوة  منتهى  في  كانت  لها  وإهانته  بعض،  فوق  بعضها  وتكدست 
كانت  كبرياءها  لكّن  تتألم،  كانت  وأنها  الحميمات،  لها مع صديقاتها  تعرف خيانته  كانت 
الصحوة  بهذه  سعيدًا  هو  وكان  التسامح..  بنعمة  عليه  تغدق  وكانت  بل  للصمت،  تدفعها 
المتأخرة، والمشاعر الجديدة التي تجتاحه، لكن تأتيه ضربة من حيث ال يدري، إذ تخبره 

شهور. منذ  هجرها  قد  كان  أنه  علما  حامل،  زوجته  بأن  أمه 
انه�ت ح�واء ذوالنوري�ن هذا الفصل من رواية (البريء( لإليطالي غابريلي دانونزيو، 
بإيفا س�ميث  تفكر الش�عوريا  نفس�ها  إذ وجدت  القراءة،  مواصلة  في  الرغبة  فارقتها  لكن 

أخرى.  مرة 
األس�ئلة،  تقلب  وهي  األولى،  الصباح  حتى س�اعات  س�اهرة  ذوالنورين  حواء  ظلت 
النعاس  دوامة  ابتلعتها  األسئلة،  لجة  في  تغوص  هي  وبينما  شافيًا،  جوابًا  تجد  وال  ذاتها، 

القاع. إلى  وسحبتها 
* * *

الحب  في  أقع  بأني  ممكن  هذا  هل  دهاني..؟  ماذا  نظرة..؟  أول  من  الحب  هو  هل   
بنفسي كأي مراهق  السيطرة على نفسي أللقي  أفقد  بأني  من أول نظرة..؟ هل هذا ممكن 
أكاد  فأنا  الجنس،  من  محرومًا  لسُت  معي..؟  يجري  الذي  ما  األربعين..؟  في  امرأة  على 
وكأني  العراقية  هذه  مع  هكذا  أتصرف  فلماذا  مختلفات،  ونساء  فتيات  ومع  يوميا  أمارسه 
ل�م أضاج�ع ام�رأة ف�ي حيات�ي..؟ ثم.. من هي حتى تصدني بهذه الطريقة التي أخجلتني 
مندفعًا  نفس�ي  وجدت  لقد  معذور..  أنا  أمامها..؟  متهور  مراهق  كأي  بالذنب  وأش�عرتني 
لذلك  أمرًا شبه مستحيل..  يصير  التعقل  فأن  ينتعظ  حينما  صاحبي  أن  أعرف  وأنا  نحوها، 
نعم..  منه..  ثرثرة ولغوًا ال طائل  التعقل، والعيب، واألخالق يصبح مجرد  فالحديث عن 
ثم  أنا؟  وليس  يقرر  الذي  وهو  ينتعظ،  حينما  قضيبي  في  عقلي  جيدًا..  نفس�ي  أعرف  أنا 
م�ا ال�ذي ج�رى ل�ي ه�ذه الليلة؟ أنا ع�ادة أفّضل اإلصغاء على الكالم، فهو الذي يضفي 
الش�خص  منصب  كان  مهما  باحترام  معي  التعامل  على  المقابل  تجبر  ورزانة  مهابة  علّي 
المقاب�ل ف�ي الجلس�ة؛ فلم�اذا صرت مثل المهرج أضح�ك لكل كلمة، وأكاد أطير فرحًا 
ل�كل إبتس�امة منه�ا..؟ ب�ل لق�د وافق�ت على بعض اآلراء التي ع�ادة أنا ال أتفق معها! و 
امرأة؟  أجل  من  هذا  أكل  المعجبين؛  بعض  عن  باحثا  المواعظ  يرسل  خطيب  مثل  صرت 
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في  بكرمي  يحظوا  لكي  المس�ؤولين؛  كبار  يتملقني  الذي  الش�امي  آدم  أنا  أكون  أن  أيعقل 
الجميالت  النساء  هؤالء  بكل  المحاط  أنا  الخاصة،  جلساتهم  إلى  الفتيات  بعض  إرسال 
م�ن مختل�ف األعم�ار والجنس�يات.. فكي�ف أنا آدم الش�امي، أجدني ألهث مادًا لس�اني 

كافيا..؟! اهتمامًا  تعيرني  ال  امرأة  وخلف  أمام  راكضا  ذيلي  وهاّزا  كالكلب 
التلفزيون،  شاش�ة  أمام  جناحه  في  الس�هرة  مالبس  بكامل  جالس�ًا  الش�امي  آدم  كان 
وأمام�ه طاول�ة فضي�ة متنقل�ة، عليها قنينة من ش�راب (الجن( قد ُش�رب ما يقارب ثلثها، 
وصح�ن م�ن ش�رائح الخي�ار والطماطم والجبن، وكأس مليئ�ة بعصير الليمون، وصحن 
بهذه األسئلة  نفسه  يواجه  أنه كان  الرغم من  المالحة. وعلى  المكسرات  فيه بعض  بلوري 
من  عليه  طرأ  مما  مس�تغربًا  كان  أنه  س�وى  جرى،  مما  مس�تاًء  يكن  لم  أنه  إال  الصريحة، 
أمام جمالها  برهبة وبفرح خفي  يشعر  ذوالنورين وهو  التقى حواء  أن  منذ  نفسية  تحوالت 
ويبث  بالفرح،  يش�عره  نفس�ه؛  إنتقاد  خالل  من  ولو  حتى  فيها،  التفكير  فمجرد  وأنوثتها؛ 

اللذيذة. المشاعر  من  دفقًا  نفسه  في 
فج�أة س�مع طرق�ًا عل�ى الباب. وضع كأس�ه عل�ى الطاولة الفضي�ة المتنقلة، وصاح 

بالطارق:
أدخل.. تفضل..   –

في  األمن  مس�ؤولي  أحد  كان  وجهه.  على  الدهش�ة  عالمات  فارتس�مت  الباب،  ُفتح 
رآه  حينما  له  الرجل  ابتسم  به.  المباشرة  عالقتهم  والذين  الفندق  في  الموجودة  المطاعم 

اإلعتذار: من  شيء  فيها  بنبرة  وقال  شراب(الجن(،  من  قنينة  وأمامه 
راحتك..  وقت  في  فأنت  ليلتك..  عليك  أعّكر  أن  أريد  ال  آدم..  أستاذ  عفوًا   –

علمًا.. به  أحيط  أن  وأردت  وغامض..  غريب  ما  شيء  حدث  لكن 
مستغربًا: وسأل  بالكامل،  الشامي  آدم  إليه  انتبه 

حدث..؟! ماذا   –
قال: ثم  قلياًل،  األمن  مسؤول  صمت 

فتاة خليجية كانت مع رجل أسمر طويل القامة.. في المطعم اإليطالي  تتذكر  هل   –
الليلة..؟ ضيوفك  مع  حضرتك  كنت  حيث 

قال: ثم  مستذكرًا،  لثوان  الشامي  آدم  صمت 
لها..؟ ما  أتذكرها..  نعم..   –
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معها..؟ كان  الذي  الرجل  تتذكر  هل  أقصد   –
له..؟ ما  أذكره..  نعم..   –

ضيوفك.. مع  حضرتك  خرجت  بعدما  آخر  رجل  مع  تشاجر  لقد   –
تشاجر..؟  –

كاد.. لكن  باأليدي..  والتشابك  الضرب  إلى  األمر  يصل  لم  يعني   –
باألمر..؟ تخبروني  لم  ولماذا  تشاجر..؟  من  ومع  تشاجر..؟  لماذ   –

دقائق..  بعد  األمر  تهدئة  تّمت  أي  والضرب..  التش�ابك  إلى  األمر  يصل  لم   –
فهمنا  ولقد  المطعم..  الخليجية  الفتاة  مع  الرجل  هذا  غادر  عندما  التوتر  وانتهى 
كثيرًا،  ش�رب  قد  كان  إيطالي،  وهو  اآلخر،  الرجل  بأن  بينهما  الش�جار  خالل  من 
ث�م أخ�ذ ينظ�ر إل�ى الفت�اة الخليجية التي تبدو أنها أعجبته.. فما كان من مرافقها 
الطريقة  بهذه  الفتاة  إلى  النظر  الرجل اإليطالي عن سبب  القامة إال أن سأل  طويل 
لم  كله  الش�جار  لكن  األمر..  تطور  وهكذا  يعجبه..  لم  الرد  أن  ويبدو  الوقحة.. 
منه  الفتاة  بسرعة عندما طلبت  انتهى  قلت لحضرتك،  دقائق.. وكما  يستمر سوى 

المطعم.. وغادرا  فطاوعها..  يغادرا..  أن 
كان آدم الش�امي يري�د زب�دة ال�كالم.. لذل�ك كانت نظراته تش�ير للمقابل بأن ينتهي 
م�ن كالم�ه، وحينم�ا وج�د أن مس�ؤول األم�ن يطيل القصة ليضفي على نفس�ه ش�يئا من 

قائاًل: قاطعه  اإلهتمام، 
إذن.. انتهى كل شيء بسالم.. هذه األشياء تحصل بين فترة وأخرى.. فما الغريب   –

كله..؟ هذا  في  والغامض 
سرًا: يذيع  وكأنه  قال  ثم  لثوان،  األمن  مسؤول  صمت   –

قدماه..  –
قدماه..؟! بها  ما  قدماه..؟   –

حذاًء عاديًا.. كان الحذاء مربع الشكل أو دائريا قلياًل، أشبه بسنابك  يلبس  يكن  لم   –
حصان..
ماذا..؟!  –

الضخمة  والجثة  الطويلة..  القامة  فهذه  لذلك..  أنا  انتبهت  لقد  لك..  أقسم  نعم..   –
صغيرتين.. مدورتين  قدمين  على  ترتكز  كانت  كعمالق.. 
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صم�ت آدم الش�امي للحظ�ات، وه�و يح�اول أن يتخي�ل األمر، ويجد له تفس�يرًا في 
قال: ثم  نفسه، 

الليلة..؟ شيئا  شربت  هل  جيدًا..؟  األمر  تر  لم  ربما  واهم..؟  أنت  ربما   –
وإنما  مس�موح..  غير  فهذا  الواجب..  خالل  نش�رب  ال  بأننا  س�يدي  تعرف  أنت   –
بع�ده.. وأن�ا ش�خصيا ال أش�رب ق�ط.. كم�ا أن البح�ث عن العالم�ات المميزة 

مهماتنا.. أولى  ومن  بل  العادية..  مهمتاتنا  من  هي  لألشخاص 
األمر..؟ في  ما  واآلن..   –

فقال  ذلك،  يبدي  ال  أن  حاول  لكنه  قليال،  واإلحباط  باإلرتباك  األمن  مسؤول  أحس 
مبتسمًا:

به.. أعلمك  أن  مجرد  باألمر..  أخبرك  أن  وددت  شيء..  ال   –
الطفولة..  منذ  معاقًا  الرجل  يكون  فقد  وغامضًا..  غريبًا  شيئا  األمر  في  أجد  ال  أنا   –
أصب  هل  لك..  ش�كرًا  حال  أي  على  قدمه..  طبيعة  حس�ب  طبيًا  حذاًء  ويلبس 

كأسًا..؟ لك 
ل�ي  اس�مح  واآلن،  أش�رب..  ال  أن�ي  كم�ا  س�يدي..  الواج�ب  عل�ى  ش�كر  ال   –

باإلنصراف..
تفضل..  –

خير.. على  تصبح   –
خير. على  وتصبح  السالمة..  مع   –

حاول  خلفه.  الباب  أغلق  أن  إلى  تشيعه  الشامي  آدم  ونظرات  األمن  مسؤول  خرج 
الذي دخل معها  القامة  الخليجية والرجل طويل  للفتاة  للحظات أن يستذكر مشهد رؤيته 
مع  ابتسم  االستغراب..  يثير  ما  هيئته  أو  مشيته  في  يجد  لم  لكنه  طاولتهم،  أمام  من  ومرا 
رأيه  وغير  ارتبك،  لكنه  أخرى،  لغاية  جاء  هذا  األمن  مسؤول  بأن  نفسه  مع  فكر  نفسه.. 
ف�ي اللحظ�ة األخي�رة؛ فاختل�ق هذه القص�ة التافهة عن قدمي الرجل طويل القامة اللتين 
وهو  يش�رب،  ال  بأنه  يقول  األمن  مس�ؤول  أن  نفس�ه  مع  فكر  الحصان..  حدوة  تش�بهان 
ذهنه  تعطل  وكأنما  بشيء،  يفكر  أن  دون  لثوان  صمت  يشرب..  ال  بمن  يثق  ال  شخصيًا 
ع�ن التفكي�ر لث�وان.. م�د يده ليأخذ كأس�ه ثانية.. ارتش�ف ش�يئا منه، ث�م مد يده لكأس 
بس�ريان  أحس  بهدوء..  ليقضمها  الخيار  من  قطعة  أخذ  أيضا..  منه  رش�فة  فأخذ  العصير 
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ذوالنورين  حواء  في  يفكر  نفسه  وجد  لحظات  بعد  كيانه..  في  يسري  الدفء  من  مجدد 
أخرى. مرة 

إذ  ذوالنورين،  حواء  يخص  ما  في  الشامي  آدم  ذهن  على  والخواطر  األسئلة  إنهمرت 
تقريبًا،  كلها  الس�هرة  صديقتها  ومع  معها  قضى  أنه  من  الرغم  على  بأنه  نفس�ه،  يس�أل  بدأ 
ولم  الوقت،  بعض  لقضاء  الش�ام  إلى  جاءت  أنها  س�وى  ش�يء،  أي  عنها  يعرف  لم  لكنه 
يفه�م منه�ا ه�ل ه�ي هارب�ة من الس�لطة الجديدة في العراق كحال عش�رات األلوف من 
العراقيين الذين كانوا مرتبطين بالنظام السابق أو اإلقتتال الطائفي، أم هي جاءت للسياحة 
للراحة واإلس�تجمام،  الش�ام  إلى  يأتون  الذين  الجديدة  الس�لطة  أبناء  فقط كحال  والراحة 
لإلس�تمتاع  وس�يلة  أية  يجدون  ال  والتي  المكتنزة  بأموالهم  واإلس�تمتاع  أحبتهم،  وللقاء 
أعتقد  ملفت،وال  بش�كل  أنيقة  لكنها  الجاه،  ذوي  من  يبدو  كما  إنها  بالدهم..؟  في  فيها 
يأتون  وال  المحجبات،  من  نسائهم  معظم  فهؤالء  الجديدة،  بالسلطة  عالقة  لهم  ممن  أنها 
إلى  أو  زينب،  الس�يدة  منطقة  إلى  يذهبون  وإنما  الفاخرة،  األماكن  هذه  مثل  في  للس�كن 
أو  البرامكة  منطقة  أو  برزة  منازل  في  س�كنية  ش�ققا  يس�تأجرون  منهم  واألغنياء  جرمانا، 
بغيره..؟  قياس�ا  اإليجار  الغالي  الفندق  هذا  في  الس�كن  اختارت  هي  بينما  الدين..  ركن 
ث�م لم�اذا ه�ي وحده�ا..؟ أيكون أنها تنتظر أحدًا ما..؟ زوجًا أو عش�يقًا..؟ لكنها طوال 
الس�هرة لم تتحدث أي ش�يء عن نفس�ها، وحتى حواء س�فكوني لم تعرف عنها الكثير.. 
ث�م م�ا ال�ذي ألق�ى بها على هذه اللبنانية المتفرنس�ة إيفا س�ميث؟ أترى تعرفان بعضهما 
من�ذ زم�ان أم تعارفت�ا هن�ا ف�ي الفندق..؟ ال.. يبدو أن عالقتهم�ا قوية، وهذا يعني أنهما 
تعرف�ان بعضهم�ا قب�ل مجيئهم�ا إل�ى الفندق..؟ لكن كي�ف؟ عمومًا علّي أن أتقرب منها 
بلط�ف؛ ك�ي التف�زع وتنف�ر من�ي..؟ علّي أن أكون أكث�ر رزانة كي أنال إعجابها. بالتأكيد 

الصباح..؟! يأتي  متى  لكن  الفطور.  مائدة  على  غدًا  سأراها 
تشنج  عالمات  ارتسمت  واحدة.  جرعة  في  وارتشفه  الكحول،  من  شيئا  لنفسه  صب 

منه. ليرتشف  الليمون  كأس  إلى  مسرعا  يده  فمد  الكحول.  شدة  من  وجهه  على 
* * *

طويلة،  لفترة  لها  روته  بما  تفكر  سميث  إيفا  بقيت  ذوالنورين  حواء  غادرت  أن  بعد 
ث�م ق�ررت الن�وم. أطف�أت المصب�اح المركزي ف�ي الغرفة، معتمدة على إن�ارة المصباح 
برجفة  أحس�ت  الباب.  على  وحذرًا  خفيفًا  طرقًا  س�معت  فجأة  للقراءة.  الخاص  الجانبي 
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لكن  األحوال،  كل  في  ذوالنورين  حواء  ليس  الطارق  بأن  حدست  كيانها.  كل  في  تسري 
تراه..؟  من  ما 

نحو  أصابعها  أطراف  على  مشت  وإنما  نعاًل،  تلبس  لم  سريرها.  من  بهدوء  نهضت 
الب�اب. وم�ن العي�ن الس�حرية الت�ي تتوس�ط الباب نظ�رت بحذر إلى الط�ارق، فارتدت 
إلى  ينظرن  كن  الباب.  عند  األربع  النس�اء  كانت  لقد  المفاجأة.  من  تش�هق  وهي  مرعوبا، 
جانب�ي المم�ر. طرق�ن طرق�ة خفيف�ة أخ�رى، إال أن إيفا س�ميث لم تتح�رك من مكانها، 
الباب. ولكن  الس�احرة وس�ط  العين  النظر من خالل  تكرر محاولتها  أن  تس�تطع  ولم  بل 
م�ا أن س�معت وق�ع خطواته�ن وه�ن يبتع�دن ف�ي الممر؛ حتى تج�رأت للنظر من العين 
يمش�ين  وهن  فلمحت ظاللهن  جانبي،  بش�كل  تنظر  وصارت  أحدًا،  تجد  فلم  الس�احرة، 
تنفس�ها، فوضعت  بانقباض وتش�نج في صدرها، وبصعوبة  الممر. أحس�ت  مبتعدات في 
إلى  رجعت  المسيحية.  الطريقة  على  يصلي  من  حركة  يدها  وحركت  صدرها.  على  يدها 
تعرفه  ما  كل  تردد  وهي  الجانبي  النور  مصباح  وأطفأت  الفراش  تحت  دخلت  س�ريرها. 

إنجيلية. صلوات  من 
* * *

الرده�ة العام�ة الكبي�رة خالية تمامًا، والكراس�ي مقلوب�ة على الطاوالت. ثمة موظفة 
حارسان  كان  الفندق  بوابة  من  الشارع  جهة  وفي  اإلستعالمات،  مكتب  في  تجلس  خفيرة 

المدنية.  بمالبسهما  يقفان  الفندق  إلدارة  تابعان 
خطى  وقع  س�معت  حينما  الجانبية  الممرات  أحد  إلى  اإلس�تعالمات  موظفة  التفتت 
نس�وي  حذاء  خطى  وقع  ليس  حتى  أو  بش�رية،  أقدام  خطى  بصوت  ليس�ت  طبيعية،  غير 
فجأة،  الغريب.  الصوت  منه  الذي جاء  الممر  في  أحد  يكن  لم  العالية.  الكعوب  من ذوي 
خف�ت الض�وء ف�ي ذل�ك المرر، وُفتح باب المصعد. التفتت نحو جهة المصعد فلمحت 
رج�اًل طوي�ل القام�ة خ�رج م�ن المصعد واتجه إلى مم�ر جانبي يتقاطع داخليا مع الممر 
ال�ذي في�ه المصع�د. وحي�ن عادت اإلضاءة إل�ى قوتها الطبيعية أدركت أن الصوت يأتي 
م�ن خط�وات الرج�ل، وحينم�ا نظ�رت إلى قدميه من بعيد راعها أنه ال يلبس حذاء، وأنه 
ي�كاد يك�ون ب�ال قدمي�ن.. راودها ش�عور غامض بأنها ربما تحلم.. نهضت عن كرس�يها 
المكتب  تركت  بش�رية.  غير  خطى  وقع  من  س�معت  وما  رأت  مما  وتتأكد  خلفة  لتمضي 
وتتبعت�ه، لكن�ه الت�ف مختفي�ا ف�ي الممر المتقاطع. حين وصلت التقاطع، لم تجد له أثرًا 
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عل�ى الرغ�م م�ن أن المم�ر طوي�ل ج�دًا، كما أنها لم تس�مع فت�ح أو إغالق أي باب في 
المم�ر. أحس�ت بش�عور غري�ب ه�و مزي�ج من الخوف والرهبة والس�خرية م�ن النفس. 
حينم�ا وصل�ت مكت�ب االس�تعالمات ل�م تأتها الرغبة في الجلوس وحي�دة، لكنها أيضا 
للفندق  الرئيس  الباب  إلى  نظرت  خفارتها..  وقت  فهذا  غرفتها  إلى  تذهب  أن  تستطع  ال 
مصادفًة  يكن  ولم  هناك..  بواجبهما  يقومان  فهما  تناديهما  أن  تشأ  لم  الحارسين..  فرأت 
أي م�ن رج�ال أم�ن الفن�دق الذين يتوزعون عادة بش�كل مكثف داخل الردهة.. فالوقت 

ونصف. ساعة  من  بأكثر  الليل  منتصف  تجاوز  إذ  متأخر،  اآلن 
إلى كرس�يها مضطرة، لكّن ثمة ش�عورًا غير مريح قبض على نفس�ها، وبينما  رجعت 
ه�ي تح�اول أن تب�ث الش�جاعة بنفس�ها ف�ي نفس�ها بالس�خرية م�ن كل ه�ذه الخراف�ات 
والخزعب�الت، س�معت الص�وت يأت�ي ثاني�ة، ورأت الرجل طويل القام�ة يقبل من جهة 
المم�ر ال�ذي اختف�ى في�ه متجه�ا نح�و المصعد. نظرت إليه، كانت عين�اه، برغم أنه بعيد 
القامة  طويل  الرجل  أن  إال  حقيقي.  برعب  أحست  أحمر.  بلون  تشعان  أمتار،  بضعة  عنها 
أحست  األعلى.  إلى  بالصعود  يبدأ  ثم  ُيغلق،  وهو  المصعد  باب  سمعت  المصعد.  دخل 
بقلبه�ا يخف�ق بس�رعة، فقام�ت م�ن مكانه�ا متجهة نح�و بوابة الفندق لتنادي الحارس�ين 
س�ألت  إليهما  طريقها  في  وهي  لكنها  حقيقي..  بخوف  ش�عرت  إذ  رأت،  بما  وتخبرهما 
في  ال  أو  يصدقاها  أن  يهمها  يكن  لم  يصدقانها.  وال  منها  يضحكان  سوف  بأنهما  نفسها 

وحدها.  التكون  أن  هو  يهمها  كان  ما  وإنما  اللحظات،  تلك 
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وصل�ت ح�واء ذوالنوري�ن إل�ى المطعم المفتوح في الردهة لتناول الفطور الصباحي 
أش�خاص.  ألربعة  معدة  طاولة  حول  كرس�ي  على  وحدها  جالس�ة  س�ميث  إيفا  فلمحت 
نظ�رت إليه�ا محاول�ة أن تق�رأ في مالمحه�ا ما يمكن أن يكون له عالقة بحديثهما الذي 

البارحة.  ليلة  من  متأخر  وقت  في  جرى 
بدت حواء ذوالنورين مرهقة المالمح قلياًل من قلة النوم، لكنها كانت تستمد نشاطها 
يحصل  وأن  بد  ال  غامضًا  ش�يئًا  تنتظر  كأنها  كانت  تس�كنها.  التي  الغامضة  الهواجس  من 
وكأن  التي  سميث،  إيفا  النادرة،  المرأة  بهذه  مرتبط  كله  مصيرها  أن  وأحست  اليوم..  هذا 

إليها.  أرسلها  غامضًا  قدرًا  ثمة 
حولها،  يجلس  ومن  األخرى  الطاوالت  مستعرضة  المطعم  في  سريعًا  بنظرها  جالت 
والزاوي�ة الت�ي اصطف�ت عليه�ا مائدة الفطور الطويلة، وزحمة الناس حولها وهم ينتقون 
بعيد  من  لها  بدت  التي  س�ميث  إيفا  على  ثانية  نظرتها  اس�تقرت  ثم  صحونه،  في  الطعام 
مرتبك�ة قلي�اًل. رك�زت نظراته�ا عليه�ا للحظات.. لم يك�ن أمامها أي صحن من الطعام، 
من  ش�يء  مع  الذهن،  ش�اردة  النظرات،  س�اهمة  لها  بدت  قهوة.  أنه  خمنت  كوب  وإنما 

وهدوئها.  حركاتها  أو  مالمحها  على  يبدو  ال  بحيث  تكبته  أن  تحاول  كانت  اإلرتباك 
وعلى  إليها  رأس�ها  س�ميث  إيفا  فرفعت  الصباح،  تحية  عليها  ألقت  نحوها.  توجهت 
النظرات  لحظات ساهمة  قبل  بدت  التي  المرأة  تلك  ليست  وكأنها  رقيقة،  إبتسامة  وجهها 
وشاردة الذهن. وسألتها إن كانت قد فطرت فأكدت لها بأنها تكتفي بالقهوة أول الفطور، 

معها. ستفطر  لكنها 
بينما  المائدة.  إلى  ومضتا  لها  مقابل  كرس�ي  على  حقيبتها  ذوالنورين  حواء  وضعت 
شاردة  لها  بدت  التي  الخليجية  الفتاة  رأت  أمامها  كانوا  الذي  الناس  صف  في  تقف  هي 
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من  قطعة  فيه  آخر  وصحنا  المقّطعة،  بالفواكه  مليئا  تحمل صحنًا  وهي  النظرات، خجولة، 
المائدة. حّيتهما  بعيدًا عن  الشكوالتة والعسل، وهي تتجه  الكرسون ومعلبات صغيرة من 
الحديث  يتجنبن  كن  وكأنهن  رأس�يهما،  بدورهما  هما  فهزتا  رأس�ها،  من  وبهزة  بصمت 
م�ع بعضه�ن. بع�د قلي�ل حالم�ا اقتربتا من طاولتهما حتى لمحت�ا الفتاة الخليجية تجلس 

بها. المحيط  العالم  عن  غائبة  وكأنها  بهدوء  فطورها  وتتناول  الردهة  زاوية  في  وحدها 
انتهاء الفطور واستمتاعهما بشرب القهوة حتى ظهر  لم تمض سوى دقائق قليلة على 
متعطرًا،  العين،  تغفلها  ال  أناقة  أنيقا  لهما  بدا  العدم.  من  انبثق  كأنه  الش�امي  آدم  أمامهما 
برائحة عطر رجالي زكي لم تستطع كلتا المرأتين أن تعرفا اسمه. شعرت حواء ذوالنورين 
بفرح خفي يجتاحها وبإرتباك لم تستطع أن تخفيه بالكامل، السيما وأنها حدثت صديقتها 
مبديًا  لهما  يبتسم  كان  غرفتها.  باب  عند  الممر  في  البارحة  ليلة  بينهما  جرى  ما  كل  عن 

قال: ثم  حقيقيين،  وفرح  صداقة  مشاعر 
الخي�ر عل�ى أجم�ل أميرتي�ن ف�ي الش�ام.. أرج�و أن يك�ون الفط�ور ق�د  صب�اح   –

أمس..؟ ليلة  نمتما  كيف  أعجبكما.. 
أدرك�ت إيف�ا س�يمث حراج�ة موق�ف صديقته�ا فب�ادرت باإلجابة وهي تبتس�م برقة 

مجاملة:
على  ش�كرًا  أخرى  ومرة  مرتاحتين..  نمنا  وكذلك  جيد..  الفطور  جزيال..  ش�كرًا   –

البارحة.. ليلة  اللطيفة  السهرة 
بدعوتكما.. الشرف  لي  كان  لقد  بسيط..  شيء  هذا  أوه..   –

قائال: بلباقة  فانسحب  وحدهما،  البقاء  تودان  المرأتين  أن  إلى  الشامي  آدم  انتبه 
أمرتكما.. تحت  والفندق  أنا  لكما..  أسديها  أن  يمكنني  خدمة  من  هل   –

الوقت  في  وابتس�متا  خاطفة،  س�ريعة  بنظرات  بعضهما  إلى  نظرتا  للحظات.  صمتتا 
سميث: إيفا  له  وقالت  نفسه، 

ش�كرًا جزي�ال.. ه�ذا لط�ف منك أس�تاذ آدم.. كلك ذوق.. أكي�د إذا احتجنا إلى   –
آخر.. شخص  أي  قبل  إليك  فسنتوجه  ما  شيء 

خدمتكما.. في  أكون  أن  يشرفني   –
إلى  انتباهه  رغم  يغادرهما  أن  يريد  ال  كان  واقفًا.  للحظات  ظل  مباش�رة.  يذهب  لم 
معهما.  وجوده  يبرر  شيء  أي  عن  يبحث  كان  طاولتهما.  عند  واقفا  بقاءه  تودان  ال  أنهما 
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وانحنى  وارتسمت عالمات غامضة على وجهه،  الخليجية،  الفتاة  زاوية  نحو  التفت  فجأة 
وخاصة: مهمة  بأشياء  إليهما  يسر  وكأنه  خفيض  بصوت  قائاًل  مائدتهما  على  قلياًل 

الفندق..؟ في  أمس  ليلة  حدث  ما  عرفتما  هل  بالمناسبة..   –
ش�يء  منهما  كل  ذهن  في  برق  وقد  نفس�ه،  الوقت  في  بدهش�ة  إليه  رأس�يهما  رفعتا 
يخ�ص النس�اء األرب�ع.. وقب�ل أن تنطق�ا باإلجاب�ة واص�ل هو حديثه، وهو يهييء نفس�ه 

معهما: للجلوس 
قلياًل..؟ معكما  بالجلوس  لي  تسمحان  هل   –

تفضل..  –
الالتي  األربع  النس�اء  عن  ش�يئًا  تعرف  أن  في  برغبة  أحس�ت  وقد  س�ميث  إيفا  قالت 
قلياًل  وانحنى  إليهما  نظر  كيانه.  من  يشع  والفرح  هو  جلس  الممر.  في  أمس  ليلة  رأتهن 

يتحدث: وأخذ 
خروجنا.. بعد  المطعم  في  مشاجرة  حدثت  أمس  ليلة   –

المطعم..؟ في  مشاجرة  ماذا..؟   –
قوله: فاستدرك  الفندق،  سمعة  من  تنال  قد  سيئة  بداية  يبدأ  أنه  إلى  الشامي  آدم  انتبه 

ليس�ت مش�اجرة بالضب�ط، وإنم�ا بع�ص التوتر.. بين الرجل ال�ذي كان مع تلك   –
آخر.. وشخص  الخليجية  الفتاة 

يثر  لم  بأنه  وشعر  حديثه،  على  منهما  أية  تعلق  لم  إذ  عليهم،  صمت  لحظات  رانت 
حديثه: واصل  لكنه  اهتمامهما، 

بالمناسبة.. هل رأيتما شيئا غير عادي في الرجل الذي كان مع الفتاة الخليجية..؟  –
ذوالنورين  حواء  وقالت  بالنفي،  رأسيهما  وحركتا  البعض،  لبعضهما  المرأتان  نظرت 

مستفسرة:
عادي..؟ غير  بشيء  تقصد  ماذا   –

يس�معها  مرة  ذوالنورين، فألول  ونش�اطًا حينما س�ألته حواء  فرحا  الش�امي  آدم  اهتز 
فقال: عندهما،  وقوفه  منذ  تتحدث 

مشيته..؟ أو  سلوكه..  أو  هيئته..  في  مميزة  عالمة  يعني  عادي  غير  شيء   –
نظرت المرأتان لبعضهما وهزتا رأسيهما بالنفي، إال أن حواء ذوالنورين عقبت قائلة:

يلفت  ما  هناك  يكن  واضحة،لم  كان�ت  الت�ي  وضخامته�ا  قامت�ه  ط�ول  بإس�تثناء   –
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االنتباه..
أن�ا ل�ه أيضا.. لكن مس�ؤول األمن ف�ي الصالة أخبرني بأنه انتبه  انتبه�ت  م�ا  ه�ذا   –

لمشيته..
بسرعة: سميث  إيفا  فسألت 

مشيته..؟  يميز  كان  الذي  ما  مشيته..؟   –
تمس  ال  أقدامهن  وكأن  ش�عرت  الالتي  األربع  النس�اء  في  تفكر  س�ميث  إيفا  كانت 
فقال بحرارة وحميمية وبصوت خفيض: اهتمامهما،  أثار  بأنه  الشامي أحس  آدم  األرض. 
سنابك..  له  كانت  وإنما  أقدام..  بال  كان  أنه  إلى  الصالة  في  األمن  مسؤول  انتبه   –

حصان.. سنابك 
ماذا..؟  –

صرخ�ت ح�واء ذوالنوري�ن دون إرادة، وارتبك�ت إيفا س�ميث، وقد ارتس�مت على 
أن  إال  بعيدة،  بأش�ياء  تفكر  كانت  بأنها  يش�ي  كان  وجهها  لكن  تس�اؤل،  عالمات  وجهها 

قائاًل: المثيرة،  حكايته  في  استمر  الشامي  آدم 
ليس  لكن  أقدام..  بال  كان  بأنه  الصالة  في  األمن  مسؤول  لي  أكد  لقد  نعم..   –
اإلستقبال  مكتب  في  كانت  التي  الفتاة  رأته  ما  وإنما  القصة..  في  المهم  هو  هذا 

خفارتها.. فترة  خالل 
الحديث: هو  واصل  بينما  صامتتين،  ظلتا  شيء،  عن  منهما  أي  تسأل  لم 

الليل س�معت موظفة اإلس�تقبال أصوات غريبة تش�به وقع س�نابك  بعد منتصف   –
من  يخرج  القامة  ثم رأت ظل رجل طويل  الممرات..  أرجاء  في  تتعالى  الحصان 
لصوت  انتبهت  وإنما  األمر..  أول  له  تنتبه  لم  الممرات..  في  ويتجول  المصعد.. 
حينما  الممرات..  بين  يتجول  كان  رأته..  ثم  حصان..  س�نابك  أش�به  حوافر  وقع 
تتبعت�ه.. اختف�ى عن�د أحد منعطفات المم�رات الجانبية.. وحين عادت للمكتب 
أحمر  ضوًء  رأت  بعيد  ومن  أخرى..  مرة  رأته  ثم  الس�نابك..  وقع  س�معت  ثانية 
يش�ع م�ن عيني�ه.. ارتعب�ت.. اتصل�ت بأحد ح�راس الفندق.. فت�ش معها.. كانا 
يسمعان صوت وقع سنابك الحصان الرتيبة.. وحينما يتتبعان الصوت إلى الطابق 

الصوت.. صدى  يسمعان  لكنهما  أحدًا  يجدان  ال  كانا  المعني.. 
صم�ت آدم الش�امي، بع�د أن لم�ح عالم�ات الرع�ب الخفي عل�ى وجهيهما.. فجأة 
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سميث: إيفا  سألته 
الفتاة..؟  أوهام  من  ذلك  كل  يكون  أن  الممكن  من  أليس   –

أدري.. ال   –
الوهم: فكرة  يؤيد  وكأنه  قال  ثم  مرتبكا،  الشامي  آدم  أجاب 

فلم  وغرفهم..  شخصياتهم  من  وتأكدت  النزالء..  سجالت  في  اليوم  فتشت  لقد   –
أج�د ل�ه اس�مًا.. وال حج�زًا فندقي�ًا.. كم�ا أن الفتاة الخليجية تس�كن في غرفتها 
وحده�ا.. ال أح�د معه�ا.. وال أع�رف كي�ف ج�اء إلى الفن�دق.. ربما كان ضيفا 
عليه�ا.. لك�ن ل�و كان بالمواصف�ات التي ُذكرت لي، لكان حارس�ا بوابة الفندق 

مالمحهم.. ودراسة  األشخاص  مراقبة  فمهمتهما  أيضا..  إليه  انتبها  قد 
غريب..!  –

الشيطان.. إاّل  غريب  ال   –
هيم�ن صم�ت مفاج�ئ عل�ى الجمي�ع. وكأن فكرة الش�يطان الغريب ق�د انبثقت من 
الفتاة  نحو  الش�امي  آدم  التفت  فجأة،  بها.  منهم  أي  يّصرح  لم  لكن  أذهانهم..  في  العدم 
الخليجي�ة؛ فوجده�ا كأنه�ا تتح�دث م�ع ش�خص وهمي يجلس أمامه�ا. كانت تنظر إلى 
األم�ام وكأنه�ا تس�تمع ألحده�م كأّي�ة تلمي�ذة مطيع�ة. ظل ينظر إليها للحظات ثم س�أل 

إليها: ينظر  زال  ما  وهو 
أحدًا..؟ تجالس  أم  وحدها..  هي  هل   –

من..؟   –
الخليجية.. الفتاة   –

إيفا  فقالت  منظور.  غير  مقابل  شخص  إلى  تنظر  كأنها  لهما  تبدو  كانت  إليها.  التفتتا 
سميث:

ما  جنيًا  أن  تعتقد  ممسوسة..  فتاة  أنها  لي  يبدو  ما..  شخصًا  تحدث  وكأنها  يبدو   –
يعشقها..
ماذا..؟!  –

مستغربًا. الشامي  آدم  سأل 
عنه..؟ سألتها  هل  لكن  حدثتني..  هكذا  نعم..   –

من؟ عن   –
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حصان.. سنابك  أقدامه  الذي  الغامض..  الرجل  عن   –
جيدة.. فكرة  هذه  ال..   –

لهما: وقال  كرسيه..  عن  نهض  فجأة 
وسأعود.. لحظة..   –

اتج�ه آدم الش�امي نح�و الفت�اة الخليجي�ة، بينما ظلت حواء ذوالنورين وإيفا س�ميث 
أعماقها، فجأة س�ألت حواء  في  ما س�معت  تفس�ير  تحاول  كانت  منهما  إذ كل  صامتتين، 

صديقتها: ذوالنورين 
الحكاية..؟! هذه  أتصدقين   –

ال أعرف يا حواء.. العالم مليء بالغرائب واألشياء الغامضة.. ليس كل ما نصدقه   –
حقيقي..  غير  أنه  يعني  والمنطق  العقل  مع  يتطابق  ال  ما  كل  ليس  مثلما  حقيقي.. 
أو  إبليس..  مواصفات  هي  الحصان  س�نابك  الرجل  عن  المواصفات  أن  أتدرين 

الكتب..؟ بعض  في  قرأت  كما  الشيطان.. 
كالحصان..؟ سنابك  له  هل  إبليس..؟الشيطان..؟   –

قرنان..  أحيانا..  عنز  وجه  لديه  الوس�طى..  القرون  كتب  في  يصورونه  هكذا   –
بسنابك.. ينتهي  بشري  وجسد  تيس..  لحية 

الصور.. هذه  مثل  شاهدت  نعم..  نعم..  آها..   –
التفتت�ا إل�ى آدم الش�امي فوجدت�اه يتح�دث م�ع الفت�اة الخليجية.. فج�أة التفتت إيفا 

وسألتها: صديقتها  إلى  سميث 
تعتقدين..؟ ماذا  سمعت..؟  ما  تصدقين  هل  وأنت..؟   –

أنا..؟  –
أنت.. نعم   –

مبتسمة.  سؤالها  سميث  إيفا  أكدت 
والل�ه ال أع�رف بم�اذا أجيب�ك ي�ا إيف�ا.. أنا رأيت بش�رًا أس�وأ من إبليس نفس�ه..  –

الكتب  في  يأت  ألم  فعاًل..  مالك  هو  بل  البشر..  ببعض  قياسًا  مالكًا  ُيعد  إبليس 
المقدس�ة ب�أن الل�ه ق�ال للمالئك�ة ب�أن اس�جدوا آلدم إاّل إبليس.. ه�ذا يعني أن 

مالك.. إبليس 
ملعون..؟ مالك  لكنه  نعم..   –
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تح�ق اللعن�ة عل�ى المالئك�ة..؟ أيبق�ى م�الكًا حينما ُيلعن.. أم يفقد س�مته  وه�ل   –
المالئكي�ة..؟ وإذا م�ا فقده�ا فم�اذا يصي�ر..؟ ثم هناك من يقول بأنه من الجن.. 
الس�ماوات..  أقطار  في  وإنما  الجنة  في  يكونوا  لم  والجن  الجنة..  في  كان  لكنه 

األرض..؟ على  البشر  مثل 
تستشف  أن  تحاول  وكأنها  شديد  بإنتباه  ذوالنورين  حواء  إلى  تنظر  سميث  إيفا  كانت 
م�ن وراء ه�ذه األف�كار ش�خصية صديقته�ا. ف�ي تل�ك اللحظ�ة وص�ل آدم الش�امي إلى 

يقول: وهو  عليه،  وجلس  الكرسي  سحب  يستأذن  أن  ودون  مائدتهما، 
مطبق..! جنون  معقول..  غير  شيء  هذا  سمعت..  ما  أصدق  أكاد  ال   –

الشكل..؟ بهذا  متوتر  أنت  لماذا  قالت..؟  ماذا  حدث..؟  الذي  ما   –
سألت إيفا سميث بفضول. كانت القلق والشرود باديًا بوضوح على وجه آدم الشامي 

قائاًل: كالمه،  أثناء  أخرى  بأشياء  يفكر  وكأنه  بهدوء..  يتحدث  أخذ  الذي 
الشام..  في  المدينة..  في  إبليس  إن  تقول  رسمي..  بشكل  مجنونة  مجنونة..  هذه   –

الفندق.. وفي  بل 
ماذا..؟!  –

سألت المرأتان بصوت مسموع في وقت واحد تقريبًا. مرت لحظات صمت مشحون 
الشامي: آدم  واصل  وترقب.  وخوف  بتوتر 

بمنتهى الجدية والثقة  قالته  والغريب  العقل..  يقبله  ال  كالمًا  قالت  تهذي..  إنها   –
المطعم  إلى  جاء  الذي  الطويل  األسمر  الرجل  على  تعّرفت  إنها  قالت  والقناعة.. 
معه�ا هن�ا ف�ي الفندق.. وإنه ليس رج�ال عاديًا..إنه إبليس..إنها تعرفت عليه هنا 

الفندق.. في 
من..؟! على  تعرفْت   –

سميث.. إيفا  سألت 
وإن  بل  الفندق..  في  هنا  مقيم  إنه  تقول  الش�يطان..  أو  إبليس..  على  تعرفت   –
لدي�ه ش�ققًا وأجنح�ة ف�ي كل الفن�ادق الموجودة في دمش�ق.. ب�ل ولديه بيوت، 
وأحيانا غرف في دور محددة في المناطق الفقيرة، ولديه قصور في األحياء الغنية 

األرضية.. الكرة  بلدان  كل  في  وإنما  فقط  سوريا  في  األمر  هذا  ليس  و  أيضًا.. 
ذلك.. نعرف  نحن  طبيعية..  ليست  هي  تهذي..  إنها   –
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قال�ت إيف�ا س�ميث، وكأنه�ا تح�اول أن تهّدئ من قلقها الغام�ض الذي أخذ يجتاح 
حديثه: واصل  الشامي  آدم  أن  إال  ذهنها، 

نظرت  وحينما  غيرها..  اآلن  يراه  ال  لكن  معها..  جالس  الشيطان  إن  تقول  هي   –
إل�ى الجه�ة الت�ي تنظ�ر إليها لم أجد أحدًا.. الكرس�ي الذي قبالتها فارغ.. لكنها 
وأنه  جيدًا..  يعرفني  الش�يطان  بأن  لي  قالت  بل  هناك..  ش�خصًا  ثمة  وكأن  تنظر 
جل�س مع�ي م�رارًا.. كان�ت تحدثن�ي وكأنها تنقل إلّي كالَم الش�خص المجهول 
عن  سألتها  وحين  معقول..  غير  شيء  هذا  يجالسها..  الذي  المرئي  غير  الغامض 
ابتسمت  صحيحًا..  كالمها  كان  ما  إذا  الفندق  في  يسكنه  الذي  الجناح  أو  الغرفة 
فهو  البش�ر..  من  النزالء  س�جل  في  اس�مه  يس�جل  أن  يحتاج  ال  بأنه  وقالت  لي 

بشرًا..  ليس  هو  إبليس..  الملعون  المالك  الشيطان.. 
برغ�م التوت�ر والقل�ق ال�ذي هيم�ن عل�ى أذهان الجميع، إاّل أن ظل ابتس�امة غامضة 
ارتس�مت عل�ى وج�ه ح�واء ذوالنوري�ن. انتب�ه ه�و لذل�ك. لكن وضعه النفس�ي لم يكن 
مالئم�ا لمواصل�ة الحدي�ث؛ فنه�ض فجأة من مكان�ه، وقف لحظة وعلى وجهه عالمات 

وسأل: الشرود، 
األمور..  بعض  من  أتحقق  أن  علّي  بخدمتكما..  أنا  شيء..  ألي  تحتاجان  هل   –
أتمن�ى لكم�ا نه�ارًا طيب�ًا.. أي ش�يء تحتاجانه س�تجدان مكتب�ي مفتوحًا لكما.. 

تحياتي..
ولذوقك.. للطفك  شكرا   –

وجهه  تألق  متعاطفة،  رقيقة  بإبتسامة  ذوالنورين  حواء  ودعته  بينما  سميث،  إيفا  قالت 
صديقتها: سميث  إيفا  سألت  غادرهما  وحين  إثرها.  على 

يتكلم..؟ كان  حينما  إبتسمت  لماذا   –
مرارًا.. معه  وجلس  جيدًا..  يعرفه  بأنه  قال  الشيطان  بأن  قال  حينما  ابتسمت   –

توترها: نسيت  وكأنها  بمرح  وقالت  سميث،  إيفا  قهقهت  منها  إرادة  دون 
الشيطان.. عن  له  نقلت  الخليجية  الفتاة  وإنما  ذلك..  له  يقل  لم  الشيطان   –

فرق..  ال  ذلك..  قال  الشيطان  أن  أم  الشيطان..  لسان  عن  ذلك  قالت  هي  سواء   –
الشيطان! رفيق  الحالتين  كلتا  في  فهو 

سألت: ثم  ثانية،  سميث  إيفا  ضحك  تعالى 
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الفندق..؟ في  يعيش  بأنه  صدقت  وهل   –
َمن..؟  –

الشيطان..  –
وضحكتا كأنهما ترويان نكتة مرحة. استمرتا في الضحك.. بل تصاعدت ضحكاتهما 
الضحك  نوبة  عبر  النفسي  وتوترهما  قلقهما  كل  تسربا  أن  أرادتا  وكأنما  هستيري،  بشكل 
وتنظران  ضحك  موجة  من  تنتهيان  فحالما  تتكلمان؛  ال  كانتا  أصابتهما.  التي  الهس�تيري 
إل�ى بعضهم�ا البع�ض حت�ى تدخ�الن في نوبة جديدة من الضحك الذي أثار انتباه بعض 
الجالس�ين.. وش�يئا فش�يئا هدأت�ا.. كان�ت عيونهم�ا ق�د ذرفت ش�يئا من الدم�ع من كثرة 
يغادرن  األربع  النس�اء  رأت  حينما  جلس�تها  في  وهي  س�ميث  إيفا  فزت  فجأة،  الضحك. 
بواب�ة الفن�دق.. نهض�ت م�ن مكانها.. ودون أن تقول ش�يئا لصديقتها توجهت نحو بوابة 

بإستغراب.  تالحقها  ذوالنورين  حواء  نظرات  كانت  بينما  مسرعة..  الفندق 
حواء  ظلت  ذوالنورين..  حواء  أنظار  عن  اختفت  الشارع..  إلى  سميث  إيفا  خرجت 
ذوالنوري�ن مس�تغربة تص�رف صديقته�ا.. خط�ر ف�ي ذهنه�ا خاط�ر بأن إيفا س�ميث ربما 
ومن  داخلي:  هادئ  بصوت  لنفسها  وقالت  نفسها  مع  ابتسمت  ثم  أيضا..  طبيعية  ليست 

أصاًل..؟!  طبيعي  منا 
بع�د م�رور دقائ�ق قليل�ة دخل�ت إيف�ا س�ميث إلى رده�ة الفندق متجه�ة نحو حواء 

ذوالنورين: حواء  سألتها  وصلت  وحالما  ذوالنورين، 
الشارع..؟ إلى  وخرجت  فززت  لماذا  حصل..؟  ماذا   –

األربع..؟ النساء  تري  ألم   –
نساء..؟! أية   –

ليلة  عنهن  حدثتك  اللواتي  النساء  قليل..  قبل  الفندق  من  خرجن  الالتي  النساء   –
األرض.. أرجلهن  تمس  أن  دون  يمشين  اللواتي  البارحة.. 

متأكدة من  أنت  الفندق.. لكن هل  بوابة  إلى  أنا أجلس وظهري  نساء..  أية  أَر  لم   –
رأيتهن..؟ أنك 

أرهن..؟ لم  لو  ألتبعهن  قمت  ولماذا  متأكدة..؟  غير  أكون  كيف   –
أراهن  أن  علّي  أن  يعني  قبالتك..  أجلس  أنا  يمر..  شيئًا  أر  لم  إنني  ذلك  أقول  أنا   –
قبل�ك وه�ن يقبل�ن من جهة االس�تعالمات ليتجهن إلى خارج الفندق.. وأنا في 
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شيئًا..؟ أر  لم  الحقيقة 
سألتها: مستفهمة،ثم  للحظات  إليها  سميث  إيفا  نظرت 

شيئا..؟ تري  لم  أنك  من  متأكدة  أنك  هل   –
تقريبًا..  –

تقريبًا..؟  –
موضحة: فقالت  شافية،  غير  إجابتها  بأن  ذوالنورين  حواء  أحست 

أقدامهن  تمس  أن  دون  يمش�ين  نس�اء  أربع  لكن  منتبهة..  أكن  لم  أنني  أقصد   –
البارحة  ليلة  أخبرتني  وكما  أربع..  أنهن  ثم  انتباهي..  سيثرن  كن  بالتأكيد  األرض 
بأن إثنتين منهن بمالبس الراهبات وإثنتين بعباءات شرقية مثل النساء العراقيات.. 
يعن�ي ك�ن يث�رن انتباه�ي لو كنت رأيتهن مقبالت م�ن جهة الممرات والمصاعد 

كذلك..؟ أليس  واإلستعالمات.. 
قالت: ثم  للحظات  سميث  إيفا  صمتت 

الغريب! الفندق  هذا  في  شيئا  أعرف  أعد  لم  أعرف..  ال   –
نعرف..؟ أن  لنا  وكيف   –

التفت�ت إيف�ا س�ميث ف�ي ما حوله�ا، وفجأة حانت منها التفاتة نح�و الفتاة الخليجية 
الجواب: وجدت  وكأنها  وقالت 

نراه.. ال  ما  ترى  التي  الوحيدة  فهي  ربما..  الجواب  وستعطينا  تعرف..  هي   –
من..؟  –

المصعد..؟ في  صديقتنا  تلك..  غيرها..  يكون  ومن   –
نظرت�ا إل�ى بعضهم�ا البع�ض وكأن إيف�ا س�ميث كان�ت تنتظر التأيي�د والموافقة من 

قالت: التي  صديقتها، 
غامضة.. إنسانة  فهي  فعاًل..  محقة  أنت  ربما  ربما..   –

تبادلتا النظرات كأنهما اتفقتا بصمت على الخطوة التالية. التفتتا إليها وحيتاها بإيماءة 
أيضًا. بإيماءة  التحية  فردت  رأسيهما،  من 

* * *

رغبة  عليه  تلح  كانت  ذوالنورين  وحواء  س�ميث  إيفا  طاولة  الش�امي  آدم  غادر  حينما 
قوي�ة ف�ي أن ينف�رد مع نفس�ه، وأن يتوجه لجناحه الش�خصي ولي�س لمكتبه.. توجه إلى 
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المصع�د.. ضغ�ط عل�ى زر يش�ير إل�ى الطابق الثاني.. حيث يق�ع جناحه في أقصى أحد 
الممرات.

حي�ن دخ�ل آدم الش�امي جناح�ه وأطب�ق الباب وجد أن الصالة مض�اءة بأنوار قوية. 
وستائر النافذة المطلة على ردهة الفندق مسدلة، وعلى امتداد الجانب نفسه حيث الشرفة 
القامة،  الرجل األسمر، طويل  والنافذة كان  الشرفة  بين  الفسحة  الردهة، وفي  المطلة على 

األنيقة.  الجلدية  الصوفا  على  يجلس  اإليطالي  للمطعم  الخليجية  الفتاة  رافق  الذي 
واضح،  بشكل  هزته  برجفة  انتهت  جسده  كل  في  تسري  بقشعريرة  الشامي  آدم  شعر 
وب�دون إرادة من�ه ألق�ى نظ�رة عل�ى قدمي الش�خص الغريب الذي دخ�ل جناحه بصورة 
غامض�ة، وال�ذي حدثت�ه عن�ه الفتاة الخليجية قبل قليل في المطعم المفتوح في الردهة.. 
الزائر الغامض مثل سنابك الحصان.. امتألت عينا آدم الشامي برعب ممزوج  كانت قدما 
بدهشة حاول جاهدا أن يسيطر على نفسه بحيث ال تفضحه نظراته، لكن في تلك اللحظة 
أمامه  المش�هد  اتضح  حيث  ثوان،  خالل  ويتالش�ى  ويتداخل  يغيم  بش�يء  أحس  بالذات 
ير  ولم  جديد،  أسود  جلدي  بحذاء  عاديتين  قدمين  إلى  تحولتا  القدمين  لكن  أخرى  مرة 
رشيق  الجحم،  متوسط  جدًا،  وسيمًا  أشقر،  شابًا  رأى  وإنما  القامة،  طويل  األسمر  الرجل 
أفالمًا  له  ش�اهد  اإليطالية..  األفالم  في  يمثل  نمس�اوي  بممثل  الفور  على  ذكره  الجس�د، 

اللحظة. هذه  في  اسمه  نسي  لكنه  عديدة.. 
غير  رؤيا  س�وى  ليس  يراه  ما  وأن  س�حرية..  غيبوبة  حالة  في  أنه  الش�امي  آدم  أحس 
الشخص  صوت  أن  غير  الغامضة،  التحوالت  هذه  معنى  ما  وإاّل  هناك..  أحد  فال  طبيعية 

سأل: حينما  غيبوبته،  من  أخرجه  الغريب 
كذلك..؟ أليس  وجودي..  تستغرب  أنت   –

الصوفا  على  اآلن  يجلس  فالذي  مرتعبًا،  الوراء  إلى  ارتد  الشامي  آدم  إليه  نظر  حينما 
الحجم بجناحين كبيرين.. أس�ود  البش�ر لكنه يختلف في طبيعة وجهه، هائل  كائن يش�به 
إرتد  بالرعب.  أحس  األميركية.  الفنتازيا  أفالم  بعض  في  له  ش�بيها  ش�اهد  ربما  الريش.. 
أدهشه..  أوقفه،  الغامض  الكائن  صوت  لكّن  استدار،  المكان..  من  يفر  أن  أراد  للوراء.. 

له: يقول  سمعه  الشامي..  آدم  هو  صوته  يشبه  فهو  جدًا..  مختلف  المرة  هذه  فصوته 
مني..؟! أتهرب  الشامي..؟  آدم  أستاذ  يا  أين  إلى   –

الصوفا..  إذ رأى نفسه جالسًا على  الوراء بجسده،  إلى  ارتد  الشامي،  آدم  التفت  حين 
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نفس  البدلة..  نفس  الشعر..  تصفيفة  نفس  الوجه..  نفس  منه..  األصل  طبق  نسخة  هناك 
وسأل: له  الغامض  الكائن  ابتسم  منه.  نسخة  كان  الصوت..  نبرة  نفس  بل  الحذاء.. 

أنا؟!  أنت  وتكون  أنت..  أنا  أكون  أن  هيئتك..  في  تراني  أن  أتستغرب   –
الكائن  إليه  فأشار  يتحرك من مكانه..  أن  يستطيع  كالمشلول ال  أنه  الشامي  آدم  أحس 
الغامض بأن يجلس على كرسي مقابل له. ودون أي مقاومة أو رد فعل جلس آدم الشامي 

المقابل.. الكرسي  على  كالمسحور 
ظ�ل الكائ�ن الغام�ض ال�ذي بق�ي في هيئة آدم الش�امي دون أن يغّيرها جالس�ًا ينظر 
آدم  ارتباك  رأى  وحين  وتعاطف..  ود  ابتسامة  وجهه  وعلى  رائق  بمزاج  الشامي  آدم  إلى 

قائاًل: حديثه  بدأ  الذهني،  وشروده  الشامي، 
تفس�يرًا  تفهم ش�يئًا مما يجري، وال تجد  أن  أنك مذهول.. ال تس�تطيع  أنا أعرف   –
تصدقون  ال  البشر  فأنتم  ذلك..  أفهم  أنا  طبيعي..  شيء  هذا  ضير..  ال  رأيت.  لما 
س�وى م�ا ت�راه عيونك�م.. ب�ل تعتقدون أن كل األش�ياء المحيط�ة.. بل وإن هذا 
العال�م.. والك�ون الالمتناه�ي ه�و موج�ود وف�ق م�ا ت�راه عيونكم فق�ط.. أو في 
عيونكم،  الس�يما  حواس�كم..  وتجارب  عقولكم  مع  يتطابق  ما  األحوال  أحس�ن 
الظالل  من  مجموعة  سوى  العالم  من  ترون  وال  عمياء،  عيونكم  كانت  لو  حتى 
أو األش�ياء المعتم�ة.. ال ضي�ر.. ال ضي�ر.. فأنت�م ف�ي النهاية بش�ر... مخلوقات 

وشريرة! جاهلة.. 
كما  الش�امي،  آلدم  بالنس�بة  جدًا  ومفهومة  مس�موعة،  الغامض  الكائن  كلمات  كانت 
أنه�ا كان�ت سلس�ة، وفيه�ا الكثي�ر م�ن الحقائق التي تخص البش�ر.. انتب�ه إلى أن الكائن 
بين  تسري  ببرودة  أحس  إبليس..!  أمام  فعاًل  أتراه  بشرًا..إذًا  ليس  وكأنه  تحدث  الغامض 
واقعي  هو  يجري  ما  أن  من  يتأكد  أن  أراد  لكنه  ظهره،  إلى  وتمتد  الصدري  قفصه  أضلع 
فاس�تجمع  الخليجية،  الفتاة  هذيانات  بحكم  نش�أت  وأوهام  رؤى  مجرد  وليس  وحقيقي 

مرتبكًا: وسأل  شجاعته 
أنت..؟ من   –

وأجاب: مبتسمًا،  إليه  الغامض  الكائن  نظر 
بعد..؟! تعرفني  ألم   –

ال..  –
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أجاب آدم الشامي مرتبكا، لكنه أخذ شيئا فشيئا يسترد شجاعته حينما وجد أن الكائن 
والعنف.  الش�ر  مالمح  عليه  تبدو  ال  أيضًا  غامضة  بطريقة  غرفته  في  ظهر  الذي  الغامض 

يؤذيه: أن  يريد  ال  بأنه  يطمئنه  أن  يريد  وكأنه  بهدوء  وقال  له  الغامض  الكائن  ابتسم 
أن�ا.. أن�ا ف�ي كت�ب البش�ر المقدس�ة رمز الش�ر.. ف�ي القرآن واإلنجي�ل والتوراة   –
ب�ل وحت�ى ف�ي الديان�ات األخرى يرد لي اس�مان هما: إبليس والش�يطان.. وفي 
تختلف  اس�م..  لدّي  وزمان  عصر  كل  في  بل  مختلفة..  أس�ماء  لدي  اللغات  كل 
الحض�ارات وتختل�ف األزمن�ة، والعصور.. والش�عوب.. لكن�ي باق لديكم أنتم 
البشر..  به  يتهمني  مما  بريء  أنا  أبدًا..  بشرير  لست  أنا  علمًا  للشر..  كرمز  البشر 
المال.. وش�هوة  النس�اء.. وش�هوة  الش�هوات: ش�هوة  فيكم  الله خلقكم.. وزرع 
يمتلكها..  أن  إلى  يسعى  منكم  كل  أجلها..  من  تتقاتلون  إليها..  تسعون  السلطة.. 
لك�ن الفاش�لين والعاجزي�ن منك�م يعيبون على من اس�تطاع بل�وغ تلك الرغبات 
أهدافه  إلى  منكم  البعض  وصول  بأن  ذلك  ويفس�رون  بل  رغباته،  لهيب  وإطفاء 
تل�ك ل�م يت�م إاّل بمس�اعدتي أن�ا الش�يطان.. وأن هؤالء س�لكوا الطري�ق إلّي..، 
الشهوات  هذه  كل  البشر  في  أفجر  الذي  بأنني  علّي  اللوم  يلقون  الفاشلون  هؤالء 
أنا الذي خلقت اإلنسان وزرعت فيه  القاتلة..! ما لي وكل هذا..؟ هل  والرغبات 
كانت  إذا  أصاًل؛  الله  خلقها  لماذا  ثم..  الجامحة..؟  والغرائز  الشهوات  هذه  كل 

نفسه..؟  الله  وبحق  البعض..  بعضهم  بحق  الشر  فعل  إلى  البشر  تقود 
كان  ذهنه  أن  برغم  كامل،  بإستس�الم  الش�يطان  حجج  إلى  يس�تمع  الش�امي  آدم  كان 
متوترًا، حيث كانت كلمات إبليس تصله واضحة ومقنعة.. لكنه خفض رأسه كأنه يحاول 

حديثه: الشيطان  واصل  بينما  سمع،  ما  في  يتفكر  أن 
الشخصية.. حياتك  يوميات  من  بسيطا..  سؤاالً  سأسألك   –

إنتظاره  تؤكد  يقول ش�يئًا، لكن مالمحه كانت  أن  بإنتباه دون  الش�امي رأس�ه  آدم  رفع 
سال: ثم  إليه  الشيطان  نظر  للسؤال، 

الت�ي اس�مها ح�واء  أن�ت مث�اًل.. كل هّم�ك ه�و أن تحص�ل عل�ى ه�ذه الم�رأة   –
كذلك..؟ أليس  ذوالنورين.. 

مبتسمًا: اآلخر  فبادره  مستغربًا،  الشيطان  إلى  ونظر  الشامي  آدم  بهت 
تضاجعها؟ أن  اآلن  األكبر  هدفك  أليس  المهم..  إبليس..  أنا  تستغرب..  ال   –
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بمرح: الشيطان  فقال  يجبه..  فلم  باإلرتباك،  الشامي  آدم  أحس 
النساء،  الذي زرع فيك شهوة مضاجعة  الله هو  الرغبة..؟  أنا وهذه  ما لي  طيب..   –
الرغبة.. وحددوا شكل  الصارمة إلرواء هذه  الشروط  أو األنبياء.. وضعوا  لكنه.. 
اإلنسان  أراد  ما  وإذا  بذلك..  اإللتزام  البشر  وعلى  والمرأة..  الرجل  بين  العالقة 
ع�دم اإللت�زام بذل�ك فهذا ش�أنه.. فاإلنس�ان هو الذي يقرر.. ه�و الذي يختار.. 
على  والقدرة  اإلرادة  أعطاه  الحياة..  في  طريقه  ليحدد  العقل؛  اإلنسان  أعطى  الله 
اللذان  هما  وإرادته  اإلنسان..  عقل  كان  إذا  أنا  لي  فما  اإلختيار..  حرية  ممارسة 
لي..  قل  الله..؟!  أوامر  مع  يتفق  ال  الذي  الطريق  هذا  يس�لك  بأن  عليه  يش�يران 
م�ا عالقت�ي أن�ا ب�كل ه�ذا إذا كان عقلك أنت ق�د اختار الطريق اآلخر المعاكس 

الخالق..؟ إلرادة 
إليه آدم الش�امي وعلى وجهه ارتس�مت مالمح الحيرة والتس�اؤل، فقال بصوت  نظر 

مرتجف:
وكل  بل  ذلك..  يؤكدون  يعظوننا  حينما  الدين  رجال  كل  تغوينا..!  إنك  يقولون   –
نعرف  نحن  لذا  تغوينا؛  بأن  الرب  من  وعدًا  أخذت  بأنك  تؤكد  المقدسة  الكتب 

والرذائل.. الشهوات  لنا  يزين  الذي  أنت  الخطيئة..  إلى  يجرنا  الذي  بأنك 
خفية: بسخرية  ممزوجة  مستنكرة  بلهجة  وقال  إبليس  ابتسم 

أنا عقلكم..؟هل أنا إرادتكم..؟ هل أنا شهواتكم..؟ هل  هل  أنا..؟  لي  ما  أنا..؟   –
البش�ر  أنتم  أم  الحروب  أش�عل  أنا  هل  العالم..؟  في  األس�لحة  مصانع  أملك  أنا 
الذين تش�علونها من أجل إرواء ش�هواتكم للمال والس�لطة والهيمنة..؟ إنكم في 
األرض  األشياء.. على  تهيمنوا على  أن  تريدون  أنتم  وليس معي..  الله  مع  صراع 
ومقدراته�ا.. وعل�ى الفض�اء.. وتعيدوا عملية الخلق.. أنتم تريدون أن تش�اركوا 
الل�ه ف�ي عملي�ة الخلق.. تنتج�ون األعضاء األصطناعية، تنقلون القلوب والكلى 
جنس  خلق  تريدون  جديد..  ولحم  جديد  دم  إنتاج  إلى  تسعون  بل  واألطراف.. 
بش�ري م�ن إنتاجك�م أنت�م.. أنتم تتحدون الخال�ق.. هل أنا أدفعكم إلى ذلك أو 
البايولوجي،  والتطور  العلوم  هذه  كل  أترى  وعلومكم..؟  لعقولكم  اس�تنادًا  أنتم 
وحيي  من  هذا  كل  األخرى،  الكواكب  إلى  والوصول  الجينات،  شفرات  وكشف 
س�وى  لس�تم  البش�ر..  أنتم  أنتم..  لكنكم  معي..  ليس  صراعكم  هههه..  أنا..؟! 
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مخلوق�ات نتن�ة، مراوغ�ة، ق�ذرة.. قاس�ية.. وتافه�ة أيض�ًا.. أنتم أش�ّد الوحوش 
همجية وعنفًا على سطح هذا الكوكب..إنكم حينما تشعلون الحروب.. وتسببون 
المجاعات للفقراء.. وتنتشر األمراض واألوبئة.. بل وتنتجون األمراض واألوبئة 
ف�ي مختبراتك�م العلمي�ة.. أو التي تولد نتيج�ة تجاربكم الكيمياوية.. تلعنونني.. 
تتوجه�ون للمس�اجد والكنائ�س وأماك�ن عباداتكم..إلى األضرح�ة والمقامات، 
الش�امي  آدم  يا  أتعرف  نهار..!  ليل  ذلك  خالل  وتلعنونني  الصلوات..  وتقيمون 
وقضية  أنا  لي  ما  والساذجة..!!  والتافهة..  الكريهة  لعبتكم  من  جزءًا  صرت  إنني 
القذرة  لعبتكم  في  تش�ركونني  أنتم  فيكم..  والخير  فيكم  الش�ر  والش�ر..؟  الخير 
بقصد أو بغير قصد.. حتى الله أشركني فيها.. من أجل أن يمنح حياتكم األرضية 

معنى! بال  وسعيكم  حياتكم  لصارت  فلوالي  معنى؛ 
سؤال: شكل  على  صرخة  منه  ندت  كيف  الشامي  آدم  يعرف  ال 

معناها..؟! حياتنا  يمنح  من  أنت  أنت..؟   –
ماليي�ن الم�رات ع�ن معن�ى وجودك�م والهدف من  تس�اءلتم  لق�د  أن�ا..  أج�ل..   –
حياتك�م.. ول�م تج�دوا الج�واب الش�افي.. لكنك�م انتبهتم إلى أنه�ا بال معنى.. 
أرعبتك�م ه�ذه الحقيق�ة العارية؛ ألنها س�تجعلكم تعيش�ون في خ�واء.. ومن هنا 
ج�اءت األدي�ان لتمن�ح حياتك�م هدف�ًا وغاي�ة.. ولم يكن األمر يس�تقيم لوالي؛ 
الحقول لكل خطاياكم  ف�ّزاعة  مثل  التافهة.. صرت  لعبتكم  أدخلتموني في  لذلك 
وهو  لي..  وظلمكم  ألنفسكم..  ظلمكم  من  يبتسم  الرب  كان  بينما  وأخطائكم.. 

مظلوم.. أنني  يعرف 
الرب..! لمعصية  ودفعتهم  حواء..  وأمنا  آدم  أبانا  أغويت  لكنك   –

أن  أود  آدم..  ي�ا  الس�بب..؟ هههه..إن�ك تضحكن�ي حق�ًا  أن�ا  أخ�رى  أنا..؟م�رة   –
الشجرة..  من  يقتربا  بأالّ  حواء  ورفيقته  آدم  الطيني  مخلوقه  الله  ينبه  ألم  أسالك.. 

منها..؟ اقتربا  فلماذا 
الشجرة.. من  باإلقتراب  أغواهما  الذي  بأنك  المقدسة  الكتب  في  جاء   –

أو  مكررة  وكأنها  له  بدت  التي  الشامي  آدم  محاججة  طريقة  من  يبتسم  الشيطان  كان 
ويحاججه  بهدوء  يناقشه  كان  لذلك  صبورا؛  كان  لكنه  المرات،  ماليين  قاله  ما  سمع  كأنه 

فسأله: كصديق، 
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واألرض  السماوات  على  األمانة  عرض  الله  بأن  المقدس..  كتابكم  في  يأت  ألم   –
جهوال..؟ ظلوما  فكان  بها..  قبل  الذي  آدم  إاّل  حملها،  فأبت  والجبال 

نعم..  –
من  بأسمائها؛  األشياء  ليسمي  الفردوسي  اإلجتماع  في  آدم،  من  الرب  يطلب  ألم   –
أجل أن يبين الرب للمالئكة خطأ ظنونهم حينما اعترضوا على خلق آدم.. وقالوا 
بتس�مية  جدارة  بكل  آدم  قام  وقد  الدماء؟!  وسيس�فك  س�يقتل  من  فيها  أتخلق  له 

كذلك..؟ أليس  األشياء.. 
المقدسة.. الكتب  بقية  وفي  القرآن  في  جاء  هكذا  بلى..   –

يسجدوا  أن  الفردوسي  اإلجتماع  ذلك  في  الحضور  جميع  من  الرب  يطلب  ألم   –
آلدم..؟

آلدم.. السجود  رفض  الذي  الوحيد  أنت  ماعداك..  نعم..   –
حججي  وقدمت  طين..  من  وهو  نار  من  ألني  ذلك؛  رفضت  لقد  أحس�نت..   –
لل�رب وأم�ام ال�رب والمالئك�ة وآدم نفس�ه.. بأني الأس�جد إاّل إلى لله وحده.. 

كذلك..؟ أليس 
قرأنا.. هكذا  بلى..   –

مني  عصيان�ًا  ذل�ك  وأعتب�ر  جميع�ًا  أمامه�م  حينه�ا  ال�رب  يلعنّ�ي  أل�م  طي�ب..   –
ألوامره..؟ وعرف الجميع أنني أحتقر آدم بل حتى آدم عرف ذلك، حين رفضت 

مبين..؟ عدو  له  الرب  قال  كما  وأني  له..؟  السجود 
نعم..  –

م�ن  يقت�رب  أن  ع�دوه  أن�ي  يع�رف  وه�و  آدم  أقن�ع  أن  اس�تطعت  إذن  فكي�ف   –
الش�جرة الت�ي نه�اه الل�ه من اإلقتراب منها..؟كيف اقتن�ع آدم بكالمي..؟ وكيف 
وأني  له..؟  الس�جود  رفضت  بل  أتملقه..؟  ال  أنني  يعرف  وهو  غوايته  اس�تطعت 
 ع�دوه..؟ بينم�ا ه�و مدل�ل الرب.. والعارف بكل األس�ماء.. كي�ف ولماذا اقتنع 

بكالمي..؟!
أدري.. ال   –

تدري.. أن  يجب   –
بينما  آدم  إرتبك  النظرات،  فتبادل  الشامي؛  آلدم  النقال  الهاتف  رن  اللحظة  تلك  في 
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ضغط  المتصل.  ليعرف  برأسه  فانحنى  يرد،  بأن  عينيه  من  بغمزة  إليه  وأشار  إبليس  ابتسم 
لقد  قط..  أمامه  أحدًا  يجد  لم  بالذهول..إذ  أحس  رأسه،  رفع  وحين  ليجيب،  الزر؛  على 

إبليس.. اختفى 
أحدًا..  يجد  فلم  الش�رفة  إلى  خرج  الجناح..  زوايا  كل  في  يتلفت  الش�امي  آدم  أخذ 
فت�ح ب�اب غرف�ة الحم�ام فل�م يجد أحدًا.. ذهب إلى غرفة النوم المقفلة.. فتحها.. لم ير 
أح�دًا.. أح�س بقل�ق مما يجري، وفي الوقت نفس�ه بش�يء من الراح�ة الغامضة.. برقت 
ف�ي ذهن�ه خاط�رة بأن�ه ربم�ا كل م�ا جرى لم يكن س�وى تهي�ؤات ورؤى نتيجة كل هذا 
الفتاة  هذيان  ومن  أمس..  ليلة  األمن  مسؤول  من  الحصان  سنابك  ذي  الرجل  عن  الكالم 
الخليجي�ة.. وأن�ه ل�م يك�ن هن�اك أي إبليس أصاًل، لكنه عاد فس�أل نفس�ه بأن ثمة حديثا 
جديًا جرى بينهما.. أكان يحدث نفسه..؟ مستحيل.. هو ليست له عالقة وشيجة بالدين.. 
الذي  الغامض  الكائن  هذا  عن  صدرت  التي  األفكار  هذه  مثل  ما  يوما  ذهنه  في  تطرأ  ولم 

إبليس..!! إنه  قال 
ل�م يك�ن أمام�ه س�وى أن يجيب على الهات�ف، الذي عرف بأن المتصل هي موظفة 

فأجاب: اإلستعالمات، 
نعم..  –

أس�تاذ آدم.. الفت�اة الخليجي�ة الت�ي س�ألت عنها اليوم.. ق�ررت مغادرة الفندق..   –
مساء.. ستغادر  وأنها 

اآلن؟ هي  أين   –
الردهة.. في  جالسة  زالت  ما   –

الرده�ة وس�أل موظف�ة  المطل�ة عل�ى  الش�رفة  إل�ى  يتمش�ى  أخ�ذ  األثن�اء  ف�ي ه�ذه 
اإلستعالمات:

إذن..؟ بي  تتصلين  لماذا  طيب..   –
بلهجة  أضافت  ثم  قلياًل  توقفت  تفاصيلها..(  كل  عن  نخبرك  بأن  طلبت  ألنك   –

أرك.. لم  عفوا  اآلن..  معها  أنك  أعرف  لم  عفوًا.  أوه..  اعتذار( 
أنا..؟! أين  م�اذا..؟   –

معها! تتحدث  واقفًا  أراك   –
الفتاة  يقف عند طاولة  نفس�ه  فرأى  الش�رفة  من  أطل  الكالم.  الش�امي عن  آدم  توقف 
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الذي  إبليس  وإنما  ليس هو  الخليجية  الفتاة  مع  يقف  الذي  ذاك  بأن  فورًا  أدرك  الخليجية! 
مضطربًا،  الجناح  ليغادر  وتوجه  الخط  أقفل  بالرهبة..  أحس  بالضبط..  هيئته  في  تجس�د 
إذ برقت في ذهنه فكرة في أن يذهب  الخارجي حتى توقف،  الباب  أمام  لكنه حالما صار 

األعلى.  من  المشهد  ليراقب  الشرفة  إلى 
مع  يجلس  إبليس  بأن  فوجئ  الردهة  على  المطلة  الشرفة  في  الشامي  آدم  صار  حين 
أحس  جناحه.  فيه  يقع  الذي  للجانب  مواجه  كرسي  على  سميث،  وإيفا  ذوالنورين  حواء 

ذهنه.  على  ويضغط  أعصابه  على  يقبض  عارم  بغضب 
يده  إش�ارة  ومع  األس�فل،  من  محييا  له  يؤش�ر  إبليس  لمح  بالذات  اللحظة  تلك  في 
رفعت المرأتان رأس�يهما نحو ش�رفته. تراجع هو إلى الوراء قليال. س�أل نفس�ه ومش�اعر 
الغض�ب ته�زه: م�ا ال�ذي يجري بالضبط..؟ كيف جلس معهن..؟ وبأّية صفة قدم نفس�ه 
له�ن..؟ م�ن المؤك�د إنه انتحل ش�خصيتي، لكن لماذا أش�ار إلّي محيي�ا ومثيرا انتباههن 
إذن؟.. ال.. ال.. عل�يّ أن أن�زل س�ريعا وأفضح�ه أم�ام المرأتي�ن، وإاّل س�تتطور األم�ور 

عقباه.. ُتحمد  ال  بشكل 
وصامت. داخلي  عال  بصوت  نفسه  يحدث  الشامي  آدم  كان 

الفتاة  لكن  الخليجية..  الفتاة  مع  يتحدث  كان  لقد  شيئًا:  إكتشف  وكأنه  توقف  فجأة، 
تجس�د  ما  وإذا  المرئيا..  مختفيا..  كان  لكنه  عنه..  أخبرتني  التي  وهي  تعرفه..  الخليجية 
فأن�ه كان بهيئ�ة رج�ل أس�مر طويل القامة.. أتراها تع�رف هيئته الجديدة أيضا..؟.. علّي 

المهزلة.  هذه  أوقف  أن  علّي  إليه..  أنزل  أن 
نفسه.  مع  قرر  هكذا 

* * *

الممر  في  مش�ى  عصبية.  ونظرته  متوترا  وجهه  كان  المصعد.  من  الش�امي  آدم  خرج 
مطعما  تكون  التي  الواس�عة  الردهة  على  ويطل  الفندق  اس�تعالمات  مكتب  إلى  الموصل 
مفتوح�ًا عن�د فط�ور الصب�اح، ومقهى لبقية أوقات النهار والليل. ما أن وصل إلى مكتب 

بإهتمام: وسألته  به  اتصلت  قد  التي  الموظفة  إليه  انتبهت  حتى  االستعالمات 
آدم..؟ أستاذ  شيئا  نسيت  هل   –

لها: فقال  السؤال،  لمضمون  بسرعة  انتبه  لكنه  المباغت،  بالسؤال  فوجئ 
أنسى..؟ أن  يمكن  ماذا  ال..   –
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قليل.. ثم رجعت اآلن فظننتك قد نسيت  قبل  بسرعة  مررت  ألنك  أعرف..؟  ال   –
شيئًا..

إبليس  بأن  الفور  على  خمن  لكنه  ش�يئا،  يقول  أن  دون  لثوان  إليها  الش�امي  آدم  نظر 
الفتاة  فرأى  الردهة  على  مطاّلً  استدار  فاختفى.  بقدومه  عرف  أنه  أدرك  الردهة.  غادر  قد 
ماذا  إليهن..  بالذهاب  قلياًل  تردد  سميث..  وإيفا  ذوالنورين  بحواء  التحقت  قد  الخليجية 
س�يقول له�ن..؟ إن�ه ال يع�رف بم�اذا حدثهن إبليس..؟ كيف س�يتواصل معهن..؟ كيف 

تجري..؟!  التي  المالبسات  هذه  كل  توضيح  يمكنه 
يقبل  رأينه  حينما  مبتسمات  إليه  التفتن  إليهن.  بالتوجه  منجذبًا  نفسه  وجد  شعوريا  ال 
عليهن. وأحس بأن حواء ذوالنورين تركز نظراتها عليه، تنظر إليه برقة ودالل خفي. برقت 
المسافة تسمح  تكن  لم  إليه..؟!  أغواها وجذبها  قد  إبليس  أيكون  ذهنه خاطرة غريبة:  في 

برقة: مستفسرة  سميث  إيفا  سألته  إليهن  وصل  حين  الطويل.  بالتفكير  له 
السفر..؟ جواز  على  عثرتم  هل   –

تسأل..؟  شيء  أي  عن  يعرف  ال  يجيبها.  كيف  إحتار  سؤالها.  من  الشامي  آدم  ُصدم 
أي ج�واز س�فر..؟ م�ن المؤك�د أن إبلي�س روى له�ن ش�يئا، لكن ماذا ق�ال لهن..؟ فكر 
أن علي�ه ت�دارك الموض�وع، لكن�ه أراد أن يكس�ب بع�ض المعلوم�ات منهن دون أن يثير 

أيضًا: بسؤال  فأجاب  انتباههن، 
جواز..؟! أي   –

بصرها  التي ظلت خافضة  الخليجية  الفتاة  بإس�تثناء  بإس�تغراب،  إليه  المرأتان  نظرت 
أيضًا: بإستغراب  موضحة  سميث  إيفا  أجابت  الطاولة.  إلى  تنظر 

ألم تقل أن أخاك.. توأمك.. الذي وصل فجر هذا اليوم قد أضاع جواز سفره..؟!  –
من  هو  أطل  حينما  لذلك  التوأم؛  أخوه  أنه  أدعى  إبليس  بأن  فورًا  الشامي  آدم  أدرك 
وكأنه  لهن  ابتسم  لنفسه.  الشامي  آدم  قال  شيطان،  إنه  فعاًل  إياه..  محييا  كفه  رفع  الشرفة 

مبتسمًا: وقال  شيئًا  تذكر 
أن�ا آس�ف.. ل�م انتب�ه أن�ك تقصدين أخ�ي.. نعم.. عثرنا على الج�واز.. كان قد   –

إليه.. ينتبه  ولم  الكبيرة  حقيبته  جيب  في  أخرى  أوراق  مع  وضعه 
ف�ي تل�ك اللحظ�ة ظه�ر إبليس في ش�رفة الطابق الثاني المط�ل على الردهة. التفتت 
ح�واء ذوالنوري�ن رافع�ة رأس�ها إل�ى الش�رفة فجأة، وكأنها منجذبة إليها بش�كل غامض، 
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جدًا،  منها  اقترب  وجهه  وكأن  وأحس�ْت  الش�رفة.  على  الش�امي،  آدم  توأم  إبليس،  فرأت 
الجميع  التفت  محيية.  يدها  ورفعت  له  ابتسمت  المسافة،  هذه  كل  بينهما  توجد  ال  وكأنه 
إليها؛ ليتأكدوا من الشخص الذي تحييه فرأوا إبليس في الشرفة رافعًا كفه محييا الجميع. 
لم يخرجه من ذهوله سوى  بالذهول.  الشامي  آدم  بينما أحس  أكفهن تحية،  النساء  رفعت 

له: قالت  التي  ذوالنورين  حواء  صوت 
عليه؟! بالتعرف  يشرفنا  معنا..  ليجلس  أخوك  ينزل  ال  لماذا   –

خفية: غيرة  فيها  بنبرة  وقال  الشامي  آدم  ارتبك 
إنه متعب من السفر.. لقد كانت رحلته طويلة جدًا؛ فمنذ أشهر يتنقل بين عواصم   –

السفر. عناء  من  يستريح  تركته  متعب..  هو  العالم.. 
مؤيدة: سميث  إيفا  فقالت 

اآلن. يستريح  دعه  لكن  عليه..  التعرف  يشرفنا   –
الفت�اة الخليجي�ة ل�م تش�ارك المرأتي�ن بالتعليق. كانت خافضة رأس�ها وعلى وجهها 
ما  شيئا  كأن  الشرفة  بإتجاه  رأسيهما  رافعتين  المرأتين  كلتا  التفتت  بينما  غامضة.  إبتسامة 
الحاضرين  جميع  أن  إلى  انتبه  بل  أيضا.  منجذبا  رأس�ه  الش�امي  آدم  رفع  إليها.  يجذبهما 
ف�ي الرده�ة كان�وا رافعين رؤوس�هم نحو الش�رفة بينما إبليس هن�اك يحييهم بيده، ماعدا 

غامضة. ابتسامة  وجهها  وعلى  رأسها  خافضة  كانت  الخليجية  الفتاة 
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11

اآدم اأبـو التـنـك.. اإبلي�س المدينة

اس�تيقظت ح�واء الكرخ�ي صباح�ًا عل�ى ب�كاء الرضيع هابيل. لم تن�م كفاية، ورغم 
قنينة  له  وأعدت  الداخلية،  حفاظاته  للرضيع  فغيرت  النهوض،  على  نفسها  أجبرت  ذلك 
الحلي�ب، وطبخ�ت ل�ه ش�وربة خاصة باألطفال. أطعمته.. وداعبت�ه قلياًل.. ووضعته في 
س�ريره، فن�ام به�دوء ب�ريء. كان�ت حواء الكرخ�ي تقوم بذلك دونما أي ش�عور أمومي 
أطفالهن  بإطعام  يقمن  وهن  األمهات  ينتاب  كالذي  داخلي  فرح  أو  متعة  ودونما  خاص، 
اإلنساني.  والتعاطف  بالشفقة  الواجب  فيه  يمتزج  األحوال شعور  في كل  لكنه  ورعايتهم، 
اس�تلقت عل�ى الس�رير. حاول�ت أن تواص�ل نومه�ا ثاني�ة لكنها لم تس�تطع ذلك، إذ 
أحس�ت كأن الن�وم ق�د ط�ار م�ن عينيه�ا. هي تش�عر بالنعاس، وبرغبة ش�ديدة في النوم، 
منها  إرادة  وبدون  جدوى.  دون  لكن  سريرها،  في  تتقلب  ظلت  تنام.  أن  تستطيع  ال  لكنها 
أدركت  بقوة..  روحها  على  تقبض  نسر  براثن  كأنها  خانقة،  أفكار  لجة  في  نفسها  وجدت 
بمغامرة مرعبة كادت  وأنها مرت  بسهولة،  بغداد  تتخلص من كوابيس  أن  تستطيع  لن  أنها 
ُتقت�ل فيه�ا، ب�ل ه�ي اآلن أم�ام وضع غريب، مفتوح على أفق مجهول، فقد حملت معها 
طف�ل صديقته�ا القتيل�ة ح�واء الزاهد، وهو طفل رضيع.. لم يبلغ س�وى بضعة ش�هور.. 
صحي�ح أنه�ا س�بق وأن فك�رت به�ذا األمر.. بل وتفك�ر فيه يوميًا، لكّنها ال تجد أيَّ أفٍق 
أو جواب ش�اف أو بصيص أمل يس�اعدها في أن تس�تقر نفس�يًا، فكلما تحس�م أمرها في 

قرارها.  في  النظر  تعيد  بساعات  بعد  نفسها  تجد  شأنِه؛ 
ه�ي تع�رف أن م�ا يدفعه�ا إلى إعادة النظر المس�تمر بقراراته�ا بصدد الرضيع هابيل 
ه�و أن�ه س�يضايقها، وس�يحد م�ن حركتها ومن حريتها الش�خصية. فك�رت بأن عليها أن 
بش�يء من  لها مخرجًا. أحس�ت  بالتأكيد س�يجد  الذي  أبوالتنك  آدم  مع  األمر  تبحث هذا 
أبوالتنك.. وأحست باسترخاء  آدم  بأن تفاتح صديقها  إلى قرارها  اإلرتياح حينما توصلت 
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عميق. نوم  في  غطت  كيف  تعرف  وال  جمجمتها..  داخل  رقيق  وانبساط  جسدها،  في 
* * *

استيقظت حواء الكرخي ثانية.. تثاءبت.. تمّطت.. فتحت عينيها محدقة في السقف.. 
لكنها ظلت مستلقية على سريرها.. لم تكن مدركة تمامًا هل هي قد استيقظت من نومها 

استيقظت قد  بأنها  تحلم  لكنها  نائمة  تزال  ال  أنها  أو  حقًا 
ل�م تك�ن تس�تطيع أن تمي�ز الم�كان ال�ذي ه�ي في�ه.. لكن بعد م�رور لحظات قليلة 
اس�توعبت األم�ر، فرفع�ت نصفه�ا األعلى لتتأكد من وض�ع الطفل الرضيع.. نظرت إلى 
في  هنا  نومها..  غرفة  وفي  ش�قتها..  في  هي  نعم  األخرى..  الغرفة  أش�ياء  الجدران..إلى 

دمشق.
عن  نهضت  حتى  قليلة  لحظات  غير  تمكث  ولم  أخرى،  مرة  مسترخية  بنفسها  ألقت 
المطبخ.  إلى  ذهبت  نائمًا.  فوجدته  هابيل  الرضيع  سرير  على  أخرى  نظرة  ألقت  السرير. 
ظلت  الصوفا..  على  جلس�ت  الصالون..  إلى  اتجهت  القهوة..  من  كوبا  لنفس�ها  أعدت 
هادئ�ة ال تفك�ر بش�يء للحظ�ات، ث�م رأت الحقيبة التي فيه�ا مخطوطات الكاتب القتيل 

مخطوطتين.  منها  فأخرجت  يدها  مدت  البغدادي.  آدم 
األشباح(..  (متاهة  بعنوان  رواية  من  انتهت  قد  كانت  الفجر  من  األولى  الساعات  في 
رواي�ة غريب�ة.. متداخلة..إحتاج�ت لبع�ض الوقت؛ لكي تس�توعب منطق األحداث، بل 
أحيان�ا كان�ت تعي�د ق�راءة بع�ض الفص�ول من أجل أن تمس�ك بخيط الس�رد لتعرف من 
يكتب  التائه  آدم  بطله  أن  أم  التائه؟  آدم  بطله  يكتب عن  البغدادي  آدم  أهو  يكتب عن من؟ 
ع�ن مؤلف�ه آدم البغ�دادي؟ أم أن آدم البغ�دادي أراد أن يكت�ب عن نفس�ه من خالل لعبة 
روائي�ة أن ي�دع آدم التائ�ه يق�رر الكتاب�ة عن آدم البغدادي..؟ واس�تغربت أن هذا الكاتب 
بأن  تساؤلها  بنفسها على  أجابت  لكنها  بالقتل..  أبطاله  يودع  رواياته  في كل  البغدادي  آدم 

بالدها. في  الناس  كل  مصير  هو  له  المخطط  والغدر  والمنظم  المجاني  والقتل  الموت 
أخ�ذت ترتش�ف قهوته�ا بتل�ذذ. وأثناء ذل�ك مدت يدها إل�ى المخطوطتين.. كانت 
المخطوطت�ان محفوظتي�ن ف�ي مل�ف يغلفهم�ا. إح�دى المخطوطتين س�ميكة جدا كتب 
عليه�ا (متاه�ة اهلل(.. أم�ا المخطوط�ة األق�ل س�مكا فق�د ق�رأت على ظه�ر غالف ملفها 
عنوان�ًا يتص�دره: (متاه�ة إبلي�س(.. وتح�ت ه�ذا العنوان ثمة عنوان فرع�ي آخر( المواد 
يعتمد  طويل  عنوان  ثمة  الفرعي  العنوان  وأسفل  بغداد(.،  أوغ��اد  رواية  لمشروع  األولية 
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والقوادين  والجواس�يس  اللصوص  أولي عن س�ير  تخطيط   ) عنوان صارخ  لكنه  الس�جع 
.) وعاهات  شبهات  من  ببغداد  مر  وما  والعاهرات، 

ابتس�مت م�ع نفس�ها م�ن ه�ذا العن�وان الطويل، المباش�ر، الذي يذك�ر بكتب وعاظ 
األوراق  بعض  قلبت  حينما  لكنها  التراثية..  العربية  الكتب  بعض  بعناوين  أو  السالطين، 
األول�ى، ث�م تصفح�ت م�الزم المخطوط�ة، اتض�ح له�ا بأن ه�ذه المخطوط�ة رواية غير 
مكتمل�ة.. بع�ض فصوله�ا مكت�وب وبع�ض فصوله�ا ابتدأ به ولم يكمل�ه، وكما وجدت 

النص.  يكمل  لم  ما  لسبب  لكنه  ولألحداث،  للشخصيات،  تخطيطات 
 توقف�ت عن�د الفص�ل األول ال�ذي يحم�ل عنوان�ًا غريبًا: (متاهة إبليس(، فأحس�ت 
المخطوطة  قّلبت  حالما  لكنها  واس�ترخاء،  راحة  أكثر  بش�كل  جلس�ت  تقرأه.  أن  بفضول 
رن ج�رس الب�اب الخارج�ي. وضع�ت المخطوط�ة جانب�ًا. ذهبت إلى ال�زر قرب الباب 
وأطلت  الباب  فتحت  تراه..؟.  من  الوقت..  هذا  مثل  في  بالقادم  فكرت  عليه.  فضغطت 
من س�ياج الس�ّلم فرأت آدم أبوالتنك يصعد بس�رعة. ش�عرت بالراحة؛ ألنها تعرفه جيدا، 
كم�ا أنه�ا أرادت أن ت�راه الي�وم لتناقش�ه ح�ول بع�ض األمور. وقب�ل أن يصل ذهبت إلى 

له. القهوة  إعداد  أجل  من  الماء  لتغلي  المطبخ 
الصالون. سلمت  فرأته قد صار في  المطبخ..  الباب. خرجت من  سمعت طرقا على 
علي�ه ودعت�ه إل�ى الجل�وس.. وس�ألته إن كان قد تن�اول فطور الصباح فقال إنه قد تناوله 
قب�ل قلي�ل، لكنه�ا أدرك�ت بحدس�ها األنث�وي بأنه لم يفطر بع�د، فقالت له بأنها لم تفطر 
إكرامًا  الطعام  أن يشاركها  بأنه سيحاول  لها  فتألقت عيناه، وقال  لهما،  الفطور  بعد وستعد 

الفطور.  لتعد  المطبخ  إلى  هي  ذهبت  بينما  الصوفا  على  هو  جلس  له.  ابتسمت  لها. 
الثالجة  من  وأخرجت  القهوة.  من  أكثر  يحبه  أنه  تعرف  ألنها  الشاي  له  تعد  أخذت 
الصالون،  إلى  كله  ذلك  وحملت  الخبز،  وس�خنت  بالزيت،  بيضًا  وقلت  جبنًا،  و  زيتونًا 

المخطوطة.  صفحات  يقّلب  فرأته 
حينم�ا رآه�ا أب�و التن�ك تدفقت الحيوية في جس�ده النحيل. وقرب الطاولة إلى أمام 

وسألها: الصوفا. 
والشعوذة..؟ الدين  كتب  تقرئين  صرت  متى  إبليس(..؟  (متاهة  معنى  ما   –

له: وقالت  الكرخي  حواء  ابتسمت 
فترة.. قبل  ُأغتيل  الذي  البغدادي  آدم  للكاتب  رواية  بل  دينيًا..  كتابًا  ليس  هذا   –



144

القبائل.. فال أحد يعرف قاتله.. علمًا أن الجميع  أذكره.. ذاك الذي ضاع دمه بين   –
كذلك..؟ أليس  قاتله..  هو  من  يخمن 

التنك..  أبو  يا  والله  التعبير  أحسنت  القبائل..  بين  دمه  ضاع  الذي  ذاك  هو..  بلى   –
إبليس(..؟ (متاهة  معنى  وما   –

كان�ت ح�واء الكرخ�ي تع�رف أن آدم أبوالتن�ك ليس ش�غوفًا بالقراءة، بالرغم من أنه 
خالل مجالسته  من  عليها  حصل  ثقافته  معظم  أن  كما  المثقفين،  من  غالبيته  لحزب  ينتمي 
يقيمون  أو ممن  المنافي  إلى  أقاموا في دمشق، ورحلوا  الذين  العراقيين  لألدباء والمثقفين 
أن  دون  بدبلوماس�ية  له  قالت  وإنما  نقاش،  في  معه  تدخل  أن  تش�أ  لم  لذلك  اآلن؛  إلى 

مشاعره: تجرح 
لق�د كت�ب آدم البغ�دادي سلس�لة روايات.. كلها ع�ن المتاهات، وهذه كما تبدو   –

إبليس.... متاهة  يكملها:  لم  التي  روايته 
ساخرًا: وعلق  أبوالتنك  آدم  ابتسم 

الله! متاهة  يكتب:  أن  سوى  يبق  لم   –
باستغراب: وقالت  بتعجب،  إليه  ونظرت  فاها  الكرخي  حواء  فغرت 

عبقري.. أنت  التنك..؟  أبو  يا  هذا  ما   –
ارتب�ك آدم أبوالتن�ك، فه�و إنس�ان بس�يط ومتواض�ع، وهو يع�رف أن حواء الكرخي 
فسألت: إلرتباكه  انتبهت  لكّنها  منه،  تسخر  أنها  فظن  سياسية؛  وناشطة  وصحافية  شاعرة 

الله..؟ متاهة  بعنوان:  رواية  كتب  فعاًل  أنه  أتدري   –
بتردد: وسألها،  مصدق،  غير  إليها  أبوالتنك  آدم  حدق 

إبليس فلم يبق  ذلك على سجيتي؛ ألنه كتب روايات عن  قلت  أنا  فيها..؟  وماذا   –
الكتب..؟ هذه  في  ماذا  ولكن  الله  عن  يكتب  أن  إاّل 

محنتنا.. عن  طويلة..إنها  رواية  هذه  التنك  أبو  يا  أوه..   –
آدم  بأن  أخبرته  حينما  تجتاحه  بنشوة  أحس  فقد  له،  تشرح  أن  أبوالتنك  آدم  ينتظر  لم 
تراءت  لذلك  إبليس(؛  (متاهة  جانب  إلى  أيضا  اهلل(  (متاهة  اس�مها  رواية  كتب  البغدادي 

يتحدث: فأخذ  خاطفة  وأضواء  أمواج  له 
ليل  ليلها  ال  العراق.  اس�مها  التي  البالد  كهذه  اللعنة  عليها  ُصبت  بالدًا  أجد  لم   –
وال نهاره�ا نه�ار. ه�ل نس�يها الل�ه فل�م يش�ملها بنظرته الرحيم�ة..؟ ال أدري.. 
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وطيبون..  شراس�تهم..  في  ذئاب  فهم  البش�ر،  كبقية  ليس�وا  وكأنهم  فيها،  فالناس 
ال أنه�م ليس�وا طيبي�ن.. وإنم�ا ه�م طيبون كالذئاب أيض�ًا حينما تكون في قطيع 
كبي�ر،.. عموم�ا أنه�م ف�ي كل األح�وال يتحل�ون بأخالق الذئ�اب.. الغدر.. هم 
غ�داّرون كالذئ�اب، حينم�ا يكون�ون أف�رادًا ينقض بعضهم على بعض مس�تغفاًل 
إي�اه.. يعتق�دون أنه�م طيب�ون، بل وأطيب أهل األرض، لكنهم يعرفون أنفس�هم 
جي�دًا، فه�م ال يحب�ون بعضه�م بعضا، يغدرون ببعضه�م في أول خطوة غافلة.. 
منافق�ون.. دجال�ون.. كذاب�ون.. يكرهون بعضه�م بعضًا؛ لكنهم يكيلون المديح 
الكره..  وفي  الحب  في  ش�يء..  كل  في  متطرفون  بالحس�اب..  البعض  لبعضهم 
يكره�ون حت�ى أقاص�ي حدود الكراهي�ة.. ويحبون حتى أقاصي حدود المحبة.. 
والنساء..  الرجال  بين  الشأن  هذا  في  فرق  وال  كراهيتهم..  وال  باق  حبهم  ال  لكن 
أنهم  يعتقدون  هذا  ورغم  حقودة..  وغربان  لئيمة..  ديدان  غيورون..  حسودون.. 

السماء! من  هبطت  كائنات  نسل  من 
هو  انتبه  وحينما  عنه،  يصدر  أن  تتوقع  لم  الذي  بكالمه  مأخوذة  الكرخي  حواء  كانت 

واصل: اهتمامها  أثار  أنه  إلى 
اليقين بهذا الوهم أن بالدهم خير بالد الله.. عمومًا  مشكلتهم أنهم واهمون لحد   –
هذه ليست مشكلتهم وحدهم.. فالبشر في كل بالد األرض هكذا.. كل مجموعة 
تعتقد أنها هي األصل حتى لو كانوا أنفارًا يمكن إسكانهم في فندق.. وكل شعب 
بل واليزال  بها..  المقدس كتب  كتابه  مباركة.. ولغته مقدسة ألن  أرضه  أن  يعتقد 
علماؤه أبناء تلك الشعوب يتناقشون مؤكدين بأن لغة أهل الفردوس هي لغتهم.. 
البدء والمنتهى.. ه�ي أصل الحكاية ولغزها اإللهي..  يعتق�دون أن بالده�م ه�ي 
من  تخرمهم  مجهولة  سلسلة  مثل  التافه  الغرور  هكذا..  مكان  كل  في  البشر  نعم 
خصهم  الله  أن  يعتقدون  كلهم  والكبرياء..  الفخر  من  منتش�ون  وهم  خياش�يمهم 
استثناًء..  بالدنا  وليست  غيرهم..  على  وفضلهم  وكرمه  برعايته  غيرهم  دون  هم 
في  أقدامها  الديكة..  مثل  فهم  الفارغة  وكبريائهم  أهلها  تعنّت  في  استثناء  لكنهم 

بكبرياء!  وتصيح  الخراء 
له  فقالت  األخيرة..  جملته  س�معت  حينما  اعجاب  ابتس�امة  ش�فتيها  على  ارتس�مت 

مازحة:



146

هذا َمَث�ل قوي جدا يا أبوالتنك.. مثل الديكة أقدامها في الخراء وتصيح بكبرياء..   –
ههه

لها: وقال  أيضًا  هو  ابتسم 
أعرفه�م ي�ا م�دام.. هن�ا في دمش�ق تعرفت عل�ى معظمهم.. أعرف تاريخ كل  أن�ا   –
م�ن ه�ؤالء الق�ادة الج�دد الذي�ن يحكم�ون اآلن.. معظمهم عمالء وجواس�يس 
أتهمهم  أنا ال  أيضا..  السورية  المجاورة.. بل وللمخابرات  للبلدان  بشكل رسمي 
اعتباط�ا.. ألن ل�دي أدل�ة دامغ�ة عل�ى الكثير منهم.. سأس�مي ل�ك بعضهم: آدم 
الجمعية  في  إيران.. صار عضوا  من  دمشق  إلى  هنا.. جاء  كان  تعرفينه..  التاجر- 
الوطني�ة الت�ي ش�كلها األمي�ركان وقد صار وزي�رًا، آدم آل خزاع، جاء من إيران، 
أيضًا..آدم  استوزر  الوطنية  الجمعية  في  عضوا  كان  عميل،  أنه  يعرف  هنا  والكل 
المال كان ضابطًا في أجهزة المخابرات السابقة وهو اآلن عضو البرلمان الجديد، 
المال  آدم  وعشيقة  برلمانية  لجنة  رئيسة  الجديد  البرلمان  في  عضو  الداخل  حواء 
لمس�ؤول  عش�يقة  الجديد..  البرلمان  عضو  حجر...  آل  حواء  الحاجة  الس�رية.. 
أخيك  حضرة  حتى  وغيرهم..  وغيرهم  للنساء..  إسالمية  منظمة  تقود  حماياتها.. 

الكرخي.. آدم 
ل�م ت�ود ح�واء الكرخ�ي أن يس�تمر ف�ي الحدي�ث، لذل�ك أخذت تصب الش�اي في 

له: وقالت  األكواب، 
سيرة أخي.. فمصيره فاجع.. لم أتوقع أن يسقط بهذه السهولة.. السلطة  من  دعنا   –
تكش�ف الن�اس ومعادنه�م.. لك�ن دعن�ا اآلن نفطر يا أبوالتن�ك.. ثم خبرني ماذا 

وراءك؟ 
الخير.. إاّل  ورائي  ما   –

هاته.. إذن   –
نظ�ر آدم أبوالتن�ك إليه�ا، مح�اواًل أن يمن�ح نفس�ه أهمي�ة م�ا لما يحمل�ه من أخبار؛ 
ذلك  أثناء  ويواصالن  يأكالن  بدآ  ثم  منه،  ارتش�ف  الش�اي.  كوب  وأخذ  لحظات  فصمت 

أسرارًا:  يفشي  وكأنه  مسرحية  بطريقة  هو  فقال  حديثهما، 
بغداد.. من  اليوم  وصل  الذي  رفاقنا  أحد   –

ماذا..؟ ثم   –
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يستسلم،  لم  لكنه  والتلقائية،  البرود  بهذا  حديثه  الكرخي  حواء  تستقبل  أن  يتوقع  لم 
وقال:  دوره،  في  استمر  إذ 

شيء  عن  حدثني  عرضي،  وبشكل  وبالصدفة..  بغداد..  وعن  سفرته..  عن  سألته   –
إلى دمشق  تسافر  التي  السيارات  إنه حينما كان في موقف  قال  يهمك..  أنه  أعتقد 
ج�اءت مجموع�ة م�ن الرج�ال، ب�دت ل�ه م�ن مالمحهم بأنهم ش�خصيات تابعة 
النقليات.. وس�ائقي السيارات  الريبة.. س�ألوا إدارة مكتب  يثيرون  لمس�ؤول ما.. 
عمان..  أو  دمش�ق  إلى  س�افرت  قد  كانت  إن  ذوالنورين،  حواء  اس�مها  امرأة  عن 
وأعتق�د أن مكت�ب النقلي�ات عرفه�ا م�ن خ�الل الصورة التي كان�وا يحملونها.. 
وأعتق�د أنه�ا نف�س الم�رأة صديقتك التي ج�اءت معك من بغداد والتي أخبرتني 

ذوالنورين.. حواء  اسمها  أن 
وسألته: األكل  عن  فتوقفت  األخبار،  لهذه  ُصدمت  الكرخي  حواء  أن  إلى  انتبه 

الرفيق..؟ ذاك  لك  يقل  ألم  منها..؟  يريدون  كانوا  وماذا   –
منهم.. فّرت  وكأنها  ومتوترين..  عصبيين..  كانوا  بأنهم  قال  لكنه  أعرف..؟  ال   –

منهم..؟  فّرت   –
ذلك.. يبدو   –

وم�ن أي�ن تع�رف أنه�م كانوا يقص�دون هذه المرأة بالذات.. أليس مجرد تش�ابه   –
أسماء..؟

ال أع�رف ذل�ك.. ألنه�م س�ألوا إن كان مكت�ب النقلي�ات والس�واق قد رأوها  أن�ا   –
هو  هذا  أليس  المقصودة..  هي  أنها  يعني  وهذا  الماضية..  الخمسة  األيام  خالل 

العراق..؟ من  معا  فيه  سافرتم  الذي  اليوم  نفس  وفي  اسمها.. 
المقصودة..  أنها  يعني  ال  هذا  لكن  لي..  هي  قالت  كما  اسمها  هو  هذا  نعم..   –
على أي حال سأستفسر منها.. بالمناسبة.. أريد أن تجد لي مساعدة في المنزل.. 
أستطيع  وال  مقيدة  أني  ترى  فكما  هابيل،  الرضيع  مع  تجلس  أن  تستطيع  مربية.. 

الحركة..
دام أبوالتنك موجودًا فكل شيء سيكون كما تشتهين.. غدًا ستكون  ما  تقلقي..  ال   –
أو  س�يرالنكية  أو  عراقية  تريدينها  هل  بواحدة..  س�آتيك  مس�اًء  اليوم  أو  عندك.. 

فليبينية..؟
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سهاًل.. معها  التفاهم  سيكون  ألنه  عربية..  عراقية..  تكون  أن  يفضل   –
* * *

غ�ادر آدم أبوالتن�ك. إرتاح�ت ح�ّواء الكرخ�ي لوعده بجلبه لبمس�اعدة منزل ومربية 
حواء  عن  أبوالتنك  لها  نقله  بما  بوجوم  تفكر  نفس�ها،  على  منغلقة  كانت  لكنها  للطفل.. 
ذوالنورين. أخذت تربط األشياء في ذهنها، وتستعيد كل مشاهد السفرة منذ لحظة صعود 

سوريا.. إلى  المتجهة  السيارة  إلى  ذوالنورين  حواء 
تذك�رْت أن صديقته�ا كان�ت مرتبك�ة ج�دًا حينم�ا كانوا ما يزالون ف�ي العراق، وأنها 
تتحدث  ال  الطويل  الطريق  طوال  كانت  أنها  كما  الحدود..  عبروا  حينما  تسترخي  أخذت 
أن  تش�أ  لم  أنها  كما  إلى دمش�ق..  أن وصلوا  بعد  مقتضب.. حتى  بش�كل  إاّل  نفس�ها  عن 
تغي�ر الفن�دق.. أه�ي هارب�ة حق�ًا..؟ لم�اذا كانت خائفة ومرتبكة..؟ ربم�ا هي هاربة من 

فعاًل..؟  ما  شيء 
صعد  أشقر،  وسيمًا،  رجاًل  أن  تذكرت  ما..  مشهد  عن  ستارة  ُأزيحت  وكأنما  فجأة، 
لكنه  إلى دمش�ق،  الذاهب  الباص  المقعد في عمق  مباش�رة، وجلس على  بعدها  الس�يارة 
انتباهًا..  الفندق، ولم تعر األمر  أنها لمحته في ردهة  اختفى حينما وصلوا إلى دمشق، إال 
إلى  الهرب  في  معه  اتفقت  الذي  عشيقها  هو  أيكون  األشياء..  بين  تربط  أن  تحاول  واآلن 
أي  على  الصدفة..؟  باب  من  أهذا  نفس�ه..؟  الفندق  في  نزوله  س�بب  ما  وإاّل  س�وريا..؟ 

منها. وتستفهم  سمعت  بما  وتخبرها  بها  تتصل  أن  عليها  حال 
إليه.  فنهضت  الثانية  الغرفة  من  القادم  هابيل  بكاء  صوت  تفكيرها  عليها  قطع 
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اأ اأنت مـتـ�صـايــق مـنــي..؟

ليلتقي  إلى جناحه؛  يذهب  أن  أراد  منس�حبًا.  الثالث  النس�اء  الش�امي طاولة  آدم  ترك 
انتبه  النساء، السيما وأنه  ماذا تحدث مع هاتيك  منه  ليعرف  تلبس شخصيته؛  الذي  إبليس 
الذي  بالش�خص  غامضًا  اعجابًا  تكنان  ذوالنورين  حواء  و  س�يمث  إيفا  المرأتين  أن  إلى 
رواد  جذب  الذي  السحر  هذا  هاله  فقد  بالغيرة..،  أحس  بيديه.  ملوحا  الشرفة  على  يريانه 
الجميع.  محييًا  ولّوح  جناحه  شرفة  من  أطل  الذي  المخلوق  ذاك  نحو  الجالسين  الفندق 
تتحول ش�يئا  الغيرة  مش�اعر  كانت  الممر،  في  مش�ى  وحين  وحيدًا.  كان  المصعد  في 
المهزلة.  هذه  وينهي  معه،  الموقف  يحسم  أْن  نفسه  مع  قرر  أعصابه.  يوتر  حقد  إلى  فشيئًا 
وصل باب الجناح، وقبل أن يمد يده؛ ليخرج مفاتيحه ُفتح الباب وواجهه إبليس المتلبس 

باسمًا. شخصيته 
إلى  أشار  ثم  مسترخيًا،  الصوفا  على  مباشرة  إبليس  جلس  الصالون  في  صارا  حينما 
بطريقة  انقش�ع  قد  توتره  كل  أن  إلى  الش�امي  آدم  انتبه  يجلس.  بأن  مبتس�مًا  الش�امي  آدم 
مشاعره  إن  بل  منه،  ينفر  أو  منه،  يغار  وال  حقد،  أّي  إلبليس  يضمر  ال  أنه  أحس  غامضة.. 

نفسه. الشامي  آدم  سأل  هذا..؟  حصل  كيف  جدًا..  حيادية  إزاءه 
مواسية: بنبرة  له  وقال  مبتسما،  إليه  إبليس  نظر 

أن�ت متضاي�ق من�ي.. أع�رف ذل�ك.. ال تقل�ق.. فكل ما فعلته ه�و من صالحك   –
أن�ت.. لق�د ظن�وا أنن�ي أن�ت.. حضوري فعل فعله.. أل�م تالحظ ثمة جاذبية في 

ذوالنورين.. حواء  قبل  من  السيما  معك..؟  التواصل 
معه،  ذوالنورين  لتعامل حواء  انتبه  فقد  إبليس صحيح..  قاله  ما  أن  الشامي  آدم  أحس 
بل حتى إيفا سميث كانت أقل توترًا وحّدية كعادتها، لكنه يحس نفسه تائها.. سأل نفسه: 

الفندق..؟!  في  هو  ولماذا  أصاًل..؟  منه  إبليس  يريد  ماذا 
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يفاجئه: بإبليس  وإذا  ويتساءل،  يفّكر  كان 
الفندق..؟  في  موجود  أنا  ولماذا  هنا..؟  وجودي  سبب  عن  نفسك  تسأل  أنت   –

كذلك..؟ أليس  أريد..؟  وماذا 
به�ت آدم الش�امي م�ن كالم إبلي�س..إذًا فه�و يقرأ أف�كاره أيضًا..؟ لم يجد الجواب 
عن  يبحث  كان  الثواني  تلك  وخالل  مبهوتًا،  إليه  ينظر  ظل  اللحظة،  تلك  في  المناس�ب 

إبليس: فقال  يقول،  ما  يجد  لم  لكنه  مناسب،  جواب 
تدعونني  البشر  أنتم  موجود..؟  غير  أنا  تشاء،  ما  سمنّي  الشيطان..  أو  إبليس  أنا   –
بي بش�كل س�ييء وقبيح  تفكرون  فأتجس�د كما تش�اؤون وترغبون..  للحضور.. 
فأحضر بش�كل قبيح ومرعب.. تفكرون بي بش�بق ورغبة بأني آتي إليكم بش�كل 
أنت�م منحتمونن�ي قوة هائل�ة.. تجعلونني قرينًا للخال�ق.. أحيانًا  غ�اٍو.. وفات�ن.. 
الكوكب..  إنس�ان على هذا  أنتم اآلن في حدود س�تة مليارات  اس�تغرب منكم.. 

كذلك..؟ أليس 
دقيقة.. معلومات  لدي  ليس  تقريبًا..   –

خلقت  اخترعتني..  الت�ي  ه�ي  البدائي�ة..  األدي�ان  حت�ى  ب�ل  كله�ا..  وأديانك�م   –
أدفعه لفعل ما يضر اإلنسان  بأني أغوي اإلنسان..  أسطورتي.. وبرغم ذلك تؤكد 
في  فردًا  فردًأ  أغويكم  وأنني  أيضًا..  الطبيعة  يضر  بْل  جمعاء..  واإلنس�انية  نفس�ه 
فأفجر  موجودًا؛  أكون  منامكم  في  حتى  بْل  صحوكم..  أثناء  دقيقة  وكل  ثانية  كل 
فيك�م رغب�ات محرم�ة.. ألي�س كذلك..؟ أليس هذا ما تؤكده كتبكم المقدس�ة.. 

وحاخاماتكم..؟ وقساوستكم..  شيوخكم..  علماؤكم..  به  ويعظ 
مرحًا  أكثر  كان  إبليس  نفسه.  يحاور  وكأنه  معه،  الحوار  إلى  منجذبا  الشامي  آدم  نظر 

باستسالم: فقال  منه،  بنفسه  وثقة  واسترخاًء 
ذلك.. على  اتفاق  هناك  تقريبًا..   –

أكون  أن  لي  كيف  وعلميًا..؟  ومنطقيًا  عقليًا  ممكن  غير  هذا  أن  لحظة  تفكر  ألم   –
إلى  ينتمون  إنسان  مليار  ستة  نفسه..؟  الوقت  في  إنسان  مليارات  ستة  أعماق  في 
القوميات،  وآالف  اللهجات،  من  األلوف  ومئات  اللغات،  وآآلف  الدول،  مئات 
موهبة  من  لدي  ما  بكل  وأقوم  ومغاربها..  األرض  مشارق  في  ينتشرون  وهؤالء 
ف�ي إغوائه�م..؟ أ أن�ا إل�ه..؟! ألي�س هو الواحد األحد الذي يوجد في مش�ارق 
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األرض ومغاربه�ا.. أن�ى اتجهت�م ترون�ه..؟ فكيف تمنحونني هذه القدرة اإللهية 
نفسه..؟! الوقت  في  ومغاربها  األرض  مشارق  في  أكون  أن 

مع  يتصارع  كان  لكنه  إبليس،  نظر  بوجهة  يقتنع  أخذ  أنه  من  الش�امي  آدم  اس�تغرب 
بصوت  وقال  أعماقه،  في  فانتفض  معه،  والفكري  النفسي  التواطؤ  بهذا  يقبل  فلم  نفسه، 

تحد: نبرة  فيه 
والمشاكسة! الغريبة  األفكار  هذه  بمثل  اآلن  غوايتي  تحاول  أنت   –

قائاًل: بطيبة  ابتسم  ثم  متأماًل،  إليه  إبليس  نظر 
في  نفسك..  مع  أحيانا  تجر  ألم  وأفكارك..؟  نفسك  من  تخاف  أم  مني  أتخاف   –
الله.. وعني..؟ وعما هو مسموح وغير مسموح..؟ عن  أعماقك.. حوارات عن 
الس�لطة ورجاله�ا..؟ أال تحتق�ر أن�ت، في أعماقك، المس�ؤولين الذين يتوددون 
إلي�ك؛ ك�ي ترس�ل إليه�م الفتيات األجنبيات من مالهي�ك ومطاعمك في فنادق 
أو يصّورن  المدينة..؟ وتطلب منهن أن يسجّلن لك أحيانا ما يجري من أحاديث 
إذا فكروا  اللقطات؛ لكي تستخدمها إلبتزاز اآلخرين  بأجهزة هواتفهن بعض  لك 

يؤذوك..؟! أن 
يتنصت  من  هناك  وكأن  ويس�ارًا  يمينًا  يتلفت  أخذ  الش�امي.إرتبك.  آدم  وجه  ش�حب 
توسل: فيها  وبنبرة  منخفض  بصوت  وقال  جبينه،  على  بارد  عرق  برطوبة  وأحس  عليه، 

تسجل  القطات  ثّمة  فربما  أرجوك..  تفضحني  ال  صوتك..؟  أخفض  أرجوك..   –
يلوم  القانون  أن  تعرف  فأنت  قانونية..!  لمس�ائلة  س�تعرضني  هنا..؟  يدور  ما  كل 
ألم  التفاصيل..؟  هذه  تعرف كل  كيف  استغرب  كني  األسف،  مع  أحدًا  يعذر  وال 
العقل  األديان أوجدت أسطورتك..؟ وإن  أنك غير موجود..؟وإن  قليل  قبل  تقل 

المقدسة..؟ الكتب  في  ورد  كما  وجودك  يتحمل  ال  والمنطق 
أفكار،  من  الشامي  آدم  ذهن  في  يدور  ما  يقرأ  أن  يحاول  وكأنه  قلياًل  إبليس  صمت 

وقال:
العقل  واحدة..  لعملة  وجهان  وكأنهما  أحيانًا..  يتداخالن  واألسطورة  العقل..   –
يكتش�ف  كي  األس�طورة؛  إلى  يحتاج  العقل  منطقًا..  ويمنحها  األس�طورة  يفكك 
هناك  بل  لتعيش..  والمنطق؛  العقل  إلى  تحتاج  أيضًا  واألس�طورة  كعقل..  نفس�ه 
هذا  إلى  خائف  أنت  لماذا  ثم  والمنطقية..  العلمية  األس�اطير  من  عش�رات  اليوم 
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في  كاميرا  وجدت  لو  فحتى  األلكترونية..  األجهزة  كل  يعطل  وجودي  الحد..؟ 
ه�ذا الجن�اح فه�ي ال تران�ي.. أن�ت وحدك تراني.. ثم.. ألس�ت حزبيًا مخلصًا؟ 

خائف..؟ أنت  فلماذا 
أنا مخلص للحزب.. وللثورة.. وللقيادة الحكيمة.. لكنك  أنا لست خائفًا.. طبعًا   –
يرتقوا  أن  يريدون  أناس  هناك  لك..  أش�رح  كيف  يعني  الخبيثة..  النفوس  تعرف 
عل�ى أكت�اف اآلخري�ن.. ولكنهم ال يس�تطيعون ذلك إاّل بكتابة التقارير.. ونش�ر 
إنس�انا  تحارب  أن  أردت  إذا  بأنه  العارفين  س�يد  وأنت  واألقاويل..  الش�ائعات.. 
م�ا.. أن تحطم�ه.. أن تغتال�ه إجتماعي�ا.. فم�ا عليك إال أن تطلق عنه الش�ائعات 
وتروّجه�ا؛ فه�ي س�تدمره.. حت�ى ل�و عرف الناس الحقيقة ف�ي ما بعد.. فهذا ال 
يعن�ي ش�يئًا.... لك�ن مه�اًل.. أنت قلت بأن الكامي�رات ال تصورك.. وأنني فقط 

ذلك..؟ كيف  أراك..  الذي 
لك.. أقول  مثلما   –

م�اذا تق�ول..؟ كي�ف ه�ذا وقد كنَت جالس�ًا مع النس�اء هناك ف�ي الردهة..؟ كما   –
كنت  حينما  هنا، ألنها س�ألتني  إلى  تصعد  وأنت  االس�تعالمات  في  موظفة  رأتك 
نازالً إن كنت قد نسيت شيئًا.. وأنا حقيقة ال أعرف ما قلته للنساء حول الطاولة.. 

ارتبكت..  وقد  سألنني  ألنهن 
ترتب�ك.. فنح�ن ل�ن نلتق�ي عنده�ن مع�ًا.. أن�ت أنا وأنا أنت.. يجب أن تعرف  ال   –

ذلك
ستحدثهم..؟ بماذا  سأعرف  كيف  تقول..؟  ماذا   –

موجودًا..  ليس  التوأم  األخ  ألن  معهم..  أنت  أنك  يعني  فهذا  معهم..  أنا  كنت  إذا   –
كنت  لو  حتى  أنت..  هو  الدائم  الموجود  موجود..  غير  دائما  سيكون  منا  التوأم 

أنت! فأنا  أبليس..  أنا 
واضح: انزعاج  فيها  وبنبرة  مستفهما  وسأله  بحيرة،  الشامي  آدم  إليه  نظر 

ه�ذا..؟ م�اذا تري�د من�ي..؟ ولم�اذا أنت هن�ا أصاًل..؟ لماذا أنت في  كل  ولم�اذا   –
دمشق..؟ وفي  الفندق..؟ 

وقال: مشاكس،  صبي  الحتجاجات  يستمع  وكأنه  بالمباالة  إبليس  ابتسم 
أريد منك شيئًا.. أنت نفسك تستطيع أن تعتبرني الشيطان الرجيم، ويمكنك  ال  أنا   –
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أيض�ًا أن تعتبرن�ي م�الكك الحارس.. أعماقك هي األس�اس.. رغباتك الغامضة 
والمظلم�ة.. رغبات�ك الت�ي تعرفه�ا أنت نفس�ك، بل وأفكارك الت�ي تعرفها أيضًا 
وتؤم�ن به�ا.. ه�ي وحده�ا الت�ي يمكنها أن تجعل مني ش�يطانا أو مالكًا.. وهي 
الت�ي تدفع�ك إل�ى تخيل الجحي�م،أو تحيل الفردوس.. أنا هنا ألنك تحتاجني.. 
هذه  إن  بل  يحتاجونني..  الفندق  نزالء  كل  يحتاجني..  من  وحدك  أنت  ولس�ت 
للش�ر؛  كرمز  يحتاجني  الجميع  لك..  قلت  كما  لكن  أكثر..  س�تحتاجني  المدينة 

دينيًا! المحرمة  األشياء  كل  ألنفسهم  ليبرروا 
أحتاجك.. ال  أنا  أنا..   –

وأنا أن�ت..؟! أنت تحتاجني  أنا..  إن�ك  ل�ك  أق�ل  أل�م  تحتاجن�ي..  أن�ت  ب�ْل..   –
للتخل�ص م�ن الش�عور بالذن�ب الذي يهيمن عل�ى كل حياتك.. تحتاجني لتلقي 
ذلك..  يفعل  الذي  الوحيد  أنت  لس�ت  نفس�ك..  تعّذب  ال  ولكي  علّي..  باللوم 

ذلك.. تفعلون  الخليقة  بدء  منذ  البشر  أنتم 
أش�عر  كي  فعلته  الذي  ما  بالذنب..؟  أش�عر  ولماذا  بالذنب..  ش�عور  لدّي  ليس   –

بالذنب..؟
بعتاب: له  وقال  مستفحصة،  نظرة  إليه  إبليس  نظر 

تشعر  أنت  شيئًا..  لك  سأقول  تهينها..  بذلك  ألنك  نفسك..  على  تكذب  ال   –
بالخج�ل م�ن نفس�ك حينم�ا ترج�ع إلى ه�ذا الجناح في منتصف الليل.. تش�عر 
إلى  الس�وريات  وحتى  بل  والعربيات،  األجنبيات  الفتيات  ترس�ل  حينما  بالقذارة 
قّواد رخيص؛  بأنك  نفسك  قرارة  في  تشعر  الدولة..  الحزبيين ورجال  المسؤولين 

اإلجتماعية! بالخدمات  األفعال  تلك  تسمي  أنك  رغم 
فقال: اعتراضه،  يكتم  أن  من  يستطع  لم  لكنه  إبليس،  صراحة  من  الشامي  آدم  فوجئ 

أرجوك..  –
الش�امي  آدم  وأحس  المكان،  لها  اهتز  قوية  تهكمية  ضحكة  المكان  في  دّوت  فجأة 
كلها..  المدينة  شوارع  في  وحتى  بل  وممراته،  الفندق  طوابق  في  ترن  الضحكة  تلك  بأن 
مليئة  بنبرة  وقال  هازئًا  إليه  نظر  إبليس،  س�كت  ثم  للحظات،  القهقهات  تلك  واس�تمرت 

بالسخرية:
تجد  إنك  بل  حقود..  إنس�ان  أنت  نفس�ك..  عن  ش�يئا  ألخبرك  آدم  يا  اس�معني   –



154

متع�ة ف�ي الحق�د.. وف�ي التعبي�ر عن ذلك الحقد.. أنت تنتش�ي بالحقد.. تش�عر 
بأنك  تعرف  وأنت  تتحدى..  أن  في  غامضة  رغبة  لديك  والحقد..  البغض  بنشوة 
ستتأذى.. لكنك كثيرًا ما تلتذ باأللم.. تلتذ باإلهانة.. وبرغم ذلك لديك ثقة عمياء 
بنفسك.. ثقة يرافقها حذر مريض.. حذر أقرب إلى الوسواس.. قوتك ليست في 
النفس�ية المؤثرة  حضورك الجس�دي فقط.. وإنما في حضور ش�خصيتك وقوتها 
لكنك  ذلك..  يمكنك  ما  ألقصى  منه  وتستفيد  ذلك..  تعي  وأنك  المقابل..  على 
كثيرًا ما تأتي إلى هذا الجناح.. بعد أن تكون قد أرسلت فتياتك إلى المسؤولين.. 
لتش�رب  هنا  إلى  تأتي  مكتبك..  في  أو  غرفتها  في  إحداهن  ضاجعت  قد  وتكون 

بالبكاء.. تبدأ  ثم  الليمون..  مع  (الجن(  شراب  من  كؤوس  بضعة 
وحار  الش�امي،  آدم  وجه  على  والخوف  بالتعجب  الممزوجة  الدهش�ة  ارتس�مت   –

يقول: أن  سوى  يجد  ولم  يجيب.  بماذا 
ولكن..  –

أكمل.. دعني  تقاطعني..  ال   –
حديثه: واصل  ثم  للحظات،  صمت  باألمر..  اشبه  بلهجة  ذلك  إبليس  قال 

نفسك.. تهينها.. تحتقر نفسك..  تشتم  لنفسك..  العنان  تطلق  قلياًل  تسكر  حينما   –
الحق  نفسك  تمنح  كي  بنفسك؛  ذلك  تفعل  ألنك  ذلك..  في  مخلصًا  لسَت  لكنك 
بشتم اآلخرين واحتقارهم مهما كانت مكانتهم.. أنت جبان.. وعادة ما تخشى أن 
الذين  الناس  من  جمهرة  الناس..  من  جمهرة  وسط  في  تكون  حينما  ذكيًا  تبدو  ال 
بارد...  بقلب  لكن  محموم..  بعقل  تتحدث  أراك  حينها  أيضًا..  بالذكاء  يتظاهرون 
أنا أعرف أنك من أجل وصولك إلى مكانتك ومنصبك هذا.. ومن أجل حصولك 
حينما  إنك  بل  عليك..  وغالية  كبيرة  تضحيات  قدمت  اإلمتيازات؛  هذه  كل  على 
يمنحها  التي  السعادة  بطعم  تشعر  ال  صرت  حتى  البكاء..  يخنقك  قدمته  ما  تتذكر 
خيبة  ثّمة  ليست  أنه  أعرف  أنا  الماليين..  به  يحلم  الذي  المهم  المنصب  هذا  لك 
تضحيات  مقابل  تكون  أو  متأخرة..  تأتي  ومكانة  وفرح  س�عادة  من  أش�د  وتعاس�ة 

طعمهما..  الفرح  وهذا  السعادة  هذه  تفقد  بحيث  طويلة..  وانتظارات  باهظة 
منه،  إرادة  دون  شفتيه  أطراف  على  عضالت  وارتجفت  الشامي  آدم  أجفان  تقلصت 

مكتوم: بغضب  وقال 
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ليلة  كل  تراني  كيف  عني..؟  تعرف  وماذا  رأيت..؟  ماذا  أيضًا..؟  لديك  وماذا   –
وال أراك..؟ م�اذا تع�رف ع�ن آالم�ي.. وتضحيات�ي التي قدمتها كي أصَل إلى ما 
وصل�ُت إلي�ه..؟ ث�م..إذا م�ا كنت تعرف كل ش�يء عني، فه�ذا يعني أنك تعرف 

هذا.. كل  كلفني  الذي  الثمن 
يواسيه: وكأنه  قال  ثم  للحظات،  صمت  إبليس.  ابتسم 

منك..  واحدًا  جانبًا  أعرف  أنا  مخطئ..  أنت  عنك..  شيء  كل  أعرف  ال  أنا   –
وم�ن حيات�ك.. الجان�ب ال�ذي يدفعك للبكاء ليليًا.. أعرف.. أعرف أنك فقدت 
وكذلك  مرفهة..  بحياة  تحلم  كانت  زوجتك  أن  أعرف  ذلك..  جّراء  من  عائلتك 
وظلت  الطموح..  هذا  نفسك  في  أشعلت  التي  هي  زوجتك  أن  أعرف  أوالدك.. 
استسالمك  بعد  إاّل  نفسها  تمنحك  ال  بأن  األمر  بها  وصل  حتى  يوميا..  فيه  تنفخ 
كذلك..؟..  أليس  تعنيه..  وماذا  الخطوة..  هذه  خطورة  تعرف  ألنك  ألفكارها.. 
صحي�ح أن�ت كن�َت منتمي�ًا إلى الحزب.. وكنت عضوا بس�يطًا فيه.. لكنك كنت 
تع�رف بأن�ك م�ن أج�ل أن تقف�ز إلى هذا المكان ال�ذي أنت فيه اآلن؛ عليك أن 
بعض  تدعو  أخذَت  حينما  أتذكر  حدث..  ما  وهذا  قربانًا..  وعائلتك  نفسك  تقدم 
أن  أجل  من  تس�تدين  حينها  كنَت  المطاعم..؟  في  كبيرة  والئم  إلى  المس�ؤولين 
تفقد  بأنك  بعينيك  ترى  وكنت  الباذخة..  والوالئم  الدعوات  هذه  كل  على  تنفق 
زوجتك التي أخذتها نشوة التعرف على المسؤولين الكبار الذين أخذوا يغازلونها 
أم�ام عيني�ك.. ب�ل أدرك�َت أنت ضياع�ك حينما ُدعيْت هي إلى حفل خاص في 
جاء  ثم  ذلك..؟  أتذكر  الكريمة!!  العائلة  رب  أنت  أنت..  ُتدَع  ولم  أحدهم  بيت 
ال�دور عل�ى ابنت�ك.. وه�وت ه�ي أيضًا.. وكان س�قوطها مدويًا وس�ريعًا.. أنت 
نفوسهم..  تعفنت  أناس  صحبة  في  األفاعي..  صحبة  في  بأنك  اكتشفت  قد  كنَت 
اكتشفَت  لقد  ومرفهة..  ونظيفة  حية..  أجسامهم  أن  من  بالرغم  أرواحهم..  ماتت 
األفاعي  من  عقدة  سوى  ليس  البالد  يقود  الذي  الحزب  فهذا  الكبرى..  الخديعة 
الس�امة ملتف�ة عل�ى بعضه�ا بش�كل مرعب.. وقد لدغت�ك.. ال.. ال.. لم تمتك؛ 
ألن�ك تع�ودت عل�ى س�مها؛ ألنه�م أعطوك مضادا يجعلك تس�تمر على البقاء.. 
وكان ه�ذا الس�م المض�اد ه�و المنص�ب الذي أنت في�ه.. نعم.. أنت تدرك ذلك 
جي�دًا.. وت�درك أيض�ا أن أح�د ابنائك صار مدمنا على المخدرات واآلخر هاجر 
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العائلة.. سقوط  شاهد  أن  بعد  رجعة  غير  إلى  البالد  خارَج  إلى 
مخنوق: بصوت  الشامي  آدم  صرخ  فجأة 

ارحمني.. أرجوك..  كفى  كفى..   –
صم�ت إبلبي�س أم�ام كثاف�ة األلم الذي ارتس�مت على مالمح آدم الش�امي.. بحيث 

له: وقال  مباالة،  بال  إليه  إبليس  نظر  مالمحه..  تشوهت 
شيء سيكون على ما يرام..  تقلق،كل  ال  هنا..  أنت  استرح  الردهة..  إلى  سأنزل   –

هنا.. اإلداري  عملك  ويوميات  واجباتك  أعرف  فأنا 
وبدا وكأنه صار  نفسه.  أعماق  في  تائها  كان  فقد  نظرات شاردة،  إليه  الشامي  آدم  نظر 

له: وقال  الجناح،  يغادر  أن  قبل  إليه  التفت  إبليس  لكن  سيحدث،  بما  يبالي  ال 
ال تع�ذب نفس�ك كثي�رًا.. كل ش�يء ف�ي هذه الحياة قائم عل�ى المقايضة.. على   –
الفردوس  ثمن.. حتى دخول  له  مقابل.. كل شيء  بدون  والشراء.. ال شيء  البيع 
يج�ب أن تدف�ع ثمن�ه.. أم�ا الجحيم فبواباته مفتوح��ة على مصراعيها للجميع.. 

مجاني..  الدخول 
الجناح. في  وحيدًا  الشامي  آدم  بقي  المكان.  وغادر 

* * *

ذوالنورين..؟ حواء  مدام   –
إيفا  انتبهت  الطاولة.  عند  واقفا  كان  الذي  النادل  إلى  رأسها  ذوالنورين  حواء  رفعت 

أيضا.  النادل  إلى  سميث 
نعم..  –

اإلستقبال.. مكتب  عند  عليه  تجيبي  أن  يمكنك  لك..  هاتفي  إتصال  هناك   –
ممن..؟ أنا..؟  لي   –
مدام.. أعرف  ال   –

الفتاة  وجه  على  غامضة  ابتس�امة  ارتس�مت  بينما  بتس�اؤل،  س�ميث  إيفا  إلى  نظرت 
لهما  نظرت  اإلتصال.  على  لتجيب  ذوالنورين  حواء  تقوم  أن  قبل  نهضت  التي  الخليجية 

وقالت: بمودة 
إن  وآس�فة  بمعرفتكما..  تش�رفت  المطار..  إلى  الذهاب  علّي  أذهب..  أن  لي  آن   –

القلق.. بعض  لكما  سببت  قد  كنت 
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لها: سميث  إيفا  قالت  تذهب  أن  وقبل  مودعات.  تصافحن  إليها.  التفتتا 
تليفوني.. لديك  بي..  تتصلي  أن  فيجب  باريس  إلى  جئت  إذا   –

أكيد.  –
غ�ادرت الفت�اة الخليجي�ة الطاول�ة. كان�ت حواء ذوالنورين مرتبك�ة. نظرت إلى إيفا 

بحيرة: وسألت  سميث 
المتصل..؟ هذا  ترى  َمن   –

وستعرفين.. إذهبي..   –
بمكاني..؟ عرف  قد  يكون  أن  أيمكن   –

األمور.. تهولي  ال  هنا..؟  أنك  يعرف  أن  له  أين  من  زوجك..؟  تقصدين..؟  من   –
وستعرفين.. إذهبي 

س�ميث  إيفا  بقيت  اإلس�تقبال.  مكتب  نحو  متجهة  بارتباك  ذوالنورين  حواء  نهضت 
وحده�ا. أحس�ت أنه�ا ألزم�ت نفس�ها بوع�ود عليها أن تنجزها. ه�ي ال تعرف أن تكون 
يشغلها  شيء  أي  عن  تبحث  هي  بل  به،  نفسها  تشغل  ما  شيء  أو  التزام  أو  واجب  بدون 

وقتها. فراغ  عليها  ويملي 
أخ�ذت حقيبته�ا وأخرج�ت جه�از الهات�ف النق�ال وطلب�ت رق�م أم صديقتها حواء 

بهدوء: تتحدث  أخذت  دمشقية. 
جيد..  حواء..؟  حال  كيف  س�ميث..  إيفا  إيفا..  أنا  عمتي..  يا  الخير  صباح   –
سأعرضها  أنا  باريس..  إلى  معي  تأتي  أن  حواء  على  بأن  أخبرك  أن  أريد  عمتي.. 
ولنفسيتها..  لها  أفضل  فهو  لعملها  سترجع  هناك..  سترتاح  األطباء..  بعض  على 
نع�م.. نع�م.. لق�د أخبرته�ا بذلك.. ضروري يا عمتي.. وضعها النفس�ي صعب 
غدًا..  سأسافر  أنا  ماذا؟  لها..  مفيد  باريس  جو  التام�ة..  الراحة  إلى  تحتاج  جدًا.. 
يمكنن�ي أن آخذه�ا مع�ي.. طيب.. س�أمر لنتفق.. هل ه�ي قريبة منك..؟ دعيني 
لقد  اس�معي..  أهال حواء..  (بعد لحظات صمت(..  إذا س�محِت...  معها  أتكلم 
موافقة..  هي  باريس..  إلى  تس�افري  أن  بضرورة  أخبرتها  والدتك..  مع  تحدثت 
الموعد..؟  نفس  على  تحجزي  أن  يمكنك  هل  غدًا..  سأسافر  أنا  أمورك..  رتبي 
أية خطوط جوية؟ جئت على الخطوط الجوية الفرنسية.. رحلة المساء.. أوكي.. 
س�أنتظر مكالمتك.. س�أزورك بعد أن أحل مش�كلة ما لصديقة تعرفت عليها هنا 
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المشاكل..  كل  سنحل  قوية..  كوني  مكالمتك..  سأنتظر  عليك..  ال  الفندق..  في 
باي. لنفسك..  انتبهي 

* * *

أنفاسها.  تستجمع  للحظات  ظلت  موضعها.  على  السماعة  ذوالنورين  حواء  وضعت 
لق�د أربكه�ا م�ا قالت�ه له�ا حواء الكرخي. إذن لقد عرفوا أنها غادرت بغداد إلى دمش�ق. 
من  يتخذ  الذي  بالتنظيم  س�يتصل  هل  دمش�ق..؟  إلى  خلفها  العباس�ي  قابيل  س�يأتي  هل 
بضيق  تحس  كانت  وقتا..؟.  ذلك  سيستغرق  هل  منها..؟  وينتقموا  ليتابعوها  مقرًا  دمشق 

يقول: لها  مجاورًا  دافئا  صوتًا  سمعت  فجأة  نفسها.  في 
ما..؟ شيء  حدث  هل  حواء..؟  مدام  بخير  أنت  هل   –

اهتمام  عالمات  وجهه  وعلى  بتساؤل  إليها  ينظر  واقفًا  الشامي  آدم  رأت  التفتت  حين 
وقالت: شفتيها،  على  من  تالشت  االبتسامة  لكن  تبتسم  أن  حاولت  ارتبكت.  واضحة. 

سيئة أخبار   –
مكروه..؟ حدث  هل  العراق..؟  من   –

كبيرة.. مشكلة  لدي  نعم..   –
لديها  ما  بكل  تقامر  وكأنها  فجأة  لكن  روحها،  يجتاح  واليأس  باإلنطفاء  تحس  كانت 

له: قالت  يأس،  لحظة  في 
لمساعدتك. أحتاج  آدم..  أستاذ   –

بعد  بالندم  منه، وأحست  المساعدة  في طلبها  لبقة  أو  دبلوماسية  كانت خجلة.. وغير 
لحظة من نطقها بتلك الجملة.. لكنها ال تريد أن تتراجع عن المضي في طريقها.. ال تريد 
ويائسة.. جدًا..  خائفة  هي  فيه.  يساعدها  أن  الشامي  آدم  على  الذي  هدفها  عن  تتنازل  أن 
طيبة،  تش�ع  لكنها  قلقة  نظرة  الش�امي،  آدم  هو  إليها  بالنس�بة  كان  الذي  إبليس،  نظر 

لها: قال  تردد  وبدون 
بهدوء.. هناك  سنتحدث  المكتب..  إلى  معي  تعالي   –

له: قالت  وعي  وبدون  قليال..  ترددت 
صديقتي مدام إيفا سميث تنتظرني.. هناك.. يجب أن أخبرها باألمر وآتي معك..  –

أنه  وبما  وحدها،  المكتب  في  معه  تكون  أن  تتوجس  بأنها  للفور  وأدرك  هو  ابتس�م 
نفسها: في  الثقة  بث  وطيبة  بمودة  لها  قال  فقد  الحقيقي،  الشامي  آدم  ليس 
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أنا كي أدعوها..  ال.. يجب أن تخبريها.. بل لتأت هي معك أيضا.. أو آلتي  ولَِم   –
رأيك..؟ ما  لياقة..  أكثر  هذا  سيكون 

اس�تغربت موقفه. أحس�ت بمش�اعر رقيقة غيرعادية نحوه. وخطرت في ذهنها فكرة 
لذلك  فانتبهت  رأيها،  ينتظر  هو  كان  ذلك.  غير  هو  بينما  عنه،  سيئة  فكرة  كونت  قد  بأنها 

وقالت:
منك.. لطفا  هذا  سيكون  نعم..   –

تفضلي..  –
كانت  بها.  هيامه  في  محّق  الشامي  آدم  بأن  يفكر  وهو  يتأملها  هو  كان  أمامه.  مشت 
أن  وقبل  جس�دها..  تقاس�يم  أعجبته  أمامه..  تمش�ي  وهي  عارية  رؤيتها  من  تمكنه  قدرته 

الطبيعية.  حالتها  إلى  نظره  في  عادت  الطاولة  إلى  تصل 
وأحس�ت  صديقتها،  وجه  على  والقلق  االرتباك  رأت  حينما  س�ميث  إيفا  اس�تغربت 
ذوالنورين  حواء  تنطق  أن  وقبل  الشامي،  آدم  يرافقها  أن  معنى  ما  وإاّل  حدث  ما  شيئًا  بأن 

سميث: إليفا  كالمه  موجها  ورزانة  بإحترام  إبليس  قال  بشيء 
أن  يبدو  مكتبي..  إلى  حواء  مدام  مع  تشرفيني  أن  أتمنى  سميث..  إيفا  مدام   –
م�دام ح�واء تحت�اج إل�ى مس�اعدة عاجلة وضرورية.. وقد طلبته�ا مني.. ولكنها 
إلى  معي  تتفضال  أن  فأرجو  الحديث..  تش�اركينا  أن  وتتمنى  عنها..  تحدثني  لم 

المساعدة. تقديم  على  وقادرًا  نافعًا  أكون  أن  وأتمنى  المكتب.. 
مبررة  وقالت  ذوالنورين  حواء  فارتبكت  مستفهمة،  صديقتها  إلى  سميث  إيفا  نظرت 

الموقف:
ليست  أخبار  ثمة  رافقتني..  التي  الكرخي  حواء  صديقتي  من  إتصاالً  تلقيت  لقد   –

بغداد.. من  طيبة 
معهما. وقامت  حقيبتها  أخذت  وإنما  بالتفاصيل  تناقشها  أن  سميث  إيفا  تحاول  لم 

* * *

من  وصلها  وما  بالتفصيل،  حكايتها  ذوالنورين  حواء  قصت  أن  بعد  المرأتان  صمتت 
قال: ثم  لكالمها..  بهدوء  إبليس  استمع  الكرخي..  حواء  بها  أنبأتها  التي  تلك  أخبار، 

إلبليس! حتى  مكان  هناك  يعد  لم  هناك..  من  هربت  العراق..  في  كنت  أنا   –
واصل: لكنه  كالمه..  مغزى  المرأتان  تفهم  لم 
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ليستغرب  حتى  بعضًا..  بعضهم  يقتلون  رحمة..  وبال  بشع  بشكل  ُيقتلون  إنهم   –
الناظر المتأمل لحالهم سائاًل: أين كان كل هذا الحقد مخزونًا..؟ أستغرب أحيانًا 
وأرجو  فيه..  نفسها  حواء  مدام  تجد  الذي  الوضع  أتفهم  أنا  عمومًا..  البشر..  من 
أن  بد  ال  ما..  بطريقة  س�أفكر  المس�اعدة..  أجل  من  جهدي  س�أبذل  بأني  تثقا  أن 
نجد مخرجًا من هذه الورطة.. ال أريد أن أبث الرعب في قلبيكما.. لكني أعرف 
ثالثة.. وسيعرفون  أو  يومين  خالل  ربما  قريبا..  هنا  إلى  جيدًا.. سيصلون  الوضع 

الفندق.. هذا  في  هنا  أنها 
أحستا برهبة وشعرتا وكأنهما ذبابة في بيت عنكبوت، مقبوض عليهما بخيوط واهية، 
قابيل  الزوج  وصول  إمكانية  عن  األخيرة  كلماته  بأن  يش�عر  إبليس  كان  متش�عبة..  لكنها 
العباس�ي أو رجال�ه إليه�ا ق�د أرع�ب حواء ذوالنورين، وب�ث الخوف والغضب في نفس 
لهما: قال  فجأة  شخصيته..  عن  يكشف  ال  كي  أكثر  التحدث  يستطع  لم  لكنه  صديقتها.. 
جناحي  من  أتصل  أن  سأحاول  المكتب..  في  هنا  قليالً  تنتظراني  أن  يمكنكما  هل   –

مخرجًا.. نجد  أن  بد  ال  األشخاص..  بأحد 
تفضل..  –

صامتة. ذوالنورين  حواء  ظلت  بينما  باستسالم،  سميث  إيفا  له  قالت 
* * *

استمع آدم الشامي إلى حديث إبليس وما دار بينه وبين المرأتين. ذهل من قصة حواء 
هذا  يستغل  أو  بنفسه..  عنها  يبلغ  أن  في  فكر  المخابراتي..  حسه  حديثه  أيقظ  ذوالنورين. 
أنه  بحيث  حياته  في  الذنوب  من  الكثير  اقترف  بأنه  ذكره  إبليس  لكن  ليضاجعها..  األمر؛ 
لكي  له؛  سانحة  فرصة  هذه  وأن  توبته..  من  جدوى  يجد  وال  غفرانه..  من  يائس  إبليس 
كل  في  والخداع  األثم  يتنفس  صار  ألنه  الكثيرة..  وآثامه  ذنوبه  عن  فيه  يكفر  بعمل  يقوم 

حياته.  لحظات  من  لحظة 
استطاع إبليس أن يقنع آدم الشامي بفعل عمل طيب بمساعدة هذه المرأة المسكينة.. 
وحينما اقتنع آدم الشامي بذلك شرح إلبليس الطريقة التي سيساعدها بها، ثم قام ليذهب 
بنفس�ه إلى المكتب، بينما ظل إبليس جالس�ًا وهو يتأمل آدم الش�امي واالبتس�امة ترتس�م 

وجهه. على 
* * *
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المرأتان  توجس�ت  صامتا.  كرس�ية  على  جلس  متوترًا.  مكتبه  إلى  الش�امي  آدم  دخل 
ذوالنورين  حواء  إلى  نظر  شيئا.  يقول  أن  تترقبان  كانتا  سيئة.  لديه  التي  األخبار  أن  وظنتا 
شبيهه  مع  فيه  اتفق  بما  منشغال  أيضا  كان  لكنه  رغبته،  يخفي  أن  خاللها  يستطع  لم  نظرة 
برته: في  واضحا  كان  اإلرتعاش  بعض  لكن  طبيعيًا  يكون  أن  حاول  بصوت  فقال  إبليس، 
لهذه المشكلة. لكن قبل كل شيء يا مدام حواء.. هل لديك  مخرجا  وجدت  لقد   –

المال..؟ من  جيد  مبلغ 
بهدوء: متسائلة  أجابت  لكنها  النورين،  ذو  حواء  ارتبكت   –

جيد..؟م�ا المقص�ود بمبل�غ جي�د..؟ يعن�ي ك�م يج�ب أن يك�ون..؟ لدي بعض   –
عنه..؟ تسأل  الذي  المبلغ  هو  كم  لكن  المال.. 

منه.. آالف  العشرة  يتجاوز  وال  دوالر  آالف  خمسة  عن  يقل  ال   –
سائلة: سميث  إيفا  فتدخلت 

أن  المهم  أنا..  فسأساعدها  لديها  يكن  لم  المبلغ..إذا  هذا  سنتدبر  آدم..  أستاذ   –
المبلغ..؟ هذا  إلى  تحتاج  لماذا  لكن  وقت..  بأسرع  المشكلة  نحل 

وقال: بإحترام  سميث  إيفا  إلى  الشامي  آدم  نظر 
إيفا.. يعجبني موقفك هذا.. أنا ال أريد هذا المبلغ لي.. وإنما فكرت بشراء  مدام   –
ما..  مبلغًا  نعطيها  الروسيات..  من  عندي  العامالت  موظفاتي  إحدى  سفر  جواز 
أناس مختصين  إلى  نسلمه  ثم  بإدعائها ضياعه..  وهي تحل مشكلتها مع سفارتها 
أعرفهم جيدًا.. مأموني الجانب.. ليضعوا صورة مدام حواء بدل الروسية وتسافر 
ب�ه.. وه�و ج�واز يمكن أن تدخل به، حس�ب معلوماتي، إلى بودابس�ت عاصمة 
هنغاري�ا وبع�ض عواص�م ال�دول األخرى بدون فيزة.. ومن هناك يمكنها ركوب 

أوربي.. بلد  أي  إلى  القطار 
والروسية..؟!  –

آدم  يقرر  بينما كانت حواء ذوالنورين صامتة ومستس�لمة؛ لكي  إيفا س�ميث،  س�ألت 
المثير  والقلق  بهذا اإلستس�الم  رآها  إليها، ولما  الش�امي  آدم  نظر  وإيفا مصيرها.  الش�امي 

مباالة: بال  وقال  سميث  إيفا  إلى  التفت  للشفقة، 
خالل  ربما  ضائع..  بدل  على  وتحصل  فقدته  بأنها  وتدعي  لسفارتها  ستذهب   –

أكثر.. أو  شهر 
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األمر..؟ هذا  سيستغرق  وكم   –
والمراقص  المطاعم  في  الموظفات  سفر  فجوازات  اآلن..  من  به  نبدأ  أن  يمكن   –
الليلي�ة عن�دي هن�ا ف�ي المكت�ب.. س�أختار ج�واز س�فر واح�دة عل�ى مش�ارف 
فقط. الصورة  بتغيير  نكتفي  وإنما  الميالد  تاريخ  لتغيير  نضطر  ال  كي  األربعين.. 

ذلك..؟ يتم  متى  لكن  اتفقنا..   –
وسألها: ذوالنورين  حواء  إلى  الشامي  آدم  التفت 

شخصية.. صورة  لديك  هل  اآلن..   –
فتش�ت  س�ميث.  إيفا  وكذا  يجري،  ما  مصدقة  غير  كانت  ذوالنورين.  حواء  ارتبكت 
ح�واء ذوالنوري�ن في جواز س�فرها العراق�ي.. وأخرجت من حافظته صورتين صغيرتين 

الشامي: آدم  لها  فقال  لها. 
تكفي. واحدة  صورة   –

قال: ثم  للحظات  صمت  خاصة.  تأمل  نظرة  لهما  الشامي  آدم  نظر 
مطلقة..  تكون  أن  يجب  السرية  فأن  لذلك  عليه..!  مقدم  أنا  ما  خطورة  تعرفان  أنتما   –

البالد.. من  حواء  مدام  خروج  لحين 
المطار..؟ من  تخرج  أن  أيمكنها   –

يمكنه�ا ذل�ك.. لك�ن زي�ادة ف�ي اإلطمئن�ان س�أرافقها إل�ى المط�ار.. لدي بعض   –
المع�ارف هن�اك ف�ي المط�ار.. لكن دعوني اآلن انجز جواز الس�فر.. وبعد ذلك 

حديث. حادث  لكل 
وقالت: حقيبتها  إلى  يدها  ذوالنورين  حواء  مدت 

اآلن..؟ المبلغ  إلى  تحتاج  هل   –
أوالً..  المعنية  الموظفة  مع  س�أتحدث  بالضبط..  س�يكلف  كم  أعرف  ال  ال..   –
واآلن أعت�ذر منكم�ا.. يمكنم�ا أن ترتاح�ا في الردهة أو في غرفتيكما.. س�نلتقي 

العشاء.. على  مساء  أو  الردهة..  في  عصرًا 
صديقتي.. عند  مدعوتان  نحن  اليوم   –

وصلت.. أين  إلى  ألخبركما  الردهة  في  سألتقيكما  عصرًا  إذا   –
ممتاز..  –

بتوسل: وقالت  ذوالنورين  حواء  التفتت  الباب  وعند  المرأتان،  خرجت 
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أس�تاذ آدم.. ه�ل األم�ر مضم�ون..؟ هل يمكنن�ي أن أعتمد عليك..؟ حياتي في   –
خطر. 

وقال: يناجيها،  وكأنه  إليها  الشامي  آدم  نظر 
وإذا  األحوال  أقصى  في  يومين  خالل  وس�تغادرين  سأس�اعدك..  تقلقي..  ال   –

غدًا.. فستسافرين  أفكر  كما  شيء  كل  مضى 
الدموع في عينيها، وارتعشت عضالت وجهها قرب شفتيها..  إرادٍة اختلجت  وبدون 

سميث.. إيفا  لتتبع  خرجت  ضعفها  يرى  ال  ولكي 
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13

جـدران كـفـافــيـ�س

اس�تأذنت إيف�ا س�ميث صديقته�ا ح�واء ذوالنورين بالذهاب إل�ى بيت صديقتها التي 
تلق�ت منه�ا مهاتف�ة مفاجئ�ة. ل�م يك�ن أمام حواء ذوالنورين س�وى الذهاب إلى غرفتها، 
الغذاء  وجبة  وحجزت  الغرف  بخدمة  اتصلت  أنها  حتى  عدة،  لس�اعات  فيها  بقيت  التي 

الغرفة. في  إليها  ُحملت  التي 
كان�ت تش�عر بضج�ر مم�زوج بنف�اد الصب�ر. اس�ترجعت كل م�ا مر بها ف�ي حياتها، 

مذهلة.  بسرعة  الداخلية  اإلنسان  عيني  أمام  أحيانًا  يمرق  العمر  أن  كيف  واستغربت 
تبرئ  أن  تريد  ال  هي  حياتها..  في  والخطايا  اآلثام  من  الكثير  اقترفت  قد  أنها  أدركت 
البش�ري، ولش�بقها  الدفاع عنها، س�وى وعيها لضعفها  الرغبة في  نفس�ها، وليس�ت لديها 
الجنس�ي، وقوة رغبتها العارمة بالحياة.. ش�عرت بالش�فقة على نفس�ها، لكنها لم تستسلم 
له�ا، فه�ي ل�م تش�أ أن ته�رب م�ن وعيها لماضيه�ا، لقد أدركت بأن�ه ال قيمة ألخطائها، 
وآثامه�ا، وذنوبه�ا، أم�ام وعيه�ا النفس�ي والروح�ي بهذه األخطاء.. ول�م يكن هذا األمر 
بالس�هل عليه�ا، ول�م تك�ن لتج�رؤ على مواجهته، لو لم تس�تلم ه�ذا اإلتصال من حواء 
الحقيقي والغامض مقبل عليها، لذلك استجمعْت كل قوتها  بالخطر  إذ شعرت  الكرخي، 

الصريح.  الشكل  بهذا  نفسها  تواجه  أن  أجل  من  النفسية 
موق�ف آدم الش�امي حّيره�ا. أم�ن الممك�ن أن يك�ون مخلصًا في مس�اعدتها..؟ أال 
أليس  القبض عليها..؟  لعبة منه وتسويفًا للوقت من أجل  يمكن أن تكون كل هذه األمور 
دخلت  لقد  مجرمة..؟  هي  هل  عليها..؟  يقبضون  لماذا  لكن  أيضًا..؟  أمنيًا  مس�ؤواًل  هو 
س�وريا بش�كل رس�مي وبوثائق س�فر رس�مية أيضا.. كما أنها لم تخالف أي قانون سواء 
بأن  نفس�ها  مع  فكرت  ذهنها.  في  تزدحم  األس�ئلة  كانت  في س�وريا..؟.  هنا  أم  بلدها  في 
منه حينما  أكثر حرية وطيبة واسترخاء،  أول مرة، كان  المكتب  الشامي حينما كان في  آدم 
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لإلنسان  أيمكن  نفسه..  الشخص  هو  ليس  وكأنه  قلياًل  ومتوترًا  مرتبكًا  عاد  إذ  ثانية،  عاد 
معارفه..؟  ببعض  ليتصل  ذهب  حينما  حدث  الذي  ما  الس�رعة..؟  بهذه  مزاجه  يتغير  أن 
كذلك  األمر  كان  لو  وحتى  ال..  محددًا..  ش�يئًا  س�مع  هل  ما..؟..  ش�يئًا  يخفي  هو  هل 
وأحس�ت  لنفس�ها.  قالت  االنتظار..  عليها  قدمه..  مما  أفضل  آخر  خيار  أي  أمامها  فليس 
أن تغّي�رًا يج�ري ف�ي أعماقه�ا، صار لديها أمل، فس�ألت نفس�ها: أم�ن المعقول أن يتغير 

السرعة..؟!  بهذه  اإلنسان 
بصدد عمل جواز  الشامي  آدم  مع  المفترض  اللقاء  في  بالتفكير  نفسها  تجهد  ولكي ال 
الفصول  تلك  قرأت  للس�رير.  المجاورة  الطاولة  على  كان  الذي  الكتاب  أخذت  الس�فر، 
الفاجع�ة الت�ي يتح�دث فيه�ا بط�ل الرواية عن ندمه وعودته إلى زوجته المريضة، الجميلة 
سببه  وما  معها،  تصرفاته  من  يخجل  كان  أنه  من  بالرغم  عديدة،  ألشهر  هجرها  التي  جدًا، 
أن  أيمكن  طوال..؟  ألش�هر  يمسس�ها  لم  وهو  كيف  حامل..  أنها  ليكتش�ف  آالم،  من  لها 
تك�ون الفضيل�ة والعف�ة والتظاه�ر بالصبر واتخاذ دور الضحي�ة والزوجة المخدوعة ليس 
سوى أقنعة لتنتقم منه وتعيش حياة سرية ربما أسوأ منه..؟ على األقل كان هو واضحا في 
القراءة..  عالقاته ولم يخف شيئًا عنها.. ولم يتظاهر بالشرف والعفة والطهارة..؟ واصلت 
المخاض.. أثناء  حياتها  تفقد  وكادت  طفلها  الزوجة  فيه  ولدت  الذي  الفصل  إلى  وصلت 

الخداع، وعلى تلبس دور  بالبشر وقدرتهم على  الرواية جانبا. أخذت تفكر   وضعت 
الضحية.. فمن هو الضحية في هذه الرواية: الزوجة التي كان زوجها يهملها ويخونها مع 
إساءاته  عن  ليعوضها  زوجته  إلى  الندم  بكل  وعاد  لرشده  ثاب  الذي  الزوج  أم  أخريات، 
يعتقد..؟..  كان  كما  والفاضلة  البريئة  تلك  ليست  وهي  خيانة،  عنه  تقل  ال  فوجدها  لها، 
فكرت  مرة،  ابتس�امة  وجهها  على  ارتس�مت  ثم  لدقائق،  الرواية  بش�خصيات  تفكر  ظلت 
فكرْت  كما  فالبش�ر،  الضحية..  دور  منها،  بالوعي  أحيانًا،  تتقمص  أيضا  بأنها  نفس�ها  مع 
يبرروا  ولكي  وذنوبهم..  وس�قطاتهم  أخطائهم  لتبرير  الضحية  دور  يتقمصون  نفس�ها،  مع 
ألنفسهم اقتراف آثام جديدة.. فتقمص مشاعر الضحية يلبي حاجاتهم النفسية و يريحهم. 
الرواية.. تناولت كتاب الشعر المترجم الذي اشترته مع  القراءة في  لم ترغب في مواصلة 
لطبيعتها  الكثير  منها  تفهم  لم  التي  القصائد  بعض  قرأت  تقلبه.  أخذت  حينه.  في  الرواية 
قصيدة،  عند  توقفت  لكنها  وإغريقية،  رومانية  ش�خصيات  بأس�ماء  والرتباطها  التاريخية 

عال: بصوت  نفسها  مع  قرأتها  أنها  حتى  مرة،  من  ألكثر  قراءتها  تعيد  ظلت 
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جــدران

اعتبار أي  دون 

شفقة دون 

يبالوا أن  ودون 

العالية. الجـدران  هذه  حولي  ابتنوا 

يائسًا هنا،  أجلس  أن  سوى  أستطيع  ال  اليوم، 

قـَدري في  اال  أفكر  أن  أستطيع  وال 

ومصائبه.

الخارج، في  بها  أقوم  كثيرة  أشياء  لدي  دامت  وما 

الجدران؟ حولي  يبنون  أخذوا  حين  أحاذر  لْم  فلَِم 

البنائين.. من  ضجة  أية  إلى  انتبه  لم  لكني 

مرئيين غير  كانوا 

العالم. عن  بعيدًا  هنا،  علّي  وأغلقوا 
إلى  بسرعة  نهضت  تستطع.  فلم  ريقها  تبتلع  أن  أرادت  حنجرتها.  في  بغصة  أحست 
الثالج�ة وفتحته�ا وأخرج�ت قنين�ة ماء أخذت تعب منه�ا وكأنها تختنق. أخذت تنتنفس 
عني،  يتحدث  وكأنه  األنفاس،  ويقطع  يبهر  ش�عر  من  له  „ يا  تنفس�ها.  انتظم  ثم  بس�رعة، 
على  لتجلس  رجعت  لنفس�ها.  قالت   „ أنتبه..؟  ولم  حولي  ُبنيت  الجدران  من  كم  ياه.. 
حاف�ة الس�رير وتواص�ل قراءته�ا له�ذا الش�اعر الغري�ب. فتش�ت في فه�رس الكتاب عن 
قصيدة  تجد  فلم  تفقدها(  التي  لالسـكندرية  (وداعًا  عنوانها  الكتاب  يحمل  التي  القصيدة 
وداعًا  خاطرها..  في  يجول  ما  مع  تتناغم  فهي  لقراءتها،  ش�وق  في  كانت  العنوان..  بهذا 
لبغ�داد الت�ي تفقدينه�ا.. وبينم�ا هي مس�تمرة في القراءة وصلت إل�ى تلك القصيدة التي 
تحم�ل عنوان�ا مغاي�را ( االلـه يخذل أنطونيو(.. وهناك قرأت القصيدة التي تنتهي بالبيت 

(انطونيو(.. مخاطبا  فيه  الشاعر  يقول  حيث  الشهير 
وداعًا.. قل 

تفقدها. التي  لالسكندرية  وداعًا 
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واألرشيف  المخطوطات  ووسط  الوثائق  بين  مكتبة  في  يعيش  شاعر  هذا  أن  أحسْت   
الرومان�ي الوثن�ي، فمعظ�م نصوص�ه تحتاج لش�روحات أو اس�تحضارات تاريخية، لكن 
أعجبته�ا معظ�م قصائ�ده، فه�ي تعّب�ر عن حالتها النفس�ية وعن وحش�تها، وكآبة روحها، 
أجل  من  تس�عى  هي  ذلك  وبرغم  الحياة،  هذه  في  وللمعنى  للس�عادة،  وفقدانها  وعزلتها، 
إنقاذ هذه الحياة المليئة بالمصائب والتي ال ترى منها سوى أفٍق مدلهٍم غامٍض ومجهول. 
عادت.  قد  سميث  إيفا  صديقتها  كانت  الغرفة.  هاتف  رنين  تلك  حالتها  من  أخرجها 
اتفقت�ا عل�ى اللق�اء. نهض�ت م�ن مكانها لتغادر الغرفة، لكنها وجدت نفس�ها مترددة وال 
الغرفة. وغاردت  المتبقية  النفسية  طاقتها  استجمعت  الغرفة.  عتبة  تخطي  على  القوة  تجد 

* * *

رأت  ذوالنورين.  حواء  وصلتها  حين  وأصدقائهم  الفندق  بنزالء  مكتظة  الردهة  كانت 
من  األخرى  إليها  أشارت  ُيمس.  لم  ماء  وكأس  قهوة  فنجان  وأمامها  جالسة  سميث  إيفا 

بالسؤال: سميث  إيفا  بادرتها  قبالتها،  ذوالنورين  حواء  جلست  حين  بعيد. 
جديد..؟  شيء  أي  هناك  هل   –

ال..  –
العصر..  في وقت  نحن  وها  عصرًا..  فسيخبرنا  نتيجة  أية  إذا حصل على  قال  هو   –
انتبهت  فلقد  رأيك..  آخذ  أن  دون  للعش�اء  دعوته  عن  اعتذرت  ألني  آس�فة  وأنا 

ضرورية.. غير  أخرى  تفاصيل  في  ندخل  أن  نريد  وال  منه..  تخافين  أنك  إلى 
اآلخرين  أخشى  وإنما  فقط،  أخشاه  ال  صرت  فأنا  الدعوة..  برفض  فعلت  حسنا   –

هنا..  أضيع  فأنا  وإاّل  مرضية  نتيجة  إلى  يصل  أن  أتمنى  أيضا.. 
وتأنيب: وعتاب  تعاطف  فيها  نظرة  إليها  سميث  إيفا  نظرت 

ل�ن تضيع�ي.. كي�ف تقولي�ن ه�ذا..؟! أل�م أقل لك أنا مع�ك..؟ ولو صدق آدم   –
الش�امي ف�ي وع�ده بأن�ه س�ينجز جواز الس�فر خالل يومين فهذا يعن�ي بأننا ربما 
وتفاصيل  أرقامي  كل  س�أعطيك  غدًا..  باريس  إلى  س�أرجع  أنا  قريبًا..  س�نلتقي 
عنوان�ي بحي�ث تتصلي�ن ب�ي وتخبرين�ي ع�ن كل التط�ورات.. وإذا لم يصل إلى 
هناك  ومن  بيروت  إلى  وآخذك  أجلك  من  س�أرجع  ما؛  بحّل  لك  س�أفكر  نتيجة؛ 

وطريقة. طريقة  ألف  سنجد 
ترقرق�ت الدم�وع ف�ي عين�ّي ح�واء ذوالنورين. وبال إرادة منها مدت يدها فمس�كت 
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بصمت،  لبعضهما  تنظران  للحظات  ظلتا  لها.  ش�كرها  عن  تعبيرا  بقوة  س�ميث  إيفا  كف 
واألمل.  والوعد  واإلمتنان  الصداقة  مشاعر  فيها  تكثفت  نظرات 

منهما  تقدم  مضيئة.  إبتسامة  وجهه  وعلى  مقباًل..  الشامي  آدم  لمحتا  اللحظة  تلك  في 
غامر  بفرح  وشعرتا  بحضوره،  فوجئتا  لهما.  المقابل  الكرسي  على  استئذان  دون  وجلس 
وكأنه  بالحديث  بادر  إذ  صمته  يطل  ولم  الوس�يم.  وجهه  تضيء  االبتس�امة  لمحتا  حينما 

فقال: السابق،  وحذره  تردده  فقد 
لق�د أنجزن�ا األم�ر.. اخت�رت جواز س�فر إحدى العامالت عندنا من الروس�يات   –
إيفا  إس�مها  الس�ن  في  حواء  مدام  تقارب  امرأة  وهي  البيانو..  على  يعزفن  الالتي 
بتروفن�ا تومانوف�ا..( التف�ت إل�ى حواء ذوالنورين موجهًا كالمه( احفظي االس�م 
الطول  في  تقاربك  األربعين..  مش�ارف  على  وهي  تومانوفا..  بتروفنا  جيدا..إيفا 
أيض�ًا.. ل�ذا ل�ن يت�م س�وى تبديل الصورة في جواز الس�فر.. لق�د تحدثت معها 
آالف  س�تة  منحها  على  معها  واتفقت  األمر..  لها  وش�رحت  ووضوح..  بصراحة 
إجازتها  تقضي  أن  أرادت  لقد  إيطاليا..  إلى  تأشيرة  فيه  سفرها  جواز  ألن  دوالر.. 
الس�نوية هن�اك.. وق�د حصل�ت عل�ى تأش�يرة الس�فر اإليطالية م�ن خالل مكتب 
أيام..  بعد عشرة  الحجز  لكن  فلورنسا..  في  فندقي  لديها حجز  كما  هنا،  السياحة 
هي  لذلك  رغبتنا..  حسب  السفر  تأخير  أو  تقديم  يمكننا  بمشكلة..إذ  ليس  وهذا 
طلبت هذا المبلغ.. ألنه عادة مثل هذه األمور تكلف خمسة آالف دوالر.. لكنها 
أرادت أن تس�تفيد بس�بب وجود التأش�يرة والحجز.. وهي بدورها س�تذهب إلى 
واإلجراءات  التحقيق  وسيتم  سفرها..  جواز  بفقدان  وستدعي  الروسية..  السفارة 
الصورة  مع  الجواز  أرسلُت  وقد  جديد..  سفر  جواز  على  وستحصل  الروتينية.. 
يعني  دوالر..  ألفي  وسنمنحه  األمور..  هذه  بمثل  مختص  شخص  إلى  الجديدة 
المبلغ..؟ هذا  لديك  هل  دوالر..  أالف  ثمانية  سيكلف  الجاهز  السفر  جواز  أن 
ارتسمت إنفعاالت متباينة على وجه حواء ذوالنورين، فقد اختلط الفرح واختالجات 
البكاء، بالشكر والعرفان، بل والحب وهي تنظر إلى آدم الشامي، مع نظرات خوف وكأنها 
مشاعرها.  على  سيطرة  أكثر  لكنها  جدًا  فرحة  سميث  إيفا  كانت  تسمعه.  ما  مصدقة  غير 

الفرح: شدة  من  بارتباك  ذوالنورين  حواء  أجابت 
حاال.. أدفعه  أن  أستطيع  اآلن..  المبلغ  تريد  هل  عندي..  نعم   –
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المبلغ  لكي تخرج  بفتحها  تهم  كانت على كرسي مجاور، وهي  التي  أخذت حقيبتها 
لها: يهمس  وكأنه  بهدوء  قاطعها  أنه  إال  منها، 

هنا..  المبلغ  دفعِت  لو  الريبة  سيثير  األمر  هذا  بالناس..  يعج  المكان  هنا..  ليس   –
المكتب.. إلى  سنذهب 

تسأله: سمعها  حينما  سميث  إيفا  إلى  التفت  أنه  إال 
وأن�ت.. حضرت�ك..؟ كي�ف نكافئ�ك..؟ ك�م تود أن تأخذ عل�ى عملك العظيم   –

هذا..؟
وقال: واستغراب  بذهول  إليها  الشامي  آدم  نظر 

ال  حواء  مدام  مساعدة  أجل  من  األمر  هذا  عملت  أنا  إيفا..؟  مدام  تقولين  ماذا   –
أكثر.. كيف يمكنني أن آخذ مقابل هذا األمر.. لقد طلبت مدام حواء المساعدة.. 
وه�ي ف�ي موق�ف صع�ب ج�دا.. أرجوك.. مدام إيفا.. أرج�و أن ال تذكري هذا 

أخرى.. مرة  األمر 
بمودة: وقالت  أمامها،  يجري  ما  كل  تصدق  تكن  لم  التي  ذوالنورين  حواء  تدخلت 
يعلم كيف سيكون مصيري.. الله وحده  لكان  أيضا.. ولوالك  تعبك  كيف..؟هذا   –

الصامتة: والرغبات  بالمودة  تضج  ونظراته  قائال،  إليها  هو  التفت 
الليلة..  الجواز  أستلم  حينما  بل..  بوعدي..  أفي  أني  وها  بالمساعدة.  وعدتك  أنا   –
أطمئن  كي  الس�فر..  بوابة  إلى  تذهبين  وأراك  بنفس�ي..  للمطار  أوصلك  وحينما 

وعدت.. ما  انجزت  قد  أني  أشعر  ذاك  عند  بسالم..  لخروجك 
قائلة: سميث  إيفا  إليه  التفتت 

آدم.. أستاذ  يا  الزمان  هذا  في  وبالرجال  بالناس  ثقتنا  تعيد  أنت   –
اللحظة يفكر  ابتسامة مضيئة، ولم يقل شيئا، فقد كان في تلك  إليها وعلى وجهه  نظر 
عن  ليكفر  المجانية؛  المساعدة  هذه  وتقديم  الخير  بفعل  القيام  على  حّرضه  الذي  بإبليس 

بهدوء: وقال  لألمام  رأس�ه  م�دَّ  فجأة،  القاتلة.  وآثامه  ذنوبه 
البر عاجله..  الليلة.. فخير  المبلغ  الذهاب إلى المكتب.. علي تسليم  يمكننا  هل   –
الليلة  جاهزًا  سيكون  الجواز  بأن  وعدني  الصورة  بتبديل  االختصاصي  وصاحبي 
س�يولة  لديك  تكن  لم  وإذا  المبلغ..  أعطيه  أن  علي  وطبيعي  العاش�رة..  تمام  في 

أنا.. أدفع  أن  فيمكنني  نقدية 
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قائلة: تنهض  وهي  ذوالنورين  حواء  قاطعته 
إياه  سأعطيك  موجود..  كله  المبلغ  تفيض..  أفضالك  لك..  جزيال  شكرا  ال..   –

المكتب. في 
إلى  رأسه  الشامي  آدم  رفع  اللحظة  تلك  في  المكتب.  إلى  اتجهوا  جميعهم.  نهضوا 
التوأم، لكن في لحظة خاطفة تحول  إبليس في هيئة األخ  شرفة جناحه، فرأى خالل ثوان 
إلى رجل أش�قر الش�عر وس�يم، يكاد يكون نس�خة من الممثل النمس�اوي الذي عاش في 
إيطالي�ا هيلم�وت بيرك�ر. وق�ف لث�وان. انتبهتا لوقوفه. رفعتا نظرهما باتجاه الش�رفة التي 

يتقدمهما. هو  تحرك  احدًا.  تجدا  فلم  إليها  ينظر  وجدتاه 
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 الــراهـب
 والـرجــل الأ�صــقـر الـو�صــيـم

كانت  الطاوالت  معظم  أن  إلى  انتبهتا  الردهة،  إلى  الشامي  آدم  مكتب  من  عادتا  حين 
جلس�تا  خالية.  طاولتهما  وجدتا  حينما  اس�تغربتا  لكنهما  الفندق،  نزالء  قبل  من  مش�غولة 
المجاورة.  القريبة  الطاولة  من  يأتي  عال  بصوت  يجري  حوارا  ثمة  أن  أحستا  كانتا.  حيث 
انتبهت  ذوالنورين.  حواء  تواجهها  بينما  المجاورة،  الطاولة  يواجه  س�ميث  إيفا  ظهر  كان 
ح�واء ذوالنوري�ن إل�ى المتح�دث، الذي كان رجاًل أش�قر وس�يمًا، وهو يخاطب الرجل 
يضع  وهو  السيما  راهبًا،  بكونه  طرازه  يشي  أسود،  جلبابا  يرتدي  كان  والذي  له،  المقابل 

المقدس. الكتاب  وأمامه  كبيرة،  سلسلة  من  صدره  على  يتدلى  كبيرًا  فضيًا  صليبًا 
للراهب: الوسيم  األشقر  الرجل  قال   

أش�ّر.. مخلوق وضيع..  كّذاب  اإلنس�ان..إنه  هههه..  اإلنس�ان..؟  عن  تس�ألني   –
والجواهر  الذهب  من  النفيس�ة  الهدايا  لعش�يقته  يقدم  الذي  العاش�ق  الرجل  حتى 
ال يت�ردد ف�ي أن يضاجعه�ا واقف�ًا، أو عل�ى األرض الج�رداء، ويتمرغ معها على 
الت�راب حت�ى ل�و كان�ا يرتدي�ان الحري�ر! المه�م لديه هو أن يولج�ه فيها.. وكذا 
المرأة.. تس�تجيب للغاية نفس�ها.. المهم أن يس�تمتعا بالرعش�ة الجنسّية ولّذتها.. 
هذا  ليس  بل  ذلك..  إلى  للوصول  الطريق  س�وى  ليس�ت  والهدايا  النفائس  وكل 
كش�هوة  المحمومة..  والش�هوات  الرغبات  كل  في  وإنما  فقط،  الجنس  في  األمر 
نهار  ليل  ينادون  الذين  هؤالء  كل  نرى  فمثال  والهيمنة..  السلطة  وشهوة  المال.. 
بسلطة العدالة والحق والشعارات اإلنسانية ال يتوانون عن إراقة الدماء، ويقومون 
باإلغتي�االت ل�كل م�ن يعت�رض طريقه�م.. ب�ل يغتالون حتى رف�اق دربهم، وال 
ويغدرون  بل  اإلحتقار،  لهم  يكنون  كانوا  من  ونفاق  أعدائهم،  تملق  عن  يتوانون 
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والتلذذ  السلطة  عليها..  الحفاظ  أجل  من  أو  للسلطة  الوصول  أجل  من  بالجميع؛ 
المبادئ  وسحق  الدماء،  إراقة  إلى  تدفعهم  الكرسي  يمنحها  التي  الهيمنة  بمشاعر 
الشهوات  أن  أعتقد  لذلك  الكرسي..  بهذا  اإلحتفاظ  أجل  من  الحديدية؛  بعقبهم 

األلم.. سوى  اإلنسان  أفعال  من  ومحقق  مضمون  شيء  ال  جحيم.. 
و  المالمح،  مهموم  واللحية،  الشعر  أبيض  الستين،  تجاوز  قد  أنه  يبدو  الذي  الراهب 
كانت  الوسيم.  األشقر  الرجل  قالها  كلمة  كل  إلى  منتبهًا  كان  سابقة،  بوسامة  وجهه  يشي 
التفكير  في  نفسه  يجهد  وكأنه  فقال  الراهب،  وجه  على  مرتسمة  العميق  التفكير  عالمات 

الكلمات: إيجاد  في  صعوبة  ويجد 
بارد! بحقد  عنهم  تتحدث  الناس..  مع  مريرة  تجربتك  أن  يبدو   –

شيئا  أعرف  ال  بأني  وأتظاهر  اإلنسان،  على  البريء  بالحنان  أتظاهر  أن  أتريدني   –
الخداع  مخادعة..  مخلوقات  البشر  وخداعه؟  أالعيبه  وعن  الدنيئة..  دواخله  عن 
يس�ري ف�ي دمه�م.. كم�ا أعتق�د أن�ك نفس�ك تع�رف البش�ر أيض�ا.. أال يأتونك 
لألذى  لتفاهاتهم..  ألكاذيبهم..  لخطاياهم..  آلثامهم..  تس�تمع  أال  لإلعتراف..؟ 
الكأس  نصف  إلى  تنظر  أن  تحاول  فلماذا  لخياناتهم؟  لآلخرين..  يس�ببونه  الذي 

فقط..؟! المآلن 
فقط..؟! الفارغ  الكأس  نصف  إلى  تنظر  ولماذا   –

الممل�وء، وال النص�ف الفارغ،  النص�ف  ال  ال�كأس..  نص�ف  إل�ى  أنظ�ر  ال  أن�ا   –
الكأس  نبيذ..  فيه  أم  ماء  فيه  كان  سواء  كأسًا  يبقى  فهو  الكأس..  إلى  أنظر  وإّنما 

الكأس.. إلى  ننظر  أن  يجب  هكذا..  هو 
كالهما  للحظات..  البعض  بعضهما  إلى  يحدقان  أخذا  اآلخر..  إلى  منهما  كل  نظرا 
كان يحاول أن يعرف ما يجول في خاطر اآلخر.. ثم واصل الرجل األشقر الوسيم كالمه:
كل  لكن  اإلنساني..  الوجود  سر  هما  نفسه..  للشيء  وجهان  هما  واأللم..  اللذة   –
الغريب  اللذة؛ عظم األلم.. لكن  ألمًا.. فكلما عظمت  لذة يجب أن تدفع مقابلها 
لي�س دائم�ًا أن عظم�ة األل�م تعني بالضرورة عظمة الل�ذة الحقًا.. وبرغم ذلك، 

سريعًا.. قيمتها  تفقد  بسهولة؛  تجنى  التي  اللذة  أن  أعتقد 
بعيد:  مكان  إلى  ينظر  وكأنه  الراهب  قال 

بني..  يا  الخطايا  أصل  هي  الرغبة   –
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وقال: ساخرة  ابتسامة  الوسيم  األشقر  الرجل  وجه  على  ارتسمت 
األلم  لمحو  محموم  بحث  هي  وإنما  األب..  أيها  الخطايا  أصل  ليس�ت  الرغبة   –
والتوتر الداخلي والخوف من الوحدة والعزلة.. حتى وهي في أشكالها المبتذلة..

أنت تخلط األشياء يا بني.. أنت تتحدث عن الحب، بينما أنت تقصد به الرغبة..   –
الروح.. سعادة  الحب  بينما  األلم..  أصل  الرغبة 

أمامه  الوس�يم  األش�قر  الرجل  نظر  الس�عادة،  عن  األخيرة  جملته  الراهب  قال  حين 
فانتب�ه إل�ى ح�واء ذوالنوري�ن. نظر كل منهما إلى اآلخر نظرة خاطفة، نظرة خارقة، كأنما 
سوى  تستمر  لم  نظرة  لكنها  شيء.  كل  فيها  قاال  نظرة  قبل،  من  البعض  بعضهما  يعرفان 
هي  كانت  أعماقها.  هزت  داخلية  برجفة  أحست  بينما  بعينيه.  لها  ابتسم  جدًا.  قليلة  ثوان 
تتحدثا  لم  بحيث  معًا،  ش�دهما  الذي  الحديث  هذا  إلى  تتنصتان  س�ميث  إيفا  وصديقتها 

للراهب: وقال  بحيوية،  الوسيم  األشقر  الرجل  شعر  قط.  جلستهما  منذ 
والجسد..  والنفس  للروح  السعادة  تمنح  ال  تتحقق  حينما  الرغبة  أن  قال  ومن   –
بل  السعادة..  إلى  يسعى  فاإلنسان  تعيسة..  مخلوقات  الراهب،  أيها  البشر،  لكن 
ه�ي هدف�ه ف�ي الحي�اة.. فهو يتحمل المصاعب ويجتاز المخاطر آماًل بالحصول 
الس�لطة،  أو  المال،  على  الحصول  لذة  أو  جنس�ية..  لذة  تكون  ربما  اللذة..  على 
الرغبة  إرواء  هي  فالسعادة  ثّم  ومن  األشياء..  على  السيطرة  ولذة  الهيمنة  نشوة  أو 
الملح�ة، قصي�رة األم�د.. لكن اإلنس�ان كائن ملول أيه�ا الراهب الجليل.. أليس 
يمل  شقي..  كائن  اإلنسان  أن  المقدس  الكتاب  خالل  من  تعرف  أنت  كذلك..؟ 
حقًا..  له  مضجرة  س�تكون  الجنة  أن  ش�خصيًا  وأعتقد  األمد..  طويلة  اللذات  من 
تفقد  اللذات  متوفر.. حينذاك، حتى  فيها  الجنة؛ ألن كل شيء  اإلنسان من  سيمّل 
عدم  أخرى..  جهة  من  لكن  السعادة..  تحمل  تستطيع  ال  كائنات  البشر  طعهما.. 

تعيسًا.. مخلوقا  يجعله  شقيًا..  اإلنسان  يجعل  الملحة؛  الرغبات  إرواء 
وقال: جيدًا،  يتفحصه  وكأنه  الوسيم،  األشقر  الرجل  إلى  الراهب  نظر 

الرغبات  إرواء  من  تأتي  التي  س�وى  س�عادة  من  هناك  أليس�ت  أمرك..  غريب   –
يشعر  أال  لآلخرين..؟!  الخير  يفعل  حينما؛  بالسعادة  اإلنسان  يشعر  أال  الدنيئة.. 
الجمال  عن  اإلنسان  بحث  في  ترى  أال  الجمال..؟!  عن  يبحث  حينما  بالسعادة؛ 
في البشر والطبيعة والكون؛ هو أحد األهداف الحقيقية للبشر في هذه الحياة..؟!
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فيها  قهقهة  وإنما  س�اخرة،  تكن  لم  قهقهته  لكن  عاليا،  الوس�يم  األش�قر  الرجل  قهقه 
قال: ثم  رفض،  نبرة 

اإلنس�ان.. هدف  والجمال  والخير  الحب  أن  وتفترض  البش�ر..  عن  تدافع  أنت   –
إن�ك تح�اول أن تق�رب اإلنس�ان م�ن الله.. لكنه ليس كذلك ي�ا أبانا.. (ثم وَجَه 
وخاطبها(..  مباش�رة..  ذوالنورين  حواء  إلى  ونظر  المجاورة..  الطاولة  إلى  نظره 

حوارنا! سمعت  أنك  أعتقد  تقولين..؟  ماذا  سيدتي  وأنت 
فوجئت حواء ذوالنورين من جرأته في توجيه الخطاب إليها. في تلك اللحظة التفتت 
إيف�ا س�ميث إلي�ه؛ فانبه�رت بوس�امته الفريدة والمثيرة. نظرْت ح�واء ذوالنورين إلى إيفا 

سؤاله: عن  لتجيب  إليه  توجهت  ثم  سريعة،  نظرة  سميث 
بصوت  تتحدثان  كنتما  فقد  عنا..  رغمًا  حواركما  على  تنصتنا  قد  كنّا  ما  إذا  عذرًا   –
و  أقول،  أن  بودي  سمحتما  لو  لكن  وممتع،  عميق  حوار  انه  ثّم  ومسموع..  عال 
بالشرير  ليس  فاإلنسان  كثيرا؛  األمور  تعقدان  أنكما  قولي  على  تعذراني  أن  راجية 
المطل�ق، ولي�س بالخّي�ر المطل�ق.. ثم أن الحياة أبس�ط م�ن كل هذه التعقيدات؛ 
بين  وما  أبدًا..  مخّيرين  غير  ونذهب  أبدًا..  مخّيرين  غير  الوجود  إلى  نأتي  فنحن 
كما  وباأللم..  باللذة  مليئة  واألتراح..  باألفراح  مليئة  رحلة  ثمة  والموت  الوالدة 
ظروفنا.. بسبب  وإنما  فقط،  رغباتنا  بسبب  آالمنا  ليست  لكن  حضرتك،  عّبرَت 

إليها ويحاول أن يفكر  ينظر  الوسيم  الرجل األشقر  بينما كان  الراهب لكالمها،  ابتسم 
الحديث  في  وجرأته  تلقائيته  فواصل  ش�خصيتها..  استكش�اف  محاواًل  كلماتها؛  وراء  بما 

لها: وقال  إليها، 
جديدة.. نظر  وجهة  إلى  اإلستماع  لنواصل  طاولتنا؛  إلى  تتفضال  أن  يشرفنا   –

سميث: إيفا  وقالت  ابتسمتا..  النظرات..  المرأتان  تبادلت 
جلستنا لنوّسع  إّنما  لإلنتقال،  داعي  ال   –

والحوار  الطاولتين،  بين  مفتوحًا  المجال  فصار  جانبًا؛  بكرس�يها  اس�تدارت  وعندها 
فيها  بنبرة  متسائاًل  إليها،  الوسيم  األشقر  الرجل  نظر  مكانه.  في  منهم  كل  و  بينهم  ممكنًا 

والتحدي: االستفزاز  بعض 
والواضحة..؟! الغامضة  رغباته  سوى  باإلنسان  تتحكم  التي  الظروف  هي  وما   –

مثاًل.. والمرض..  الصحة  والفقر..  الغنى   –
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ذلك..؟! معنى  ما  أفهم..!  لم   –
على  الحصول  رغبته  فالذي  الفقير..  رغبات  نفسها  ليست  الغني  رغبات  يعني   –
بع�ض الم�ال؛ ليعي�ش.. ليأكل ويلبس.. ويطع�م أطفاله.. وينفق على تعليمهم.. 
الحال  وميس�ور  ش�بعان..  وهو  مال..  لديه  الذي  الرجل  كرغبات  رغباته  ليس�ت 
وال يعرف كيف ينفق ماله.. رغباتهما مختلفة.. وكذلك رغبات اإلنسان الصحيح 
أن  أحيانا  يريد  الجس�م  فصحيُح  العليل..  اإلنس�ان  رغبات  عن  تختلف  الجس�م 
يخط�ف م�ن الحي�اة أكث�ر مم�ا تعطي.. بينما العليل يعيش عل�ى األمل بالحياة.. 
فقد  زهدًا؛  وأكثر  أخالقية  أكثر  حياة  لعاش  العليل؛  هذا  صحة  تحسنت  لو  وربما 

الحياة.. قيمة  وإدراك  الصحة  معنى  تذوق  قدرة  المرض  منحه 
بسخرية: وقال  الوسيم،  األشقر  الرجل  ابتسم 

حكمة العيش  وعن  األخالق  عن  الحديث  يكثرون  الذين  هؤالء  أحيانا..  ههه..   –
فرصة؛  أول  لهم  تتاح  وعندما  عاجزون..  ألنهم  هكذا؛  يتحدثون  وزهد..  بتوازن 

تخيلها..  يمكن  ال  التي  الموبقات  ويقترفون  اآلثام  يرتكبون  تراهم 
واضح،  بإنجذاب  إليه  تنظر  بجرأته.  مأخوذة  بجماله،  مبهورة  ذوالنورين  حواء  كانت 
مؤي�دة وجه�َة نظ�ره األس�اس، الت�ي كانت ف�ي بداية الحوار بأن الرغب�ات الغامضة التي 
يتش�دقون  الذين  بأن  نفس�ها  قرارة  في  تؤيده  هي  وها  حياتنا،  تس�ّير  التي  هي  أعماقنا  في 
أول  اآلخرين عند  فسقًا من  أكثر  ما هو  يفعلون  نهار،  ليل  الوعظ  باألخالق واليملون من 
تحاور  التي  صديقتها،  تحرج  ال  كي  رأيها؛  تبدي  أن  تس�تطيع  ال  لكنها  وفرصة،  منعطف 
إلى  ناظرًا  جذابة،  ابتسامة  لها  وابتسم  إليها،  انتبه  الوسيم  األشقر  الرجل  أن  الرجلين..إاّل 

فسألها: فارتبكت،  جريئة،  نظرة  عينيها  أعماق 
رأيك..؟ ما  سيدتي..  وأنت   –

فقالت: نحوها.  جميع  توجهت  حينما  أكثر؛  ارتباكها  ازداد 
بأن لدي  يراودني إحساس  إليكم، كان  أقول.. حينما كنت أستمع  ماذا  أعرف  ال   –
اآلن  لكني  عنها،  تحدثتم  التي  المواضيع  هذه  حول  أقوله  أن  يمكنني  كثيرًا  كالمًا 
من  ذهني  في  تبقى  ما  قول  على  الجرأة  أجد  وال  بل  المناسبة..  الكلمات  أجد  ال 

أفكار..
مشجعًا: وقال  أبوية،  ابتسامة  وجهه  وعلى  الراهب  إليها  نظر 
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تترددي.. ال  ابنتي..  يا  تحدثي   –
فقالت  بنظراتها،  شجعتها  التي  سميث  إيفا  إلى  نظرت  حينما  السيما  قلياًل،  تشجعت 

الوسيم: األشقر  الرجل  إلى  كالمها  موجهة  متقطع،  بصوت 
الغامضة والواضحة في أعماق اإلنسان..  الرغبات  عن  حضرتك  تحدثَت  حينما   –
تتحدث  لم  لكن  الهيمنة..  الس�لطة..  المال..  الجنس.. ش�هوة  رغبة  عن  تحدثت 

الموت.. رغبة  عن 
الموت..؟! رغبة   –

حديثها: مواصلة  ذوالنورين  حواء  فقالت  مستفسرًا.  الراهب  سأل 
ونعترف  بالموت..  نعترف  البشر  نحن  أقصد،  الموت..  رغبة  األب..  أيها  نعم   –
نحن  أنفسنا..  مع  فعاًل  ذلك  تصور  نستطيع  ال  لكننا  ما،  يوما  سنموت  أننا  بحقيقة 
خالل  البشر  إلى  انظروا  فقط..  أحبابنا  فقدان  عند  الموت  أمام  لوجه  وجها  نقف 
لكنها  شهداء،  وتسمّيهم  الحروب  في  منها  سقط  من  تندب  الشعوب  الحروب.. 
أعدادهم، ومهما كانت  الجبهة األخرى؛ مهما كانت  تفكر بموت اآلخرين في  ال 
بينما  األعداء،  تس�ميهم  الذين  بموت اآلخرين  بل تش�مت  بش�عة..  طريقة موتهم 
أشكال  أشد  لكن  شهداء..  يعتبرهم  بالمقابل  الذي  وشعبهم..  أهلهم  أحباب  هم 
الموت هو عندما يموت األبناء..إن مجرد التفكير في موت األبناء؛ يبعث الرعب 
فعاًل.. خاصة حينما  االبن  يموت  فكيف حينما  األم..  الوالدين، السيما  قلبّي  في 
كل  من  األم  تتمنى  عندها  بشعة؟!  بطريقة  ويموت  الوحيد..  هو  االبن  هذا  يكون 

الموت.. رغبة  اسميها  أن  يمكنني  رغبة  أعماقها  في  تستيقظ  تموت..  أن  قلبها 
وقالت: بحنان،  سميث  إيفا  فقاطعتها 

حينما  ويس�قط  مكانه  من  ينقلع  أحسس�ته  بل  قلبي..  ارتعش  لقد  حواء..  يا  ياه   –
أطفالي  مس  إذا  العيش  الأس�تطيع  أنا  بأطفالي..  عالقة  له  ش�يء  بخاطري  مرق 

خاصة.. حالة  األمهات  ربما  أدري..  ال  ما..  شيء 
ران صم�ت حزي�ن ومتوت�ر للحظ�ات. نظ�رت ح�واء ذوالنوري�ن إل�ى اآلخرين، ثم 

قال: ثم  إليها،  نظر  الذي  الوسيم،  األشقر  الرجل  وجه  على  نظراتها  استقرت 
بالموت.. وهذه حاالت  فترغب  ابنها؛  تفقد  التي  األم  حالة  عن  تحدثت  لكنك   –
يمنعها  الرغبات.. وحتى هذا ال  بقية  مثل  لإلنسانية  فردية.. وليست عامة وشاملة 
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رغباتها.. وإرواء  الحياة..  مواصلة  من 
قالت: ثم  لحظة  ذوالنورين  حواء  صمتت 

أبناءها فقط..  التي تفقد  اسمها رغبة الموت ال تتجسد في حالة األم  رغبة  وجود   –
إنسان  أي  أم  أما..  أم  أبا  كان  سواء  جدًا..  عزيز  شخص  لدينا  يكون  حينما  وإنما 
قريب.. ويصلون إلى عمر ما، أو يتعرضون لحادث ما يشوههم ويعيقهم جسديا، 
وال  األكل،  يس�تطيعون  ال  وظائفهم..  من  وظيفة  بأّية  القيام  يس�تطيعون  ال  بحيث 
تنظيف أنفسهم من فضالتهم؛ تجدنا ربما نحس ببعض الراحة عند موتهم.. ليس 
ألنن�ا نريده�م أن يموت�وا، ب�ل إلنن�ا نريده�م أن يرتاحوا؛ ألننا نعي بأن اس�تمرار 

وعلينا.. عليهم  عبء  هو  الحياة  في  هؤالء 
قائلة: سميث  إيفا  فقاطعتها 

لك�ن ه�ذا ق�اس ج�دًا؛ ألن ه�ذا الوع�ي بالموت يجعل من الحياة س�جنًا مفتوحًا   –
وال  القاتل..  التفكير  هذا  مثل  اإلنس�ان  يتجنب  أن  يجب  ال..  ال..  العدم..  على 

منه..؟ يتخلص  أن  يمكنه  كيف  أعرف 
مفاجئ: بشكل  الراهب  فقال 

بالمحبة.. سوى  لإلنسان  نجاة  ال  بالحب..   –
ذوالنورين: حواء  فردت 

الن�اس أن الح�ب س�هل.. وأن�ه نزه�ة ممتعة.. م�رح ولذة فقط.. لكنه ليس  يظ�ن   –
كذل�ك أب�دًا، لس�بب بس�يط ه�و أنن�ا ال نس�تطيع أن نضم�ن أنن�ا نحب اإلنس�ان 
الخطأ.. اإلنسان  نحب  أننا  هي  الحقيقية  الحب  مآسي  كل  أن  وأعتقد  الصحيح.. 

المرأتان بوصوله..  الطاولتين. فوجئت  إلى حيث  الشامي  آدم  اللحظة وصل  في تلك 
ارتبكتا من رؤيته لهما مع هذين الرجلين الغريبين.. وقف صامتا.. نظر إلى الرجل األشقر 
في  رآه  فقد  إبليس،  نفسه  هو  الجالس  بأن  الشامي  آدم  أدرك  النظرات..  تبادال  الوسيم.. 
المبلغ  إلاستالم  المكتب؛  إلى  المرأتين  مع  يذهب  أن  قبل  أيضًا  ورآه  هذه،  بهيئته  غرفته 

قائاًل: وخاطبه  له،  الوسيم  األشقر  الرجل  ابتسم  الشرفة.  في 
بأن  يقول  الراهب  أبونا  أنت..؟  رأيك  ما  آدم..  أستاذ  المناسب  الوقت  في  جئت   –
أحد  ال  بأنه  تقول  هنا  والس�يدة  البش�ر..  ينقذ  أن  يمكن  الذي  الوحيد  هو  الحب 

أنت..؟ تقول  ماذا  الخطأ..  اإلنسان  نحب  ال  بأننا  يضمن 
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نظرت المرأتان باس�تغراب إليهما؛ إْذ تعرفا أن آدم الش�امي والرجل األش�قر الوس�يم 
أوصاله؛  في  تسري  خفية  بغيرة  أحس  فقد  الشامي؛  آدم  ارتبك  البعض.  بعضهما  يعرفان 
شخصيا  أنه  جانب  إلى  الخفي.  بسحره  النساء  يجذب  هذه  بهيئته  إبليس  بأن  يعرف  ألنه 
يشعر عادة بالملل بين الرجال، فإذا ما اضطر إلى الجلوس معهم؛ فأنه يقوم بدوره كمدير 
بتهذيب  والتصرف  الجلوس  إلتزامات  من  نفسه  ويحرر  الفندق،  في  والمالهي  للمطاعم 
يتألق.  ذاك  عند  فهو  جميالت؛  نس�اء  تضم  الجلس�ة  كانت  إذا  إاّل  وبرس�ميات،  فيه  مبالغ 
الوسيم  الرجل األشقر  أنه بحضور هذا  إاّل  امرأتين جميلتين،  هنا تضم  الجلسة  أن  وبرغم 
مش�اعر  من  نفس�ه  في  يجول  عما  يعّبر  بأن  خاطرة  ذهنه  في  برقت  فجأة  بالعجز.  يحس 
بفقدانها،  نفس�ه  على  بذلك  ويحكم  الرحيل،  على  يس�اعدها  التي  ذوالنورين  لحواء  حب 
م�ع إدراك�ه العمي�ق بأن�ه ال يتحم�ل العالقات طويلة األمد؛ إذ تتحول بعد فترة إلى عبء 

واقفًا: اليزال  وهو  يقول،  نفسه  فوجد  وأخالقي؛  نفسي 
عن  تعبر  خالله  من  موقف  هو  بل  عابرة،  عالقة  ليس  الحب  أن  أعتقد  شخصيا   –

عطاء.. الحب  عام..  بشكل  والحياة  العالم  ومن  ما،  شخص  من  موقفك 
احتفالية: بطريقة  وقال  صفيرًا،  الوسيم  األشقر  الرجل  أطلق 

للحكمة.. كتاب  في  أقرأ  وكأنني  آدم..  أستاذ  يا  هذا  ما  واو..   –
بخجل: وقال  الشامي  آدم  ابتسم 

به.. مقتنع  لكنني  هذا..  قرأت  أين  أذكر  ال  الحقيقة   –
بدوره: فقال  الشامي،  آدم  قاله  ما  أعجبه  الذي  الراهب  فتدخل 

وتضحي  ما  تتخلى عن شيء  أن  يعني  ال  وهو عطاء  الحب عطاء..  ابني..  يا  نعم   –
من  يأتي  الذي  الفرح  تتلقى  أنك  ربما  تلقي..  بدون  عطاء  الخير..  كفعل  به..إنه 
ه�ذا العط�اء.. وعالق�ة الرج�ل بالمرأة ه�ي عطاء وتلقي.. والم�رأة حينما تتلقى 
محب�ة الرج�ل ورغبت�ه ف�ي االلتح�ام بها فأنها في لحظ�ة التلقي تلك تعطيه اللذة 
في  ويزرع  الروحية..  والسكينة  والبهجة  الفرح  يعطيها  كذلك..  وهو  والسكينة.. 

األطفال.. رحمها 
وقال: الوسيم،  األشقر  الرجل  قهقه  فجأة 

يسموا  أن  يحبون  عموما  البشر  األب..إن  أيها  بالكلمات  تتالعبوا  أن  تحبون  كم   –
كالمي  تعيدون  أخرى،  بكلمات  أنا  قلته  ما  ترددون  مسمياتها..إنكم  بغير  األشياء 
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الرغبة  أن  أعتقد  أنا  العطاء والتلقي وما شابه..  قبيل  بتعابير من  نفسه، لكنه مغلف 
هي  تهرب  مثلما  إليها،  عزلته  من  يهرب  وهو  المرأة..  نحو  الرجل  تدفع  التي  هي 
الناس كيف  أنتم تتحدثون عن الحب وكأنكم في كنيسة تعظون  إليه..  من عزلتها 
يأتينا الحب من حيث ال ندري.. كيف يحدث أن نحب  عليهم أن يحبوا.. أحيانا 
أنه  بعد  ما  في  نكتش�ف  ثم  نعرف عنه ش�يئا..؟  أن  األولى دون  النظرة  إنس�انًا من 
أو ألقل ال نحب، شخصًا ما من  بينما نكره،  أكثر..!!  إنسان قذر ونتن وخنزير ال 
ومحب  مسالم  إنسان  هو  فربما  شيئًا..  عنه  نعرف  أن  دون  وأيضًا  األولى  النظرة 
وقال  س�ميث  إيفا  إلى  التفت  (ثم  ذلك..  معرفة  من  أنفس�نا  حرمنا  لكننا  للخير.. 

تقولين..؟ ماذا  مدام..  يا  وأنت  للحديث(..  يشجعها  وكأنه  برقة  لها 
أن  من  الرغم  على  ش�يئا،  تقول  أن  منتظرين  إليها  الجميع  نظر  س�ميث.  إيفا  فوجئت 
الموقف،  بهذا  فوجئ  لكنه  بشيء،  المرأتين  يخبر  أن  أراد  فقد  يتململ؛  كان  الشامي  آدم 
تستقرئ  إلى وجهوههم  نظرت  التي  إيفا سميث  أن يسمع رأي  إذ أحب  أيضا؛  انتظر  لكّنه 

قالت: لحظات  وبعد  فعال،  لرأيها  وحاجتها  جديتها، 
روايات الحب الرومانس�ي، حب  من  الكثير  ق�رأت  أن�ا  أق�ول..  م�اذا  أع�رف  ال   –
الذي  الحب األعمى  الليالي..  التضحيات والدموع، واآلهات والشهقات، وسهر 
كن�ا نتح�دث عن�ه ف�ي فترة الش�باب.. كما عش�ته أيضا.. ولكون�ي من عائلة فيها 
بجنون..  أحببته  من  اخترت  فقد  يختاروا..  بأن  لألبناء  الحرية  من  كافية  مس�احة 
وجدناها  وقد  الحقيقيتين..  لش�خصييتنا  نفتقد  كنا  أننا  اكتش�فت  فترة  مرور  وبعد 
في شخص المحبوب اآلخر.. لكن في ما بعد.. عندما أنضجتنا الحياة، واكتشفنا 
مرئي..  غير  بشكل  فشيئًا  شيئًا  المحبوب  الشخص  عن  اإلبتعاد  في  بدأنا  ذواتنا.. 
وتأت�ي لحظ�ات تري�د أن تق�رر فيه�ا باإلبتع�اد، لكن الوقت يك�ون قد فات؛ فقد 
انتهت هذه المغامرة بالزواج في أحسن األحوال؛ لذلك تجد المرأة نفسها عاجزة 
هذا  يرتبط  حينما  سيما  ال  الخطأ..  بهذا  األقل  على  أو  الخيبة  بهذه  االعتراف  عن 
األطفال؛  الخالص من خالل  السواء.. ويكون  الجنسية على  بالخيبة  أو  باإلشباع 
هذا  وتنقذ  بهم..  تكتمل  وهي  الحقيقي..  معناها  المرأة  حياة  يمنحنون  فاألطفال 

الداخلية..  تعاستها  حساب  على  وربما  الخيبة..  هذه  تداري  أو  الحب.. 
قائاًل: الراهب  فقاطعها 
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ليس�ت  واآلخر،  اإلنس�انية،  ومحبة  باإلنس�ان..  إيمان  هو  الحب  ابنتي..  يا  لكن   –
للشخصية.. وضياع  ذاتية  رغبة 

ف�ي تل�ك اللحظ�ة اقت�رب ن�ادل م�ن آدم الش�امي وهم�س ف�ي أذنه. التف�ت هو إلى 
معتذرا: وقال  الجالسين.. 

ضروري.. إتصال  لدّي  لي..  اسمحوا   –
لكنه  السفر،  جواز  مسألة  يخص  اإلتصال  أن  فأدركتا  المرأتين؛  إلى  ونظر  ذلك  قال 

يقول: وهو  أيضا  الوسيم  األشقر  الرجل  قام  حتى  اإلنسحاب  أراد  أن  ما 
أن  باإلمكان  هل  ضرورية..  مسألة  لدي  الوقت..؟  بعض  لديك  هل  آدم..  أستاذ   –

فيها..؟ تساعدني 
تفضل..  –

يقول: هو  نحوه  الوسيم  األشقر  الرجل  تحرك 
انفراد.. على  أحدثك  أن  يجب  ال.  ال..   –

للراهب: سميث  إيفا  فقالت  أيضا،  المرأتان  قامت  الحظة  تلك  في  معا.  تحركا 
إليك.. باالستماع  استمتعنا  أبونا..  سعيدة  فرصة   –

أبوية: بلهجة  الراهب  فقال 
ابنتّي.. يا  الرب  ليبارككما   –

فيه.  ليقرأ  المقدس  الكتاب  الراهب  فتح  بينما  المرأتان،  تحركت 
النورين: ذو  لحواء  سميث  إيفا  قالت  الطريق  في 

الخروج  علينا  إما  العش�اء.. واآلن  على  الش�امي  آدم  األس�تاذ  دعوة  رفضنا  لقد   –
إل�ى المدين�ة؛ لنتعش�ى ف�ي المطاعم المنتش�رة فيها، أو أن نطل�ب الطعام ونحن 

رأيك..؟ ما  الغرفة..  في 
بانفعال: ذوالنورين  حواء  فقالت 

أي  إلى  أخرج  لم  دمش�ق  إلى  وصولي  منذ  فأنا  لنخرج..  جدًا..  متضايقة  روحي   –
تعبت..  قريبة..  مكتبة  إلى  وذهبت  الفندق  قرب  تمشيت  واحدة  مرة  سوى  مكان 

العالية.. الجدران  هذه  من  أخرج  أن  أريد 
هو  من  لكن  دمشق..  في  هنا  أكثرها  وما  جميل..  مطعم  إلى  سآخذك  طيب..   –
ألم  غريبة..  وآراؤه  وجريئة..  ساحرة..  شخصية  الوسيم..إنه  األشقر  الرجل  هذا 
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عينيه..؟ في  شيئا  تالحظي 
اهتمامه  رأيت  وقد  غريبة..  ش�خصية  فعاًل  فهو  غريبة..  ش�خصية  كونه  ناحية  من   –

بك..
تقولين..؟ ماذا   –

ذلك..؟ تالحظي  ألم   –
زوجي.. وأحب  متزوجة..  امرأة  لكني  بلى..   –

لزوجك..؟ حبك  مع  يتعارض  هذا  وهل  ماذا..؟  ثم   –
التفكير  فأنا أخاف حتى مجرد  الموضوع رجاء؛  اغلقي هذا  نعم.. وال.. عموما..   –

فيه..
عن  تكشفين  كنت  وخيباته  الحب  عن  تحدثت  حينما  لكنك  شيئا،  أقل  لم  أنا   –

الحب! إلى  حاجتك 
الموضوع.. هذا  لنغير  ال..  ال..   –

ل�م تح�اول ح�واء ذوالنوري�ن أن تل�ح في هذا الموض�وع احترامًا لها، لكنها أدركت 
التفتت  االستقبال  مكتب  أمام  صارتا  وحينما  أعماقها.  في  آخر  عالمًا  تعيش  صديقتها  أن 

وقالت: سميث  إيفا  إليها 
الجهة.. تلك  من  البوابة  اإلتجاه..؟  هذا  نحو  جئنا  لماذا   –

المدينة. مطاعم  أحد  إلى  ليذهبا  الفندق  بوابة  نحو  واتجهتا  ضحكتا. 
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15

مـوعـظــة اإبــلــيــ�س

األمن  جهاز  رجال  من  إثنان  عليه  دخل  حينما  الش�امي  آدم  قلب  نبضات  تس�ارعت 
التحية عن امرأة عراقية تدعى حواء ذوالنورين، تنزل في  أديا  وسأال بشكل مؤدب بعد أن 
لكنها  موجودة،  كانت  بأنها  لهما  قال  رأسه.  يتخلل  بدأ  بارد  عرق  برطوبة  أحس  الفندق. 
نهائيًا؛ ألن  الفندق  ينكر وجودها في  أن  اليوم. لم يكن بمقدوره  الفندق قبل ظهر  غادرت 
الليل.  منتصف  بعد  ليلة  كل  األمن  ألجهزة  تذهب  التي  النزالء  قائمة  في  موجود  اسمها 
فهو ش�خص  به؛  لثقتهما  المغادرين  في س�جل  التدقيق  يطلبا  لم  انهما  الحظ  ومن حس�ن 

منهما. رتبة  أعلى  وهو  لهما،  بالنسبة  معروف 
مائي  خيط  في  ينساب  وأخذ  ظهره  بلل  قد  البارد  العرق  أن  إلى  انتبه  غادرا،  أن  بعد 
إل�ى األس�فل. ف�ي تل�ك اللحظ�ة بال�ذات انتبه لوجود الرجل األش�قر الوس�يم عند باب 

النفسي. وضعه  يقرأ  وكأنه  مبتسما،  إليه  وينظر  واقف  وهو  المكتب 
فوج�ئ آدم الش�امي بوج�ود إبلي�س الذي تجس�د بهذه الهيئة. نظ�ر إليه نظرة منتبهة، 
نفس�ه.  على  يضغط  هّم  فهناك  التفكير،  عن  كالمش�لول  كان  أعماقه  في  لكنه  مس�تفهمة، 
وحيد..  بأنه  ش�عر  فهمه.  يس�تطيع  ال  نفس�ه  إبليس  حتى  نفس�ي  وضع  في  اآلن  أنه  أحس 
أع�زل، لك�ن م�ا أث�ار اس�تغرابه أن�ه لم يك�ن نادمًا على كذبته، وال على مس�اعدته لحواء 

ذوالنورين. 
وأن  األمن،  رجال  مجيء  يتناس�ى  أن  هو  اآلن  فعله  يمكن  ما  أهم  أن  نفس�ه  مع  فكر 
لم  الذي  إبليس  إلى  ينظر  وهو  الهاتف..  س�ماعة  فرفع  الوضع؛  لتدارك  يتحرك  أن  عليه 
وكأنه  الودودة،  الرقيقة  ابتسامته  في  استمر  بل  والضجر،  الضيق  على  عالمة  أية  عليه  تبد 
موظفة  الشامي  آدم  طلب  وفعاًل  إتصاله..  من  ينويه  وما  الشامي،  آدم  به  سيقوم  ما  يخمن 
اإلس�تعالمات وأم�ر بإنج�از اج�راءات مغ�ادرة الس�يدة حواء ذوالنورين للفندق رس�ميَا، 
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بأن  له  وش�رحت  المكتب  في  عنده  كانت  بأنها  أدعى  اليوم.  ظهر  قبل  من  ذلك  واعتبار 
في  اليوم  الفندق  مغادرة  يمكنها  ولذا  مؤكد..  غير  الحجز  لكن  اليوم،  هو  س�فرها  موعد 
للفندق  مستحقات  من  عليها  ما  وستدفع  سفرها..  وأكدت  اآلن  اتصلت  وقد  لحظة،  أّية 

األمر.  بهذا  صباحًا  اإلستعالمات  تبلغ  لم  إذ  تعتذر  وهي  تأتي..  حين 
حي�ن وض�ع س�ماعة الهات�ف كان أح�س براحة واس�ترخاء نفس�ي. نظ�ر إلى إبليس 

شيء. كل  تذكره  فجأة  لكنه  لثوان..  هو  من  نسي  وكأنه  مندهشًا، 
 إبليس الذي ما زال واقفًا، مبتسمًا، توجه ليجلس على الكرسي المقابل. آدم الشامي 
ال�ذي كان يرتب�ك حينم�ا يك�ون إبلي�س متجس�دًا في هيئته هو، أح�س وكأنه يتعامل مع 

له: فقال  بشرًا،  ليس  بأنه  ذهنه  عن  وغاب  إنسان،  مع  آخر،  شخص 
أخدمك..؟  أن  لي  هل   –

السؤال: من  متفاجئا  إبليس  إليه  نظر 
تخدمني..؟! أن  يمكنك  شيء  وبأي  تخدمني..؟   –

الفندق..؟  في  وجودك  سبب  أعرف  ال  الحقيقية  في  فأنا  تحتاجه..؟  شيء  أي   –
وال أدري م�ا ال�ذي تري�ده من�ي بالضب�ط..؟ بل وال أدري من أنت أصاًل..؟ لقد 

أنت..؟! فمن  علّي..؟  األمور  اختلطت 
نظ�ر إلي�ه إبلي�س للحظ�ات مس�تغربًا م�ن تحوالت�ه وم�ن نزعته للمشاكس�ة، ثم قال 

مستهزئًا:
أنا  قديمة..  لعبة  هذه  الساذجة..  أالعيبك  عن  تتوقف  ال  أنت  آدم..  يا  آدم..آه   –
أنا..؟ من  تعرف  ال  وكأنك  والجهل..  النسيان..  لعبة  معي  تلعب  حتى  الله  لست 

أنت..؟ من  أعرف  ال  ال..   –
أنت..! أنا   –

وقال: متحديًا  الشامي  آدم  إليه  نظر 
أنا..؟!  أنت  تكون  أن  يمكن  كيف  لجنون..؟..  إلى  تدفعني  أن  تحاول  أنت   –

آت  لم  أنا  صحيح  الخير..  فعل  إلى  ألهديك  جئت  الشيطان..  أنا  إبليس..  أنا   –
بريء  لكني  باسمي..  تتعذب  كيف  رأيت  رأيتك..  أني  بيد  شخصيًا..  بسببك  هنا 
مم�ا تفعل�ه أن�ت م�ن آث�ام وخطايا.. أنت تتعذب.. يلدغ�ك ثعبان صغير ونحيل 
دائم..  سبات  في  عندك  هو  الضمير..  اسمه  داخلك،  في  نائم  ومسموم،  وقصير 
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نفسه.. على  التفافه  أثناء  يلدغك  أحيانا..  يلدغ  نومه  برغم  لكنه 
كله.. الخراب  سبب  أنت  كله..  البالء  سبب  أنت  أنت..   –

يتوجه  ألم  أنا..؟  لي  ما  جناحك..؟  في  الموضوع  هذا  في  نتحدث  ألم  أنا..؟   –
نَ�ا ال ُتِزْغ ُقُلوَبنَا َبْع�َد إِْذ َهَدْيَتنَا َوَهْب َلنَا ِمْن َلُدْنَك  اإلنس�ان إل�ى الل�ه داعي�ًا: ﴿َربَّ
ِذيَن  َلنَا َوإِلْخَوانِنَا الَّ �نَا اْغِفْر  اُب﴾ وكذلك يتوسله قائاًل: ﴿َربَّ َأْنَت اْلَوهَّ إِنََّك  َرْحَمًة 
ِحيٌم﴾...  إِنََّك َرءوٌف رَّ نَا  َربَّ آَمنُوْا  ِذيَن  لَّ لِّ ُقُلوبِنَا ِغالٌّ  َتْجَعْل فِي  بِاإِليَماِن َوال  َسَبُقوَنا 
أن  بعد  الضاللة  إلى  باإلنس�ان  ويدفع  القلوب..  يزيغ  أن  على  قادر  ُترى  يا  فمن 
فلماذا  أيضا..؟  أأنا  القلوب  في  والغل  الحقد  يزرع  ومن  الله..؟  أم  أنا  إهتدى..؟ 

أنا..؟! أُتهم 
أوهامي.. من  وهم  أنك  أعتقد  أنا  جيدا..  أسمعني   –

هههههه.. أوهامك..؟  من  وهم   –
تعالت قهقهات الرجل األشقر الوسيم في المكتب. شعر آدم الشامي باإلستياء الخفي 

الحدة: بعض  فيها  بنبرة  فقال  الساخرة،  ضحكته  من 
نعم.. وهم من أوهامي.. ربما أنا بمصاب بفصام الشخصية..؟مصاب بالوسواس..   –
لذا  إراديا؛  ال  أراك  وبالتالي  أفعال..  من  به  أقوم  ما  على  أرضى  ال  أساس�ًا  ألني 

توهمتك.. الذي  أنا  ألني  أنا..  أنت  تقول:  حينما  محق  أنت  ربما 
أنا  ألست  أخرى..؟  هيئة  في  وأنا  أنت..  أكون  كيف  ولكن  ربما..  ههههههه...   –

بيركر..؟ هلموت  الممثل  هيئة  في 
في  الذي  اللعين  هذا  هو  أليس  تذكرته..  نعم..  نعم..  الممثل..  هذا  أعرف  ال  أنا   –

أمه..؟ ويغتصب  نازيا  ضابطا  يكون  األفالم  أحد 
كثيرًا..! فعله  ما  في  فكرت  وربما  تعرفه..  أنت  إذن  ههههههه   –

يخصك.. شيء  أي  في  أفكر  أن  أريد  وال  فيه..  أفكر  لم  أنا   –
جاهدًا إلى أن ال تفكر فّي.. بل ستفكر  ستسعى  فّي..  تفكر  ال  أن  تستطيع  ال  أنت   –
فّي،  تفكر  ال  أن  كيفية  في  التفكير  عن  تعجز  وحينما  فّي..  تفكر  ال  أن  في  كثيرًا 

فّي.. تفكر  نفسك  ستجد 
ارتبك في حضورك.. أنت  أو  أنا لم أعد أخش�اك..  السفس�طة..؟ إس�مع  هذه  ما   –
قليال  صمت  المقفلة..(  الماضي  خزانات  فتحت  علّي..  الجحيم  بوابات  فتحت 
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شيئًا..  اخشى  أعد  لم  الحديث(  وواصل  إليه  رأسه  رفع  ثم  نفسه  مع  يفكر  وكأنه 
ولو  أكون  أن  على  ساعدتني  بنفسي..  واجهتني  ألنك  أشكرك  أنا  العكس..  على 
التحول  بهذا  لك  مدين  أنا  دائمًا..  كذلك  أكون  أن  إلى  سأسعى  بل  إنسانًا..  لمرة 

نفسي.. في  جرى  الذي 
نظر الرجل األشقر الوسيم إليه مصطنعا الدهشة، لكنها دهشة تشي بالسخرية، وسأل:

حقًا..؟! أتحولَت   –
فعاًل..  تغيرت  لكنني  ليكن..  سخريتك..؟  عن  تتوقف  ال  أنت   –

له: فقال  كالمه،  في  المضمر  الغضب  لنبرة  الوسيم  األشقر  الرجل  انتبه 
فنتعاطف  ما؛  ش�خص  إلى  نس�تمع  أننا  أحيانا  يحدث  لكن  منك..  أس�خر  ال  أنا   –
مع�ه لص�دق حديث�ه ونب�رة صوت�ه المخلص�ة وح�رارة كلمات�ه، وفصاحته، لكن 
الجدية  هذه  وكل  يكذب،  بأنه  نفس�ه  أعماق  في  جيدًا  يعرف  هو  المتحدث  هذا 
والص�دق ه�ي تمثي�ل.. وربم�ا يحدث أحيانا أن هذا المتحدث يكون صادقًا في 
مالمحه  كل  مهيبًا،  شخصًا  تقابل  قد  أنت  بل  يكذب..  بأنه  يعرف  ال  لكنه  حديثه، 
وهيئت�ه ت�دل عل�ى الرزان�ة واإلحترام، لكن ما أن يفتح فمه حتى يبدأ بالحماقات 
والتفاه�ات وإغتي�اب الن�اس واإلفت�راء عليه�م، والمبالغة واإلدع�اءات الفارغة، 

تصديقها!  إلى  أكاذيبه  تكرار  كثرة  من  ينتهي  حتى  والكذب..  والكذب.. 
باإلستياء: ممزوجة  وبنبرة  منفعال  الشامي  آدم  فقال 

أكذب..؟ أنني  أتقصد   –
تأخذ  البشر؛ فال  البشر بشكل عام.. وأنت واحد من  أقصد  وإنما  أقصدك..  أنا ال   –

جيدًا.. أعرفكم  أنا  شخصي..  بشكل  األمر 
مقنعًا.. تبدو  أن  حاولت  مهما  أيضًا..  نعرفك  ونحن   –

أنا  مني  خذها  لك..  ونصيحتي  آدم..  يا  أوالً  نفسك  إعرف  تعرفني..؟  أنك  أتعتقد   –
مؤهال  تكون  أن  قبل  لكن  بأح��د..  تث�ق  لك:ال  نصيحتي  الشيطان..  أنا  إبليس.. 
تأكدت  كلما  جيدًا  عرفتها  فكلما  نفسك..  تعرف  أن  عليك  بأحد؛  تثق  ال  أن  في 

نفسك.. حتى  بالثقة..  جدير  أحد  ال  بأنه 
ق�ال ذل�ك ونه�ض خارج�ًا. اس�تغرب آدم الش�امي م�ن تصرف هذا الرجل األش�قر 
الوس�يم. بق�ي جالس�ًا عل�ى كرس�يه. ظ�ل يتابع�ه بنظرات�ه إلى أن اختفى ع�ن مدى زاوية 
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ما  هل  ُترى  ذهنه.  في  تنبثق  غريبة  أسئلة  ووجد  نفسه،  مع  الشامي  آدم  فكر  فجأة،  النظر. 
هيئات مختلفة وحسبما  في  يتجسد  أن  لمخلوق  أيمكن  أو وهم..؟  أ حقيقة  يجري معه.. 
إبليس  أيمكن أن يكون هذا هو  الذي ال يتجسد ماديا..؟  يشاء..؟ من يمكنه ذلك غير اهلل 
قال  فعال كما  أهو  األميركية؟  الرعب  وأفالم  الكتب  قبيحًا كما تصوره  ليس  لكنه  فعاًل..؟ 
أيعقل  أجن..؟  أكاد  أنا  إذن؟  هو  فمن  موجود  غير  كان  إذا  لكن  موجود..؟  غير  بأنه  لي 
الشخصية..؟  حياتي  على  يتجسس  لكي  المخابرات؛  قبل  من  مرساًل  جاسوسًا  يكون  أن 
نع�م.. ربم�ا ه�و كذل�ك.. و إاّل م�ن أي�ن له كل تل�ك المعلوم�ات التفصيلية عن حياتي 
في  تجس�د  فلماذا  المزدوجة؛  نفس�ي  ونتاج  أوهامي  من  وهم  أنه  لو  حتى  ثم  العائلية..؟ 
هيئ�ة ه�ذا الرج�ل الوس�يم الذي لم أش�اهده إاّل في فلمين.. فق�ط.. صحيح أنه أعجبني 
ال..  ال.  بالكامل..  نسيته  لكني  الرجولي..  للجمال  مثااًل  فترة  واعتبرته  الفلمين  في  حينها 
ثم  يتابعونه..  الفندق  أمن  رجال  بعض  أدع  أن  علي  حولي..  تجري  غامضة  أشياء  هناك 
لم�اذا تأث�رت ب�ه بس�ذاجة..؟ وطاوعت�ه في فع�ل الخير..؟ كما أنا س�اذج.. فهذه المرأة 
العراقي�ة يب�دو ل�ي أنه�ا معب�أة باألموال.. ويب�دو أنها هربت بالماليين م�ن الدوالرات.. 
مبلغ كمكافأة  فتنازلت عن أي  إبليس هذا صرت مالكًا خيرًا؛  تأثير  الغبي وتحت  أنا  بينما 
تدفع،  أن  في  ترددت  لما  بمرتين  المبلغ  هذا  ضعف  منها  طلبت  قد  كنت  لو  لجهودي.. 
فه�ي ق�د هرب�ت بالماليي�ن.. ه�ذا واض�ح من أنها كانت مس�تعدة ألن تدف�ع أي مبلغ.. 
إذا  إاّل  السفر  جواز  أسلمها  لن  معها..  أنام  أن  يجب  عليها..  أحصل  أن  يجب  ال..  ال.. 
منحتني نفسها.. عموما.. يجب أن أخّلص نفسي أوال من مشكلة األمن وسؤالهم عنها.. 
مع  وجواب  س�ؤال  في  س�أدخل  وإاّل  تس�افر،  أدعها  بأن  فعال  منها  أتخلص  أن  واألفضل 
أقل  لم  فلو  انتابتني..  التي  واإليمان  الخير  صحوة  من  الخاصة..آخ  اإلستخبارات  أجهزة 
ذلك.  أستطيع  ال  اآلن  إليهم..!!  سلمتها  اآلن  لكنت  الفندق،  غادرت  بأنها  األمن  لرجال 
طلبي  أبرر  وكيف  بأنها موجودة..؟  اعترافي  ثم  لوجودها،  إنكاري  لهم  إاّل كيف سأبرر  و 
أفضل..  هذا  ترحل..  أن  يجب  ال..  غادرت..؟  بأنها  المعلومات  تزوير  اإلستعالمات  من 

الوسيم..؟  الشيطان  بهذا  سأفعل  ماذا  لكن 
لم  فكرة  ذهنة  في  طرأت  فجأة،  لكن،  الش�امي،  آدم  ذهن  في  تزدحم  األس�ئلة  ظلت 
ينتب�ه اليه�ا س�ابقًا. أخ�ذ س�ماعة التليف�ون وطلب رقم�ًا. ظل للحظات ينتظر، ثم ابتس�م 
بمودة  وقال  أمامه،  يجلس  اآلخر  الطرف  على  الموجود  الش�خص  وكأن  رأس�ه،  وأحنى 
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فيه: مبالغ  واحترام  مصطنعة، 
سيدي  يواصل(..  ثم  لحظة..  الشامي..(يصمت  آدم  أنا  نعم  احتراماتي..  سيدي   –
أفضال�ك عل�ّي كثي�رة.. وأن�ا مدي�ن لك ط�ول العمر.. نعم س�يدي..(يصمت(.. 
فندق  كل  من  بنفس�ي  س�أختارهن  الفتيات..  أجمل  لك  سأرس�ل  س�يدي  حاضر 
واحدة..(يبتس�م مع نفس�ه(.. من كل بس�تان زهرة.. نعم س�يدي..(يصمت(.. ال 
في  يوجد  س�يدي..  نعم  أمنية..(يصمت(..  ألس�باب  اتصلت  الحقيقة  س�يدي.. 
أشقر  تقريبا..  الثالثين  منتصف  في  رجل  مشبوه..  شخص  الشام..  فندق  فندقنا.. 
الفندق..  مقهى  في  يجلس  لكنه  الفندق..  في  نزيال  ليس  ال  وس�يم..(يصمت(.. 
وأنت كما تعرف هي ليست للنزالء فقط.. يمكن لبعض الزوار أن يأتوا ويجلسوا 
ويتحدث  يجلس  سيدي..  نعم  أصدقاءهم..(يصمت(..  أو  أقرباءهم  ليقابلوا  فيها 
بأش�ياء تس�يء للدين.. فيها تش�كيك.. وتجديف.. ونوايا تس�يء لألمة وتاريخها 
يتكلم  ودينها وعروبتها..(يصمت(.. نعم هو أجنبي سيدي.. شكله أوربي.. لكنه 
القبض عليه  نعم س�يدي.. س�نراقبه.. وربما س�نلقي  العربية بطالقة كأي عربي.. 
س�يدي..  نعم  األمر..  هذا  أجل  من  نعم  س�يدي..  نعم  معه..(يصمت(..  لنحقق 
س�أكون عل�ى اتص�ال معك..(يصم�ت(. نعم س�يدي.. خادمك س�يدي.. أنا في 

سيدي.  السالمة  مع  والثورة..  الحزب  خدمة 
كان  أعماقه.  إلى  تتوجه  كانت  ونظراته  عريضة  ابتسامة  وجهه  وعلى  السماعة  وضع 
فرح�ًا بم�ا أق�دم علي�ه؛ إذن، س�يتخلص م�ن ه�ذا المخلوق الذي مج�رد حضوره يبعث 
واحتقار  بالذنب  الش�عور  من  مزيج  هي  مضطربة  مش�اعر  فيها  ويثير  نفس�ه،  في  االرتباك 
الذات، والضعف أمام العواطف البش�رية.. س�يقبضون عليه.. س�يجتمع بمسؤولي األمن 
ف�ي الرده�ة وف�ي طواب�ق الفندق المتعددة؛ ليتحدث معهم.. يجب أن ال أضيع الفرصة، 
حيث  داخليًا،  رقمًا  وطلب  أخرى،  مرة  الهاتف  س�ماعة  ورفع  لنفس�ه،  الش�امي  آدم  قال 
وأخذ  وجهه،  على  والجدية  االنتباه  عالمات  ارتسمت  فجأة،  فقط.  واحد  زر  على  ضغط 

ما: شخص  مع  يتحدث 
أمر  لدينا  مكتبي..  إلى  جميعكم  وأحضروا  الجميع..  أطلب  أنا..  هذا  نعم..   –

طارئ.
عال: بصوت  نفسه  مع  يتحدث  وأخذ  الجهاز..  على  السماعة  وضع 
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هههه.. سأعلمه أن اإلنسان أسوأ من الشيطان لو أراد أن يؤذي.. سأجعله يتوسل   –
بي!

* * *

الح�ب لي�س ضعف�ا ي�ا حواء وإنما قوة.. قوة للروح.. حينما تحبين ش�خصا ما؛   –
في  ينبثق  لم  وإذا  وجذوته..  بداياته  في  األقل  على  جميعًا..  الناس  تحبين  فأنك 
أعماق�ك الش�عور بأن�ك تحبي�ن الن�اس جميع�ًا؛ فهذا يعني أن�ك ال تحبين ذلك 
تحبين  أنك  يعني  كما  الش�خص..  ذلك  تملكي  أن  تحبين  وإنما  لذاته،  الش�خص 
نعتقد  أننا  يحصل  ودللتيه..  به  اهتممت  لو  حتى  اآلخر،  الش�خص  وليس  ذاتك 
يكن  لم  األمر  بأن  بعد  ما  في  نكتشف  لكننا  األحالم..  شريك  وجدنا  بأّنا  أحيانا 
لكننا  أعرف..  ال  نفسية..  أو  جنسية،  تكون  قد  الدوافع،  غامضة  ما،  جاذبية  سوى 
بعد  جاء  اكتش�افنا  لكن  الخطأ..  اإلنس�ان  أحببنا  أخطأنا..  بأننا  نكتش�ف  ما  كثيرا 

األوان.. فوات 
نظرت حواء ذوالنورين إليها بمودة وتعاطف. سحبت نفسا من األرجيلة التي تمسك 

استفسار: فيها  بنبرة  وقالت  دخانها،  نفثت  ثم  بخرطومها 
مرة.. بتجارب  مررت  ألقل..  أو  عديدة..  بتجارب  مررت  أنك  يبدو   –

بالنعناع،  الشاي  تشربان  للمطعم  التابع  المقهى  في  وجلستا  عشاءهما،  أنهيتا  أن  بعد 
ولتدخن�ا النرجي�ل.. نظ�رت إيف�ا س�ميث إلى الجالس�ين ثم قالت بهدوء وكأنها تس�تعيد 

ماضيًا:
فترة  في  مررت  عادية..  إنس�انة  وأنا  بش�ر..  نحن  يومًا..  أكن  ولم  مالكا..  لس�ُت   –
مراهقت�ي بتج�ارب عادي�ة.. كأي�ة فتاة مراهقة.. وبرغم الحري�ة التي كانت لدّي؛ 
الطفولة..  منذ  ألش�قائي  قريبة  كنت  عمري..  مثل  في  الفتيات  كبقية  أكن  لم  فأنا 
وحت�ى ف�ي فت�رة المراهق�ة كنت أتج�ول معهم، وألعب الك�رة معهم، بل وكنت 
أتص�ارع معه�م وأغلبه�م.. كن�ت قوية!!. كثيرًا ما كان�ت أمي تنهرني.. لكني لم 
تخاف  أمي  كانت  بطباعهم..  تطبعت  لذا  معهم؛  إاّل  الوقت  بقضاء  اس�تمتع  أكن 
من  بشيء  أتحلى  أن  علّي  وأن  أنثى،  بأني  لي  تؤكد  وكانت  األمر،  هذا  من  علّي 
ال  محقة..؟  كانت  ربما  الرجال..  وليس  النس�اء  بطباع  أتطبع  أن  الفتيات..  غنج 
الرجال..  أرتبك من  أكن  لم  استفدت من ذلك كثيرا..  العملية  أدري.. في حياتي 
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ولم أتهّيب منهم سواء في الجامعة أو العمل.. أو حتى في ما بعد الزواج.. لكني 
س�واء..  حد  على  والنس�اء  بالرجال  عالقتي  عقد  قد  ذلك  أن  أحس  أحيانا  كنت 
م�ع النس�اء ص�رت أم�ارس دورًا قيادي�ا.. وكأني رجل.. وم�ع الرجال أرفض أن 

شيء.. كل  في  بالتحدي  وأبدأ  كأنثى..  يعاملوني 
وهي  مسترخية  ذوالنورين  حواء  كانت  الهواة..  بمتعة  الدخان  وتنفثان  تدخنان..  كانتا 

بعفوية: تسألها  نفسها  وجدت  فجأة  نفسها..  عن  المتحّدثة  سميث  إيفا  إلى  تستمع 
أحببت..؟ وهل   –

وأجابت: لثوان،  صديقتها  إلى  نظرت  المباغت،  السؤال  من  سميث  إيفا  فوجئت 
طبع�ا أحبب�ت.. صحي�ح أنن�ي كم�ا وصفت لك نفس�ي، لكني ف�ي أعماقي كنت   –
أنث�ى.. كن�ت أح�ب، وأح�ب أن ُأح�ب.. الح�ب لي�س ضعف�ًا وإنما ق�وة.. قوة 
أنا لس�ت ش�خصية س�هلة..  المرء ليس أمرًا س�هاًل..  روحية ونفس�ية.. أن يحب 
أقوى  يكون  أن  اآلخر  على  لتحملي..  ونفسية  عصبية  قدرة  إلى  اآلخرون  يحتاج 
بأني أقوى منه س�أمله.. بل س�أقضي عليه.. أعرف  مني..إذا ش�عرت ولو للحظة 
يا  أتعرفين  شخصيتي..  في  الرجولية  المسحة  من  المتأتي  الشرس  وطبعي  نفسي، 
مستقلة  شخصية  أنا  يقودني..  من  أحب  طبعي  في  الشراسة  هذه  برغم  أنا  حواء.. 
أتركه.. سأذهب عنه.. عليه أن  فأني  ما تركني اآلخر على سجيتي  إذا  جدًا.. لكن 
ويتعلم  يروضني..  معي..  صبورًا  يكون  أن  اآلخر  على  ذلك  قبل  لكن  يلجمني.. 
كيف يمتلكني ويخضعني.. حينما أكون أمام رجل ما أحب أن أشعر بأنني أنثى.. 
أعلم  ال  معي..  الرجل  وجود  لي  يمنحها  التي  الحماية  شعور  أحب  امرأة..  بأنني 

شخصيتي..؟ من  شيئا  لك  تفسر  الكلمات  هذه  كانت  إن 
بل  قوية،  ش�خصية  س�ميث  إيفا  لها  بدت  إذ  تجيبها،  كيف  ذوالنورين  حواء  احتارت 

لها: فقالت  لطباعها،  رصدها  في  المواجهة  هذه  في  قوتها 
قوية.. شخصية  أنك  أعتقد   –

بهدوء: قالت  ثم  للحظات  بتأمل  سميث  إيفا  إليها  نظرت 
ذلك.. لست قوية بما يكفي.. لكني أحدق في األشياء بعيون مفتوحة..  أعتقد  ال   –
الناس  أوهام..  أنها  أكتشُف  حينما  أوهام  إنها  أقول  أنا  أوهامي..  من  أخاف  وال 

أوهامهم.. عن  تكشف  ألنها  الحقيقة  تخاف 
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صمت�ت ح�واء ذوالنوري�ن للحظ�ات وكأنها تفكر في ما قالته صديقتها، فقالت بنبرة 
حيرة:  فيها 

فأنه  أوهامه،  عن  والكشف  نفسه،  تحليل  في  بالتفكير  اإلنسان  انهمك  إذا  ولكن   –
ويشقى.. سيعاني 

واثقة: بنبرة  وقالت  إليها  سميث  إيفا  نظرت 
بالحياة..  أحتفي  أنا  أوهامي..  عن  كشفي  من  أعاني  وال  الحقيقة..  أخاف  ال  أنا   –

للحياة.. وأنشد 
بالود: مليئة  بنبرة  وقالت  ذوالنورين  حواء  لها  ابتسمت 

نشتهي.. كما  دائما  ليست  لكنها  أيضًا..  الحياة  أحب  أنا   –
نظ�رت إيف�ا س�ميث إليه�ا متأمل�ة للحظات وقالت بنبرة س�ريعة وكأنها تنافس�ها في 

الحياة: حب 
األلم.. من  أضحك  أني  لدرجة  الحياة  أحب  أنا   –

حزينة: بنبرة  وقالت  لثوان  وتجهمت  ذوالنورين،  حواء  صمتت 
أنا  بل  يمتلكها؛ كي يضحك من األلم..؟  أن  على اإلنسان  القوة  من  كم  أحسدك..  أنا   –
األلم..  هي  رقيقة  كلمة  سوى  اإلنساني،  الوجع  هذا  لكل  تجد  لم  التي  اللغة  من  أسخر 

ثالثة..؟! حروف  تستوعبه  أن  الوجع  هذا  لكل  يمكن  كيف  فقط..؟  حروف  ثالثة 
صمت�ت إيف�ا س�ميث. أخ�ذت تنتقل بنظرها في القاع�ة.. ركّزت على طاولة يتجمع 
المعروفين  الممثلين  بعض  بأنهم  مباشرة  عرفتهم  الذين  والنساء  الرجال  من  عدد  حولها 

إليهم: تنظر  التزال  وهي  قالت  لكنها  واللبنانية..  السورية  المسلسالت  في 
بالكثير  محاطة  وأنا  السعادة..  في  حتى  عنه  يبحثون  األلم..  يحبون  الناس  بعض   –

منهم.. واحدة  تكوني  ال  أن  وأرجو  منهم.. 
بحزن: وقالت  كثيفًا،  دخانًا  ذوالنورين  حواء  نفثت 

أن  من  بالرغم  منهم..  لست  لكني  فيتلبّسانا،  والحزن؛  األلم  على  ندمن  أحيانا   –
حيات�ي فيه�ا أف�راح كثي�رة وأحزان كثيرة..إاّل أن الح�زن يطاردني.. لكني أهرب 

منه.. 
النرجيلة على الصحن  فج�أة أحس�ت باالختن�اق وأخذت تس�عل. وضعت خرط�وم 
محاولة  تنتنفس  كانت  الماء.  قدح  من  رشفة  وأخذت  وسطه،  في  المجمرة  تنتصب  الذي 
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وقالت: سميث  إيفا  ابتسمت  ريقها..  ابتالع 
النرجيلة. على  متعودة  غير  أنك  يبدو   –

صعبة..  نفسية  بحالة  مررت  زوجي  اغتيال  بعد  أدخن..  ال  أنا  متعودة..  غير  ال..   –
فتركتها.. السجائر  طعم  أستسغ  لم  لكني  قليلة،  لفترة  دخنت 

لها: وقالت  الحوار  سميث  إيفا  قطعت  توقع  غير  وعلى 
الطاولة..؟ تلك  على  الذي  هؤالء  ترين  هل   –

بعض  لوجود  فانتبهت  سميث،  إيفا  عنتها  التي  الطاولة  نحو  ذوالنورين  حواء  نظرت 
امرأة أربعينية، ممثلة معروفة، كثيرًا ما رأتها في المسلسالت  التي عرفتها مباشرة،  الوجوه 
إيفا س�ميث  إلى  لكنها ال تعرف أس�ماءها.. نظرت  أيضا،  رأتها  الس�ورية، ووجوه أخرى 

مستفسرة:
المعروفة..؟ الممثلة  تلك  أليست  بهم..  وماذا   –

وقب�ل أن تكم�ل ح�واء ذوالنوري�ن جملته�ا بنطق اس�مها قالت إيفا س�ميث، وكأنها 
الممثلة: عرفت  قد  صديقتها  بأن  أدركت 

نع�م إنه�ا ه�ي.. انظ�ري إليه�ا.. هي تمثل دائم�ا دور األم المحترمة والوفية التي   –
العش�رينات..  في  مع ش�اب  باريس  في  رأيتها  أتدرين..  الزوج..  تتحمل خيانات 

عشيقها! أنه  بعد  ما  في  عرفت  لكني  ابنها،  ظننته 
ارتبك�ت ح�واء ذوالنوري�ن كأنه�ا ه�ي المقصودة؛ إذ تذكرت بس�رعة البرق الش�اب 
العباس�ي.. قابيل  زوجها  وكذلك  ببغداد،  األميرات  ش�ارع  في  وآدم  حواء  محل  صاحب 

مازحة: وقالت  لها  ابتسمت  سميث  إيفا  أن  إاّل 
القلب..  يحرق  جدًا..  وسيمًا  الشاب  كان  لقد  محقة..  هي  يقال..  الحق  لكن   –

معه.. تكون  أن  امرأة  أية  تتمنى 
سألت: ثم  بدهشة،  حواء  إليها  نظرت 

متزوجة..؟ هي  هل   –
نعم..  –

يعلم؟ زوجها  وهل   –
وقالت: سميث  إيفا  ابتسمت 

أصاًل.. علم  إذا  هذا  يعلم..  من  آخر  عادة  الزوج   –
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صمتت حواء ذوالنورين. كانت أعماقها تصطخب بأمواج مشاعر مختلفة.. هي تفهم 
ذلك  عن  تعبر  أن  تستطيع  ال  لكنها  ابنها،  بعمر  شابًا  رافقت  التي  األربعينية  الممثلة  هذه 

استحياء: فيها  بنبرة  صديقتها  فسألت  صراحة؛ 
الفرصة..؟ لك  اتيحت  لو  ذلك  ستفعلين  كنت  هل  وأنت..   –

للحظات  إليها  نظرت  تتوقعه.  تكن  لم  إذ  صديقتها،  س�ؤال  من  س�ميث  إيفا  ُصدمت 
ببراءة  أنها س�ألتها  فأدركت  الس�ؤال،  هذا  من  ودوافعها  صاحبتها،  غور  تس�بر  أن  محاولة 

مبتسمة: أجابتها  لذا  بعيدة،  مقاصد  دونما  أنثوية 
أدري.. ربما نعم.. وربما ال.. فأنا أحب زوجي.. وأطفالي.. زوجي رجل طيب  ال   –
وال  عليه..  تعودت  ربما  يحبني..  عائلته..  يحب  مهيب..  طويل..  وس�يم..  جدًا.. 
أتص�ور الحي�اة بدون�ه.. ال أدري.. ربم�ا ف�ي أعماقي رغب�ات غامضة ال أدركها.. 
روتين  ربما  المفاجئة..!!  المواقف  وفي  لحظتها،  في  نفس�ها  عن  تكش�ف  رغبات 
وجبة  مثل  يصير  الجنس  حتى  طعم..  وبال  باهتًا  شيء  كل  يجعل  المشتركة  الحياة 
الوقت، شيئًا من  المشاعر، بمرور  تفقد  لذا  الوقت!  فنمّل منها بمرور  دائمًا  نتناولها 
كل  وفي  ذلك،  برغم  الجنس  لكن  فيها..  المجنون  الش�بق  جذوة  تفقد  حرارتها.. 
كائن غريب..  اإلنسان  أتدرين..  الزوجين..  بين  والتواصل  العالقة  يعّمق  األحوال، 
تضمين  وأنت  يحدث  أحيانا  أعتقد؟!  كما  الرجل  من  وغموضًا  غرابة  أكثر  والمرأة 
بالذات  اللحظة  تلك  في  اللحظة..،  تلك  في  تكتشفين  صدرك،  إلى  تحبينه  إنسانًا 
حينم�ا يك�ون وجه�ك فوق كتفه..، تكتش�فين أن�ك بعيدة عنه.. وأنك غريبة عنه.. 
إياه؛ لتس�تعيدي  وأنك فارغة.. فارغة.. بال مش�اعر.. فتظلين تمس�كين به محتضنة 
أنك  يعتقد  هو  بينما  وجهك..  في  الفراغ  ذلك  يقرأ  ال  ولكي  ومش�اعرك؛  نفس�ك 
متعلقة به وعاشقة متيمة به.. وبرغم كل ذلك ال تستطيعين تصور العيش بدون هذا 
نقامر بحياتنا بس�بب لحظة اغتراب  اإلنس�ان..!! ربما ألننا ال نمتلك الش�جاعة أن 
أجيبك؟!  اليومي..!! ال أعرف.. كيف  للتعب  نتيجة  فراغ ربما هو  نفسي..؟ لحظة 

زوجك..؟  غير  آخر  رجل  مع  تكوني  أن  تمنيت  إذ  حصل  هل   –
نع�م.. ك�م تمني�ت ذل�ك.. كنت أريد أن أعيش مغامرة.. لكن مغامرة مأمونة بال   –

ضمير..!  تأنيب  لي  والتسبب  أحد..  بها  يعرف  ال  مغامرة  خسارات.. 
ذلك..؟ لك  تم  وهل   –
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نعم..   –
سألتها: ثم  بتردد،  للحظات  إليها  ذوالنورين  حواء  نظرت 

زوجك..؟ بغير  عالقة  لديك  كانت  أنت..؟   –
أخذت  المجمرة.  في  المتقد  الفحم  وحركت  الملقط  أخذت  للحظات.  إيفا  صمتت 

يسمعها: أن  ألحد  تريد  ال  وكأنها  واطئ  بصوت  وقالت  الدخان،  نفثت  ثم  طوياًل  نفسا 
طويلة  لفترة  للبقاء  مضطرًا  حينها  زوجي  كان  واحدة..  مرة  مرة..  ذلك  حدث   –
في أحد البلدان األفريقية بسبب عمله.. كان يزورنا كل أربعة أشهر أو ستة حسب 
الظ�روف.. ل�م أتأث�ر ألن�ي أع�رف أنه يقوم بذلك من أجلنا.. من أجل مس�تقبل 
أطفالن�ا.. كن�ت أق�وم بواجبات�ي البيتي�ة اإلعتيادية.. أوصل أبنائي إلى مدرس�تهم 
لشقتنا  المقابلة  الشقة  في  يسكن  وكان  الظهر..  بعد  آلخدهم  أرجع  ثم  صباحًا.. 
رج�ل بعم�ر أب�ي تقريب�ا.. أكب�ر من�ي بم�ا ال يقل ع�ن ثالثين عام�ًا.. لكنه رجل 
الملبس.. كان موظفًا  أنيق  الجس�م..  متناس�ق  محترم.. وس�يم بش�عره األبيض.. 
كبي�رًا ف�ي أح�د البن�وك.. ث�م أحي�ل عل�ى التقاعد، على الرغم من أنه دون س�ن 
نلقي  المصعد..  في  أحيانا  نلتقي  كنا  شقته..  في  وحده  يعيش  الرسمي..  التقاعد 
كنا  أن  إليه.. حدث  وتهذيبه؛ جذبتني  وهيبته،  رزانته  البعض..  بعضنا  التحية على 
نتب�ادل بع�ض الجم�ل، الس�يما حينم�ا كنت آخذ ابنتي إلى دروس�ها في الباليه.. 
تكرار  مع  معه  حديثي  تكرر  للبيت..  أش�ياء  لش�راء  لنذهب  معها  أخرج  حينما  أو 
وحدث  نفسي..  عن  يسألني  وصار  البناية..  مدخل  عند  أو  المصعد..  في  لقاءتنا 
يزورنا  وأنه  طويلة،  لفترة  مس�افر  أنه  له  فقلت  لزوجي  رؤيته  عدم  عن  س�ألني  أنه 
بأن ظروف ذلك  فأخبرته  فترة وأخرى.. فسألني عن سبب عدم ذهابي معه..  بين 
أن كنت عائدة  باالنتقال.. وحدث  لنا  الصحية والخدمية ال تسمح  األفريقي  البلد 
ذات م�رة م�ع أوالدي.. فدعان�ي إل�ى تن�اول كأس نبي�ذ أو قهوة عنده.. ش�كرته 
عل�ى دعوت�ه.. ول�م أعت�ذر عنه�ا صراحة.. بقيت في البي�ت.. حممت أطفالي.. 
أطعمته�م.. وأخذته�م إل�ى غرفة نومهم.. فس�معُت طرقا على الباب.. المفاجأة 
قال  كاتو وتورتا وحلويات أخرى..  فيه  كانت حينما وجدت جارنا يحمل صحنا 
إنه�ا ل�ي ولإلطف�ال.. وألني لم ألب دعوته، فقد حملها بنفس�ه.. حينها ارتبكت 
ج�دًا.. خف�ت أن ي�راه أطفال�ي عن�د الب�اب.. تصوري.. خفت م�ن أطفالي.. لم 
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له..  فقلت  منه..  الصحن  آخذ  أن  أس�تطع  ولم  الدخول..  إلى  أدعوه  أن  أس�تطع 
وهكذا.. األطفال..  ينام  حينما  قليل  بعد  دعوتك  سألبي 

ذهبت..؟ هل   –
سألت حواء ذوالنورين متلهفة لسماع هذه المغامرة الغريبة. نظرت إليها إيفا سميث، 

وقالت: عينيها  أمام  ما  مشهدًا  تستعيد  وكأنها  المكان  خارج  البعيد  في  نظرت  ثم 
النساء  نحن  كم  حواء  يا  أتدرين  جدًا..  رومانسيا  جوًا  أعد  قد  كان  ذهبت..  نعم..   –
غريب�ات األط�وار..؟ فحينم�ا ق�ررت الذه�اب إلي�ه.. بعد أن نام أطفال�ي.. وقبل أن 
أذه�ب، وضع�ت بع�ض المكي�اج على وجه�ي وتعطرت.. وكأني ذاهبة إلى عش�يق 
ل�ي..!! عل�ى الرغ�م م�ن أن ه�ذا األمر لم يكن في ذهني أبدًا.. لكني كنت أحب أن 

جميلة..!! يراني 
حصل..؟ وماذا   –

إليه  جذبني  األمر  هذا  بل  معي..  واإلحترام  األدب  غاية  في  كان  مهم..  الشيء   –
يعيش  وحيد  ابن  لديه  جدًا..  مهذبًا  إنسانا  كان  مختلفة..  أشياء  عن  تحدثنا  أكثر.. 
قبل  ماتت  وزوجته  ليون..  مدينة  في  عش�يقها  مع  وابنته  اس�بانيا..  في  صديقته  مع 
إلى  التنس.. ويذهب مرة  بالسرطان.. وهو وحيد.. يذهب أحيانا لممارسة  سنوات 
المسبح.. ويحب الموسيقى الكالسيكية.. وليست لديه أية حساسية من األجانب.. 
دافئًا..  إنسانًا  فيه  اليسارية.. وجدت  األحزاب  أيًا من  ينتخب  أنه ال  من  الرغم  على 
مدرستهم  إلى  أبنائي  أوصلت  أن  بعد  مرة  وذات  كثيرًا..  فيه  أفكر  نفسي  ووجدت 
وبينما كنت أريد أن أفتح باب شقتي فتح هو بابه.. ودعاني للفطور معه.. فقبلت.. 
وهكذا صرت أفطر معه بشكل شبه يومي.. بإستثناء أيام العطل حينما يكون أطفالي 
ف�ي البي�ت.. وانتبه�ت للتغي�ر ف�ي داخلي.. لم أعد أفكر بزوجي.. أو باألحرى لم 
بها أحيانا لتذهب مع األطفال  التي كنُت أستنجد  أعد أستعجل مجيئه.. بل إن أمي 
صباح�ًا أو تأت�ي إل�ّي لتن�ام عندي لم أعد أس�ألها المجيء، حتى أنها عاتبتني بأني 
بما  لحظة  تشك  فلم  مخلصة؛  زوجة  بأني  تعرفني  وألنها  كالسابق..  أحبها  أعد  لم 
يج�ري ف�ي داخل�ي م�ن تحوالت.. هل تصدقين بأنني في حينها لم أش�عر بتأنيب 
ضمي�ر مم�ا فعل�ت..؟ ل�م أخ�ن زوجي.. لم أنم مع جارنا؛ لذلك لم أش�عر بأنني 

مساء.. ذات  حدث  ما  حدث  أن  البداية..إلى  في  هذا  كان  ربما  مذنبة.. 
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وسألتها: باللهفة  تضيئان  بعينين  ذوالنورين  حواء  إليها  نظرت 
حدث..؟ وماذا   –

على  ما  نقطة  إلى  تنظر  وهي  وقالت  سميث  إيفا  وجه  على  حزينة  ابتسامة  ارتسمت 
األرض:

يحدث..؟ الذي  غير  وامرأة  رجل  بين  يحدث  أن  يمكن  ماذا   –
بقلق: وسألت  ذوالنورين  حواء  ارتبكت 

سنة.. ثالثين  نحو  منك  أكبر  أنه  قلت  لكنك   –
الحزينة: النبرة  بنفس  وقالت  إليها  رأسها  سميث  إيفا  رفعت 

الستين.. في  وهو  الثالثين  في  كنت  أنا  نعم..   –
سألت:  ثم  للحظات  ذوالنورين  حواء  ترددت 

بحيث..؟! القوة  من  كان  هل  الساذج..  لسؤالي  عفوا  كيف..؟   –
قائلة: سميث  إيفا  فقاطعتها 

أفهم ما تقصدين.. لم يكن لألمر عالقة بالجنس أول األمر.. كان مجرد استلطاف..   –
كنا ذات مساء نشرب النبيذ.. وتحدث عن زوجته التي ماتت.. والوحدة التي يشعر 
به�ا بع�د موته�ا.. وكن�ا نجلس معا.. كنت أتعاط�ف معه.. فأخذت كفه متعاطفة.. 
وبرومانس�ية..  برفق..  فقبلني  بعضنا..  من  اقتربنا  حدث..  الذي  ما  أعرف  ال  لكن 
يقبلني..  فأخذ  رفضي..  عدم  من  هو  تشجع  رقته..  وأحببت  الرقيقة..  قبلته  أحببت 
وم�د ي�ده إل�ى ص�دري.. ويب�دو أنه اس�تخدم كل تجاربه مع المرأة واس�تحضرها 
كالمخدرة..  كالمسحورة..  كنت  برقة..  ذلك  يفعل  تركته  اللحظة..  تلك  في  معي 
ارقدني على الصوفا.. وأخذ ينزع عني أشيائي بهدوء.. كنت أغمض عيني بين فترة 
راغبة  كنت  مما  أكثر  س�عادة  لحظات  أمنحه  أن  أس�عده..  أن  أريد  كنت  وأخرى.. 
شهوتي؛  أيقظ  الحساسة..  مناطقي  من  يقبلني  أخذ  بارعًا..  كان  لكنه  الجنس،  في 
أنني  فّي.. هل تصدقين  وأدخلته  إلّي..  عنه مالبسه.. وأخذته  أنزع  أخذت  فأردته.. 

الضخم؟!  القوي  زوجي  مع  بها  أشعر  لم  بلذة  معه  شعرت 
الصمت سألت حواء ذوالنورين بحذر: بينهما.. وحينما طال  سادت لحظات صمت 

بعد..؟ وماذا   –
وقالت: فابتسمت  أثارها،  قد  الحديث  أن  إلى  وانتبهت  سميث  إيفا  إليها  نظرت 
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ماذا..؟ أم  التفاصيل..؟  أعجبتك  هل  ماذا..؟   –
بخجل: وقالت  ذوالنورين،  حواء  ارتبكت 

استمرت  متى  إلى  لكن  أراها..  وكأني  بطريقة  ترويها  وأنت  غريبة..  كلها  القصة   –
به..؟  عالقتك 
مات.. أن  إلى   –

مات..؟!  –
ذلك.. أعتقد  مات..  قد  كان  إن  أدري  ال  مات..  نعم..   –

وقالت: بإستغراب  إليها  ذوالنورين  حواء  نظرت 
ذلك..؟ من  متأكدة  غير  أنت  هل  ذلك..؟  تعتقدين   –

فقالت: بعيد،  شيء  عن  تتحدث  وكأنها  تأثر  دزنما  سميث  إيفا  واصلت 
أعرف.. صرت أذهب إليه صباحا.. وأبدأ أنا بمداعبته إلى أن ينتعظ؛ فيستطيع  ال   –
أجل  من  الجنس�ية  المنش�طات  يتعاطى  أخذ  أنه  إلى  وانتبهت  معي..  يمارس  أن 
كنت  حواء..  يا  تعرفين  هل  معه..  تتفجر  كانت  التي  وشهوتي  رغبتي  يجاري  أن 
الحياة  بأن  هو  يشعر  أن  أجل  من  وإنما  بالجنس..  لرغبتي  معه.. ال  أمارس  أحيانا 
أني  حتى  النساء..  قبل  من  ومرغوبًا  وسيمًا  رجاًل  اليزال  وأنه  ومستمرة..  جميلة 

برجولته؟! أشعره  أن  أجل  من  معه  تأوهاتي  في  أبالغ  أحيانا  كنت 
وزوجك..؟  –

ه�ذه قص�ة أخ�رى.. كان زوج�ي قد انتب�ه لبرودي معه حينما كان يأتي لزيارتنا..   –
تش�اجرت  بل  فأنكرت..  غيابه..  في  ما  ش�خص  هناك  كان  إن  مرة  ذات  س�ألني 
مع�ه.. واعتب�رت أن مج�رد س�ؤاله ه�و حقارة منه وإهان�ة بالغة لي.. وأن تفكيره 
الوس�خ هو الذي يدفعه ليس�ألني مثل هذا الس�ؤال.. بل أخذت أتهمه بأن س�ؤاله 

أفعل.. ما  لنفسي  أبرر  أن  أجل  من  ذلك  كل  عشيقات..  هناك  لديه  بأن  يؤكد 
مات..؟ قد  جارك  بأن  عرفت  كيف  لكن   –

ذات  واصلت(  ثم  للحظات..  ذلك..(صمت  أعتقد  لكني  تمامًا..  متأكدة  لست   –
ي�وم ج�اءت ابنت�ه إلي�ه.. ل�م أكن أع�رف أنها موجودة.. طرق�ُت الباب.. كنت في 
ميتران..  آدم  السيد  ارتبكُت.. فسألتها عن  الباب  النوم.. حين فتحت هي لي  برنس 
أردت  بأني  فوري،  وبش�كل  لها،  قلت  لكني  أكثر..  ارتبكُت  ابنته..  بأنها  فأجابتني 
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ابنته  أتحدث مع  وبينما كنت  السكن..  إدارة  اجتماع  إلى  إن كان سيذهب  أسأله  أن 
ج�اء ه�و إل�ى الب�اب أيضا.. وكان مرتبكا أيض�ًا.. ابنته نظرت إلّي وإلى هيئتي في 
برنس النوم.. وإلى إرتباكي و إرتباك أبيها.. فخمنت شيئا ما بيننا. نظرت إلّي ببرود 
أن يجيب  آخر لحظة في حياتي.. وقبل  أنساه حتى  لن  ازدراء واضح..  عينيها  وفي 
ه�و قال�ت ابنت�ه ب�أن والدها في حالة صحية ال تس�مح ل�ه بحضور االجتماعات.. 
في  جلس�ت  ش�قتي..  إلى  دخلت  كيف  أدري  ال  لها..  مستس�لما  كان  فقد  هو  أما 
غرف�ة الحم�ام وأخ�ذت أبك�ي.. أبكي لمذلتي أمام نظرة اإلحتقار تلك التي كانت 
ف�ي عين�ي ابنت�ه.. وفج�أة.. وفي لحظة خاطفة.. لحظة كالبرق.. انتبهت لنفس�ي.. 
أس�تذكر كل  بدأت  بنفس�ي..؟ وكأني صحوت من س�بات عظيم..  فعلت  الذي  ما 
م�ا كان ل�ي معه.. أس�تذكر جس�ده الش�معي كالجث�ث.. وتجع�دات رقبته وتهدل 
عضالته.. وعضوه الذي كان مثل ذبالة منطفئة.. كيف كنت أضعه في فمي وأمصه 
ك�ي أبع�ث الحي�اة في�ه.. تذكرت ارتجافه.. ولحظ�ات خوفي من موته وهو يلهث 
أليس  انزلقت..؟  منحدر  أي  إلى  بنفسي..؟  فعلت  قد  الذي  ما  داخلي..  في  جاهدًا 
ف�ي ه�ذه الدني�ا غي�ر هذا الرجل العجوز؛ كي أمنحه جس�دي..؟ هل جننت..؟ ما 
حين  لكني  ملكي..  هو  جس�دي  أن  صحيح  أخونه..؟  لكي  لي  زوجي  فعله  الذي 
فما  وحده..  هو  له  سيكون  جسدي  بأن  نفسي  مع  قررت  قد  كنت  زوجي؛  اخترت 
ألنه  هل  العالقة..؟  هذه  بمثل  أقوم  جعلتني  التي  األسباب  هي  ما  جرى..؟  الذي 
كبير  ألنه  هل  ش�كوك..؟  أية  معه  تواصلي  يثير  ال  بحيث  مقابلة  ش�قة  في  يس�كن 
نفسي..  أعرف  أنا  أعماقي..؟  في  المحرمة  الرغبات  فأختلطت  كوالدي  السن  في 
الجنس..  في  أم  الحياة  في  س�واء  علي..  ويهيمن  الرجل  يقودني  أن  أود  امرأة  أنا 
أقوده  كنت  التي  وأنا  السيما  السر..؟  ما  جرى..؟  الذي  فما  أكثر..  الجنس  في  بل 

اآلن! لحد  واإلجابة  السر  أعرف  ولم  أعرف  ال  األحيان..؟  معظم  في  كالطفل 
ذوالنورين: حواء  سؤال  قطعه  للحظات،  عليهما  صمت  هيمن 

مات..؟ أنه  عرفت  وكيف   –
أو أنتقل للسكن مع ابنته.. ألني لم أسأل، فبعد أشهر  مات  قد  كان  إن  أعرف  ال   –
في  التي  السحرية  العين  من  نظرت  الباب..  عند  ضجيجا  سمعت  ابنته..  جاءت 
س�اعة  بعد  ودخلوا..  الش�قة  باب  فتحوا  آخرين..  ورجلين  ابنته..  رأيت  الباب.. 
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السود  المالبس  من  لكني  الضروري..  األثاث  ينقلون  وأخذوا  العمال  بعض  جاء 
البنته والرجلين خمنت أنه قد توفي.. أتدرين حينها شعرت بالراحة.. ألنه الشاهد 

لزوجي..  الوحيدة  خيانتي  على  الوحيد 
بزوجك..؟ عالقتك  استمرت  وكيف   –

وقالت: مرة  وسخرية  بحزن  ابتسمت 
عل�ى أحس�ن م�ا يك�ون.. ه�و يعتقد أنني امرأة فاضلة ومضحي�ة.. بينما أنا كنت   –
ال  مغامرة  عن  وتكفيرا  الضمير  لتعذيب  تخفيفًا  وجهدي  بوقتي  وأضحي  أسعده 
ألنه  بالذنب  يشعر  وكان  كقديسة،  إلّي  ينظر  كان  زوجي  غيري..  أحد  بها  يعرف 
بالخطايا، ألن  مثقل  أتحمل ذلك وأضحي ألن ضميري  أنا كنت  بينما  عنا..  بعيد 

يعرفها.. ال  أسرارًا  لدي 
به.. قمت  ما  برغم  طاهرة..  امرأة  قديسة..  إنك   –

وقالت: بحزن  وابتسمت  واإلمتنان،  بالعرفان  مليئة  نظرة  سميث  إيفا  إليها  نظرت 
وتعرفين  بالجحيم..  مررِت  القلب..  طيبة  إنسانة  ألنك  هذا  تقولين  لك..  شكرًا   –
معن�ى لحظ�ات الس�مو األخالق�ي الت�ي تنبج�س ع�ن لحظ�ات األل�م والمعاناة 
اإلنس�انية والخيبة التي تواجه اإلنس�ان الضعيف.. لقد كنت أعتبر نفس�ي إنس�انة 

وفريدة.. متميزة 
ش�يطانية  لحظة  كانت  وفريدة..  متميزة  التزالين  أنت  نفس�ك..  على  تقس�ي  ال   –

دورا.. فيها  إبليس  لعب 
بمرارة: وقالت  سميث  إيفا  ابتسمت 

إبليس  دخل  ما  بنفسي..  قمت  بما  قمت  التي  أنا  بالموضوع..؟  إبليس  عالقة  ما   –
المرأة  إن  أبالسة.. بل  إبليس فهو في داخلنا.. نحن  في األمر؟! وإذا ما كان هناك 

ما.. شيئا  تفعل  أن  أرادت  إذا  إبليس  ألف  من  أسوأ 
شيطنة.. عنها  يقل  ال  الرجل  وحدها..  المرأة  ليست   –

اإلنسان!  لشرور  قياسًا  مالكًا  ُيعد  نعم..إبليس   –
تاه�ت ح�واء ذوالنوري�ن بنظراته�ا إل�ى أعماقه�ا، إذ انتبه�ت إيفا س�ميث لش�رودها 
المفاج�ئ.. وضع�ت إيف�ا س�ميث خرط�وم النرجيلة على الطاولة.. وأش�ارت للنادل بما 

الحساب. قائمة  إعداد  يعني 
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16

الـخــنـزيـر

حين دخلت حواء ذوالنورين وإيفا سميث الفندق كانت الساعة قد تجاوزت الحادية 
يضج  الذي  العالم  عن  انفصلتا  كأنهما  الواسعة  الردهة  في  صارتا  وقد  أحستا  لياًل.  عشرة 
ليس  هادئ،  اإلس�تعالمات  مكتب  العادة.  غير  على  فارغة  الردهة  كانت  الفندق.  خارج 
أربعة  يتوزع  بينما  أمامها،  الذي  الحاس�وب  شاش�ة  إلى  تنظر  واحدة  موظفة  س�وى  هناك 
البعيدة، حيث  رجال، إثنان منهم في الزوايا من جهة بوابة الفندق وإثنان يقفان في الزوايا 
التي تقود  الزاوية األخرى  يقف أحدهما على مقربة من مكتب اإلستعالمات، واآلخر في 
لمم�رات موازي�ة لمكت�ب اإلس�تعالمات. الهدوء غير عادي. ه�دوء الردهة وخلوها من 
إلى قرب مكتب اإلستعالمات،  المشي بهدوء. حينما وصلتا  إلى  إراديا  النزالء دفعهما ال 

قائلة: ذوالنورين  حواء  إلى  توجهت  ثم  لهما،  وابتسمت  رأسها  الموظفة  رفعت 
مدام.. عفوا   –

ود: فيها  بنبرة  الموظفة  فقالت  بارتباك،  إليها  ذوالنورين  حواء  التفتت 
ذوالنورين..؟ حواء  مدام  حضرتك   –

نعم..  –
األستاذ  بأن  أخبرك  أن  بودي  لكن  متأخر،  الوقت  أن  أعرف  اإلزعاج..  عن  عفوا   –
به  تتصلي  بأن  وأخبرني  الوقت،  من  س�اعة  قبل  المكتب  في  انتظرك  الش�امي  آدم 

وصولك.. حين 
اآلن..؟ المكتب  في  هو  هل   –

لحظة  أعرف....  فال  اآلن  أما  ساعة..  قبل  المكتب  في  كان  بالضبط.  أعرف  ال   –
ألتصل..

بالتوتر والترقب  مليئة  ما.. مرت لحظات  الهاتف وضغطت على رقم  أخذت سماعة 
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قائلة: السماعة  الموظفة  وضعت  خاللها..  النظرات  يتبادلن  الثالث  النساء  كانت 
المطاعم.. أحد  في  أو  جناحه  في  ربما  المكتب..  في  ليس  أنه  يبدو   –

المكتب.. هل هو موجود في  على رقم  غرفتي  من  به  أتصل  أن  سأحاول  طيب   –
الفندق..؟ دليل 
مدام.. بالتأكيد   –

مضيت�ا ف�ي المم�ر بإتج�اه المصاع�د. وم�ا أن ابتعدت�ا قلياًل حتى قالت إيفا س�ميث 
متسائلة:

العاشرة  حدود  في  بأنه  قال  فقد  استلمه..؟  ربما  السفر..؟  جواز  بخصوص  ربما   –
دقائق.. بعشر  عشرة  الحادية  تجاوزت  قد  الساعة  اآلن  اآلخر..  الرجل  سيقابل 

واضح: بقلق  ذوالنورين  حواء  قالت 
بي..؟ اإلتصال  طلب  لماذا  وإاّل  أكيد..  ربما..   –

الليلة.. األمور  ستتضح  حال  أية  على   –
السهرة  هذه  على  جدًا  اشكرك  حال،  أية  على  الغرفة..  من  به  اإلتصال  سأحاول   –

اللطيفة..
أي  في  بي  االتصال  يمكنك  بالمناس�بة..  معك..  اس�تمتعت  فقد  تش�كريني  ال   –

جديدًا.. شيئًا  علمِت  إذا  وقت 
خائفة.. لكني  سنرى..   –

أقواله..إتصلي به على المكتب  كل  في  وواضحًا  جادًا  كان  الرجل  تخافين..  مم   –
غرفتي.. من  به  واتصلي  عندي  تعالي  شئت  وإذا  وخبريني.. 

النوم.. تريدين  ربما  لكن  عليك..  وسأمر  غرفتي..  من  به  سأتصل  ال..   –
عل�ّي أن أتص�ل بزوج�ي وأم�ي.. مس�تفيدة م�ن ف�رق الوقت بين  ن�وم..  أي  ال..   –

وسوريا. فرنسا 
كانت�ا ق�د وصلت�ا إل�ى المصعد الذي انفتح لحظة وصولهما من تلقاء نفس�ه. دخلتا. 
ُاغل�ق الب�اب وب�دأ المصع�د بالتح�رك. م�ن الممر المقابل ظهر الرجل األس�مر الطويل، 
ظهوره  مع  الممر.  في  يتعالى  حصان  لخبب  صوت  ثمة  كان  ظهوره  ومع  الجثة،  ضخم 
ب�دأت إض�اءة المم�ر بالتقط�ع.. إاّل من بعض المصابيح التي كان ضوؤها يرتعش.. كان 
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الجثة. ضخم  الطويل،  األسمر  الرجل  عيني  من  ينطلق  أحمر  ضوء 
* * *

كان  الجميع  الفندق.  في  األمن  مسؤولي  من  ثالثة  ومعه  جناحه  في  الشامي  آدم  كان 
في حال توتر. آدم الشامي كان متوترًا جدًا، ومحتقن الوجه من الغضب. قال لهم بعصبية:

م�اذا يعن�ي كل ه�ذا..؟ ه�ل اختف�ى؟ أنتم تقولون إن�ه لم يخرج من الفندق قط.   –
عند  توقف  ثم  (باء(  الممر  في  مش�ى  بأنه  ألحدهم(  بالكالم  (توجه  تقول  وأنت 
والطابق  المصعد  صعود  حركة  تتبعتم  وصعد.  الباب  انفتح  حين  دخله  المصعد. 
ال�ذي توق�ف عن�ده، وهو الطابق الخامس.. هناك كما تش�ير كاميرات التس�جيل 
الموج�ودة ف�ي المم�رات، وكم�ا أخبركم خفير الطابق الخامس بأنه دخل الغرفة 
المكالمات،  التنصت وتسجيل  الغرفة كما نعلم هي غرفة أجهزة  555. لكن هذه 
للس�كن.  مؤثثة  غرفة  وليس�ت  مقفلة،  وهي  بالطابق.  الخاصة  أجهزتنا  كل  ففيها 
تس�جيل  التقارير..  يدّون  الذي  للموظف  وطاولة  واحد  كرس�ي  س�وى  فيها  ليس 
الكاميرات يشير إلى أنه خرج بعد دقائق لم تتجاوز العشر من هذه الغرفة، وتوجه 
لم يخرج  أنه  العجيب  للمصعد..  الكاميرات سجلت دخوله  المصعد..  ثانية نحو 
كل  في  المصاعد  أبواب  تواجه  التي  الطوابق  كاميرات  أن  كما  أبدًا،  المصعد  من 

اختفى..؟!  أين  جرى..؟  الذي  فما  منها..  أي  في  خروجه  تسجل  لم  طابق 
نظ�ر الرج�ال إل�ى بعضه�م البعض نظرات حائرة وغاضبة ومليئة بإستس�الم عصبي؛ 

أحدهم: قال  أيضًا..  تقريرهم  في  ورد  ما  وهو  صحيح،  لهم  قاله  فما 
دخل  قد  تقريرنا،  في  جاء  كما  فعاًل،  هو  آدم..  أستاذ  الموضوع  هذا  في  لغز  هناك   –
المصع�د لكن�ه ل�م يخرج منه.. لقد ش�اهدنا تس�جيالت الفيدي�و للطوابق مرات 
ما  س�وى  أثرًا  له  نجد  فلم  ش�اهدناها،  إليها  يصعد  لم  التي  الطوابق  حتى  عديدة، 
قلن�اه لحضرت�ك.. تابعن�اه أول األم�ر حينما جلس وح�ده فترة طويلة في حدود 
الساعة تقريبا في الردهة.. لم يكن هناك سوى بضعة أشخاص تفرقوا في ما بعد.. 
صعد  حضرتك..  جناح  إلى  يقود  الذي  المصعد  نحو  اتجه  أيضًا..  هو  نهض  ثم 
أمام  للحظات  توقف  أنه  س�جلت  الكاميرات  جناحك..  حيث  الثاني  الطابق  إلى 
ب�اب جن�اح حضرت�ك وكأن�ه أراد أن يدخل إليك، ثم عدل عن رغبته..إذ واصل 
توجه  هناك  ومن  األرضي..  الطابق  إلى  ثانية  هبط  ثم  الجانبي..  الممر  إلى  طريقة 
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إلى الممر المقابل ودخل المصعد.. تابعنا المصعد والطوابق التي توقف فيها فلم 
اختفى.. لقد  التفاصيل..  بكل  أخبرناك  وقد  الخامس..  الطابق  في  سوى  يتوقف 

سواه: إليه  ينتبه  لم  داخلي  خوف  عن  تكشف  بعصبية  الشامي  آدم  صاح 
وكيف..؟! اختفى..  أين  لكن  اختفى..  أنه  أعرف  اختفى..  اختفى..   –

بينهم: مسؤولية  األعلى  قال  ثم  الجميع،  على  ثقيل  صمت  هيمن 
لغز! هذا  لنا  بالنسبة  اختفى..؟  أين  نعرف  ال   –

قال: ثم  آخر،  بشيء  يفكر  أنه  واضحا  وكان  قلقة،  نظرات  الشامي  آدم  إليه  نظر 
الشك  يثيرون  أشخاص  آخرين..؟  أشخاص  لوجود  تنتبهوا  ألم  آخر..  أمر  هناك   –

عام..؟ بشكل  هنا  يتواجدون  ممن  أم  الفندق  نزالء  من  سواء  والريبة.. 
أحدهم: قال  فجأة  التفكير،  عالمات  وجوههم  على  وارتسمت  الجميع،  صمت 

أسمع  يسير  كلما  كان  شخصا  رأيت  لكني  ال..  أو  مريبا  األمر  كان  أن  أدري  ال   –
استغرابي.. أثار  ما  وهذا  حصان..  سنابك  وقع 

هذا..؟ كان  متى  ماذا..؟   –
منه. إرادة  دون  الشامي  آدم  صاح 

تقريبا.. ساعة  قبل   –
ذهب..؟ وأين   –

غرفة  أية  في  ألعرف  أتبعه؛  أن  حاولت  الممرات..  أحد  في  انعطف  أعرف..  ال   –
دخل  ربما  اختفى..  قد  كان  الممر  إلى  وصلت  فحين  به..  ألحق  لم  لكني  ينزل.. 

الغرف..! إحدى 
بأن  خمن  فقد  وجهه،  على  ارتسمت  ما  خوف  عالمات  لكن  الشامي،  آدم  يعلق  لم 

سأل: فجأة  الوسيم.  األشقر  الرجل  هيئة  وليست  لهيئته  أخرى  تجليات  إتخذ  إبليس 
حي�ن ش�اهدتم تس�جيالت كامي�رات الفيدي�و... وتابعت�م دخول الرجل األش�قر   –
الوس�يم إل�ى المصع�د.. وانتبهت�م أن�ه لم يخرج.. هل رأيت�م هناك من خرج من 

غيره..؟ المصعد 
نعم..  –

بارتياب: واصل  ثم  بينهم،  األكبر  المسؤول  قال 
الرجل  لكن  زرقاء..  بدلة  يرتدي  الجثة..  ضخم  القامة،  طويل  أسمر  رجل  خرج   –
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يخرج.. لم  المطلوب 
دخل..؟ طابق  أي  من  الجثة..؟  ضخم  الرجل  لهذا  انتبهتم  وهل  ماذا..؟   –

خروجه.. صورت  لكنها  دخل..  طابق  أي  من  الكاميرات  تصور  لم  الحقيقة  ال..   –
أضاف: الممر،  في  القامة  طويل  الرجل  رؤية  عن  تحدث  الذي  الرجل  صرخ 

يمشي..إنه  كان  حينما  الحصان  سنابك  صوت  سمعت  الذي  نفسه  الرجل  إنه   –
عليه.. تنطبق  األوصاف  أيضًا..  زرقاء  بدلة  يرتدي  كان 

نفسه! هو  إنه  إذن   –
أحدهم: سأل  بينهم.  ما  في  النظرات  اآلخرون  الرجال  تبادل  بثقة.  الشامي  آدم  قال 

بذلك؟ تقصد  من  نفسه..؟!  هو   –
اليهم كأنه كشف عن شيء غير معقول ال يعرفه غيره، وقال: نظر آدم الشامي بارتباك 

نفسه.. الوسيم  األشقر  الرجل  هو  غيره..؟  من   –
أحدهم: وقال  نفسه  الوقت  في  مشتركة  همهمة  منهم  فانطلقت 

داخل  ويتحول  أش�قر  رجل  يدخل  أن  يمكن  كيف  آدم..؟  أس�تاذ  يا  تقول  ماذا   –
آخر؟!  رجل  ليخرج  المصعد 

ارتبك.  لهم،  ما س�يقوله  يفهموا  لن  يعرفه؛ ألنهم  بالكش�ف عما  تس�رع  قد  أنه  أحس 
قال: حين  أحدهم  صوت  قطعه  باإلرتباك،  مشحون  صمت  عليهم  هيمن 

أيضًا.. محيرًا  آخَر  شيئًا  رأيت  لكني   –
بتردد:  الرجل  فواصل  بتساؤل،  إليه  البقية  نظر 

رأيتهن  سوداوين..  بعباءتين  وإثنتان  الراهبات..  بثياب  نساء..إثنتان  أربع  رأيت   –
في  المصعد  وتوقف  الوسيم..  األشقر  الرجل  دخله  الذي  نفسه  المصعد  يدخلن 
الطاب�ق الخام�س أيض�ًا.. خرج�ن واتجهن في أحد المم�رات.. توقفن عند باب 
الغرفة التي دخلها الرجل األشقر الوسيم قبل ذلك.. أي أنه كان في داخل الغرفة 
في  سيرهن  واصلن  وإنما  شيئًا،  يفعلن  لم  لكنهن  بابها..  عند  النساء  وقفت  حين 

الموازي.. الممر  في  جانبًا  انعطفن  ثم  الممر، 
األمر؟ في  والمريب  الغريب  وما  طيب..   –

الرجل: فواصل  فيه،  يفكر  بما  عالقة  له  شيئا  يجد  أن  محاواًل  الشامي  آدم  سأل 
الغري�ب أنه�ن ل�م يكن يمش�ين على األرض.. ك�ن وكأنما يطرن أو أن أقدامهن   –
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األرض!  تمس  ال  لكن  تمشي 
آها!  –

التفكير، بينما ارتس�مت عالمات االرتباك  ق�ال آدم الش�امي ذل�ك وغ�اص في لج�ة 
وقال  تفكيره،  رحلة  من  الشامي  آدم  عاد  فجأة،  اآلخرين.  الرجلين  مالمح  على  والخوف 

واضحين: ويأس  تعب  فيه  بصوت  لهم 
سأتابع  قلياًل..  أرتاح  أن  أحتاج  جدًا..  تعبان  أنا  اآلن..  اتركوني  حال..  كل  على   –
أن�ا م�ع اإلدارة قص�ة النس�اء األرب�ع.. وأعرف من هن.. أم�ا أنتم فتابعوا البحث 

طارئ.. شيء  بأي  وأخبروني 
بالخروج: يهمون  وهم  أحدهم  قال  بينهم.  ما  في  الثالثة  الرجال  نظر 

منا  يفلت  لن  نعتقله..  نفس�ه س�وف  الش�يطان  لو كان  آدم.. حتى  أس�تاذ  تقلق  ال   –
مهما حاول أن يلعب معنا لعبة التخفي..إنه اليعرفنا جيدا.. سوف نجعله يتوب.. 

الفندق! إلى  فيها  بالدخول  لنفسه  وسوس  التي  اللحظة  ويلعن 
شاحبة. ابتسامة  وجهه  على  وارتسمت  إليه  الشامي  آدم  نظر 

الثالجة. أخرج ليمونة.  الباب خلفهم. نهض آدم الشامي. فتح  الرجال وأغلقوا  خرج 
أخرج  الداخلي.  إلى جيب سترته  يده  مد  مقعده.  إلى  عاد  كأسًا.  لنفسه  أعد  الجن.  وقنينة 
يفكر  أخذ  أمامه.  والبطاقة  الجواز  وضع  سفر.  بطاقة  طياته  بين  الغالف  أحمر  سفر  جواز 
باختف�اء إبلي�س المفاج�ئ وتحول�ه م�ن هيئة إلى أخرى. فكر مع نفس�ه ب�أن إبليس ربما 
غير  كائن  إعتقال  يمكن  كيف  نفس�ه  يس�أل  أخذ  العتقاله.  مكيدة  من  له  أعّده  بما  عرف 
أنه  المؤكد  من  والمكان..؟  الزمان  مخترقًا  ويتنقل  اللحظة  في  يتحول  كائن  بش�ري..؟! 

لنقمته..؟  سيتعرض  فهل  األفكار..  يقرأ  فهو  ضده  نواه  بما  يعرف 
وخوفه،  تردده  من  بغضب  أحس  بل  يتصاعد..  غضبه  كان  التفكير  في  استمراره  ومع 
ولو  حتى  به  يسمع  لم  الشر  في  درسًا  سيلقنه  بل  به،  ظفر  إذا  سيعتقله  بأنه  نفسه  مع  وقرر 
به  يسمع  لم  الشر  في  درسًا  سيلقنه  بأنه  فكرته  من  لنفسه  ابتسم  الجحيم.  أعماق  في  كان 
حتى في أعماق الجحيم.. يا لسذاجته.. يعتقل ملك الجحيم.. ويبعث به إلى الجحيم..!! 
بس�رعة  الكأس  من  يرتش�ف  أخذ  فجأة  ثم  بتلذذ..  منها  يرتش�ف  وبدأ  الكأس  أخذ 
بعد  رقمًا.  وطلب  األرضي  التليفون  س�ماعة  أخذ  أخرى.  كأس�ًا  لنفس�ه  وأعد  قام  ونهم. 

شديد: بتهذيب  الشامي  آدم  فقال  ما،  صوت  جاء  لحظات 
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مس�اء الخي�ر م�دام تومانوفا..(صم�ت(.. أع�رف.. أع�رف.. علي�ك التعود على   –
هذا االس�م.. ألف مبروك..إذا أحببت س�تكونين في فلورنس�ا غدًا مس�اء.. نعم.. 
ذهابك  علّي  يعز  لكن  الفندق..  حجز  تاريخ  س�نغّير  صباحًا  البطاقة..  مع  عندي 
عندي..  البطاقة  مع  الس�فر  جواز  طيب  أخرى..  أليام  معنا  بس�رعة..إبقي  هكذا 
طيب..  إليك..(صمت(..  سأجلبه  أنا  أحببت  إذا  أو  إلستالمه..  تأتي  أن  يمكنك 
األفضل أن تمري أنت أذن.. أنا لسُت في المكتب وإنما في جناحي.. في الطابق 
طيب..  طيب..  المناس�بة..(صمت(..  بهذه  لنحتفل  تمري..  أن  يمكنك  الثاني.. 
إياه..  أسّلمك  وأنا  يراني  أن  ألحد  أريد  ال  ال..  ال..  الردهة..  في  بنفسي..  سأمر 
بانتظار  سأكون   ..123 رقمي  لحظات..  بعد  ردك..  سأنتظر  (صمت(..  قرري.. 
األمر..؟ فكري كما يحلو لك وأجيبيني.. سأكون  تفكرين في  ماذا..؟  إتصالك.. 

بانتظارك..
نفسه،  مع  ابتسم  كأسه.  من  كبيرة  جرعة  ارتشف  موضعها.  في  الهاتف  سماعة  وضع 
فك�ر بأنه�ا ربم�ا أدرك�ت بأنه س�ينيكها؛ إذا جاءت إل�ى جناحه؛ لذلك أرادت أن تتملص 
ابتس�م مع نفس�ه، وارتس�مت على وجهه مالمح ش�بقة وغاضبة.. قرر مع  المجيء..  من 
هذا.  المفاجئ  لقراره  والحبور  بالنشاط  أحس  بنفسه..  إليها  سيذهب  يفاجئها..  أن  نفسه 

وخرج. معه  والبطاقة  السفر  جواز  أخذ  واحدة.  بجرعة  الكأس  في  ما  ارتشف 
* * *

ارتبك�ت ح�واء ذوالنوري�ن م�ن إتص�ال آدم الش�امي به�ا تليفونيا. اجتاحتها مش�اعر 
دمش�ق  س�تغادر  بأنها  تصدق  تكن  لم  للرحيل..  وتوق  حزن..  وخوف..  فرح  متضاربة.. 

نفسها.  سألت  بالكامل..؟  ستتبدل  حياتها  بأن  يعني  هذا  هل  السرعة.  بهذه 
منها  طلب  لذلك  األمر؛  كلف  مهما  يضاجعها؛  أن  يريد  أنه  أدركت  األنثوي  بحدسها 
أن  عليها  ماذا  نفس�ه..  الوقت  في  تريد  وال  ذلك  تريد  بأنها  أحس�ت  جناحه.  في  موافاته 
يهمس  داخليا  فجأة سمعت صوتًا  األمر..  في  تفكر  لدقائق  ظلت  نفسها.  سألت  تفعل..؟ 
له�ا: „ م�اذا ل�و اعطيت�ه م�ا يري�د وتنهين هذه القصة بس�الم..؟ أال يمك�ن أن يعرقل كل 
نفس�ها:“ أليس  س�ألت  كيانها..  في  القلق  بث  الهمس  هذا   ..„ تطاوعيه..؟  لم  إذا  ش�يء 
أراد مساعدتي فقط..؟  وإنما  يبتغي شيئًا  الرجل ال  أتوهم ذلك..؟ وأن  بأنني  الممكن  من 

نفسها.  أجابت  هكذا   ..„ واضحة  كانت  صوته  نبرة  ال..  ال.. 
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ظل�ت قلق�ة للحظ�ات.. ه�ي تعرف بأن آدم الش�امي ينتظ�ر أن تتصل به؛ لتخبره أين 
سميث.  إيفا  لرأي  تحتاج  بأنها  أحسْت  فجأة،  والبطاقة..  السفر  جواز  لتستلم  بها  سيلتقي 
أخ�ذت س�ماعة الهات�ف وطلب�ت رق�م غرفته�ا فجاء ص�وت األخرى إليه�ا، وبدون أية 

لها: قالت  مقدمات 
أستلمه  لم  قبل لحظات..(صمت( ال  أيضا.. كلمني  السفر والبطاقة  لقد وصل جواز   –
نواياه..(صمت(..  أنا خائفة..إني أعرف  إليه في جناحه..  بعد.. طلب مني أن أذهب 
أن يفعل أي شيء.. طيب..  أمامه  تأتي معي..؟ ممتاز.. لن يكون  أن  تريدين  ماذا..؟ 
إلّي..  إليه إلى جناحه.. أو يأتي هو  أنا لم أعطه أي جواب.. هو ينتظر مني أن أذهب 
مانع  فال  معي؛  تأتين  إذا  لكن  بعد..  أقرر  لم  هناك..  وال  هنا  ال  التقيه  أن  أريد  ال  وأنا 
معًا.. وس�نذهب  بك..  س�أتصل  أقرر  حينما  طيب..  جناحه..  في  إليه  نذهب  أن  من 
الجواز  نعم  أفعل..  ماذا  أعرف  أكن  لم  بدونك  إيفا..  حبيبتي  لك  شكرا  (صمت(.. 
ذلك..  أمكن  إذا  غدًا  وأسافر  اليوم..  نفس  على  غدًا  البطاقة  سأغير  السفر..  وبطاقة 
سنس�افر مع�ًا.. أن�ا ال أص�دق..؟ ه�ذا ال يح�دث حتى وال في األف�الم الهندية..!! 
وأخبره  به  سأتصل  معي..  ستأتين  بأنك  أخبره  لن  جاهزة..  أكون  حينما  بك  سأتصل 
األمر..  لتقبل  س�يضطر  حينها  معي؛  بوجودك  وس�يتفاجأ  جناحه..  في  س�أوافيه  بأني 

بك. واتصل  نفسي  سأرتب  اتفقنا..  طيب..  (صمت(..  سنرى.. 
ف�ي تل�ك اللحظ�ات الت�ي كانت تق�ول فيها كلماتها األخيرة ع�ن نزولهما معًا، وأنه 
لحديثها  يتنصت  غرفتها،  باب  عند  الش�امي  آدم  كان  معها،  س�ميث  إيفا  بوجود  س�يفاجأ 
التليفون�ي. ع�رف خطته�ا الماك�رة.. أح�س بغضب ش�ديد، وتفجر في نفس�ه حقد على 
إبلي�س ال�ذي دفع�ه إل�ى مس�اعدتها وورط�ه مع أجه�زة األمن بنفيه وجوده�ا في الفندق 

إياه. ومغادرتها 
شيء  كل  على  تحصل  أن  تريد  هي  والقسوة..إذن  الرغبة  من  أمواج  أعماقه  اجتاحت 
دون أن تعبر له عن ش�كرها بش�كل حميمي..؟ قال لنفس�ه، ثم ابتس�م مع نفس�ه ابتس�امة 
أحس  الخنزير..  صوت  يشبه  منه  الخارج  الصوت  أن  إلى  انتبه  يحمحم..  أخذ  شيطانية. 
إلى  يده  مد  جبينه.  طرفي  في  يتحرك  ما  ش�يء  ثمة  كيانه..  في  تجري  تحوالت  هناك  أن 
جبين�ه فوج�د نتوئي�ن صغيري�ن ينبتان كقرنين على رأس�ه.. ابتس�م دونم�ا قلق.. إزدادت 

الباب. طرق  خاليًا.  الممر  كان  الممر.  في  تلفت  مسموعًا..  صوتها  صار  حتى  خنزرته 
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الدكتـور اآدم كـارثـه

الفطور  على  ذوالنورين  حواء  صديقتها  سميث  إيفا  انتظرت  التالي  اليوم  صباح  في   
وجهها.  على  مرتس�مين  والش�رود  الحيرة  كانت  الردهة.  في  الذي  المفتوح  المطعم  في 
فك�ّرْت، وه�ي ترتش�ف قهوته�ا، بصديقتها التي كان تصرفه�ا ليلة أمس مريبًا. لقد اتفقتا 
مكالمة  منها  تنتظر  وكانت  والبطاقة،  السفر  جواز  الستالم  الشامي  آدم  إلى  معًا  تذهبا  بأن 
حينم�ا تس�تعد لذل�ك كم�ا وع�دْت، لكنها لم تتص�ل.. وحينما تأخرت ألكثر من س�اعة 
والبطاقة..  الجواز  اس�تلمت  بأنها  أخبرتها  صديقتها  أن  الغريب،  باإلتصال..  هي  بادرت 
أو  قد حاول معها،  كان  إن  بنفس�ه.. وحين س�ألتها  لها  الذي س�لمه  الش�امي هو  آدم  وأن 
كان  وأنه  عاديًا،  كان  شيء  كل  بأن  لها  فأكدت  الجواز  سلّمها  عندما  تصرفاته  في  تجاوز 
ش�يء  كل  س�ينجز  بأنه  وعدها  وقد  تتوقع..  كانت  كما  ش�يء  أي  منها  يطلب  ولم  لطيفًا، 
له�ا، ب�ل ويوصله�ا إل�ى المطار؛ ك�ي يطمئن حتى لحظة صعودها الطائرة، وحين أرادت 
النوم،  قبل  حمامًا  لتأخذ  البانيو  أعدت  بأنها  مؤكدة  لها  اعتذرت  الجواز،  لترى  تزورها  أن 
تظلل  كانت  الحزن  من  نبرة  بأن  اآلن  تتذكر  لكنها  صباحًا..  الفطور  على  ستلتقيان  وأنهما 
صوتها، وأنها لم تكن فِرحًة بما يوازي خوفها الذي كانت تعيشه، فقد كان فرحها مثلومًا، 

الفرح. ذلك  غلفت  الزيف  من  مسحة  وهناك 
عند  هناك زحمة  العادة. وكانت  غير  بالزائرين على  مكتظة  الصباح  هذا  الردهة  كانت 
أي  جلوس  عدم  تضمن  ولكي  األخرى.  الجهة  في  طويال  تصطف  التي  الطعام  طاوالت 

قربها. كرسي  على  اليدوية  حقيبتها  وضعت  طاولتها  على  الغرباء  النزالء  من 
الفطور سوى  يبق على وقت  لم  إذ  ذوالنورين،  تأخر حواء  الضيق من  ببعض  أحست 
كأسا  لنفسها  لتصب  ومضت  بهدوء  نهضت  اآلن.  لحد  تظهر  لم  هي  بينما  دقيقة،  أربعين 
م�ن عصي�ر البرتق�ال. كان�ت تنتقل بنظرها بين نزالء الفن�دق عّلها تلمح صديقتها، برغم 
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هنا. تكون  أن  اليمكن  أنها  علمها 
ع�ادت إل�ى طاولته�ا، وقب�ل أن تصل إليه�ا، لمحت رجاًل يجلس هناك. خففت من 
إلى  انتبهت  الجالس.  الش�خص  تدرس  أن  مس�افة  من  تبقى  ما  في  تحاول  وهي  مش�يتها، 
أن مالمح�ه تبع�ث عل�ى اإلرتي�اح.. رج�ل قد تجاوز الخمس�ين.. كان يبدو لها من بعيد 
األولى،  الضخمة  هيئته  من  شيئًا  يفقد  أنه  أحست  الطاولة  من  اقتربت  كلما  لكنها  ضخمًا، 
وجهه  وعلى  رأسه،  إليها  هو  رفع  الطاولة،  عند  صارت  حين  الفيزياء.  قوانين  عكس  على 
قبل  لها  وقال  بارتباك،  لها  ابتسم  يسألها..  أن  دون  الطاولة  إلى  لجلوسه  اعتذار  عالمات 

التحية: تلقي  أن 
الط�اوالت  معظ�م  ل�ك.  مزعج�ًا  وج�ودي  يك�ون  ال  أن  أرج�و  م�دام..  آس�ف   –
الوحيدة  محج�وزة.. وبعضه�ا يجل�س حول كل منها ثالثة أش�خاص.. طاولتك 
الت�ي ل�م أج�د فيه�ا س�وى حقيبة واحدة موضوعة لحج�ز المكان؛ فخمنت أنك 

وجودي.. يضايقك  ال  أن  أرجو  وحدك.. 
برغ�م ه�ذه المقدم�ة الطويل�ة إاّل أن ذل�ك أعجبه�ا. أحس�ت أنه رج�ل متزن. ثم أن 

لها: وقالت  بطيبة  ابتسمت  وحدها.  وهي  حقًا،  كراسي  أربعة  حولها  الطاولة 
فقط،  صديقتي  انتظر  أنا  وجودك..  أبدًا  يزعجني  ال  ثانيا..  الخير..  صباح  أوال   –

اآلن.. لحد  تحضر  لم  لكنها 
جزيال.. شكرًا   –

رأسه  رفع  لحظات  بعد  إليها.  بصره  يرفع  أن  دون  طعامه،  يتناول  واستمر  ذلك  قال 
ع�ن صحن�ه. رش�قها بنظ�رة خاطف�ة ثم التف�ت إلى جهة طاوالت الطع�ام، وجال ببصره 
صحنه  إلى  ناظرًا  رأسه  ليخفض  عاد  ثم  ما،  شخص  عن  يبحث  وكأنه  الردهة  أرجاء  في 

األكل. ليواصل 
لنفس�ها  انتبهت  تعرف س�ره وتزن ش�خصيته.  أن  تحاول  بنظرة س�ريعة وكأنها  رمقته 
لمعرفة  كيانها  يجتاح  أخذ  بفضوٍل  وانشغلت  المتأخرة،  صديقتها  على  حنقها  نسيت  بأنها 
مالكن  وقت  وفي  ما  مكان  في  التقته  وكأنها  ما،  بوجه  وجهه  يذكرها  الذي  الشخص  هذا 

أين.  تذكر  ال 
حان�ت منه�ا التفات�ة إل�ى صحن�ه ال�ذي أمامه، فخمنت أنه نباتي، فليس هناك س�وى 
الزيتون،  زيت  من  فيها  مبالغ  كمية  عليه  ُصبت  فول  فيه  وصحن  والخضروات،  الفواكه، 
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و صح�ن آخ�ر في�ه زعت�ر م�ع زيت الزيتون أيضا، وش�رائح من الخب�ز، وصحن آخر فيه 
أحمر.  وفجل  وطماطم  بصل 

إيفا سميث  كان الرجل يأكل بشهية ولذة واضحة، وبنهم وتركيز شديد، دون أن يعير 
أي إهتم�ام، وكأنه�ا غي�ر موج�ودة. وخالل دقائق قليلة كانت صحونه فارغة كلها. جمع 
الطعام  طاولة  إلى  متجهًا  نهض  ثم  جانبا،  وركنها  آخر  فوق  صحنا  واضعًا  كلها  صحونه 

أخرى. مرة 
تصرفه،  لتناقض  استغربت  الطعام.  طاولة  إلى  يتجه  وهو  الرجل  سميث  إيفا  راقبت 
جهة  ومن  يس�ألها،  أن  دون  طاولتها  إلى  بالجلوس  لها  اعتذاره  في  لطيفًا  كان  جهة  فمن 
ثاني�ة تص�رف وكأنه�ا غي�ر موج�ودة أصاًل، وزاد اس�تغرابها حينما رأت�ه يقبل وهو يحمل 
صحنين، وضعهما على الطاولة، فكان الصحن األول يحتوي على ثالث بيضات مقليات 
المحموس. وضع  والقديد  السالمي  الصحن االخر قطع عديدة من شرائح  بالدهن، وفي 
الصحني�ن عل�ى الطاول�ة لكن�ه ل�م يجل�س، بل رجع مرة أخرى إل�ى الطاولة، وعاد وهو 
قطعا  الثاني  الصحن  وفي  المقطعة،  الفواكه  من  خليط  األول  في  آخرين،  صحنين  يحمل 

المحمص.  الخبز  من 
فحسب  نباتيًا  ليس  فهو  نباتي..  بأنه  تخمينها  في  أخطأت  قد  بأنها  سميث  إيفا  فكرت 
وقسماته  مالمحة  مع  تناقضا  ذلك  في  وجدت  وقد  بسهولة،  يشبع  ال  شره  رجل  هو  وإنما 
س�باق  في  وكأنه  يأكل  كان  طعامه..  في  منهمكا  كان  قط.  إليها  رأس�ه  يرفع  لم  اللطيفة. 
يتصاعد،  ضيقها  بدأ  تتأمله.  وهي  بالضيق  سميث  إيفا  شعرت  األكل.  بسرعة  أحدهم  مع 
الموقف  هذا  مثل  في  وضعتها  التي  ذوالنورين  حواء  نحو  ضيقها  توجه  نفس�ها  ووجدت 

المريح. غير 
انتبه�ت إيف�ا س�ميث ب�أن الوقت المخصص للفطور ب�دأ يقترب من نهايته، فلم يبق 
من�ه غي�ر عش�رين دقيق�ة. كان الرج�ل ق�د أتى عل�ى ما في صحونه من طع�ام، وقام مرة 
لتأخذ  هي  قامت  منوعة.  شهيرة  سورية  حلويات  فيه  وآخر  فواكه  فيه  بصحن  ليأتي  أخرى 
فطوره�ا. فل�م يب�ق م�ن الوق�ت إاّل القلي�ل. فكرت وه�ي في طريقها إل�ى طاولة الطعام 
بصديقته�ا، وقب�ل أن تص�ل إليه�ا التف�ت متجه�ة نحو مكتب االس�تعالمات، ومن هناك 
اتصل�ت م�ن خ�الل تليف�ون الخدمة بغرفة حواء ذوالنورين لتس�تعجلها بالنزول، لكن لم 

النزول. طريق  في  ربما  بأنها  نفسها  مع  فكرت  يجيب.  من  هناك  يكن 
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عادت لطاولتها وجلست على كرسيها. صحنها كان فيه شريحتان من الجبن األبيض 
م�ع ش�ريحتي خب�ز محم�ص، وبض�ع قطع الزيتون األس�ود. جاء الن�ادل ليرفع الصحون 
الت�ي تكدس�ت أم�ام الرج�ل الذي يجالس�ها حول الطاولة. طلب ه�و من النادل أن يأتيه 
تصرفه  عن  يعتذر  أن  دون  متواصل  بشكل  يتجشأ  أخذ  فجأة  النسكافيه.  من  كبير  بكوب 
غي�ر المحب�ب عل�ى مائدة الطعام، أحس�ت بمعدته�ا تتقلص.. لم يكتف هو بذلك وإنما 

منها.  واحدة  وأشعل  سجائره  علبة  أخرج 
به،  لنفسها لماذا تشغل نفسها  بالكامل، لكنها قالت  فيه  كانت قد غيرت وجهة نظرها 
لتتأكد  دمشقية؛  حواء  إلى  ستذهب  كما  صديقتها،  وتقابل  فطورها..  ستتناول  فهي  طز.. 
بعض  لشراء  القديمة  األسواق  بعض  إلى  معها  الذهاب  عليها  كما  السفر،  بطاقة  من حجز 

بشرائها. أمها  أوصتها  التي  األشياء  وبعض  بالهيل  كالقهوة  المنزلية  الحاجات 
ل�م تع�د تنظ�ر إيف�ا س�ميث إلى الرج�ل الذي كان قد بدأ ينفث دخان س�يجارته في 
اله�واء. كان ينظ�ر إليه�ا بإنبه�ار وكأن�ه انتب�ه للت�و لجمال وأناقة هذه الم�رأة التي تجلس 
قبالته. أراد أن يبدأ الكالم معها لكنها كانت منشغلة بالطعام ظاهرًا وبالتفكير في أعماقها. 

لها: قال  فجأة، 
الدخان..؟ يضايقك  ال  أن  أرجو   –

مباالة: بال  قالت  ثم  لثوان،  ارتبكت  به.  هي  فوجئت 
مفتوح.. المكان  تدخن..  أن  يمكنك   –

وعدم  بالالمباالة  المليئة  صوتها  نبرة  إلى  هو  يأبه  لم  وتفكيرها.  طعامها  في  استمرت 
معها: كالمه  فواصل  الكالم،  في  الرغبة 

أدخن..؟ أن  بإمكاني  كان  إن  أسألك  لم  أنني  إلى  المعذرة  أرجو   –
التواصل  في  رغبتها  أن  إاّل  معها،  الحوار  في  رغبته  وأدركت  باستغراب،  إليه  نظرت 
المائدة،  التصرف على  في  ذوقه  وقلة  األكل  في  أن رأت شراهته  بعد  ماتت  قد  كانت  معه 

بسخرية: ممزوجة  بالمباالة  فقالت 
اآلن..؟! تعتذر  فلماذا  تدخنها..  وأخذت  سيجارتك  أشعلت  قد  أنت   –

أسألك.. أن  نسيت  وقد  للطعام..  متمم  جزء  لي  بالنسبة  السيجارة  لكن  صحيح..   –
التدخين.. في  مشكلة  وال  مفتوح..  المكان  حال..  أي  على   –

إلحاح  من  يجتاحها  الغيظ  وبدأ  الطعام،  في  شهيتها  فقدت  بأنها  سميث  إيفا  أحست 
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اليدوية فعرفت  إلى ساعتها  الرجل، لكنها لم تشأ أن تكشف عن ذلك.. فجأة نظرت  هذا 
بأن فترة الفطور قد انتهت رسميًا. نظرت إلى جهة طاولة الطعام فلم تجد أحدًا. استغربت 

تقول: وهي  نهضت  حقيبتها.  وأخذت  سريعة.  نظرة  الرجل  إلى  نظرت  الموقف. 
يومك.. طاب  لي..  أسمح   –

يبتسم: وهو  الجالس  الرجل  لها  قال  الطاولة  تغادر  أن  قبل 
آدم  الدكتور  أنا  نتعارف..  لم  لكننا  الفطور،  مائدة  على  معا  جلس�نا  نحن  عفوا..   –

عراقي.. صفاقس..  جامعة  في  الحديث  والنقد  العربي  األدب  أستاذ  كارثة. 
تشرفنا.. وسهال..  أهال   –

قائاًل: بجرأة  يسألها  سمعته  حتى  استدارت  أن  ما 
نفسك.. تقدمي  والمدام..؟حضرتك..؟لم   –

ضروري..؟ ذلك  هل  عفوا..   –
بوقاحة: كارثة  آدم  الفلسفة  أستاذ  فقال 

نفسي.. قدمت  قد  وأنا  السيما  ضروري..؟  ال..؟  ولم   –
له: فقالت  بالغضب،  سميث  إيفا  أحست 

ضرورة  أجد  ال  وثانيًا  أوالً..  هذا  نفس�ك..  تقدم  أن  حضرتك  من  أطلب  لم  أنا   –
سالم. أمري..  من  عجلة  على  أنا  وثالثًا  نفسي..  ألقدم  ابدًا 

من  بصدمة  أحس  موضعه.  في  جالسًا  كارثة  آدم  بقي  ذاهبة.  واستدارت  ذلك  قالت 
في  أطفأها  التي  األولى  السيجارة  بجمر  أشعلها  أخرى،  سيجارة  أخرج  الحازم..  جوابها 

الفارغة. القهوة  كأس 
* * *

صع�دت إيف�ا س�ميث إل�ى الطاب�ق الخامس، وتوجهت إلى غرفة ح�واء ذوالنورين. 
فك�رت وه�ي ف�ي طريقه�ا إليه�ا ب�أن صديقتها ربما مريضة أو تش�كو من ش�يء ما؛ فمن 
غي�ر المعق�ول أن ال تن�زل للفط�ور، وال تقابله�ا، الس�يما وأن عليهم�ا تنس�يق الكثير من 
األم�ور قب�ل الس�فر، لك�ّن المفاج�أة كان�ت ع�دم وجود أح�د في الغرف�ة. طرقت الباب 
جواز  أخذت  غرفتها.  إلى  مضت  الباب.  فتح  أحد  من  ما  جدوى.  دون  لكن  عدة  مرات 
الخاصة  السرية  الخزانة  في  به  احتفظت  قد  كانت  الذي  المال  من  وكمية  وبطاقتها  سفرها 

وخرجت. بالغرفة. 
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لها،  مفاجأة  الموظفة  جواب  فكان  الشامي،  آدم  عن  سألْت  االستعالمات  مكتب  في 
مريض.  ألنه  اليوم؛  مجاز  فهو  موجود،  غير  الشامي  آدم  األستاذ  بأن  الموظفة  أخبرتها  إذ 
هذا  رأتها  قد  الموظفة  كانت  إن  ذوالنورين  حواء  عن  تس�أل  أن  ذهنها  في  خطرت  فجأة 
الصباح، فكان جواب الموظفة صدمة لها، إذ قالت لها الموظفة بأن مدام حواء ذوالنورين 
ق�د غ�ادرت الفن�دق من�ذ األم�س.. كيف.. لقد كان�ت معها ليلة البارحة..؟ س�ألتها إيفا 
س�ميث. أجابته�ا الموظف�ة ب�أن س�جالت الفندق تؤكد بأن ح�واء ذوالنورين قد غادرت 
الفن�دق نه�ار أم�س. التفت�ت إيفا س�ميث فرأت الموظفة التي كان�ت خفيرة ليلة البارحة 
سميث  إيفا  سألتها  وصلت  ولما  مقبلة،  الشامي  بآدم  تتصل  أن  صديقتها  من  طلبت  والتي 
لياًل،  عش�رة  الحادية  الس�اعة  بعد  جاءتا  ذوالنورين  حواء  وصديقتها  بأنها  تتذكر  كانت  إن 
وأنه�ا طلب�ت م�ن صديقته�ا اإلتصال باألس�تاذ آدم الش�امي، فأك�دت الموظفة لها صحة 
فهمت  الخفيرة.  الموظفة  فارتبكت  ش�يئا؛  أذنها  في  لها  األولى  الموظفة  فهمس�ت  ذلك، 
الفندق  غادرت  قد  رس�ميا  بأنها  ُس�جلت  قد  ذوالنورين  حواء  صديقتها  بأن  س�ميث  إيفا 
كم  عليها  طاولة  أمام  جالسًا  كان  الموظفين  أحد  لماذا؟!  لكن  فيه..  وجودها  من  بالرغم 
م�ن األوراق والقوائ�م الخاص�ة بالفن�دق كان يتنصت إل�ى الحديث؛ فتدخل موضحًا أن 
الس�يدة حواء ذوالنورين خرجت صباحًا مع الس�يد آدم الش�امي، بعد أن دفعت حس�ابها، 
الموظفتان..  ارتبكت  األمس..  منذ  مغادرتها  إلى  يشير  الفندق  سجل  أن  من  الرغم  على 
أحس�ت إيف�ا س�ميث كأن صديقته�ا ق�د غ�درت به�ا، فهي ل�م تبلغه�ا بمغادرتها الفندق 

ترجع.. أن  بعد  منها  ستعرف  حال  أية  على  صباحًا.. 
في  كان  لكنه  له،  مرافقًا  يحدث  كارثة  آدم  الدكتور  صوت  سمعت  اللحظة  تلك  في 
يحدثه  كان  أيضا،  عراقي  أنه  اآلخر  لهجة  من  يبدو  وكان  ظهره،  سوى  منه  ترى  ال  وضع 

صاحبه: سأله  إذ  المقصودة،  هي  بأنها  فهمت  ما،  امرأة  عن 
رقم  أو  عنوانها  أخذت  هل  تعارفتما..؟  هل  الفطور..؟  أثناء  حصل  ذلك  كل   –

تليفونها..؟
تليفوني وأعطيها  نفسي  أقدم  أن  مني  وطلبت  لي،  نفسها  بتقديم  هي  بادرت  لقد   –

ذلك..؟ بعد  حدث  وماذ   –
ال ش�يء.. أعطيته�ا تليفون�ي.. فوع�دت أن تتص�ل ب�ي.. وربم�ا س�تزورني ف�ي   –

غريب.. بشكل  تلح  كانت  أعرف..  ال  صفاقس.. 
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أحست إيفا سميث بغضب يجتاحها، لكن الدكتور كارثة لم يذكرها باإلسم، وبالتالي 
ليس من الالئق أن ترد عليه وتعمل لنفسها فضيحة في الفندق.. ثم أن لديها من المشاغل 
ولشراء  السفر،  لتأكيد  معا  لتذهبا  دمشقيه  حواء  صديقتها  إلى  تذهب  أن  عليها  يكفي..  ما 
بع�ض األش�ياء.. أم�ا ح�واء ذوالنوري�ن فربما س�تلتقيها حينما ترج�ع.. لكنها لم تنس أن 

اليوم.  مساء  الفندق  تغادر  أن  قررت  ألنها  حسابها؛  لها  تعد  أن  الموظفة  من  تطلب 
* * *

من  مس�اًء  التاس�عة  حدود  في  الش�امي  آدم  يصاحبها  ذوالنورين  حواء  وصلت  حين 
يدوية  حقيبة  سوى  معها  يكن  لم  جدًا.  مزحمًا  الدولي  دمشق  مطار  كان  نفسه  اليوم  ذلك 
يسمح  التي  الحقائب  تلك  من  أخرى  وحقيبة  األضالع،  مربع  صندوق  شكل  على  نسائية 
الطويل.  مقبضها  من  يسحبها  الشامي  آدم  كان  وقد  الطائرة،  إلى  معه  يدخلها  أن  للمسافر 
أحد،  إلى  ينظر  يكن  لم  الحقيقة  في  لكنه  اآلخرين،  إلى  وينظر  منتعشًا،  الشامي  آدم  كان 
وكانت حواء ذوالنورين تسير إلى جانبه ساكنًة، لكنها كانت في أعماقها مرتبكة، وتتالطم 
ف�ي ذهنه�ا أف�كار مش�تتة وغي�ر مترابطة، فقد كان كل ما م�ر بها خالل هذه األيام القليلة 
كتبها  س�يئة  مغامرات  رواية  بأحداث  أش�به  والغامضة،  الغريبة  البارحة  وليلة  دمش�ق،  في 

مجهول. مؤلف 
كان�ت عيناه�ا تش�يان بتأم�ل عمي�ق. عينان تنظران إلى الداخ�ل وإن بدتا تنظران إلى 
ضباب  مثل  أعماقها  في  يتصاعد  شفيف  حزن  ثمة  كان  وتمعن.  بتركيز  الخارجية  األشياء 

بعيدة.  غابة  في  الصباح 
إيفا  صديقتها  تلتق  لم  ألنها  األنانية؛  من  بشيء  تصرفت  ألنها  ضايقها  شعور  راودها 
س�ميث ه�ذا الي�وم، ب�ل إنه�ا لم تتصل بها تليفوني�ا؛ لتوّدعها حتى. كانت تعرف بأنها لم 
آدم  عليها  دخل  بعدما  غرفتها  في  جرى  بما  تخبرها  أن  تس�تطيع  ال  ألنها  ذلك؛  تس�تطع 
على  وتطمئن  تس�تقر  أن  بعد  إيطاليا  من  بها  تتصل  س�وف  بأنها  نفس�ها  أقنعت  الش�امي. 
بأن  س�تصدق  كيف  ذلك..  تصدق  لن  وربما  بالتفصيل.  جرى  ما  لها  وس�تروي  وصولها 

خنزير؟!  جوهره  في  الشامي  آدم 
سمحت آلدم الشامي أن يسبقها بخطوة أو خطوتين؛ لكي تتجنب نظراته التي تغوص 
في أعماقها، واحتمال الحديث معها واإلستفسار منها. منذ ليلة البارحة حين اقتحم عليها 
غرفته�ا، ف�ي هيئ�ة خنزي�ر آدمي، حاماًل جواز الس�فر والبطاقة، ومحاوالته إغواءها، التي 
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انته�ت بإغتصابه�ا بلط�ف.. ث�م خروجهما مبكرين إلى المدين�ة، ومرورهما على مكتب 
حجز  تقديم  وكذلك  المس�اء  هذا  إلى  الس�فر  موعد  وتقديم  اإليطالية،  الجوية  الخطوط 
الفندق، ومن ثم الذهاب معها إلى أحد المحالت لشراء حقيبة سفر صغيرة لها تضع فيها 
والصعود  المدينة،  في  معها  التجوال  ثم  زينتها،  وأدوات  القليلة،  مالبسها  من  تحتاجه  ما 
منطعف طريق  في  السيارة  في  الزبداني، ومضاجعتها  منطقة  إلى  الذهاب  ثم  قاسيون،  إلى 
العودة  ثم  الراقية،  المطاعم  أحد  في  متأخرين  الغداء  طعام  تناول  ثم  دمشق،  إلى  العودة 
إل�ى الفن�دق ف�ي وق�ت متأخر قبيل الغروب، والصعود عن طريق كراج الس�يارات الذي 
غرفتها،  إلى  الصعود  وبالتالي  الفندق،  بإدارة  خاص  طريق  خالل  من  الفندق،  أسفل  في 
فقدانها،  عن  يعوض  أن  يريد  أو  يفقدها،  أن  يريد  ال  وكأنه  أخرى  ومرة  هناك  ومضاجعتها 
موظفي  من  أحد  يراها  أن  وال  بأحد،  تتصل  ال  أن  منها  طلب  الش�امي  آدم  وأن  الس�يما 
بها،  تتصل  ال  بأن  أمرها  سميث،  إيفا  صديقتها  توديع  تريد  بأنها  أخبرته  وحينما  الفندق، 
مؤك�دا له�ا ب�أن ذل�ك كل�ه من مصلحتها؛ فهي مراقبة، وق�د أبلغ أجهزة المخابرات بأنها 
أن  واألفضل  الشبهات؛  سيثير  الفندق؛  في  تواجدها  وأن  األمس،  منذ  الفندق  غادرت  قد 

فلورنسا. تصل  بعدما  بصديقتها  تتصل 
ال تعرف كيف صدقته، أحست لحظتها أنه صادق في كالمه، كيف، ولماذا..؟ هي ال 
تعرف كيف، ولماذا؟ لكنها أحست برعشة الخوف في نبرة صوته حينما كان يحذرها من 
الخروج لمالقاة صديقتها.. نعم كان خائفًا.. خائفا من شيء ما.. ما هو..؟ لم تستطع أن 
وتعتذر  بصديقتها  ستتصل  بأنها  وتقتنع  لألمر،  تنصاع  نفسها  وجدت  لكنها  ذلك..  تعرف 
بأي  تغادر  أن  عليها  كان  المريبة..  المدينة  هذه  تغادر  أن  بعد  شيء  كل  لها  وتشرح  منها 

نفسها. الحياة  من  أغلى  هناك  ليس  الحياة  صفقة  ففي  ثمن..  وبأي  شكل، 
تكاد  بها،  تحيط  التي  الزحمة  كل  وأن  وخال..  مهجور  مكان  في  كأنها  تس�ير  كانت 
إلى  انتبهت  فجأة،  وتختفي.  بها  تحيط  وألوان  أضواء  شاش�ة،  على  تعرض  أش�ياء  تش�به 
عشرات  هناك  كان  الضجيج..  تسمع  وبدأت  كبيرة،  زحمة  وهناك  بوابة  إلى  وصال  أنهما 
الجمل  خالل  ومن  نس�بيا..  طويلة  وبلحى  القامة  قصار  والرجال  المجبات،  النس�اء  من 
إيرانيون.. كانوا يحملون حقائب كبيرة  التي تناهت إلى سمعها عرفت أن هؤالء هم زوار 
جدًا، يضعونها على حزام عريض يسحبها إلى الجهة األخرى بعد أن يستعروضها بأجهزة 

المطار.  شرطة  من  إثنان  عندها  يقف  بوابة  عبر  األشخاص  ويمر  كاشفة، 
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تدافعت النس�اء أمامها ولم تس�تطع أن تتجاوزهن، لكن آدم الش�امي ش�ق طريقه إلى 
فأش�ار  التحية،  له  فأديا  الش�رطيين؛  وجوهّي  قرب  عرضها  جيبه  من  هوية  وأخرج  البوابة 
فارتبكن،  لها،  المجال  يفسحن  أن  المزدحمات  بالنساء  تتحرك.. وصرخ هو  بأن  إليها  هو 

أحد.  يسألها  أن  دون  البوابة  عبر  هي  ومرت 
حين صارا في الصالة وقفا مباشرة أمام شاشة تعرض جدول الطائرات المسافرة. قال 
كل  لها  ينجز  أن  أجل  من  تنتظره  أن  منها  طلب  دقيقة..  أربعين  بعد  ستقلع  طائرتها  أن  لها 
الطويلة. فتشت عن  إلى جانبها من ذراعها  التي تركها  بنفسه. سحبت حقيبتها  اإلجراءات 
م�كان تجل�س في�ه فل�م تجد. وقفت إلى جانب الجدار. أخذت تتأمل الزحمة.. وتناهى 
إل�ى س�معها تداخ�ل ف�ي اللغ�ات واللهجات.. إيراني�ون، عراقيون، لبناني�ون، مصريون، 
المشاعر..  جامدة  كانت  غريبة..  بلحظات  تمر  أنها  أحست  طليان..  روس..  خليجيون، 
ال هي فِرحة وال حزينة.. ال خائفة وال ش�جاعة، ليس�ت متوترة، وليس�ت مس�ترخية، هي 
موجودة وغير موجودة.. كانت تعرف أنها ستغادر أخيرًا، وأنها قدمت ثمنًا نفسيًا وجسديًا 
لقد  غريب..  كائن  اإلنسان  بأن  نفسها  مع  فكرت  السفر.  بلذة  تحس  ال  كانت  لذا  غاليًا؛ 
كانت مرعوبة.. ودفعت مبلغًا كبيرًا، بل منحت جسدها، من أجل أن تفر من هذه المدينة، 
بالالمباالة  تش�عر  لس�وريا  الدولية  الحدود  تجتاز  أن  اآلن وهي على وش�ك  اآلن..  لكنها 

شيء!  كل  شيء..  كل  إزاء 
يخاطبهم  وهو  الزائرين،  من  لمجموعة  رئيسا  بدا  الذي  اإليرانيين،  أحد  إلى  انتبهت 
بالفارس�ية، فتجمع�ت حول�ه أع�داد غفي�رة، فأخ�رج من جيبه كراس�ًا صغي�رًا وأخذ يقرأ 
دع�اء وداع مل�يء بطل�ب الغف�ران، والعفو، والتوس�ل إلى األولياء بأن يش�فعوا لهم عند 
الندب،  صرخات  ويطلقن  يبكين  النساء  فأخذت  جهنم..  عذاب  يقيهم  بأن  العالمين  رب 
والرج�ال يبك�ون ويلطم�ون رؤوس�هم.. أحس�ت للحظ�ة باإلختن�اق.. وبالرعب، وكأن 

قامت. قد  القيامة  وأن  األبدية،  بوابة  أمام  تتدافع  البشرية 
فوجهها  بها؛  ما  يس�ألها  الش�امي وهو  آدم  المش�هد س�وى صوت  هذا  من  ينقذها  لم 
أنها علقت مشيرة  تقل شيئا سوى  لم  ما.  بأنها مرعوبة من شيء  شاحب، ومالمحها تشي 
بأن  لها  وقال  هو،  ابتسم  أرعبوها..  الذين  اإليرانيين،  من  زينب  السيدة  زائري  تجمع  إلى 
تتبعه؛ فقد أنجز لها كل شيء، ولم يبق سوى الختم النهائي، أي عبور الحدود.. ارتبكت. 
مطمورًا  كان  المجهول  من  خوف  وبإنبعاث  النفسي،  وضعها  وبهشاشة  بالحيرة..  أحست 
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ف�ي أعماقه�ا وكأن�ه تمس�اح مطمور تحت الطين على س�احل بحي�رة يتربص بها لينقض 
اآلن  هي  وها  شيء..  أي  تهاب  ال  لحظات  قبل  كانت  لقد  لها؟!  يجري  الذي  ما  عليها.. 

مجهواًل! مصيرًا  تواجه  وكأنها  تحس 
بأنها تحبه..  للحظة  به، أحس�ت  متعلقة  أنها  الش�امي، فجأة، أحس�ت  آدم  إلى  نظرت 
إرادتها..  دون  جسدها  منحته  بلطف.  اغتصاب  لكنه  البارحة..  ليلة  أغتصبها  انه  صحيح 
لكنه�ا صع�دت م�ع ه�ذا الخنزير إلى أعلى ذرى النش�وة م�رات.. حتى تعبت.. ال. ال.. 
معه  وهي  البالد..  هذه  في  كبير  مس�ؤول  أنه  تعرف  أنها  من  نابع  مش�اعرها  مصدر  ربما 

باألمان. تشعر 
س�يكون  ش�يء  كل  وأن  عنها،  الجوازات  ضابط  مع  تحدث  بأنه  لها  يقول  له  انتبهت 
وتخطيط،  قصد  ودنما  منها،  وعي  وبال  مشلولة..  شبه  بأنها  أحست  لكنها  يرام..  ما  على 
وضع�ت ذراعه�ا ح�ول ذراع�ه، وقال�ت ل�ه بأنه�ا ال تتح�رك إاّل وهو معه�ا.. فوجئ هو 
تجتاح  ذكورية  وبنش�وة  الرقيقة،  الحركة  لهذه  أعماقه  في  دافق  بس�رور  ش�عر  بحركتها.. 
أن  تريدين  هل  مازحًا:  وس�ألها  وجهه  فأش�رق  نحوها،  فياضة  عاطفة  وغمرته  جس�ده.. 
وقال  فضحك  ذلك..؟  على  يقدر  كان  إن  بخفوت:  فقالت  فلورنس�ا؟..  إلى  معك  أطير 
تخاف  بأنها  له  فقالت  اآلن..  ليس  لكن  إيطاليا..  في  سيزورها  ربما  ممكن..  غير  هذا  لها 
بأنه س�يمر معها  لها  إليها للحظات، وقال  نظر  الجوازات.. ألنها س�ترتبك..  عبور ش�باك 
من  حقيبتها  هو  سحب  نحوها.  ذراعه  على  فشدت  الطائرة..  باب  إلى  ويوصلها  بنفسه، 
إعالن  صوت  تعالى  ذلك  خالل  الجوازات..  تفتيش  ش�باك  إلى  ومضيا  الطويلة،  ذراعها 
في  اإليطالية  الجوية  الخطوط  على  المس�افرين  على  بأن  للمطار  الداخلي  بالمايكريفون 
رقم  البوابة  إلى  يتوجهوا  أن  فلورنسا  إلى  المتجهة  الطائرة  متن  على   555 المرقمة  الرحلة 
الشام. كان ضابط  فندق  برقم غرفتها في  الرحلة يذكرها  إلى أن رقم  انتبهت هي  خمسة.. 
التي تشبه  الجوازات لحظتها يحدث آدم الشامي غامزًا له، مشيرًا إلى جمال هذه الروسية 
العربيات؛ فابتسم له آدم الشامي قائاًل إنها تترية من روسيا.. فختم الضابط جواز سفرها..

عند  يقف  الذي  اآلخر  الشرطي  أوقفه  وحينما  البوابة..  عبر  الشامي  آدم  معها  انطلق 
يتوسله  كأنه  وارتباك  بهدوء  الشرطي  فأعترض  هويته،  الشامي  آدم  له  أظهر  العبور،  حاجز 
مئة  وضع  الشامي  آدم  أن  إال  الحاجز،  عبر  يمر  بأن  للمسافر  إاّل  يسمح  ال  بأنه  له  ويعتذر 

بالمرور.  لهما  وسمح  الشرطي،  ابتسم  أحد..  يراه  أن  دون  كفه  في  ليرة 



217

وقف  الطائرة.  لدخول  البوابة  نحو  يتدافعون  الطائرة  ركاب  كان  األخرى  الصالة  في 
سريع،  بشكل  عانقته  فجأة  مرتبكين..  كانا  متقابل.  بشكل  ذوالنورين  وحواء  الشامي  آدم 
أخذت  قريبًا..  س�يزورها  ربما  إنه  لها  وقال  فابتس�م  به؛  س�تتصل  إنها  وقالت  وش�كرته.. 
بأنه  يعرف  فهو  كالبرق؛  الشامي  آدم  اختفى  بينما  البوابة..  إلى  وتوجهت  يده  من  الحقيبة 

الصالة.. هذه  في  التواجد  له  مسموح  غير 
للجهة  تلتفت  بأن  إليها  وأش�ارت  بجوارها  مرت  امرأة  إلى  انتبهت  اللحظة  تلك  في 
المرأة  إليه  اشارت  الذي  اإلتجاه  إلى  التفتت  أنها  ذوالنورين..إال  حواء  تفهم  لم  األخرى. 
يفصل  مكان  في  تقفان  جانبها  إلى  أخرى  جميلة  فتاة  ومعها  سميث  إيفا  فرأت  المسافرة؛ 
وتبدي  بيدها،  إليها  تش�ير  س�ميث  إيفا  كانت  فيه.  هي  الذي  المكان  عن  زجاجي  حاجز 
ح�ركات وكأنه�ا تس�ألها، لك�ن وض�ع ح�واء ذوالنورين لم يكن كافيًا للش�رح المفصل؛ 
وبعثتا  بها..  ستتصل  بأنها  لها  أشارت  ثم  بالجواز..  تمسك  التي  يدها  رافعة  لها  فأشارت 
الطائرة  طاقم  أمام  من  مرت  أن  بعد  ذوالنورين  حواء  واختفت  لبعضهما..  الهوائية  بالقبل 
ال�ذي يفت�ش البطاق�ات والج�وازات.. وانح�درت ف�ي الخرط�وم الذي يق�ود إلى داخل 
الطائ�رة.. بينم�ا ظل�ت إيف�ا س�ميث واقف�ة تنظر عبر الحاجز الزجاجي ف�ي الصالة الثانية 

قاسية. برقة  مليئة  سميث  إيفا  نظرات  كانت  األنظار.  عن  تختفي  وهي  حواء  إلى 
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�صـجــرة الخــيـر والــ�صـر

حينما  السوداء  المرسيدس  سيارته  في  المطار  من  راجعا  الطريق  في  الشامي  آدم  كان 
رن هاتفه النقال. كان مزاجه رائقًا، ومشاعر طيبة نحو العالم واألشياء تتقمصه. لقد كانت 
ح�ركات ح�واء ذوالنوري�ن ف�ي اللحظات األخيرة تعبر عن حنان وحب وحاجة مخلصة 
من  أتباعه  مع  عالقاته  وفي  العائلية  عالقاته  في  افتقدها  طالما  فيه  رجولًة  تغري  للحماية 

له.  التابعة  الفنادق  وموظفات  موظفي 
ثم  بسرعة،  السير  اليمين من  قلبه، وارتبك. وأخذ جهة  الهاتف فخفق  إلى شاشة  نظر 
توق�ف خ�ارج الطري�ق الع�ام قلي�اًل. كان الهاتف اليزال يرن مما بث الهلع في قلبه، فهو 
يعرف الكود الذي ظهر له على الشاشة، أنه واحد من أعلى المراتب األمنية واإلستخبارية 
القصوى.  الخطر  الطارئة وبدرجة  األمور  به في  اإلتصال  يتم  الذي  الكود  البالد، وهو  في 
مزور،  روسي  بجواز  ذوالنورين  لحواء  بتهريبه  عرفوا  ربما  أنهم  خاطرة،  ذهنه  في  برقت 
لكن�ه أج�اب عل�ى نفس�ه بس�رعة، ب�أن هذا غي�ر ممكن، إذ لم تبدر أية عالمة للش�ك أو 
معارفه. من  بعضهم  وأن  السيما  المطار،  من موظفي  أي  عند  السؤال  حتى  أو  اإلعتراض 

ولهفة: بارتباك  وقال  الهاتف،  جهاز  أخذ 
سيدي.. نعم   –

عليه.  المتفق  المكان  إلى  مباشرة  يتوجه  أن  منه  طالبًا  اآلخر  الطرف  من  الصوت  جاء 
يجيب: أن  سوى  عليه  يكن  ولم 

حضرتكم.. يدي  بين  وأكون  دقائق  سيدي..  حاضر   –
إزداد ارتباكه بعد هذه المكالمة، إذ بدا له بأن صوت تلك الشخصية كان فيه نبرة عدم 
ذوالنورين؛  حواء  يخص  األمر  أن  لو  نفسه،  مع  فكر  والنفور.  العصبية  من  وشيء  رضى 
أن  مباشرة، لكن  الشخصي  اتصل مسؤوله  ربما  وإنما  بنفسها،  الشخصية  اتصلت هذه  لما 
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تتصل هذه الشخصية به يعني أن األمر أكبر بكثير من قضية حواء ذوالنورين. أحس بحيرة 
للذئاب! وكر  إلى  يتوجه  من  شعور  أعماقه  وفي  المكان  إلى  توجه  لكنه  ارتياح.  وعدم 

وص�ل الم�كان. كان مكان�ًا س�ريًا. في�ال على أطراف المدينة. متف�ق عليها للتواصل 
بوجود  يعرف  فهو  عليها،  معه  المتفق  النقاط  إحدى  هذه  األقل  على  المهمة.  واللقاءات 

الفيال. بهذه  مرتبط  رسميا  لكنه  غيرها،  عشرات 
كان أمام الفيال ثالث سيارات مرسيدس، ذات أرقام حكومية. وكان رجالن بمالبس 
صنمان.  وكأنهما  شيء،  أي  يقوال  أن  دون  أمامهما  من  مر  الفيال.  باب  عند  يقفان  مدنية 
دخ�ل الفي�ال فل�م يج�د أحدًا في الردهة، لكنه لمح القاعة الجانبية مفتوحة الباب. فجأة، 

يتبعه.  بأن  عليه،  التحية  يلقي  أن  دون  له،  قال  موظف  خرج 
بارد تجمع على جبيه. مشى خلف  يتسارع، وثمة عرق  قلبه  بنبض  الشامي  آدم  أحس 
بابًا ووقف جانبًا ليمر آدم الشامي داخاًل. الرجل الذي توجه إلى طابق أعلى. فتح الرجل 

تلك  نفسه في مواجهة  ليست واسعة جدًا، ورأى  نفسه داخل صالة  الشامي وجد  آدم 
مس�ؤوله  أخذه  حينما  حزبية،  مناس�بة  وفي  واحدة،  مرة  س�وى  يلتقها  لم  التي  الش�خصية 
المباشر؛ ليقدمه إليه مبتسمًا وقائاًل، مشيرا إليه، بأنه الوحيد الذي سيوفر لهم تلك السهرة 
التي يبدو أنهما تحدثا عنها واتفقا بينهما على إقامتها، وفهم هو حينها اإلشارة إلى النساء. 
والنساء  الفتيات  أجمل  بعد  ما  في  عليه  اإلتفاق  تم  الذي  الموعد  في  إليهم  أرسل  وفعال 
إرادة  دون  أربكه.  اآلن  الصالة  هذه  على  المهيمن  الس�كون  لكن  والعربيات.  األجنبيات 

المخابرات.  برجال  الخاصة  التحية  هو  أدى  منه 
الكبير  المسؤول  فإلى جانب هذا  فيه،  المكان ومن  الشامي  آدم  استوعب  ثوان  خالل 
انتبه  الصندل،  الخشب  من  طاولة  وراء  الفاخر  الجلد  من  عال  كرسي  على  يجلس  الذي 
إلى  جانبية  صوفا  على  يجلس  وهو  أيضا،  مباش�رة  عنه  المس�ؤول  الش�خص  وجود  إلى 
وصمت.  بتفحص  إليه  نظروا  به.  عالقة  أية  له  ليس�ت  لكن  يعرفه،  آخر  ش�خص  جانب 
عارمة  برغبة  أعزل، ووحيد، وضعيف جدًا. وأحس  بأنه  ثقيلة جدًا. أحس  كانت لحظات 

وعنيفا.  قاسيا  كان  مهما  شيء  كل  ومعرفة  الوضوح،  في 
خطيرة: مكائد  خلفه  يخبئ  لكنه  هادئ،  بصوت  الكبير  المسؤول  له  قال  فجأة 

اآلن..؟ وابنتك  زوجتك  أين  تعرف  هل   –
فقال  عضالته،  وتجّمد  تربكه  وبرودة  جس�ده،  في  تس�ري  برجفة  الش�امي  آدم  أحس 
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مرتعش: بصوت 
سيدي.. البيت  في  إنهما   –

متأكد..؟ أنت  هل   –
صمت هو للحظات، فهو متأكد من أنه غير متأكد، وهو يعرف بأنه يسأله؛ ألنه يعرف 

بارتباك: فقال  السؤال.  هذا  سبب  ما  وإاّل  اآلن،  هما  أين 
سيدي.. البيت  في  تكونا  أن  يفترض   –

قابيل..؟ وابنك..   –
أح�س وكأن قلب�ه يهب�ط م�ن مكان�ه إلى أغ�وار عميقة، وأحس بالرع�ب، فقال بنبرة 

ومرعوبة: مرتبكة 
أيضًا.. البيت  في  هو  سيدي..؟  به  ما   –

إليه أيضًا، لكنهما ال يتدخالن  نظر الرجل المسؤول إليه بهدوء. كان اآلخران ينظران 
يده  مد  ثم  التفكير،  عالمات  المسؤول  الرجل  وجه  على  ارتسمت  الحوار.  يتابعان  وإنما 

يقول: وهو  أمامه،  ورماها  منه،  الصور  بعض  وأخرج  وفتحه  أمامه،  مغلف  إلى 
نعرفه،  الذي  البيت  ليس  للدعارة..  بيتًا  تدير  زوجتك  أن  لدينا..  التي  المعلومات   –
وال�ذي ق�د اتفقن�ا معه�ا وم�ع ابنت�ك على إدارته، وإنما ه�ي فتحت بيتا من وراء 
بالمعلمة  وتلقب  أفريقيا..  شمال  ومن  العراقيات  بالعاهرات  خاصًا  بيتا  ظهورنا، 
دمش�ق  فنادق  معظم  عن  المس�ؤول  زوجها  بأن  تخفي  ال  أنها  كما  قابيل(..  (أم 

مقبول. غير  وهذا  والشام.. 
كان�ت المعلوم�ات صادم�ة ل�ه، فه�و ال يعرف بأن زوجته وابنته تعمالن مع األجهزة 
األمنية والمخابرات أصاًل، وأنهما فوق هذا كله تديران بيتا للدعارة لصالح هذه األجهزة، 
ب�ل وإن زوجت�ه تم�ادت ف�ي األم�ر بحيث فتح�ت بيتا للدعارة خاصًا بها.. لكن ماذا عن 
لحيرته،  انتبه  المسؤول  أن  عنه..إال  يسأل  أن  يجرؤ  لم  عنه..؟  يسأالن  لماذا  قابيل..؟  ابنه 

له: فقال  وجهه،  على  المكبوت  السؤال  ولمالمح 
شيئًا..؟ عنه  تعرف  هل  قابيل..  ابنك   –

الله..؟ سمح  ال  مسيئًا  شيئًا  عمل  هل  سيدي..؟  به  ماذا   –
آلدم  ليس�ت  الذي  اآلخر  الش�خص  إلى  الكبير  المس�ؤول  التفت  إليه..  الجميع  نظر 

له: وقال  خاصة،  عالقة  به  الشامي 
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ابنه.. عن  أخبره   –
بهدوء: له  وقال  الشامي  آدم  نحو  اآلخر  الرجل  التفت 

ابن�ك قابي�ل.. مدم�ن مخ�درات.. وق�د ألق�ي القب�ض علي�ه وبحوزت�ه كمية من   –
اإليرانيين..  الزائرين  طريق  عن  وأحيانا  تركيا..  طريق  عن  تصل  التي  المخدرات 
وه�و عل�ى عالق�ة بمجموع�ة تتاجر بالمخ�درات.. وقد هرب بعض أعضاء هذه 
هو  بل  فحس�ب،  المخدرات  تجار  من  ليس  ابنك  لكن  بيروت..  إلى  المجموعة 

مدمن..
على  صار  الذي  البارد  العرق  ليمسح  جبينه؛  إلى  كفه  الشامي  آدم  مد  منه  إرادة  دون 

واضح: توسل  فيه  بصوت  وقال  خده.  جانبي  إلى  تنزل  بدأت  قطرات  شكل 
قابيل  أصدقائه..  بعض  خدعه  ربما  طائش..  شاب  هو  يخليك..  الله  سيدي...   –
لم  تعرفون..  وكما  الوقت..  طول  مشغول  أنا  أقول..؟  ماذا  لكن..  ممتاز..  شاب 

والثورة..  الحزب  خدمة  في  كنت  ودائما  عملي..  في  أقصر 
فقال له المسؤول المباشر له، بعد أن نظر إلى المسؤول الكبير الذي اشار له بالموافقة 

التالي: له  يقول  أن  على 
أبدًا..  ذلك  في  نش�ك  وال  إخالصك..  نعرف  نحن  آدم..  يا  ش�يء  كل  ليس  هذا   –
وحتى مس�ألة زوجتك وابنتك بس�يطة.. يمكننا حلها بس�هولة.. بل حتى مش�كلة 
قابي�ل ابن�ك أعتبره�ا محلول�ة..إذ يمكننا أن نس�تفيد منه أكثر ف�ي هذا المجال.. 

األصغر.. اآلخر..  ابنك  مع  مشكلتنا  لكن 
منه: إرادة  دون  وقال  وصدم،  الشامي،  آدم  ارتعب 

هابيل..؟ من..؟   –
هابيل.. نعم   –

البلد.. خارج  مسافر  إنه  سيدي..؟  به  ماذا   –
سافر..؟ أين  إلى  تعرف  وهل   –

فرنسا.. إلى   –
التي  معلوماته  من  ش�يء  بأي  يثق  يعد  فلم  ش�ك،  نبرة  صوته  وفي  الش�امي  آدم  قال 

بأسئلته: المباشر  مسؤوله  فاستمر  منها؛  واثقًا  كان 
مرة..؟ آخر  معه  تهاتفت  أو  معه..؟  تراسلت  ومتى   –
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لم  إذ  مرتبكا،  رأسه  ورفع  يستذكر،  أن  يحاول  وكأنه  األرض  إلى  الشامي  آدم  أطرق 
بالتأكيد. يعرف  هو  مما  أكثر  يعرفون  أنهم  فيبدو  األمور  إخفاء  على  قادرًا  يعد 

غّيَر  وقد  توجهاتنا..  يحب  ال  هو  سنة..  من  أكثر  منذ  بنا  عالقته  قطع  هابيل  ابني   –
عنا.. وانقطع  هاتفه..  ورقم  عنوانه 

بحزم: الكبير  المسؤول  له  فقال 
بورا..  تورا  أفغانستان..إلى  إلى  ومنها  بلجيكا  إلى  باريس  من  سافر  هابيل  ابنك   –
لكنه عاد مع مجموعة من األفغان العرب.. هو موجود اآلن في سوريا.. ويعدون 

ارهابية.. لعمليات 
الحظ  تماس�ك.  أنه  لوال  يس�قط،  وكاد  قليال  وارتج  بكامله  الش�امي  آدم  كيان  أهتز 

قائاًل: الكبير  المسؤول  فاستمر  عليه.  المعلومات  صدمة  أثر  اآلخرون 
نح�ن نع�رف م�دى إخالصك للقي�ادة الحكيمة.. وللحزب والث�ورة؛ ذلك نحن   –
به..  ستبلغنا  قبله..  من  بك  إتصال  أي  أو  ستصلك..  معلومات  أية  بأن  ثقة  على 

مفهوم..
سيدي.. مفهوم   –

اإلنصراف.. يمكنك  اآلن   –
الكبير: المسؤول  له  قال  ليخرج  يستدير  أن  وقبل  آلي،  بشكل  التحية  أدى 

األفغاني.. ابنك  المهم  تقلق..  ال  وابنك..  وابنتك..  زوجتك  يخص  ما  في   –
الداخل. من  محطما  وانصرف  التحية..  أدى  شيئا.  هو  يقل  لم 

مع  السلم  صاعدًا  دخل  حينما  له  ينتبه  لم  ممر  في  نفسه  وجد  الصالة  من  خرج  حين 
المراف�ق. لكن�ه انتب�ه اآلن إل�ى وجود غرفة مفتوحة الب�اب قلياًل، معتمة، يضيئها مصباح 
فتحة  تتيحه  مما  داخلها  في  ما  يرى  أن  أمامها  من  يمر  لمن  يمكن  ما،  زاوية  في  موضوع 
جالس�ًا  الوس�يم  األش�قر  الرجل  كان  ش�لته.  صدمة  وكأن  وأحس  إراديا  ال  التفَت  الباب. 
بينما  وجهه،  من  جانبا  ينير  كان  الضوء  بعض  كبيرة.  طاولة  وأمامه  كالصنم  الكرسي  على 
أخذ  أحدًا..  يجد  فلم  نفسه،  إلى  صحا  الغرفة.  عتمة  في  برتقالي  بلون  تشعان  عيناه  كانت 

مسرعًا.  الدرج  يهبط 
* * *

حين جلس في سيارته أحس بأن هذا اللقاء كان نقطة فاصلة في حياته. اكتشف أنه ال 
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الموقف..؟كيف  هذا  مثل  في  يضعونه  غاضبًا:كيف  نفسه  وسأل  عائلته..  عن  شيئا  يعرف 
لزوجت�ه أن تخف�ي عن�ه أنه�ا تتعامل مع األجهزة األمنية..؟ فجأة، خطرت في ذهنه فكرة 
ما  يجد  وال  للحزب،  مخلص  لكنه  عليه..؟  تتجسس�ان  كانتا  أنهما  المعقول  أمن  مرعبة: 
يذهب  ال  هو  ذنبه..  الذنب  له؟  ينتبه  لم  كيف  قابيل..؟  ابنه  قصة  ما  ثم  أبدًا..  منه  يشكو 
موجود..  غير  وابنه  نائمتين..  وابنته  زوجته  فتكون  نهارًا  أحيانا  يمر  نادرًا..  إاّل  البيت  إلى 
يحدث  مقطوعة..  شبه  زوجته  مع  الجنسية  عالقته  إن  بل  الغذاء..  على  يلتقيهما  وأحيانا 
خيطا  يبقي  أن  يحاول  منهما  كل  كأنما  الجنس  يمارسان  ثالثة..  أو  شهرين  كل  مرة  ربما 
واهي�ا للعالق�ة الزوجي�ة.. لك�ن أن تدي�ر بيتا للدعارة.. يعني أنها قوادة..؟ وقد أش�ركت 
أمامه  الكبير كانت  المسؤول  أيضا..؟  الدعارة  تمارس  ابنته ربما  أن  يعني  ابنته معها.. هذا 
ص�ور حينم�ا أخ�ذ يحدث�ه ع�ن زوجت�ه وابنته.. هل هناك صور خليع�ة لهما..؟ لكن كل 
إلى  تحول  كيف  الرقيق..  الفتى  هذا  أخرى..  كّفة  في  هابيل  ابنه  وقضية  كّفة..  في  األمور 
وحش..؟ كيف رحل إلى تورا بورا..؟ بل هو اآلن في الشام.. يا إلهي..؟ سيقتلونه.. نعم 
المرعب..؟ مصيره  من  لينقذه  سيجده  أين  لكن  عنه..  كافية  معلومات  لديهم  سيقتلونه.. 

م�ا أن ق�اد س�يارته، وص�ار عل�ى الطريق العام المتجه إلى المدين�ة.. وإلى الفندق.. 
في  األمن  مسؤول  اسم  فرأى  الهاتف  شاشة  إلى  نظر  أخرى..  مرة  النقال  هاتفه  رن  حتى 

يائسة: بنبرة  وقال  الهاتف  أخذ  الفندق.. 
دقائق.. خالل  سأكون  ماذا...؟  هناك..؟..  ماذا   –

الخب�ر ال�ذي نقل�ه إلي�ه مس�ؤول األم�ن ف�ي الفندق أخرجه من حالت�ه التي كان فيها 
برتبة  كبير  أمني  كمسؤول  المهم  ولدوره  لنفسه..  عاد  أنه  أحس  الفيال.  من  خروجه  بعد 
الرجل  حاصروا  بأنهم  له  التابع  الشام  فندق  مسؤول  أخبره  لقد  الفنادق..  من  لعدد  عالية 

عنه. أخبرهم  الذي  الوسيم  األشقر 
وص�ل الفن�دق، لكن�ه لم يركن س�يارته ف�ي الكراج تحت األرضي، وإنما وقف أمام 
أس�رع  األس�فل.  الطابق  إلى  ليقودها  الس�يارة  مفاتيح  الحراس  أحد  أعطى  الفندق.  بوابة 
يقف،  هذا  كان  مرعوبًا.  ينتظره  األمن  مسؤول  رأى  مكتبه.  نحو  متجها  الفندق  داخل  إلى 
استقبله  الفندق، عند مكتب اإلستعالمات..  في  األمن  الموظفين من رجال  وحوله بعض 

أحد: يسمعه  أن  يجب  ال  شيئا  يسره  وكأنه  قائال  األمن  مسؤول 
مشكلة.. لدينا  سيدي..   –
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مشكلة..؟  –
الوسيم..  األشقر  الرجل  على  القبض  ألقينا  فقد  مشكلة..  نعم..   –

إذن..؟ المشكلة  أين   –
نفسه! هو  لكنه  الرجال..  من  مجموعة  وإنما  واحدًا..  رجاًل  ليس  ألنه   –

أفهم..؟ لم   –
بأنه�م  الطاب�ق الخام�س، أخبرن�ي  الم�رة األول�ى إتص�ل ب�ي رج�ل األم�ن ف�ي   –
ش�اهدوه ف�ي طابقه�م. قل�ت لهم اعتقل�وه، وجيئوا به إلى مكتب األس�تاذ آدم.. 
يتوقع ذلك..  ُتذكر وكأنه كان  بدون مشاكل  رافقهم هو  أمرتهم..  بما  قاموا  وفعال 
لكن�ي تذك�رت أن�ك لس�ت موجودًا.. وليس لدينا مفت�اح المكتب.. فأخذته إلى 
مكتب�ي.. حجزت�ه ف�ي المكت�ب وأغلقت عليه الباب بالمفت�اح لحين وصولك.. 
بأنهم  أخبروني  الرابع..  الطابق  في  األمن  رجال  بي  إتصل  بقليل  ذلك  بعد  لكن 
أبث  ال  كي  اعتقلناه  قد  بأننا  أخبرهم  لم  اس�تغربت.  أيضًا..  طابقهم  في  ش�اهدوه 
الباب فش�اهدته جالس�ًا  إلى مكتبي مس�رعًا.. فتحت  الهلع في نفوس�هم.. عدت 
ما يجري..  الباب وأنا غير مصدق  أغلقت  ابتسم..  رآني  بهدوء واسترخاء.. حين 
أم�رت رج�ال األم�ن ف�ي الطاب�ق الرابع بأني س�أمر عليهم.. انتظرون�ي.. وفعاًل 
آخر  ش�خص  وجود  عن  أخبرهم  لم  طبعًا  عيني..  أصدق  لم  نفس�ه..  هو  رأيته.. 
إلى  به  يأتوا  أن  أمرتهم  أيضا..  مكتبي  في  وهو  الخامس،  الطابق  في  أعتقل  مثله 
مكتب�ي.. وعن�د الب�اب أمرتهم أن يذهب�وا.. لم أدعهم يدخلون المكتب.. حينما 
انصرف�وا دفعت�ه إل�ى داخ�ل المكتب وأغلقت الب�اب بالمفتاح... وقبل أن اتصل 
بحضرت�ك.. ج�اء اإلتص�ال من الطابق الثال�ث.. ليخبروني بأنهم أعتقلوا الرجل 
األشقر الوسيم.. وبعد دقائق اتصلوا من الطابق الثاني، ثم األول.. وهكذا.. لدينا 
اآلن خمس�ة أش�خاص.. هم الش�خص نفس�ه.. الرجل األشقر الوسيم.. وبنفس 
الرجل  هو  منهم  أي  مكررة.  نسخ  كأنهم  المالبس..  وحتى  والشكل  المواصفات 
هذا  المستنسخ..  وأيهم  حضرتك..  قبل  من  المطلوب  الحقيقي،  الوسيم  األشقر 

أجن! أكاد  اإلستنساخ..؟  هذا  كل  تم  وكيف  أعرفه..  ال  ما 
اس�تغرب آدم الش�امي الحكاية لكنه اس�تقبلها وكأنها ممكنة الحدوث ومتوقعة، فهو 
يع�رف أن�ه يتعام�ل م�ع إبلي�س. لكن�ه وج�د أن الوضع ال يحتمل أن يكش�ف عن كل ما 



225

فسأل: موقفًا،  يتخذ  أن  عليه  يجب  وأنه  يعرفه، 
اآلن..؟ هم..  أو  هو..  أين   –

مكتبك.. في   –
إذن..؟ إليهم  لنذهب   –

فتح  مباشرة.  الشامي  بآدم  مرتبط  هو  الذي  الفندق  أمن  مسؤول  مكتب  إلى  معا  سارا 
بالدخول.  الشامي  آلدم  ليسمح  الباب  اآلخر  الرجل 

األمن  إن مسؤول  بل  بالدهشة،  يتبعه مسؤول األمن. أصيبا كالهما  الشامي  آدم  دخل 
المكتب!  داخل  شخص  أي  هناك  يكن  لم  إذ  وجهه،  وشحب  شديد  برعب  أصيب 

* * *

آدم  انتبه  للتنبيه.  زمورها  من  متواصاًل  صوتا  وأطلقت  جاورته،  سريعة،  سيارة  مرت 
الش�امي لنفس�ه. مرت الس�يارة مس�رعة لتتجنب اإلصطدام به. كاد يتسبب في حادثة سير 
الذي  ما  س�يارته.  أوقف  فش�يئًا  ش�يئًا  الطريق.  جانب  إلى  توجه  الس�رعة.  خفف  مروعة. 
يج�ري مع�ه..؟ إذن ل�م يتص�ل ب�ه مس�ؤول األمن ف�ي الفندق..؟ لقد توه�م كل هذا..؟ 
أت�رى أن مقابلت�ه للمس�ؤول الكبي�ر كان�ت وهما أيض�ًا..؟ ال.. ال.. وإال ما الذي جاء به 
أكثر  وهو  بس�يارته  تحرك  المطبق  الصمت  من  دقائق  بعد  دمش�ق..؟  من  الزاوية  هذه  إلى 

سيأتي. مما  وتوجسًا  خوفًا  وأكثر  للطريق  انتباهًا 
منهما،  بالخوف  شعر  لكنه  وابنته،  زوجته  يواجه  أن  بيته،  إلى  يذهب  أن  بباله  خطرت 
أن  منه  استاءتا  ما  إذا  ربما  وبالتالي  عالقته،  من  وأوثق  أكبر  بالمسؤولين  عالقتهما  فربما 
على  يحدثهما  أال  لعائلته..؟  يجري  عما  يصمت  أن  أعليه  هل  لكن  وضعه..  على  تؤثرا 
ابنهما الذي أدمن المخدرات وصار تاجرا لها..؟ أال يحدثهما عن هابيل الذي  األقل عن 
أنهما تعرفان كل ذلك  المحتمل  أليس من  ليقوم بعمليات إرهابية..؟  أفغانستان وجاء  زار 
الفندق. باتجاه  سيارته  يقود  نفسه  وجد  بباله  خطر  ما  بتحقيق  يقوم  أن  وبدون  أيضًا..؟. 

وص�ل الفن�دق، لكن�ه لم يركن س�يارته ف�ي الكراج تحت األرضي، وإنما وقف أمام 
أس�رع  األس�فل.  الطابق  إلى  ليقودها  الس�يارة  مفاتيح  الحراس  أحد  أعطى  الفندق.  بوابة 
يقف،  هذا  كان  مرعوبًا.  ينتظره  األمن  مسؤول  رأى  مكتبه.  نحو  متجها  الفندق  داخل  إلى 
استقبله  الفندق، عند مكتب اإلستعالمات..  في  األمن  الموظفين من رجال  وحوله بعض 

أحد: يسمعه  أن  يجب  ال  شيئا  يسره  وكأنه  قائال  األمن  مسؤول 
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مشكلة.. لدينا  سيدي..   –
مشكلة..؟  –

الوسيم..  األشقر  الرجل  على  القبض  ألقينا  فقد  مشكلة..  نعم..   –
إذن..؟ المشكلة  أين   –

نفسه.. هو  لكنه  الرجال..  من  مجموعة  وإنما  واحدًا..  رجاًل  ليس  ألنه   –
أفهم..؟ لم   –

شاهدوه  بأنهم  أخبرني  الخامس،  الطابق  في  األمن  رجل  بي  إتصل  األولى  المرة   –
قاموا  وفعال  آدم..  األستاذ  مكتب  إلى  به  وجيئوا  اعتقلوه،  لهم  قلت  طابقهم.  في 
بم�ا أمرته�م.. رافقه�م ه�و ب�دون مش�اكل ُتذك�ر وكأنه كان يتوق�ع ذلك.. لكني 
مكتبي..  إلى  فأخذته  المكتب..  مفتاح  لدينا  وليس  موجودًا..  لست  أنك  تذكرت 
حجزت�ه ف�ي المكت�ب وأغلق�ت عليه الباب بالمفت�اح لحين وصولك.. لكن بعد 
ش�اهدوه  بأنهم  أخبروني  الرابع..  الطابق  في  األمن  رجال  بي  إتصل  بقليل  ذلك 
ف�ي طابقه�م أيض�ًا.. اس�تغربت. ل�م أخبره�م بأننا قد اعتقلناه ك�ي ال أبث الهلع 
في نفوس�هم.. عدت إلى مكتبي مس�رعًا.. فتحت الباب فش�اهدته جالس�ًا بهدوء 
أمرت  ما يجري..  وأنا غير مصدق  الباب  أغلقت  ابتسم..  رآني  واسترخاء.. حين 
هو  رأيته..  وفعاًل  انتظروني..  عليهم..  سأمر  بأني  الرابع  الطابق  في  األمن  رجال 
أعتقل  مثله  آخر  ش�خص  وجود  عن  أخبرهم  لم  طبعًا  عيني..  أصدق  لم  نفس�ه.. 
في الطابق الخامس، وهو في مكتبي أيضا.. أمرتهم أن يأتوا به إلية مكتبي.. وعند 
الب�اب أمرته�م أن يذهب�وا.. لم أدعهم يدخل�ون المكتب.. حينما انصرفوا دفعته 
جاء  بحضرتك..  اتصل  أن  وقبل  بالمفتاح...  الباب  وأغلقت  المكتب  داخل  إلى 
الوس�يم..  األش�قر  الرجل  أعتقلوا  بأنهم  ليخبروني  الثالث..  الطابق  من  اإلتصال 
وبع�د دقائ�ق اتصل�وا م�ن الطاب�ق الثاني، ثم األول.. وهكذا.. لدينا اآلن خمس�ة 
أش�خاص.. هم الش�خص نفس�ه.. الرجل األش�قر الوسيم.. وبنفس المواصفات 
األش�قر  الرجل  هو  منهم  أي  مكررة.  نس�خ  وكأنهم  المالبس..  وحتى  والش�كل 
ال  ما  هذا  المستنس�خ..  وأيهم  حضرتك..  قبل  من  المطلوب  الحقيقي،  الوس�يم 

أجن.. أكاد  اإلستنساخ..؟  هذا  كل  تم  وكيف  أعرفه.. 
هذا  وس�مع  بل  قليل،  قبل  عينيه  أمام  المش�هد  هذا  مر  فقد  الش�امي،  آدم  اس�تغرب 
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من  كرؤيا،  ذلك  كل  جرى  حينما  السابقة  كالمرة  أيضًا،  وجد  لكنه  حرفًا..  حرفًا  الحديث 
أن الوضع ال يحتمل أن يكشف عن كل ما يعرفه، وأنه يجب عليه أن يتخذ موقفًا، فسأل:

اآلن..؟ هم..  أو  هو..  أين   –
مكتبك.. في   –

إذن..؟ إليهم  لنذهب   –
الرجل  فتح  الشامي.  بآدم  مرتبط  هو  الذي  الفندق  أمن  مسؤول  مكتب  إلى  معا  سارا 

بالدخول.  الشامي  آلدم  ليسمح  الباب  اآلخر 
أصيب  األمن  مسؤول  إن  بل  بالدهشة،  أصيبا  األمن.  مسؤول  يتبعه  الشامي  آدم  دخل 

المكتب.  داخل  شخص  أي  هناك  يكن  لم  إذ  وجهه،  وشحب  شديد  برعب 
للحظة  فكر  مكتبه.  في  وحده  كان  يجده.  فلم  األمن،  مسؤول  إلى  الشامي  آدم  التفت 
التي هو فيها ليست سوى  اللحظة اآلنية  مع نفسه عما يجري معه، وسأل نفسه: ربما هذه 
أو  سيارته،  في  اليزال  ربما  وأنه  ورؤاه..؟  خياله  في  إاّل  تحصل  ولم  واقعية،  وغير  وهم، 
دبوس�ًا  وأخذ  الطاولة  من  اقترب  معه..  يجري  مما  وليتأكد  هذا..؟  غير  ما  مكان  في  أنه 
هكذا  ومحسوس..؟  واقعي  معه  يجري  ما  إذن..إن  األلم.  من  فصرخ  إصبعه،  في  وغرزه 
ق�ال لنفس�ه، لكن�ه س�رعان م�ا ش�كك به�ذا اليقين، إذ قال لنفس�ه أننا نتأل�م في األحالم 

أيضًا. والكوابيس 
ل�م يع�رف م�اذا يفع�ل. فجأة غادر المكت�ب دون أن يقفل الباب. توجه إلى جناحه. 
الخفيرة  الموظفة  اقترب من مكتب اإلستعالمات رأى مسؤول األمن يتحدث مع  وحينما 
واضح: تملق  فيها  بنبرة  سائال  األمن  مسؤول  له  ابتسم  المكتب  قرب  وصل  حين  مازحًا. 

سيدي..؟ أفضل  صرت  الله  شاء  إن   –
أفضل..؟ أنا كما أنا.. لكن أنت.. لماذا اختفيت..؟! صرت  حتى  بي  كان  وماذا   –

فقال: مالمحه،  على  واضحا  الفهم  عدم  وبدا  باستغراب،  إليه  األمن  مسؤول  نظر 
وضعك  بسبب  إجازة  اليوم  تأخذ  ألم  الصحي..  وضعك  عن  أسأل  أنا  سيدي..   –

أختفي..؟ فأين  يومين..  منذ  الفندق  أغادر  ولم  موجود  هنا  أنا  ثم  الصحي..؟ 
يريد  وكأنه  استغرابه،  يثير  أن  دون  لكن  بتساؤل  قال  ثم  بتمعن،  إليه  الشامي  آدم  نظر 

أخرى: معلومات  منه  يستمد  أن 
هناك.. شاهدتك  ظننتني  المكتب..؟  قرب  قليل  قبل  تكن  ألم   –
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فهم  هناك..  موظفينا  أحد  كان  ربما  س�اعة..  من  أكثر  منذ  هنا  أنا  س�يدي..  أبدًا   –
يجولون في كل أرجاء الفندق باحثين عن الرجل األشقر الوسيم.. دون جدوى.. 
يرون�ه ف�ي المطع�م الصين�ي.. ث�م يختف�ي.. فيرونه ثانية في المطع�م اإليطالي.. 
الطوابق.. لكنه خطير فعال..إذ لم يستطع  الردهة.. وفي  ثانية.. يرونه في  ويختفي 
بعيد..  من  يشاهدونه  منه..  يقترب  أن  حتى  أو  به..  يمسك  أن  موظفينا  من  أحد 
الغرف،  جميع  نزالء  وأس�ماء  الفندق،  س�جالت  في  بدقة  وفتش�نا  يختفي..  لكنه 
النس�خ المصورة من جوازات س�فرهم وبطاقاتهم الش�خصية، فلم  وطابقناها مع 
دخل  كيف  نعرف  وال  صورة..  أية  وال  حجز..  أي  على  وال  إس�م  على  له  نعثر 

يستقر..؟ غرفة  أية  وفي  الفندق.. 
من  يعرف  ألنه  األمن،  مس�ؤول  بها  أدلى  التي  المعلومات  لكل  الش�امي  آدم  يأبه  لم 
معه حينما  يكن  لم  أنه  من  األمن  قاله مسؤول  لما  انتبه  أنه  إال  الوسيم،  األشقر  الرجل  هو 
توجه�ا إل�ى المكت�ب، ول�م يتص�ل به، ولم يحدثه عن اعتتقال خمس نس�خ متطابقة من 
مسؤول  كالم  على  يعلق  أن  دون  فمضى  داخلي..  بخوف  فأحس  الوسيم..  الشقر  الرجل 

قال: حين  عامة،  بجملة  إاّل  األمن 
وسنرى العليا..  بالجهات  سأتصل   –

سيدي.. أمرك   –
تج�اوز آدم الش�امي مكت�ب االس�تقبال متجه�ا إلى الممر المقاب�ل الذي يقع جناحه 
ف�ي طابق�ه الثان�ي فلم�ح م�ن بعيد الرجل األش�قر الوس�يم عند تقاط�ع الممر. كان يقف 
وح�ده وكأن�ه ينتظ�ر آدم الش�امي. حي�ن اقت�رب ه�و من المصعد اختف�ى اآلخر. لم يولِه 
كل  أعماقه.  في  وغارقًا  والالمباالة،  التش�وش  من  حالة  في  كان  إذ  إهتمامًا،  الش�امي  آدم 
متيقن  غير  فهو  نفس�ه،  من  حتى  ش�يء  أي  من  متيقنًا  يعد  لم  ألغاز.  إلى  تحولت  األش�ياء 

واقع.  أو  حلم  في  اآلن  أنه  من 
الممر  وفي  الثاني،  الطابق  في  صار  وحين  فدخل.  بابه  ُفتح  المصعد.  أمام  إلى  وصل 
ال�ذي في�ه جناح�ه. أح�س أن المم�ر طوي�ل على غير عادته.، كما أح�س برغبة قوية في 

مباشرة.  السرير  إلى  سيذهب  بأنه  نفسه  مع  قرر  النوم. 
الرجل  وجد  الصالون  في  صار  وحينما  مضاء.  الجناح  أن  إلى  انتبه  الباب  فتح  حين 
هذا  بوجود  الش�امي  آدم  فوجئ  ينتظره.  كأنه  الصوفا  على  هناك  جالس�ًا  الوس�يم  األش�قر 
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معه.  صراعه  في  أخفق  وأنه  عليه،  اإلنتصار  عن  عاجز  كأنه  أحس  اآلن.  غرفته  في  الكائن 
العصبية: من  نبرة  في  وبصوت  مستفسرًا،  له  فقال 

أيه�ا الس�يد إبلي�س.. أن توض�ح ل�ي م�ا تري�د..؟ أن توضح لي ما  تس�تطيع  ه�ل   –
يجري..؟

كبيرة،  بشفقة  ممزوجة  ويأس  تعب  عالمات  وجهه  وعلى  أمامه  الجالس  إبليس  نظر 
وقال:

صعب.. شيء  هذا  دائمًا..  ليس  آدم..  يا  دائمًا  واضحًا  تكون  أن  السهل  من  ليس   –
كان إبلي�س يح�س ف�ي تل�ك اللحظة بعزل�ة ال يمكن اختراقها. عزلة تتميز عن عزلة 
أن  إلى  الش�امي  آدم  انتبه  مرة  وألول  أش�قر وس�يم.  هيئة رجل  اتخذ  قد  كان  وإن  البش�ر، 
إبلي�س ش�خصية تش�ع مهاب�ة.. وأخ�ذ يفك�ر فيه بطريق�ة جديدة، فهو صري�ح، وجريء، 
وصافي  البديهة  س�ريع  مصطنع،  تجهم  دون  لكن  أحيانًا،  متحفظًا  يبدو  التملق،  اليعرف 
التفكير دونما أي تفلسف أو إدعاء.. موضوعيًا، ومتجردًا من أية غاية أو طموح شخصي.. 

يكن..  لم  ما  يدعي  وال  براءته،  إثبات  أجل  من  يتذلل  ال 
الرغم  يتم تصويره دائمًا.. على  قبيحًا وبشعًا كما  إبليس ليس  بأن  أخذ يفكر مع نفسه 
م�ن أن هيئت�ه ه�ذه ه�ي ليس�ت هيئته.. لكنه في كل األح�وال يفترض أن يكون جمياًل.. 
بالتعاطف  الش�عور  هذا  أليس  لكن  فهمه..  في  أخطأوا  قد  البش�ر  إن  مالكًا..؟.  هو  أليس 
وهو  نفسه  الشامي  آدم  سأل  هكذا  لها..؟  حصر  ال  التي  غواياته  من  غواية  هو  ينتابه  الذي 
يتأم�ل الكائ�ن الجال�س أمام�ه... لك�ن ما معنى قوله: ليس من الس�هل أن تكون واضحًا 

ثانية. نفسه  سأل  دائمًا..؟ 
أعزل  كائن  أنه  أحس  للخروج.  يتأهب  وكأنه  جلسته  في  يتململ  إبليس  أن  إلى  انتبه 
الش�امي  آدم  إبليس. س�أله  ووحيد، ونظراته تكش�ف عن حزن وتيه عميق. وفعاًل. نهض 

خروجه: يخشى  وكأنه 
أين..؟ إلى   –

باليأس: مليئة  بنبرة  إبليس  أجاب 
الالمكان.. إلى  وأتجه  الالمكان  من  جئت  أعرف..  ال   –

رجاء:  فيها  بنبرة  الشامي  آدم  قال 
يجري.. ما  لي  توضح  أن  أريد  لكن   –



230

بالتأدب،  يتظاهر  مشاكس  طفل  إلى  المعلم  ينظر  مثلما  فاحصة  نظرة  إليه  إبليس  نظر 
وقال:

صعب..  شيء  هذا  واضحًا..؟  تكون  أن  السهل  من  ليس  أنه  آدم  يا  لك  أقل  ألم   –
البشر.. أنتم  إليكم  بالنسبة  السيما 

لماذا..؟  –
وواصل: بتركيز  إليه  إبليس  نظر  واضح.  أحباط  فيها  بنبرة  الشامي  آدم  سأل 

ُأتهم  وغواية  وهرطقة..  كفر..  لكم  بالنسبة  الوضوح  الوضوح..  تقبلون  ال  ألنكم   –
إليها.. بدفعكم  أنا 

أفهم..؟ ال   –
آدم: أمام  حجج  من  لديه  ما  آخر  يلقى  وكأنه  وقال  متفحصة،  نظرة  إليه  إبليس  نظر 

من  الماليين  بها  يؤمن  التي  لألديان  المقدس�ة  الكتب  في  جاء  بما  س�أذكرك   –
للمالئكِة  رُبَك  قال  „وإذ  يلي:  ما  المقدس  المسلمين  كتاب  في  يأت  ألم  البشر.. 
الدماَء  ويس�فُك  فيها  ُيفِسُد  من  فيها  أتجعُل  قالوا  خليفًة،  األرض  في  جاعٌل  إني 

تعلمون“ ال  ما  أعلُم  إني  قال  لَك  ونقدُس  بحمدَك  نسبُح  ونحن 
نظ�ر آدم إلي�ه بحي�رة واس�تغرب من أن إبليس يحف�ظ آيات من القرآن الكريم، بينما 

بتردد: وسأل  القرآن..  سماع  عند  يحترق  بأنه  الدين  رجال  يقول 
تقول..؟ أن  تريد  ماذا  ماذا..؟  ثم   –

األرض..  في  خليفة  آدم  من  يجعل  أن  البداية  من  أراد  الله  بأن  أقول  أن  أريد   –
أي قب�ل أن يخلق�ه.. وحت�ى ل�و أفترضن�ا أن ذلك الحوار مع المالئكة جرى بعد 
خلق�ه فه�ذا يؤك�د القص�د أكثر.. فحينما أعترضت المالئكة قال لهم إنه يعلم ما 
أراد  وإنما  الخطيئة..  بسبب  يكن  لم  األرض  إلى  آدم  إرسال  أن  أي  اليعلمون.. 
ال�رب ل�ه ذل�ك قب�ل خلق�ه.. وقص�ة خطيئ�ة آدم هي ذريعة.. ومن ث�ّم فإن قصة 
األرض  إلى  آدم  إرس�ال  حول  المالئكة  مع  الله  حوار  مش�هد  مع  تتناقض  طرده 
الفردوس..  من  طرده  بس�بب  ليس  األرض  على  آدم  وجود  أن  أي  له..  كخليفة 

آدم..؟! وغواية  الخطيئة..  بقصة  أنا  عالقتي  ما  ثم 
حديثه: في  إبليس  فاستمر  وحيرة،  بقلق  إليه  الشامي  آدم  نظر 

التكوين،  سفر  من  األولى  الجملة  في  يأت  ألْم  األخرى..  الديانات  كتب  في  وكذا   –
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„ في  التالي:  والمس�يحيين  اليهود  لدى  الكون،  خلق  قصة  األول  اإلصحاح  في 
الغمر  وعلى  وخاليًة  خربًة  األرُض  وكانت  واألرض.  السماوات  اللُه  خلق  البدِء 
السفر  الثاني من  المياه..“ ثم جاء في اإلصحاح  اللِه يرفُّ على وجه  ظلمٌة وروُح 
ُترابًا من األرِض. ونفخ في أنفَه نسمة حياٍة.  „وجبل الرُب اإللُه آدَم  نفسه ما يلي: 
فصار آدم نفسًا حيًة. وغرس الرُب اإللُه جنًة في عدن شرقًا................. وأخذ 
ال�رُب اإلل�ه آدم ووضع�ه ف�ي جن�ة عدٍن ليعملها ويحفظه�ا. وأوصى الرُب اإللُه 
فال  والشِر  الخيِر  معرفة  شجرُة  وأما  أكاًل.  تأكُل  الجنِة  شجر  جميع  من  قائاًل  آدَم 

منها".. تأكل 
فسأله: إبليس،  مرامي  في  وتاه  حيرة،  الشامي  آدم  إزداد 

أيضًا..؟ هذا  في  وماذا   –
الرب اإلله خلق السماوات واألرض قبل خلق آدم..؟ أي أنه أعدَّ  بأن  تدرك  ألم   –
والش�ر..  الخير  معرفة  ش�جرة  من  اإلقتراب  عن  نهاه  إنه  بل  مس�بقًا..  المكان  له 
أي أن الش�ر موج�ود قب�ل أن أدخ�ل أن�ا ف�ي هذه القصة أص�اًل.. فما عالقتي أنا 
قتل  من  هناك  هل  أس�ألك..  دعني  ثم  له..؟  رمزًا  جعلمتوني  ولماذا  بالش�ر..؟! 
وذب�ح وفج�ر نفس�ه باس�مي..؟ كل تاري�خ الح�روب البش�رية.. وكل الجرائم.. 
والقتل والذبح البشع يتم باسم الله؛ فما عالقتي أنا بكل هذا؟! أنتم البشر أشرار.. 
أي  الخير..  إرادة  فيكم  يوقظ  وبالطيبة..  بالخير..  يذكركم  ربما  وجودي  قس�اة.. 
من  خوفًا  الخير  يفعلون  فالبش�ر  الخير؛  فعل  إلى  يدفعكم  الذي  هو  وجودي  أن 

بالجنة! طمعًا  وليس  الجحيم 
الداخلية.  تأمالته  في  وغاص  إبليس،  وجه  على  والوحشة  األسى  عالمات  ارتسمت 
يفعل.  لم  لكنه  آخر،  شيئًا  له  يقول  أن  يريد  وكأنه  حزينة  نظرة  الشامي  آدم  إلى  نظر  فجأة 
نظرة  إليه  ونظر  الش�امي  آدم  إلى  التفت  للحظات.  هناك  وقف  الخروج.  باب  نحو  إتجه 

وخرج.  الباب  فتح  ثم  بالشفقة،  مليئة 
إبليس..  له  قاله  بما  الش�امي متس�ّمرًا في مكانه للحظات، مذهواًل، مشوش�ًا  آدم  ظل 
خاليًا..  الممر  كان  الممر..  في  نظر  الباب..  فتح  ليناديه..  الخروج  باب  نحو  تحرك  فجأة 
هناك  كان  رأى..  ما  فهاله  الردهة  على  نظرة  فألقى  الش�رفة  إلى  وتوجه  الصالة  إلى  رجع 
بعضهم  وهناك  الفندق..  بوابة  من  يخرجون  إبليس  من  مستنس�خون  عديدون  أش�خاص 
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يجلس�ون ح�ول الط�اوالت الفارغ�ة ف�ي الردهة.. ركض إلى الجه�ة األخرى من الصالة 
والت�ي تط�ل نافذته�ا عل�ى الش�ارع العام، فنظر عبر النافذة إلى الش�ارع.. وإلى المدينة.. 

إبليس.  من  متشابهة  بنسخ  يزدحم  جانبيه،  وعلى  كله،  الشارع  فرأى 
أح�س بالرع�ب.. ل�م يك�ن يفهم ما يجري.. التبس�ت عليه األش�ياء.. أحس بالعرق 
بالماء  ألقى  وجهه..  ليغسل  وتوجه  الحمام..  غرفة  إلى  مسرعًا  قام  جبينه..  يرطب  البارد 
من  الوراء  إلى  رجع  المرآة،  في  نفس�ه  إلى  لينظر  وجهه  رفع  وحينما  وجهه،  على  البارد 
ه�ول المفاج�أة؛ فق�د نت�أ أنف�ه كأن�ف الخنزير، وثمة قرن�ان ناتئان صغي�ران على جانبي 
السرير...  على  بنفسه  القى  سريره.  إلى  توجه  الحمام.  غرفة  من  خرج  ارتعب..  صدغيه! 
فجأة..  البكاء..  في  عارمة  رغبة  روحه  وفي  األسى..  من  مختنقًا  للحظات..  يتقلب  ظل 
وج�د نفس�ه يبك�ي، ب�ل ينتح�ب كأنه طفل صغير. وأحس برغب�ة عظيمة في وجود حواء 

جانبه. إلى  ذوالنورين 
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19

فــجــر مــريـب

 أحّست حواء ذوالنورين بقلق حينما ُأعلن من قمرة قيادة الطائرة بأن على المسافرين 
نافذة  من  نظرت  فلورنس�ا.  مطار  في  للهبوط  اس�تعدادًا  مقاعدهم  وتعديل  األحزمة  ش�د 
في  مظلمة  س�ماء  مثل  تبدو  مضيئة  نقاط  وثمة  حولها،  الكون  يعم  الظالم  فرأت  الطائرة 
المقعد.  في  جانبها  إلى  حشرتها  التي  اليدوية  حقيبتها  في  فتشت  إرادية  ال  بحركة  القاع. 
التي  الروسية  السيدة  به  قامت  قد  كانت  الذي  الحجز  معلومات  فيها  التي  الورقة  أخذت 
وضعت  وعنوانه.  الفندق  اسم  فيه  وقرأت  تومانوفا،  بتروفنا  إيفا  اسمها،  هي  اآلن  تحمل 

اإليطالية. التأشيرة  فيها  التي  الصفحة  في  الورقة 
يحيط  الذي  الظالم  الظالم،  تر سوى  فلم  الصغيرة  النافذة  من  السماء  أفق  إلى  نظرت 
ب�كل ش�يء. راوده�ا ش�عور مخي�ف ب�أن الكون مظلم وبارد جدًا، كم�ا بدت لها الطائرة 

الظالم. بحر  في  يطفو  زورق  كأنها 
في  يرتجف  قلبها  أخذ  األرض.  إلى  جارف  بحنين  فأحست  بالهبوط،  الطائرة  بدأت 
صدره�ا مثلم�ا يرتج�ف العصف�ور ف�ي راح�ة اليد. فكرت أنها ال تع�رف أية كلمة باللغة 
لغتها  أن  فكرت  الروس�ية..؟.  يتحدث  الجوازات  ش�رطي  أن  صادف  لو  فماذا  الروس�ية، 

أمرها. تتدبر  أن  وستحاول  بها،  تتفاهم  أن  وتستطيع  بها،  بأس  ال  اإلنكليزية 
* * *

ل�م تص�دق ح�واء ذوالنوري�ن، أو إيف�ا بتروفنا تومانوفا، أن تك�ون إجراءات التفتيش 
زوجيهما  مع  محجبتين  امرأتين  توسطت  انها  حظها  حسن  من  كان  وربما  السهولة،  بهذه 
وهو  باإليطالية  يس�ألهما  وأخذ  وزوجها،  المرأة  مع  طويال  الش�رطي  فانش�غل  الملتحين، 
باإليطالية.  يجيبه  الزوج  كان  إذ  إيطاليا،  في  المقيمين  من  أنهما  ويبدو  جوازيهما،  يقلب 
األولى  الساعات  إلى  يشير  الوقت  كان  إذ  نسبيًا،  متأخرًا  كان  الوقت  أن  من  الرغم  وعلى 
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كانت  إذ  وحده،  هو  يكن  ولم  ونشيطًا،  منتبهًا  كان  الجوازات  شرطي  أن  إال  الفجر،  من 
هن�اك كابين�ة أخ�رى للتفتي�ش. لق�د اختارت هي الوقوف في ه�ذا الطابور حينما لمحت 

الغاضب.  الوجه  ذي  البدين  لصاحبه  قياسًا  الوسيم  الشرطي  هذا 
بسرعة،  يخفق  قلبها  أخذ  الجوازات.  تفتيش  شباك  أمام  صارت  حين  بالرهبة  شعرت 
لكنه�ا انتبه�ت إل�ى أن�ه أخ�ذ يتطلع إليها برغبة واضحة، وارتس�مت على وجهه ابتس�امة 
بالنسبة  العصيب  الموقف  هذا  في  األنوثة  سلطة  تستخدم  أن  في  بسرعة  ففكرت  غامضة؛ 
له�ا؛ فابتس�مت ل�ه ابتس�امة فيه�ا إش�ارة إلعجاب خفي واس�تلطاف واضح م�ن طرفها، 
صورتها  على  س�ريعة  نظرة  ألقى  إنما  جوازها،  في  كثيرًا  الش�رطي  يدقق  لم  إذ  ونجحت؛ 
ف�ي الج�واز، لكن�ه تمع�ن أكث�ر ف�ي وجهها المثير وهي تقف أمام�ه، وبعد لحظات قلب 
أخذ  ثم  الدخول،  تأش�يرة  فيها  التي  الصفحة  عند  متوقفًا  س�ريعا  س�فرها  جواز  صفحات 
يتنقل بنظراته إلى المرأة المحجبة وزوجها الملتحي اللذين يقفان خلفها؛ فارتسمت على 
وجهه مالمح اإلمتعاض، ولم تصدق أنه ختم على جوازها سريعًا، وهو يبتسم لها متمتمًا 
بكلمات إيطالية فهمت منها أنها كلمات ترحيب، بينما ارتسمت الصرامة واالرتياب على 
وجهه وهو ينظر إلى الزوجين العربيين خلفها. قالت له شكرًا باإلنكليزية ومرقت سريعًا.
وبينم�ا ه�ي تم�رق إل�ى الصال�ة أخذت تتأمل ختم الدخول؛ فأحس�ت بموجات من 
الفرح تغمر نفس�ها، وثمة س�الم يس�ري في أعماقها، وأحس�ت كأنها طوت مرحلة كاملة 
م�ن حياته�ا؛ لتب�دأ م�ن ه�ذه اللحظ�ة، التي هي فيها وهي في قاعة اس�تالم الحقائب في 

جديدة. حياة  فجر  فلورنسا،  مطار 
إلى  متجهة  القاعة  اجتازت  و  وإلتقطتها  ما وصلت  فسرعان  تنتظر حقيبتها طوياًل؛  لم 

الصفراء.  واإلنكليزية  اإليطالية  اإلشارات  حسب  المخرج 
أول  إلى  إّتجهت  طابور.  في  تقف  تاكسي  سيارات  كانت  الجانبي  المطار  باب  قرب 

باإليطالية: عليها  وسلمت  امرأة،  سائقة  منها  خرجت  سيارة 
سينيورا.. بونجورنو   –

ش�كرا.  باإلنكليزية:  لها  فقالت  تحيّيها..  الس�ائقة  المرأة  أن  ذوالنورين  حواء  فهمت 
إيطالية، كما ظنتها للوهلة األولى، فأخذت تتحدث  أنها ليست  السائقة إلى  المرأة  انتبهت 

السائقة: فقالت  الفندق؛  حجز  ورقة  ذوالنورين  حواء  ناولتها  جيدة.  بإنكليزية  معها 
بعيدًا  ليس  إنه  أعرفه..  أبريل.. جيد.  من  والعشرين  السابع  لوكا - شارع  ماتا  -رووم 
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اآلن.. فارغة  الشوارع  دقيقة..  عشرين  إلى  ساعة  ربع  هنا،  من 
كانت حواء ذوالنورين تعيش مشاعر غريبة وغامضة وجديدة عليها؛ فهي اآلن وحيدة 
أي  لديها  وليس  ش�يئًا،  عنهما  التعرف  غريبتين  مختلفتين  وجنس�ية  بتس�مية  أوروبا،  في 
كابوس  كأنه  لها  جرى  ما  كل  أن  أحست  ينتظرها.  وماذا  ومستقبلها،  وضعها،  عن  تصور 
البحر  أعماق  في  مبتعدة  تودعه  بساحل  أشبه  السابقة  حياتها  ان  إحساس  وراودها  ثقيل، 

المجهول. واألفق 
أهذه  النائمة.  المدينة  ومباني  والس�يارات،  المارة  من  الخالية  الش�وارع  تتأمل  أخذت 
فهي  عادي..  غير  هو  ما  فيها  تجد  لم  التاريخ..؟  عنها  يتحدث  التي  العريقة  المدينة  هي 
بينما  بأنها تصورت أن فلورنس�ا مدينة قديمة وكالس�يكية  الس�ائقة  مدينة حديثة؛ فس�ألت 
بإنكليزية  وقالت  باسمة  السائقة  إليها  فالتفت  حديثة؛  مدينة  اّية  عن  يختلف  ال  تراه  الذي 
جي�دة ج�دًا ب�أن ه�ذا الجزء من المدينة حديث البناء، المدينة القديمة في المركز، وفعال 
المدينة.  مركز  إلى  متجهة  السيارة  توغلت  كلما  تبدو؛  أخذت  التماثيل  بعض  بأن  انتبهت 
التّف�ت الس�يارة داخل�ة إل�ى ش�ارع لي�س بالعري�ض، ذي رصيفي�ن ضيقي�ن، تقطع�ه 
أمام  الس�يارة  وقفت  ثم  وس�طها،  من  الش�ارع  ويخترقها  التماثيل  تتوس�طها  كبيرة  حديقة 
أش�ار  قد  العداد  كان  لوكا(..  (ماتا  فندقها  إلى  تش�ير  بالنيون  الفتة  قرأت  زجاجي.  باب 
إلى س�بعة عش�ر يورو وعش�رين س�نتا؛ فنقدتها هي بعش�رين يورو، تاركة ما تبقى بقشيشًا 

بحرارة.  لها  الشكر  كلمات  تردد  أخذت  التي  للسائقة 
انفت�ح الب�اب الزجاج�ي أمامها اتوماتيكيا؛ فوجدت نفس�ها ف�ي باحة الفندق الضيقة 
نس�بيًا، ومض�ت إل�ى مكت�ب اإلس�تعالمات الجانب�ي ال�ذي كان في تل�ك اللحظة خاليًا. 
بع�د ث�وان ج�اءت فت�اة قصيرة س�مراء. ألقت عليها تحية الصب�اح باإليطالية: (بونجورنو 
سوى  شيئًا،  ذوالنورين  حواء  تقل  لم  اإلنكليزية.  اللغة  إلى  مباشرة  انتقلت  ثم  سينيورا(.. 
أنه�ا ردت التحي�ة، وقدم�ت له�ا ورقة الحجز. أخذت فتاة اإلس�تعالمات تنظر في جهاز 

الروسي. السفر  جواز  فسلمتها  السفر؛  جواز  منها  وطلبت  أمامها،  الذي  الكمبيوتر 
بعد دقائق قليلة استلمت بطاقة غرفتها األلكترونية في الطابق الخامس، مع إيضاحات 
بموع�د اإلفط�ار.. وأش�ارت له�ا إلى قاعة اإلفطار المج�اورة للمدخل والمطلة بنوافذها 
عل�ى الش�ارع. انتبه�ت إل�ى أن رق�م غرفته�ا ف�ي هذا الفندق يتطابق م�ع رقم غرفتها في 
الغامضة! المصادفات  هذه  فاستغربت   ،555 الطيران  رحلة  رقم  مع  وكذلك  الشام،  فندق 
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إلى  انتبهت  الزجاجية،  الفندق  بوابة  يقابل  الذي  الجانبي  المصعد  إلى  توجهت  حين 
تناديها: اإلستعالمات  فتاة  أن 

تومانوفا.. مدام..  تومانوفا..  سينورا   –
التفت للصوت غير منتبهة إلى أنها المعنية! لم يكن هناك أحد سواها في باحة الفندق 
في مثل هذا الوقت؛ فأدركت أنها المقصودة، أليست هي إيفا بتروفنا تومانوفا..؟! رجعت 

بجوازالسفر: إليها  تمد  وهي  اإلستعالمات  فتاة  لها  فقالت  المكتب،  إلى 
مصورة.. نسخة  منه  أخذت  لقد  سفرك..  جواز  نسيت  سنيورا..   –

شكرًا  –
* * *

حي�ن ُفت�ح ب�اب المصع�د في الطاب�ق الخامس وخرجت إلى المم�ر، وجدت حواء 
ذوالنوري�ن نفس�ها ف�ي مم�ر ضي�ق ج�دًا ال يتجاوز المتر عرضًا. معتم، أرضيته مفروش�ة 
في  واتجاهاتها  األرقام  تسلس�ل  إلى  تش�ير  قطعة  فوجدت  أمامها  نظرت  أحمر.  بس�جاد 
فرأت  مذعورة؛  فالتفتت  خلفها  قرقعة  س�معت  فجأة،  يس�ارًا.  التوجه  عليها  وكان  الممر، 
الباب  وتصفق  جانبها  إلى  أخرى  غرفة  لتفتح  غرفة  من  خرجت  وقد  تركض،  عارية  امرأة 

بقوة. خلفها 
أحس�ت باألم�ان حي�ن ص�ارت في غرفتها. وضعت حقيبتيه�ا على طاولة مخصصة 
لحمل الحقائب. جلس�ت على س�ريرها العريض. أحس�ت أنها متعبة. كان الفجر يتس�لل 
بس�روالها  بقيت  وتنورتها..  وقميصها  س�ترتها  مالبس�ها..  عنها  تنضو  أخذت  النافذة.  من 
الداخلي وحمالة النهدين، وبحذائها. اقتربت من النافذة، فتحتها، فهب نسيم عليل تشوبه 
برودة ونداوة. أحست أنها تتنفس شيئًا يبث البهجة في النفس، ومع النسيم أقبلت ضجة، 
النافذة.  أغلقت  مكائن.  هدير  أو  طنين،  أو  بضوضاء  أشبه  ضجة  المصدر،  محددة  ليست 
الوسطى، ويبدو  القرون  للنافذة ليس سوى قصر من قصور  المقابل  البيت  أن  إلى  انتبهت 
أنه قد تحول إلى دائرة حكومية أو متحف، إذ كانت هناك الفتة كبيرة كتبت عليها كلمات 

المكان.  عنوان  إلى  تشير  باإليطالية 
كأن  تحس  كانت  ال..؟  أم  سعيدة  أنها  هل  بالضبط  تعرف  ال  للحظات.  واقفة  ظلت 
في  وهي  حذاءها  نزعت  التفكير.  من  ويمنعها  صدغيها  على  يضغط  هواء  ثمة  رأسها  في 
الحمام.  إلى  توجهت  وتنام.  تأخذ حمامًا ساخنا  أن  نفسها  مع  قررت  النافذة.  أمام  وقفتها 
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حمالة  عنها  نزعت  والمناشف.  الشامبو  وجود  إلى  اطمأنت  إياه.  مستكشفًة  الباب  فتحت 
الدافئ. الماء  دش  وفتحت  الحمام  كابينة  إلى  دخلت  وسروالها.  النهدين 

خرجْت من الحمام ملتفة بمنشفتين كبيرتين. توجهت إلى السرير وألقت بنفسها عليه 
ثم  النافذة  إلى  نظرت  رأسها.  رفعت  لحظات  بعد  لكنها  النوم،  في  واضحة  رغبة  تغمرها 
النافذة. عادت  إليها. س�حبت حبل الس�تائر عن مقبضها، فانس�دلت لتغطي  قامت متجهة 
أطفأت  بقوة.  الس�رير  أطراف  إلى  قد ش�د  كان  الذي  اللحاف  الس�رير. دخلت تحت  إلى 
النور الذي كانت أزراره عند رأسها. وغطت في نوم سريع ال تعرف كيف كان يترصدها.

* * *

تدلت  الخلف  من  كتفية  وعلى  سوداء  بدلة  يرتدي  مقّنع  رجل  هناك  كان  الممر  في   
كان  حيث  والدهون،  باألصباغ  مقنعا  الرجل  وجه  كان  أحمر.  بحرير  مبطنة  سوداء  عباءة 
ابتسامة  رسمت  أحمر،  وفمه  سوداء.  هالة  عينيه  تطوق  بينما  بيضاء،  بمادة  مدهونا  وجهه 
للناظر  ويبدو  بكثير.  الش�فتين  تتجاوز  الوجه  من  مس�افة  على  تمتد  ش�دقيه  على  عريضة 

شفتيه. زم  ولو  حتى  يبتسم  أنه  إليه 
كان الرج�ل المقن�ع يق�ف ف�ي أعم�اق الممر من الجهة األخرى المقابلة للجهة التي 
تق�ع فيه�ا غرف�ة ح�واء ذوالنوري�ن. كان الرجل واقفا بصمت. فج�أة فرش عباءته بحركة 
طائ�ر. وب�دأ يتح�رك نح�و الجه�ة المقابل�ة. كان ص�وت ق�وي لهفيف جناحي�ن جبارين 

الممر.  في  يضجان 
اجتاز الرجل المقنع الممر، وحين صار عند المصعد ُسمعت حركة صعود المصعد. 
المقنع  الرجل  تحرك  المصعد.  حركة  فتوقفت  المصعد؛  جهة  نحو  المقنع  الرجل  التفت 
ذوالنورين.  حواء  حيث   555 الرقم  تحمل  التي  الغرفة  عند  وتوقف  المقابل  الممر  مجتازا 
وأدار  أسود  بقفاز  مغطاة  كفًا  مد  لحظات،  بعد  الباب.  إلى  ينظر  وهو  للحظات  واقفا  بقي 

بهدوء. ودخل  الباب،  ُفتح  الباب.  أكرة 
* * *

في دمشق.. في تلك الساعات األولى من ذلك الفجر نفسه، كانت نساء أربع يتجولن 
السوداء  العباءة  تلبس  التي  الجميلة  المرأة  وكانت  (الشام(..  لفندق  الخامس  الطابق  في 

لآلخريات: قالت  إذ  انفعااًل،  أكثرهن  الزاهد،  حواء  تشبه  والتي 
- م�ا دام�ت ح�واء ذوالنوري�ن ق�د غادرت الفندق، فما علينا إاّل الذهاب لمس�اعدة 
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هابيل.. البني  مشتاقة  فأنا  الكرخي،  حواء 
كانت  مالمحهن  لكن  ش�يئا،  يعلقن  لم  واضح.  بتعاطف  إليها  الثالث  النس�اء  نظرت 

الموافقة. إلى  تشير 
* * *

عل�ى مبع�دة خمس�ين مت�را م�ن بواي�ة الفندق، وعل�ى جانبي الش�ارعين اللذين يقع 
بينهما، توقفت س�يارتان. كان في داخل كل س�يارة س�ائق وثالث نس�اء منقبات.  الفندق 
الرجال..  كأصوات  خشنة  كانت  أصواتهن  واضح.  وحذر  بتوتر  يتحدثن  المنقبات  كانت 
ل�م يك�ن الحدي�ث س�وى تب�ادل بعض المف�ردات ال أكثر. نظرت إح�دى المنقبات إلى 

وقالت: المضيئة،  اليدوية  ساعتها 
ساعة. نصف  سوى  الموعد  على  يبق  -لم 

* * *

في غرفته كان آدم الشامي ملقى على سريره مفتوح العينين، لكن نظراته كانت فارغة، 
نفس�ه.  الس�يطرة على  ثمل وخارج  أنه  أو  كأنه مغمى عليه،  إلى ش�يء محدد،  تتوجه  وال 
باستس�الم.  ممدودتين  ذراعاه  كانت  و  تقريبًا  الس�رير  مع  متصالبًا  ظهره،  على  نائما  كان 

ميتًا. يكن  لم  لكنه  ميت،  كأنه  إليه  للناظر  يبدو 
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كــهــنـة الــجــحـيــم

بدمشق.  الشام  فندق  منقبات  نساء  ست  اقتحمت  صباحًا  السادسة  الساعة  حدود  في 
الصوت،  كاتمة  بمسدس�ات  البوابة  عند  الحارس�ين  على  الرصاص  منهن  إثنتان  أطلقت 

الردهة.  إلى  ودخلن 
حول  متفرقين  البعض  وجلس  الطعام،  طاوالت  عند  كالعادة  الضيوف  بعض  تجمع 
الط�اوالت ف�ي الرده�ة. توزع�ت النس�اء في زواي�ا الردهة األربع، ووقف�ت إحداهن في 
من  جدًا  القريبة  الجهة  وس�ط  في  أخرى  واحدة  قابلتها  البوابة،  من  القريبة  الردهة  وس�ط 
جوانبها،  جميع  من  الردهة  في  أوضاعهن  أتخذن  أن  وبعد  فجأة،  اإلس�تعالمات.  مكتب 
متطورة،  أتوماتيكية  رشاشات  ليسحبن  عباءاتهن،  وفككن  نقابهن،  المنقبات  النساء  ألقت 
م�ع أحزم�ة معبئ�ة بالقناب�ل وم�واد التفجير. وصرخن بصوت واح�د: (اهلل أكبر( ووجهن 
مباغتًا،  مفاجئًا،  ش�يء  كل  كان  الكثيف.  النار  بإطالق  وبدأن  الفندق  زوار  إلى  أس�لحتهم 
غي�ر متوق�ع. ل�م تك�ن المنقب�ات س�وى مجموع�ة م�ن الرج�ال الذي�ن تخفوا ف�ي أزياء 
بالخوف  المصحوب  الصراخ  وتعالى  ونساء،  رجااًل  األجساد،  تهاوت  المنقبات.  النساء 
الضجيج  فتعالى  المصاعد،  باتجاه  الممر  في  قنبلة  المقتحمين  أحد  ألقى  بينما  والرعب، 

الزنخة..  الدماء  ورائحة  واألتربة  والدخان 
طالبة  تتصل  أن  األرض،  على  مقرفصة  وهي  المرعوبة،  اإلس�تعالمات  فتاة  حاولت 
القريب  المقتحم  لكن  أرضًا،  سقط  قد  كان  الذي  بالتليفون  المجزرة  عن  لتبلغ  أو  النجدة 
وصراخ  الرصاص  أصوات  علت  الرصاص.  من  بوابل  ورشها  سالحه  إليها  صوب  منها 
الضحاي�ا ون�داءات التكبي�ر والش�عارات المضادة للس�لطة والداعي�ة إلقامة حكم الدولة 
الردهة وهم  الش�رفات على  الفندق هلعين. أخذوا يطلون من  اإلس�المية. اس�تيقظ نزالء 
ال ي�كادون يصدق�ون م�ا يرون، الس�يما وأن ص�وت القنبلة التي هدت المصاعد. رائحة 
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الدم�اء المتدفق�ة أخ�ذت تم�أل أج�واء الفن�دق، بينما أخذ رجال األم�ن المتواجدون في 
الطواب�ق العلي�ا مم�ن يحملون المسدس�ات يصوبون أس�لحتهم، وبدأ تراش�ق للرصاص 

المقتحمين.  وبين  بينهم 
ويبدو  العليا.  الطوابق  من  لهم  األمن  رجال  مباغتة  نتيجة  المقتحمين  من  إثنان  سقط 
كان  بالطويل  ليس  وقت  وخالل  للنجدة،  طلبا  أمنية  بجهات  اتصلوا  قد  األمن  رجال  أن 
إليه، وحينما  المؤدية  الشوارع والطرقات  بقوات عسكرية خاصة. وأغلقت  الفندق مطوقًا 
حاول�ت مجموع�ة م�ن تل�ك القوات أن تقتحم الفندق ألق�ى المقتحمون القنابل اليدوية 
أم�ام بواب�ة الفن�دق، فتناث�رت األش�الء، وانهدت بوابة الفندق، مم�ا أوقف عملية اقتحام 

الخارج.  من  الفندق 
* * *

قائاًل: نومه  من  يوقظه  وهو  إبليس  صوت  على  الشامي  آدم  استيقظ 
-اس�تيقظ ي�ا آدم.. لق�د ق�ام البع�ض باس�م الرب، والدين واإليم�ان، بجريمة كبرى 
القتلة..  المؤمنين  هؤالء  قبضة  من  بريئة  أرواح  من  تبقى  ما  وانقذ  اس�تيقظ  الفندق..  في 

الج�حي�م.. كهن�ة 
لم يفهم آدم الشامي ما قيل له. ظن أنه يحلم.. لكن إلحاح إبليس على إيقاظه وتكرار 
يكن  لم  جناحه..  في  تلفت  مرعوبًا.  سريره  من  ليقفز  الشامي  آدم  دفع  الناس؛  بإنقاذ  ندائه 

الفندق.  ردهة  من  يأتي  الرصاص  تراشق  سمع  لكنه  أحد..  ثمة 
تهدلت  قد  عباءة  بقايا  يرتدي  األس�فل  من  وجه  قابله  الردهة.  على  ش�رفته  من  أطل 
أين..  يذكر  ال  لكنه  الوجه،  هذا  رأى  الوجه..إنه  ذلك  في  للحظات  حدق  وس�طه.  على 
أخ�ذ هاتف�ه،؛ ف�رأى أن�ه هن�اك اتص�االت به لم يس�تجب لها. فكر مع نفس�ه بأنه كان قد 
من  له  ُكتبت  رس�الة  قرأ  الهاتف.  رنين  يس�مع  فلم  الفندق،  إلى  عودته  بعد  كثيرًا  ش�رب 
قب�ل مس�ؤول األم�ن، ب�أن هن�اك اقتحام�ًا من قب�ل مجموعة إرهابية، قام�ت بمجزرة في 
المنحوس�ة  الليلة  تلك  على  نفس�ه  لعن  به.  عليا  جهات  من  اتصال  لوجود  انتبه  الردهة. 
إلى  توجه  مسدس�ًا.  وأخرج  فتحه  الس�رير  قرب  جارور  إلى  ركض  المريب..  اليوم  وهذا 
النار.  وأطلق  األسفل  في  يواجهه  الذي  المسلح  إلى  مسدسه  وجه  وعي  وبدون  الشرفة. 
له  وجهت  اللحظة  تلك  في  األس�فل.  في  المس�لح  المقتحم  رأس  في  الرصاصة  جاءت 

تجنبها. لكنه  الرصاص،  من  رشقة 
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أخ�ذ هاتف�ه وس�الحه بيدي�ه، وغادر الجناح. اتصل بمس�ؤول األمن، وتحدث معه. 
التحق  الشارع.  إلى  خرج  ومنه  السيارات،  كراج  إلى  هو  هبط  بالتفاصيل.  اآلخر  فأخبره 
بالقوات الحكومية التي تحاصر الفندق وقادها عبر الطابق األرضي، من مرآب السيارات؛ 

الفندق. تدخل  لكي 
وتوزعها  الفندق  داخل  إلى  الحكومية  القوات  وصول  فبعد  طوياًل.  الوقت  يستمر  لم 
أن  بعد  المقتحمين،  جميع  قتل  تم  منها،  مجموعة  قبل  من  الردهة  واقتحام  الطوابق،  على 

الحكومية. القوات  صفوف  في  خسائر  مسببًا  نفسه  أحدهم  فجر 
تم�ت الس�يطرة عل�ى الفندق من قبل الق�وات الحكومية. وحضرت الجهات األمنية 
تم  س�اعة  وخالل  المقتحمين،  عن  اإلس�تعالم  وتم  الحدث،  موضع  إلى  العليا  وقيادتها 
التع�رف عليه�م جميع�ا. وم�ن بينه�م كان هابيل ابن آدم الش�امي. وحينما طلب التعرف 
بقتله؛  هو  قام  والذي  يعرفه،  أنه  إليه  خيل  الذي  المسلح  نفس  هو  فكان  له،  أرشدوه  عليه 

بنفسه. األصغر  ابنه  قتل  أنه  أدرك  وعندها 
والبلدان  سوريا  وفي  بل  دمشق  في  انتشر  حتى  المجزرة،  تلك  على  ساعة  إاّل  تمر  لم 
خاص  ش�ريط  في  الوكاالت  بعض  وبثته  دمش�ق.  في  الش�ام  فندق  اقتحام  خبر  المجاورة 
لتنقله،  إعالم  وسائل  هناك  تكن  لم  إذ  الخبر؛  تسرب  كيف  يعرف  أحد  ال  عاجل.  كخبر 

انتشر. ذلك  رغم  الخبر  لكن  صباحًا.  والسابعة  السادسة  بين  ما  حدث  فقد 
* * *

يجلسان حول طاولة  أبوالتنك  وآدم  الكرخي  كانت حواء  الدمشقية  المقاهي  أحد  في 
كبرى  مساحة  الزجاج  يحتل  خشبي  حاجز  المقهى  مدخل  عن  ويفصلها  الباحة،  تتوسط 
في�ه. كان�ت ق�د وصل�ت لتوه�ا بعد أن انتظرت الفتاة المربية العراقية التي جاء بها مس�اء 

وواجباتها. عملها  طبيعة  حول  معها  واتفقت  الشقة  إلى  أبوالتنك  آدم  أمس 
 كان آدم أب�و التن�ك ق�د وص�ل قبله�ا. وطلب الش�اي بالنعن�اع، وحينما وصلت هي 
طلب�ت القه�وة. ل�م تك�ن ق�د اس�تقرت عل�ى كرس�يها حينما أخ�ذ يحدثها بخب�ر اقتحام 
حواء  صديقتها  وحضرت  الخبر  لهذا  الكرخي  حواء  اهتزت  الصالحية.  في  الش�ام  فندق 
الداخلية وس�ألت  بالضباب يغلف رؤيتها  ذوالنورين في فكرها. تش�وش ذهنها، أحس�ت 
نفسها: أيكون لحواء ذوالنورين عالقة بهذا اإلقتحام، وأنها ربما مشاركة فيه..؟لم تفصح 
عم�ا فك�رت في�ه، لكنه�ا قال�ت ال إرادي�ًا:، ال بد وأن أتصل بصديقت�ي حواء ذوالنورين. 
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الهاتف،  في  لديها  محفوظا  كان  الذي  الفندق  استعالمات  برقم  واتصلت  هاتفها  أخذت 
وقالت: التنك  أبو  آدم  إلى  نظرت  أتصال.  ثمة  هناك  يكن  لم  لكن 

مقطوع.. -الخط 
مباالة: بال  أبوالتنك  آدم  قال 

-ه�ذا طبيع�ي.. فه�م ب�أي حال اآلن.. م�ن المؤكد أن االتصاالت مقطوعة عمدًا أو 
النقال.. هاتفها  على  اتصلي  ُخرّبت..  أو  قطعت  قد  االتصاالت  منظومة  أن 

النقال..؟ هاتفها  رقم  أملك  ال  بأني  تتصور  أن  يمكنك  -هل 
النقال..؟ هاتفها  رقم  لديك  وليس  معًا  األيام  هذه  كل  معقول..؟  هذا  -هل 

الفندق  لدي رقم  الفندق كان  دائما.. وحينما غادرت  معا  كنا  لقد  أقول لك..  -مثلما 
عنه.. أسألها  لم  بغرفتها..  الخاص  والرقم 

-ستتضح األمور بعد ساعات.. عندها يمكننا أن نتوجه إلى هناك.. ونستطلع األمر.. 
الشاي  كوب  وأمامه  يجلس  كارثة  آدم  الدكتور  كان  منهما  قريبة  مجاورة  طاولة  على 
الصحيفة  في  يقرأ  يكن  لم  لكنه  سورية..  صحيفة  في  ويقرأ  سميكة،  كتب  وثالثة  بالنعاع 
بق�در م�ا كان يتنص�ت إل�ى الحدي�ث ال�ذي يجري بين حواء الكرخي وجليس�ها. التفت 

وقال: متدخاًل  إليهما 
أمس..  غادرته  أني  هلل  -الحمد 

تدخله،  من  امتعاضًا  يبديا  لم  بأنهما  هو  انتبه  وحينما  كبير،  استغراب  دونما  إليه  التفتا 
قائاًل: الكرخي  حواء  إلى  التفت 

الكرخي..؟ حواء  والصحافية  الشاعرة  -ألست 
باستغراب: وقالت  إياها،  لمعرفته  الكرخي  حواء  استغربت 

هي.. أنا  -نعم 
صفاقس.. جامعة  في  المقارن  والنقد  العربي  األدب  أستاذ  كارثه..  آدم  الدكتور  -أنا 

له: وقال  أبوالتنك،  آدم  ابتسم 
كارثه.. دكتور  طاولتنا  إلى  -تفضل 

تح�رك الدكت�ور آدم كارث�ة بهم�ة كأن�ه كان ينتظر هذه الدعوة.. وبينما كان يهم بنقل 
كرس�يه إل�ى طاولتهم�ا نظ�رت ح�واء الكرخي إلى آدم أبوالتنك نظ�رة عتاب على دعوته 
شخصية  عن  جديدة  معلومات  على  الحصول  ينوي  كان  إذ  طيبة؛  بابتسامة  عليها  فرد  له، 
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دمشق. وصلت  جديدة 
اللطف  يفتقد  كان  كما  وسامته،  برغم  خاصة،  بأناقة  يتميز  كارثه  آدم  الدكتور  يكن  لم 
ف�ي تصرفات�ه، عل�ى الرغ�م م�ن س�عيه إلى أن يبدو لطيفًا ومهذب�ًا، إال أن محاوالته تبقى 
مح�اوالت مصطنع�ة وتمثيلي�ة، وواضح�ة في عدم أصالته�ا، بل يبدو غريب األطوار في 
تصرفات�ه وفضول�ه وع�دم احترام�ه لخصوصي�ة اآلخري�ن، وجرأته في فرض نفس�ه على 
على  فعل  كرد  اآلخرين  وجوه  على  ترتسم  التي  االستغراب  عالمات  يهمه  وال  اآلخرين، 

الخجل. شيمة  يفتقد  كأنه  تصرفاته، 
تنسجم  والتي  المتالحقة  بأسئلته  أبوالتنك  آدم  بادره  حتى  طاولتهم  إلى  جلس  أن  ما 

قائال: اآلخرين،  أخبار  معرفة  في  فضوله  مع 
زمان..؟ من  الشام  في  أنت  هل   –

في  اآلداب  كلية  أقامتها  فكرية  ندوة  في  مشاركًا  كنت  أيام..  أربعة  منذ  هنا  أنا  ال   –
ظهر  الندوة  انتهت  وقد  (الشام(،  فندق  في  استضافوني  قد  وكانوا  دمشق،  جامعة 

جرمانا. منطقة  في  رخيص  فندق  إلى  انتقلت  بل  الفندق،  وغادرت  أمس، 
نسبيا.. بعيدة  جرمانا  لكن   –

النوم.. عند  سوى  أحتاجه  ال  وأنا  حقًا..  رخيص  فالفندق  مشكلة..  ال   –
إلى  واضحًا  وكان  الرجلين.  بين  الدائر  للحوار  تنصت  صامتة،  الكرخي  حواء  كانت 
المباش�رة  أس�ئلته  في  فاس�تمر  أبوالتنك،  آدم  فضول  ترِو  لم  بها  باح  التي  المعلومات  أن 

فسأل: صحافي،  تحقيق  في  وكأنه 
بغداد..؟ خريج  أنت  هل   –

بلغاريا.. خريج  ال..   –
حزبية؟ بعثة  لو  حكومية  بعثة   –

فوج�ئ الدكت�ور آدم كارث�ة م�ن جرأة الس�ؤال، ارتبك لحظ�ة، وألنه يعرف أن حواء 
فعل  رد  يتفحص  وهو  بهدوء  فقال  لجليسها،  اطمأن  فأنه  التوجه،  يسارية  شاعرة  الكرخي 

جوابه: على  أبوالتنك  آدم 
بالحكومة.. لها  عالقة  ال  حزبية..  خاصة..  بعثة   –

لم�ح وميض�ًا غامض�ا ب�رق في عيني آدم أبوالتنك، واس�ترخاء في مالمحه، كما انتبه 
ويقبض  العراقيين  يطارد  الخوف  هاجس  أن  أدرك  أكثر.  استرخت  الكرخي  حواء  أن  إلى 



244

على أعماقهم من أي شخص ال يطمئنون لوالئه اآليديولوجي. ابتسم آدم أبوالتنك وقال:
الجماعة؟ من  أنت  يعني   –

وقال: ابتسم  بالجماعة.  الشيوعيين  يقصد  بأنه  كارثه  آدم  الدكتور  أدرك 
منهم.. كنت  يعني....   –

واآلن..؟  –
صديقي. يا  الجسور..  تحت  المياه  من  الكثير  جرت  لقد   –

في تلك اللحظة نظرت حواء الكرخي إلى الكتب التي أمامه، فانتبه آدم أبوالتنك لها، 
وقرأ عنوان الكتاب األول (فلسفة التاريخ عند هيغل(، فأراد أن يبين له عمق ثقافته، فقال:

قديم.. كتاب  هذا   –
وقال: أمامه،  الجالس  الرجل  يزن  كان  كأنه  نظرة  إليه  كارثه  آدم  الدكتور  نظر 

الفرنس�ية..  عن  ُترجم  الس�بعينيات..  أوائل  في  صدر  قديم..  كتاب  هو  نعم..   –
وص�در ع�ن وزارة الثقاف�ة بدمش�ق.. كن�ُت ق�د قرأت�ه ف�ي حينه�ا.. وف�ي نهاي�ة 
والديموقراطية..إضطرت  اليس�ارية  القوى  ضد  الهجمة  بدأت  حينما  الس�بعينات 
التنور وألقت بكتبي فيها خوفا من اقتحام رجال  أمي إلى حرق مكتبتي.. أشعلت 
المكتبات..  بينها.. واليوم اشتريته من إحدى  الكتاب من  لبيتنا.. وكان هذا  األمن 

عليه.. عثرت  أنني  أصدق  لم 
والتاريخ.. الفلسفة  في  تقرأ  بينما  تقول..  كما  والنقد  األدب  في  أستاذ  لكنك   –

والنقد..؟ األدب  كتب  غير  كتبًا  أقرأ  ال  أن  يعني  هذا  وهل   –
طبعا.. ال   –

أح�س آدم أب�و التن�ك باإلح�راج لس�ؤاله الس�اذج، بينم�ا مّدت ح�واء الكرخي يدها 
له: قائلة  للكتاب، 

تسمح؟ هل   –
طبعا.. طبعا..   –

هيبوليت.. لجان  هيغل  عند  التاريخ  فلسفة   –
معها،  للحديث  طيبا  مدخال  له  بالنس�بة  كان  فقد  بالحيوية؛  كارثة  آدم  الدكتور  ش�عر 

محاضرة: يلقي  وكأنه  واضح  بنشاط  فقال 
إلى  لهيغل  الرئيس  المترجم  وهو  هيغلي..  فرنسي..  فيلسوف  هو  هيبوليت  جان   –
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لفلسفته.. الشارحين  وأعظم  الفرنسية.. 
نحو  اهتمامه  بكل  كارثه  آدم  الدكتور  توجه  حينما  االرتياح  بعدم  أبوالتنك  آدم  أحس 

مفاجئ: بشكل  الكرخي  حواء  فسأل  النقاش،  يسفه  أن  فأراد  الكرخي؛  حواء 
اليوم..؟ طبخت  ماذا   –

فوجئت حواء الكرخي بسؤال آدم أبوالتنك، لكنها أدركت بأنه شعر بالغيرة، فابتسمت 
قائلة: له 

اليوم صباحا طبخت الرز مع الباقالء.. وحضرت اللبن الرائب.. ومرق الدجاج..  –
أراد آدم أبوالتن�ك أن يبي�ن لآلخ�ر بأن�ه أثي�ر عن�د ح�واء الكرخ�ي وأق�رب إليها من 

لها: فقال  منها،  للتقرب  االستعراضية  محاوالته 
مدعوًا..؟  نفسي  أعتبر  هل   –

طبعا..  –
وانتبه  عيناه،  واتقدت  كارثه،  آدم  الدكتور  فوجئ  وعفوية.  بطيبة  الكرخي  حواء  قالت 

لها: فقال  للحديث، 
لصديق  زيارة  في  كنت  حينما  سنوات  منذ  كان  بالباقالء  الرز  فيها  أكلت  مرة  آخر   –

فلورنسا.. في  يعيش  عراقي 
أبوالتنك سأله  فلورنسا..؟  في  كنت  هل   –

نع�م.. كان ذل�ك من�ذ س�نوات.. وه�و مت�زوج م�ن إيطالية.. لكن ه�ل أنا مدعو   –
أيضًا..؟

ارتبك  أبوالتنك  آدم  إن  بل  ارتبكت،  نفسه.  دعوة  في  بجرأته  الكرخي  حواء  فوجئت 
تجيبه: أن  سوى  أمامها  يكن  ولم  أيضا، 

أيضًا. مدعو  أنت  وسهال..  أهال   –
سعى  التي  اإلنبساط  محاوالت  برغم  والمالمح،  النظرات  وتوترت  قليال،  الجو  توتر 
إليه�ا الجمي�ع، بي�د أن الدكت�ور آدم كارث�ه ل�م يك�ن يعنيه بماذا يفك�ر اآلخران. في تلك 

الغداء. على  العامرة  المجانية  بالمائدة  يفكر  كان  اللحظة 
اإلتصال  لكن  (الشام(،  فندق  بإستعالمات  تتصل دون جدوى  الكرخي  أخذت حواء 
كان مقطوع�ا. راودته�ا فك�رة أن تذه�ب إل�ى الفندق وتستفس�ر ع�ن صديقتها، لكنها لم 

ذلك.  على  نفسيًا  تتشجع 
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اقحام  نتيجة  اجتاحه  الذي  الداخلي  الغيظ  نفس�ه  عن  يذهب  فلكي  أبوالتنك  آدم  أما 
بنبرة  يس�أله  نفس�ه  وجد  الكرخي  حواء  ببيت  الغداء  على  الدعوة  في  كارثه  آدم  الدكتور 

إستفزاز:  من  تخُل  لم 
دمشق..؟ في  ستبقى  كم   –

انتب�ه الدكت�ور آدم كارث�ة لنب�رة ص�وت آدم أبوالتنك، وأدرك أنه قد اغتاظ منه لدعوة 
مهينة  اآلخر  نبرة  كانت  لو  فحتى  يقلقه،  يكن  لم  األمر  هذا  لكن  الغداء،  وليمة  على  نفسه 
فهو يبتلع اإلهانات من أجل وجبة الغذاء المجانية التي توفر عليه بعض الليرات السورية، 

طبيعي:  الحوار  وكأن  بهدوء  أجاب  لذا 
أشهر..  ثالثة  لمدة  تأشيرة  فلدي  بالضبط..  أعرف  ال  أخرى..  أليام  ربما   –

إلى  لتنظر  عفوي  بشكل  رأسها  الكرخي  حواء  رفعت  يتحاوران،  الرجالن  كان  بينما 
تس�مرت  اجتاحها.  قد  خفيفًا  كهربائيًا  مس�ًا  وكأن  أحس�ت  بالضبط.  تقابلها  التي  الطاولة 
إليها.  تر وجهه، ألنه كان يجلس وظهره  بالضبط. لم  قبالتها  الجالس  الرجل  نظراتها على 
الجالس  هذا  تعرف  أنها  أحس�ت  لندن.  في  تصدر  معروفة  عربية  صحيفة  في  يقرأ  وكان 
إليه،  نهضت  جيدًا.  تعرفه  بش�خص  تذكرها  الخلف  من  ش�عره  وتصفيفة  فهيكله،  أمامها، 
وصارت أمام طاولته من الجهة المقابلة. نظرت إليه مستفهمة، فرفع رأسه إليها. ارتسمت 

بالتساؤل: ممزوج  بفرح  وصرخت  الدهشة  وجهها  على 
الشبيبي..؟ آدم   –

فنهض  رآه؛  ما  يصدق  لم  إذ  المفاجأة،  أخرسته  وقد  لثوان  صمت  مباشرة.  يجبها  لم 
لنفسه: يهمس  وكأنه  هادئ  بصوت  وقال  كرسيه  عن 

حواء..؟  –
أراد احتضانه�ا لكن�ه ت�ردد أم�ام رواد المقه�ى، فمد إليها يده مصافحًا بقوة، فس�ألته 

مباشرة:
بغداد..؟ تركت  ولماذا  وصلت..؟  متى   –

أيام..  ثالثة  منذ   –
ولماذا..؟ كيف..  لكن   –

بهدوء: وقال  المقهى  أرجاء  في  بنظره  وجال  الوراء  إلى  الشبيبي  آدم  تلفت 
السيارة  الزاهد وابنها.. و رأيت صور  باغتيال حواء  تسأليني لماذا..؟ لقد سمعت   –
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ف�ي مق�ر المجل�ة.. خف�ت كثيرا عليك.. لم أعرف عنك أي ش�يء.. لكني كنت 
أع�رف أن�ك كن�ت م�ع ح�واء الزاهد ف�ي بيتها.. لم تتصلي ب�ي.. ولم تتركي لي 
التي  العمارة  حارس  أخبرني  الزاهد  حواء  اغتيال  يوم  وفي  خبر..  أو  رس�الة  أية 
هناك  ألن  لفترة،  ش�قتي  في  أنام  ال  أن  ويفضل  أحذر،  أن  علّي  بأن  فيها  أس�كن 
رج�االً ملتحي�ن س�ألوا عن�ي بالتفصي�ل.. عن الطابق الذي تقع فيه ش�قتي، وعن 
العمارة صديق لي، لذا حاول بطريقته أن  أوقات مجيئي ورواحي.. وألن حارس 
حينها  يعرفه..  ال  آخر  مكان  إلى  العمارة  من  انتقلت  قد  بأني  ويضللهم  يحميني 
لكن  التاليين  لليومين  بك  اتصل  وبقيت  مغلقًا..  كان  تليفونك  لكن  بك  اتصلت 
فترة  بين  به  أتصل  بأن  العمارة  حارس  مع  اتفقت  حينها،  المهم،  جدوى..  بدون 
المجلة..  مقر  في  نمت  بل  شقتي  في  أنم  لم  ليلتها  األمور..  تهدأ  أن  إلى  وأخرى 
أيضا،  الليل  في  جاءوا  بأنهم  فأخبرني  العمارة  بحارس  إتصلت  التالي  اليوم  وفي 
منه  فطلبت  موجودًا..  أكن  لم  لكني  شقتي،  إلى  صعدوا  إنهم  بل  عني..  وسألوا 
أن يوافين�ي إل�ى المجل�ة.. ولم�ا جاء أعطيته مفتاح ش�قتي وطلبت منه أن يأتيني 
التي  ودفاتري  قمصاني  بعض  فيها  يضع  أن  على  مالبسي  وحقيبة  سفري  بجواز 
فيه�ا كتابات�ي والنق�ود الت�ي أحتف�ظ بها. وألني خفت أن يصلوا إلي في المجلة، 
أو  سوريا  إلى  أذهب  أن  بين  حائرًا  كنت  العراق..  مغادرة  من  أفضل  أجد  لم  لذا 
األردن.. وألن هن�اك تعقي�دات ف�ي الدخ�ول إل�ى األردن، بينما يمكن الحصول 

دمشق.. إلى  جئت  لذا  الحدود  عند  السورية  التأشيرة  على 
بلهفة: الكرخي  حواء  فسألته 

تسكن..؟ وأين   –
جرمانا.. بمنطقة  رخيص  فندق  في   –

عنه..؟ أخبار  من  هناك  هل  الفهد..  قابيل  صديقك  عن  وماذا   –
األسير.. آدم  المدعو  قتله  قتلوه..  لكنهم  عنه..  معلومات  أية  هناك  ليست   –

وقالت: خافتة،  أسى  صرخة  الكرخي  حواء  عن  ندت 
ذلك..؟ عرفت  كيف  تقول..  ماذا   –

يس�تعيد  كان  وكأنه  للحظات  صامتا  وظل  بحزن  رأس�ه  خفض  الش�بيبي،  آدم  صمت 
قال: ثم  حزينة،  ذكرى 
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بداف�ع م�ن فضول�ي الصحف�ي اتصل�ت ذات ي�وم قب�ل مغادرتي الع�راق بحارس   –
جرى  بما  اختطافه  يوم  أخبرني  والذي  لها،  مديرًا  الفهد  قابيل  كان  التي  المدرسة 
ل�ه، ونبهن�ي حينه�ا ب�أن أحذر.. هذا الرجل نفس�ه، اتصلت به، فأخبرني بأش�ياء 
ل�م أفهمه�ا جي�دًا.. أو فهم�ت بعضها ألني أعرفه، والبعض اآلخر من حديثه لم 
أنه يمس أشخاصًا آخرين ال أعرفهم لكنه ذكر لي اسماءهم  إذ  بالكامل،  استوعبه 

فقط..
أخبرك..؟ بماذا   –

ُيسمى كذلك ألنه  آدم األسير، وهو  لديهم كان محاسبًا اسمه  موظفًا  بأن  لي  قال   –
قابيل  صديقي  عن  بدالً  وكالة..  للمدرس�ة  مديرًا  صار  قد  إيران،  في  أس�يرًا  كان 
الفه�د.. كم�ا أخبرن�ي بأن�ه تنص�ت للحديث الذي يدور بي�ن المدير الجديد مع 
السلطة،  لحزب  تنتمي  وهي  حجر  آل  حواء  الحاجة  اسمها  لديهم  أخرى  موظفة 
من  بأمر  اختطفوه  وأنهم  تصفيته..  تمت  قد  الفهد  قابيل  بأن  ما،  بش�كل  فهم  قد 
بوجود  يشك  ألنه  ذلك  كل  الزاهد..  حواء  زوج  أخو  وهو  هابيل،  الحاج  كبيرهم 
عالق�ة بينهم�ا، وق�د أراد االنتق�ام منها؛ ألنها اعترف�ت عليه وعلى الرجال الذين 

المحروم.. آدم  حبيبها  بذبح  قام  بأنه  معه 
بحزن: الكرخي  حواء  فقالت 

هابيل.. الثاني  طفلها  والد  القصة..إنه  أعرف  نعم..   –
نعم.. نعم..   –

جديدة: أشياء  معرفة  تريد  من  بنبرة  الكرخي  حواء  فقالت 
حواء  عن  لك  قال  ماذا  أيضا..  المدرسة..  حارس  لك  قال  ماذا  اخبرني..  لكن   –

ومقتلها..؟ الزاهد 
وهو  السيما  معلوماته،  ويستجمع  كالمه  في  يركز  أن  عليه  أن  إلى  الشبيبي  آدم  انتبه 

جامع: وبتركيز  بهدوء  فقال  التفاصيل،  لمعرفة  يحبها  التي  المرأة  لهفة  يرى 
-أنت تعرفين تفاصيل هذا األمر.. أقصد قصة التهديد لحواء الزاهد.. وكيف اتصلت 
إلى جانبها..  تكوني  أن  بالتفاصيل.. وكيف طلب منك  أخبرني  والذي هو  الفهد..  بقابيل 
وكي�ف ذهب�ت أن�ت إليه�ا.. وكيف تم اختطاف قابيل الفه�د.. بعدها انقطعت األخبار.. 
الشخص  هذا  بأن  أخبرني  جدًا..  الفهد  قابيل  يحب  أنه  يبدو  الذي  الطيب..  الرجل  لكن 
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شخصين  مع  وأيضا  األسير  آدم  الجديد  المدرسة  مدير  بمعية  هابيل..  الحاج  اسمه  الذي 
هابيل  الحاج  الذي حكم على  القاضي  ابن  اختطفوا  قد  المال،  آدم  اسمه  أحدهما  آخرين، 
اسمه  ذكروا  أنه شاب جامعي..  ويبدو  المحروم..  آدم  ذبح  في جريمة  والبقية الشتراكهم 
في  اغتياله  تم  مش�هور  قاضي  وهو  والده..  اس�م  فعرفت  به..  وأخبرني  الحارس  فحفظه 

ذوالنورين... آدم  اسمه  أشهر  قبل  بيته  بباب  المنصور 
من؟  –

اس�م  بأن  أدرك  لكنه  للحظات،  الش�بيبي  آدم  ارتبك  متفاجئة.  الكرخي  حواء  س�ألت 
قائاًل: فردد  أثارها،  قد  القاضي 

قبل  بيته  بباب  اغتياله  تم  معروفة..  قانونية  شخصية  ذوالنورين..  آدم  القاضي  اسم   –
ايضا.. آدم  اسمه  وابنه  مجهولة..  جهة  قبل  من  فترة 

عميق: تفكير  مالمح  وجهها  وعلى  الكرخي  حواء  فرددت 
ذوالنورين.. آدم   –

تعرفينه..؟ هل   –
أكمل.. لكن  ال..   –

اسمه  الذي  الجامعي  الطالب  ابنه  سراح  إطالق  أجل  من  زوجته  من  فدية  طلبوا   –
آدم أيض�ا.. وحينم�ا ج�اءت إليه�م بالم�ال.. ويب�دو أن�ه مئة أل�ف دوالر.. قاموا 
باغتصابه�ا وص�وروا عملي�ة االغتصاب؛ لكي يضمنوا صمتها ولكي يبتزوها بين 

وأخرى.. فترة 
بلهفة: الكرخي  حواء  فسألت 

القاضي..؟ زوجة  أقصد  الزوجة..  تلك  اسم  وما   –
مع  مكتبه  في  كان  للمدرس�ة،  الجديد  المدير  األس�ير،  آدم  بأن  أخبرني  الحارس   –
الموظف�ة الحاج�ة ح�واء آل حج�ر، وحينما أغلقا ب�اب المكتب، تنصت إليهما؛ 
ذوالنورين.. حواء  اسمها  التي  القاضي  زوجة  عن  تبحث  بأن  منها  يطلب  فسمعه 

إذ أعطاه�ا عن�وان البي�ت بالكامل ف�ي المنصور.. ووصفها لها.. وطلب منها أن 
تساعده في العثور عليها.. ألنه يعتقد أن غريمه آدم المال قد خان الجماعة وسرق 

الفيديو.. شريط 
وصفها..؟ وكيف   –
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في  جميلة..  امرأة  هي  لي  قال  أنه  أذكره  ما  كل  التفاصيل..  على  حينها  أركز  لم   –
العمر.. من  األربعين  حدود 

وقالت: خافتة،  صرخة  الكرخي  حواء  عن  فندت 
ذوالنورين.. حواء  هي..  إنها   –

وسأل: مستغربا،  إليها  الشبيبي  آدم  نظر 
تعرفينها..؟ هل  لكن  اآلن..  أتذكر  كما  اسمها  هو  هكذا  نعم...   –

بأش�ياء  تفكر  وأنها  موجودة،  وغير  موجودة  بأنها  تش�ي  نظرة  الكرخي  حواء  نظرت 
وقالت: أخرى، 

مذعورة..  كانت  لماذا  عرفت  اآلن  دمشق..  في  هنا  هي  أعرفها..  أني  أعتقد   –
سافرت.. حينما  عنها  يفتشون  ولماذا  تتكلم..  ال  وصامتة  مرعوبة..  بل 

هنا..؟ هي   –
دمشق.. إلى  بغداد  من  أقلنا  الذي  نفسه  الباص  في  معي  جاءت  نعم..   –

ابنها.. عن  وماذا  منهم..  هربت  إذن   –
وحدها.. كانت   –

الكرخي  حواء  نهوض  إلى  انتبها  قد  كانا  كارثة،  آدم  والدكتور  أبوالتنك  آدم  اآلخران، 
م�ن طاولته�م وتوجهه�ا إل�ى الطاولة األخرى، وصرخة الفرح الذي أطلقتها لحظة اللقاء 
به�ذا الش�خص ال�ذي كان يجل�س ح�ول طاولت�ه قب�ل وصولهما.. كما اس�تمعا لمعظم 
الحدي�ث ال�ذي دار بينهم�ا.. وأدركا أن جلي�س ح�واء الكرخي هو قريب لها وتربطها به 
عالق�ة وثيق�ة، ل�ذا أح�س الدكت�ور آدم كارث�ه بالضيق، بينما التف�ت آدم أبو التنك إليهما 

قائال: الكرخي  حواء  إلى  كالمه  موجها 
األستاذ..؟ لنا  تقدمين  ال  لماذا  حواء..  يا  هذا  ما   –

لهما: وقالت  إليه  الكرخي  حواء  ابتسمت 
الشبيبي آدم  والصحفي  الكاتب  جدًا  جدًا  العزيز  صديقي  لكم  أقدم   –

تشرفنا.. وسهال  أهال   –
نه�ض الدكت�ور آدم كارث�ه ع�ن كرس�يه وتقدم نحو طاولتهما مادًا كفه آلدم الش�بيبي 

نفسه: ومقدما 
ش�رفتنا  صفاقس..  جامعة  في  والنقد  العربي  األدب  أس�تاذ  كارثه  آدم  الدكتور  أنا   –
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أحيانا.. لك  أقرأ  أنا  الشبيبي..  آدم  أستاذ 
وسهال.. أهال   –

مد آدم الشبيبي كفه مصافحا، مدركا بأن أستاذ الفسفة هذا ليس أكثر من مدع ومنافق 
القراءة، وأن معظم عمله في المجلة ذو طبيعة فنية، وأن كتاباته  فهو لم ينشر شيئا يستحق 
يجد  فلم  نفس�ه،  بتقديم  بادر  كارثه  آدم  الدكتور  وألن  له..؟.  قرأ  فكيف  بعد،  ينش�رها  لم 
وهو  له  فقال  الذاتية،  باألهمية  شعور  على  تنم  بطريقة  نفسه  يقدم  أن  سوى  أبوالتنك  آدم 

مصافحا: يده  يمد 
أبوالتنك.. آدم  وأنا   –

أبوالتنك..؟ أنت   –
واس�تغرابهم،  الجميع  لدهش�ة  انتبه  الذي  الش�بيبي  آدم  مفاجأة  الجميع من  اس�تغرب 

موضحًا: فقال 
استعالمات  مكتب  في  يتحدثان  عراقيين  سمعت  دمشق  إلى  وصولي  لحظة  أول   –
إلي�ك ألن�ك (مخت�ار  بالوص�ول  ينص�ح اآلخ�ر  الفن�دق عن�ك..، كان أحدهم�ا 

العراقيين.. مساعدة  تحب  طيب  إنسان  وأنك  دمشق..  في  العراقيين( 
قائاًل: بخجل  ابتسم  ذلك  وبرغم  بالنشوة،  أبوالتنك  أحس 

عليه.. وأقدر  أستطيعه  ما  أعمل  أنا   –
بمرح: وقالت  الكرخي  حواء  فابتسمت 

أيضًا  وصحيح  صحيح..  هذا  الشام..  في  العراقيين  مختار  هو  أبوالتنك  نعم..آدم   –
شكورا.. أو  جزاء  وال  طمعًا  ال  اآلخرين..  مساعدة  ويحب  ذهب..  من  قلبه  بأن 

أشكرك.. أشكرك..   –
قائلة: الكرخي  حواء  فبادرت  خجاًل.  أبوالتنك  آدم  تمتم 

أننا صرنا أربعة.. فهذا يعني أن دعوة البيت قد ألغيت.. فأنا لم أطبخ ألربعة.. بما   –
ارتس�مت مالم�ح الهل�ع واالس�تغراب على وج�ه الدكتور آدم كارث�ه. انتبهت حواء 

قائلة: فبادرت  ذلك،  إلى  الكرخي 
للغذاء  مدعوون  فانتم  دمشق،  إلى  الشبيبي  آدم  األستاذ  وصول  وبمناسبة  لذلك..   –

مطعم.. في 
مستاء: قال  الشبيبي  آدم  أن  إال  بالفرح،  كارثة  آدم  الدكتور  عينا  برقت 
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صاحب  أنا  سأكون  الكرخي..  حواء  باألستاذة  لقائي  فبمناسبة  ممكن..  غير  هذا   –
الدعوة..

توقع: غير  على  أبوالتنك  آدم  قال  فجأة 
الدكتور  هو  المطعم  في  الغذاء  إلى  جميعًا  س�يدعونا  الذي  هي..  وال  أنت..  ال   –

كارثه.. آدم 
وسأل: كارثه  آدم  الدكتور  إلى  التفت  ثم 

دكتور..؟ رأيك  ما   –
أن  قبل  وارتجفت ش�فتاه  ابتس�امة صفراء،  وابتس�م  كارثه،  آدم  الدكتور  ش�حب وجه 

يقول:
مدعوون.. أنتم  مشكلة..  ال   –

كارثه،  آدم  الدكتور  ارتباك  رأى  حينما  ثقيلة  نكتة  على  أقدم  بأنه  أبوالتنك  آدم  أحس 
قال: لذا 

مختار  أنا  دمشق..  في  أبوالتنك  وأنا  اآلخرين  يضيف  أحد  ال  دكتور..  يا  ال   –
ضيوفي.. جميعًا  أنتم  لذلك  اسّمى..  كما  العراقيين 

هزه  أن  بعد  كارثه،  آدم  الدكتور  إلى وجه  والسرور  المرح  عاد  ضحكوا بصوت عال. 
كبير، وكانت  نفسي  واسترخاء  بارتياح  تشعر  الكرخي  كانت حواء  التنك.  أبو  اقتراح  هلعًا 
متأكدة أن ذلك االسترخاء هو نتيجة لرؤية آدم الشبيبي عاشقها المتيم، وألنها أيضًا عرفت 
الشخصية الحقيقة لصديقتها حواء ذوالنورين، وأحست برغبة كبيرة لرؤيتها.. فلديهما إذًا 
القتلة، كه�نة الجحيم الجدد. به، فهي هاربة مثلها من جحيم  الكثير مما يمكن أن تتحدثا 
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 باب الـفـردو�س.. مزحـة كـونديرا.. 
واآدم واإيفــا بونـاروتي

اس�تيقظت ح�واء ذوالنوري�ن عل�ى صوت ضربات وخربش�ات على زج�اج النافذة. 
فتح�ت عينيه�ا بب�طء. رفع�ت رأس�ها قلي�اًل ونظرت إل�ى النافذة فرأت غرابًا أس�ود ينقر 
هواء  فتسرب  الشباك  فتحت  الغراب.  طار  السرير  عن  نهضت  حين  النافذة.  زجاج  على 
جانبي  إلى  ونظرت  النافذة  من  برأسها  أطلت  باإلنتعاش.  أحست  الغرفة.  إلى  عليل  بارد 
الذي  البارك  إلى  اليسار  جهة  من  يقود  بالحياة،  نابضًا  فرأته  فجرًا  تتبينه  لم  الذي  الشارع 
لكن  تمثال،  يتوسطها  ساحة  إلى  الشارع  يقود  اليمين  جهة  ومن  أخرى،  طرق  مع  يتقاطع 
الساحة. التاكسي عند  لسيارات  إلى موقف  انتبهت  رئيسي. كما  تتقاطع مع شارع  الساحة 

وعباءة  سوداء  بدلة  يرتدي  مقنعًا  رجاًل  رأت  باليقظة..  أشبه  حلما  رأت  بأنها  تذكرت 
سوداء مبطنة بحرير أحمر. كان جالسًا في الغرفة على الكرسي الموجود في زاوية الغرفة، 
وكان ال يفع�ل ش�يئًا س�وى تأمله�ا. تتذك�ر أنه�ا كان�ت عاجزة وكأنها مخ�درة. فجأة قام 
ظنت  أنها  حتى  تغلق،  وهي  الباب  صفقة  تس�مع  لم  لكنها  الغرفة،  مغادرًا  المقنع  الرجل 
أن  حاولت  وحين  ثانية.  الغرفة  في  تره  لم  كما  مكانه،  إلى  يعد  ولم  الغرفة  يغادر  لم  بأنه 
تستطع  لم  ما،  مكان  في  رأته  أو  تعرفه  أنها  ظنت  الحلم،  في  رأته،  الذي  الوجه  تستذكر 
من  متبقية  أخرى  ساعة  هناك  أي  التاسعة،  هي  الساعة  أن  إلى  انتبهت  مالمحه.  تتذكر  أن 

الباب. خلفها  وأغلقت  الحمام،  لغرفة  توجهت  الفطور.  فترة 
بع�د فت�رة قصي�رة خرج�ت من غرفة الحمام ملتفة بمنش�فة بيضاء كبيرة تغطي معظم 
جس�دها، وأخ�رى تغط�ي به�ا ش�عرها. فتش�ت ف�ي حقيبته�ا وأخرجت حمال�ة للنهدين 
وس�رواال، وأخ�ذت ثيابه�ا الت�ي ج�اءت به�ا ودخلت الحم�ام ثانية. ل�م تتأخر في غرفة 

الغرفة.  جو  في  عطرها  فانتشر  زينتها،  بكامل  وهي  خرجت  كثيرًا.  الحمام 
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كانت الساعة قد قاربت التاسعة والنصف حينما خرجت من الغرفة. وقفت أمام باب 
يعيش  أن شخصًا سمينًا  لو  استغربت لضيقه.. فكرت  الممر.  إلى جانبي  نظرت  المصعد. 
المصعد..  باب  ُفتح  جانبي.  بشكل  بالمشي  إال  المرور  يستطيع  ال  فلربما  الممر  هذا  في 
G الذي يشير إلى الطابق األرضي.. هبط المصعد بسرعة  دخلت.. ضغطت على الحرف 

األسفل. إلى  يسقط  أنه  ظنت  حتى  بالهلع  أصابتها  شديدة 
حين دخلت إلى المطعم على جهة اليمين فوجئت بأنه مكان ضيق جدًا، مثل غرفتين 
صغيرتي�ن متداخلتي�ن يفص�ل بينهم�ا حائط لمس�افة م�ا وتربط بينهما فتح�ة ضيقة ايضًا. 
انتبه�ت لوج�ود مصاط�ب طويل�ة مثبتة على الجدار من جهة الش�ارع الذي بدت النوافذ 

أمامهم. من  يمر  ومن  الشارع  يشاهدوا  أن  للجالسين  يمكن  بحيث  واطئة 
ل�م يك�ن ف�ي القس�م األول من المطعم س�وى ش�اب وفتاة يجلس�ان ق�رب النافذة، 
طاولة  من  القريبة  الطاولة  على  جلست  النزالء.  ببعض  مكتظًا  الداخلي  القسم  كان  بينما 
منها  كرس�ي  على  حقيبتها  وضعت  لش�خصين.  مخصصة  طاولتها  كانت  الطويلة.  الطعام 

الطعام.  لطاولة  واتجهت 
خمنت  الذي  المطعم،  عامل  منها  تقدم  الطعام،  صحن  مع  طاولتها  إلى  عادت  حين 

عليها: تعودت  التي  بالتحية  فحياها  هندي،  بأنه  مالمحه  من 
سينورا.. بونجورنو   –

باإلنكليزية: له  تقول  نفسها  وجدت 
الخير.. صباح   –

فأجابته: غرفتها،  رقم  عن  باإلنكليزية  فسألها 
555  –

القهوة  تحب  كانت  إْن  وس�ألها  لها  ابتس�م  بالرقم..  فوجئ  وكأنه  للحظات  إليها  نظر 
أو الش�اي، فقال�ت ل�ه: القه�وة. بع�د لحظ�ات عاد إليها عامل المطع�م وهو يضع كوب 

الحليب. دورق  مع  أمامها  القهوة 
من  ونوعان  الجبن..  من  نوعان  غنية.  الطعام  مائدة  تكن  ولم  لذيذا،  الطعام  يكن  لم 
الطعام في فندق  بأن مائدة  الكيك. فكرت مع نفس�ها  الكرس�و، وبعض  الس�المي، وقطع 

أصنافها. جودة  وفي  تنوعها،  في  أغنى  (الشام( 
أخذت تتناول طعامها وتلقي بين فترة وأخرى نظرة على الفتى والفتاة اللذين أمامها، 
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أحيانا. بعضهما  ويقبالن  باإلنكليزية.  يتحدثان  سمعتهما  حيث 
بل  بعد ذلك..؟  ماذا ستفعل  لكن  عليها شراء مالبس جديدة..  بأن  نفسها  مع  فكرت 
هي  التي  التأشيرة  فترة  انتهاء  بعد  مصيرها  سيكون  ماذا  ستعيش؟  كيف  هنا؟  ستفعل  ماذا 
لمدة شهر لكنها يمكن تمديدها لشهرين آخرين..؟ أي أن أمامها ثالثة أشهر وليس أكثر، 
لك�ن م�اذا بع�د ذل�ك؟ ه�ل عليها البقاء في هذا الفندق أو تّغيره..؟ كيف عليها التصرف 
قهوتها  ترتشف  وهي  عليها  تنهال  األسئلة  كانت  المدينة..؟  هذه  في  أحدًا  تعرف  ال  وهي 

بهدوء.
إيفا سميث وآدم الشامي أمام عين أعماقها. هل عليها  انبثقت صورة  وعلى غير توقع 
اإلتصال  عليها  وهل  قلياًل..؟  تتريث  أو  وصولها  بتفاصيل  لتخبرها  سميث  بإيفا  اإلتصال 
أو  أزمتها  من  الخروج  في  إياها  لمساعدته  وتشكره  وصولها  بسالمة  لتخبره  الشامي  بآدم 
لكنها  قرار..  إلى  تصل  فيه..؟لم  هي  الذي  الجديد  الوضع  تستوعب  أن  إلى  قليال  تنتظر 
وعنوانها.  سميث  إيفا  أرقام  عليها  ُكتبت  ورقة  وأخرجت  حقيبتها  فتحت  منها  إرادة  دون 
أخ�ذت تطل�ب الرق�م، فل�م يح�دث أي إتصال.. انتبهت إل�ى أن خطها العراقي ال يقدم 

إيطالية.  هاتف  شريحة  شراء  عليها  إذن  هنا.  خدمة  لها 
كانت تفكر بسرعة ونشاط، وتسأل نفسها، وتقرر وتجيب.. وكل ذلك خالل لحظات 
فيه  دورقًا  يحمل  وهو  أمامها  الهندي  المطعم  عامل  وقوف  تفكيرها  عليها  قطع  س�ريعة. 
له، وأومأت برأسها موافقة،  ابتسمت  القهوة،  المزيد من  تريد  إْن كانت  قهوة، وهو يسألها 
وبجرعات  بسرعة  قهوتها  ترتشف  أخذت  فشكرته.  كوبها  في  القهوة  من  شيئًا  لها  فصب 

منها. االنتهاء  تستجعل  وكأنها  كبيرة 
باإلنطالق..  عارمة  وبرغبة  بالخفة،  غامض  بشعور  أحست  الشارع  في  صارت  حين 
بالتع�رف عل�ى أش�ياء جدي�دة، وأوله�ا ه�ذه المدين�ة العريقة، وتعطش ف�ي التعرف على 
ش�رنقتها،  من  تتخلص  أن  تحاول  فراش�ة  كأنها  تحس  كانت  جديدة،  ووجوه  جدد  أناس 

بحرية. طائرة  لتنطلق 
الفندق واجهها شارع  اليمين نحو الساحة. على مبعدة خطوات من  اتجهت إلى جهة 
فرع�ي، ق�رأت م�ن ب�اب الفضول اس�مه، وتمتمت مع نفس�ها.Via S. Reparataانتبهت 
آخر  جانبي  بشارع  فمرت  الساحة  نحو  طريقها  فواصلت  شعبي،  سوق  إلى  يقود  أنه  إلى 
ش�ارعها  يقطع  الذي  العام  الش�ارع  إلى  فوصلت  طريقها  واصلت   .Via S.Gallo قرأت 
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فكان  الرئيسي  الشارع  أما   ،Piazza S. Marco اسمها  فقرأت  الساحة  تقابله  حيث  جانبيا 
اس�مه Via Cavour.. انعطف�ت إل�ى يمي�ن الش�ارع الع�ام متتبع�ة العدي�د من الس�ائحين 
الضخمة  المباني  بعظمة  مأخوذة  كانت  اليمنى..  الش�ارع  جهة  إلى  يتوجهون  كانوا  الذي 
للشوارع  امتداد  هو  شعبي  لسوق  انتبهت  حيث  جانبي  تقاطع  واجهها  الطراز..  والقديمة 
الجانبي�ة الت�ي قطعته�ا بع�د خروجه�ا من الفندق.. على بعد مئتي متر أحس�ت بأنفاس�ها 
 Piazza وقرأت  مذهلة  كنيس�ة  فيها  تقع  س�احة  أمام  نفس�ها  وجدت  اإلنبهار.  من  تتقطع 
Del Duomo.. رأت حش�ودًا م�ن البش�ر يصطف�ون ف�ي طوابي�ر تتجه نح�و بوابة جانبية. 

و  جماعات  ويتوزعون  الصور،  يلتقطون  الس�ائحين  من  مئات  الس�احة  في  انتش�ر  وهناك 
المكان..  معالم  بلغتهم  لهم  يش�رح  دليل  يقودهم  الس�ائحين  من  مجموعة  كل  فرادى.. 
ليلتقطوا ص�ورًا للذك�رى.. ويفترش مدارج  هن�اك العش�رات مم�ن يحمل�ون كاميراته�م 
بينما يستمر  الفتيان والفتيات..  العشرات من  الساحة  الرئيسي في مواجهة  الكنيسة  مدخل 
مبنى  ثمة  الكنيسة  مواجهة  في  أنه  إلى  انتبهت  الطريق..  أعماق  إلى  بالتوجه  الناس  حشد 
إلى عش�رة  البوابة مقس�مة  اقتربت وجدت  الذهب.. حين  بوابة من  تتوس�طه  آخر  كنس�ي 
مربع�ات، كل منه�ا ت�روي ج�زءًا م�ن قصة الخليقة.. وق�رأت باإلنكليزية بأن هذه البوابة 
ُتس�مى (بواب�ة الف�ردوس( واس�م الفن�ان الذي انجزه�ا (لورينزو غبريت�ي(. كانت البوابة 
مأخوذة  تروي قصصا  المربعات  للس�واح مس�ها. وكانت  يمكن  بحيث ال  بس�ياج  محمية 
يضرب  رجل  صورة  خالل  من  وهابيل  قابيل  قصة  منها  فهمت  لكنها  القديم..  العهد  من 

رأسه. على  بهراوة  آخر  رجال 
أخذ  على  يتناوبون  اليابانيين  بعض  إلى  انتبهت  تأملته..  الفردوس..  باب  أمام  وقفت 
والناس..  وقبتها  الكنيسة  مبنى  تتأمل  ساعة  النصف  يقارب  لما  ظلت  قربه.  الصور  بعض 
ش�ارع  في  الس�ير  تواصل  أن  اختارت  لكنها  عدة،  متقاطعة  ش�وارع  الس�احة  في  واجهتها 
انتبهت   .Via de Calzaiuoli إليه  يشير  اسم  عليها  ُكتب  زرقاء  الفتة  قرأت  الذي  الرئيسي 
المالبس.  ومحالت  كريم..  واآليس  القهوة  ومقاهي  المطاعم  كثرة  إلى  ذوالنورين  حواء 
تقريبا. فيه لمدة ساعة  المالبس. غابت  إراديًا تدخل أحد محالت  فجأة وجدت نفسها ال 
داخلية  بدلتان وقمصان وثياب  فيهما  كبيرين  المحل وهي تحمل كيسين  خرجت من 
التي  واألشياء  المالبس  بتأثير  ذلك  كان  إن  تعرف  ال  األحذية..  من  زوجان  و  وجوارب 
تولد  كأنها  وسالم  بفرح  تشعر  كانت  أنها  إال  تدركها،  ال  غامضة  أشياء  بتأثير  أم  اشترتها 
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تتعلم  وأن  أصدقاء،  لها  يكون  أن  وتحب  كلهم  الناس  تحب  كأنها  وأحس�ت  جديد،  من 
بالذات. وفلورنسا  إيطاليا..  تحب  أنها  أحست  اإليطالية. 

بأن يضع  للبائع  للبوضة. أشارت  الشارع. توقفت عند محل  واصلت مشيها في ذلك 
باب  أمام  وقفت  البس�كويت.  من  قمع  في  البوضة  من  األلوان  مختلفة  أقراص  ثالثة  لها 
المح�ل لتت�ذوق المرطب�ات. انتبه�ت إلى أن المحل الذي يق�ع على يمينها يبيع بطاقات 
س�ياحية وكتيب�ات بلغ�ات مختلف�ة ع�ن المدينة، ولم تج�د بينها اللغة العربية، فاش�ترت 
السياحية  معالمها  لمعظم  الصور  مع  شرحا  يتضمن  فلورنسا،  عن  اإلنكليزية  باللغة  كتيبًا 
تبقى  بما تذوقته ووضعت ما  اكتفت  إذا  البوضة،  بيدها من  للمدينة. لم تكمل ما  وخارطة 
عن  أمامها  األفق  فانفتح  قلياًل  مشت  الطريق.  جانب  على  موضوع  للقمامة  جردل  في  منه 
ينتصب  حجري  قصر  باب  وعند  بالتماثيل  مكتظة  نافورة  جوانبها  أحد  في  عريضة  ساحة 
تمث�االن لرجلي�ن عاريين،كثي�را م�ا رأتهم�ا في األلبوم�ات الفنية والبطاقات الس�ياحية.. 
 Piazza della الس�احة  بداية  في  الفتة  على  فقرأت  اآلن  هي  أين  لتعرف  رأس�ها  رفعت 
تحمل  تستطيع  تعد  لم  وأنها  االنبهار  بمشاعر  اكتظت  روحها  أن  إلى  انتبهت   .Signoria

الجمال.  من  الدفق  هذا  كل 
العدواني.  غير  لكن  الغامض  واالس�تفزاز  التوتر  من  وبش�يء  خفي.  بضيق  أحس�ت 
لكنها  نفسها..  سألت  خيال..؟  أو  حقيقة  هو  تراه  ما  هل  العجائب..؟  بالد  في  أليس  أهي 
راودتها  الفن..  مدينة  في  وإنما  العجائب  بالد  في  ليست  بأنها  سؤالها  على  نفسها  أجابت 
أمام  لتجلس  الس�احة  قطعت  المحيطة..  واألش�ياء  الناس  تتأمل  وأن  تجلس  أن  في  رغبة 
باح�ة مزين�ة بأق�واس وتض�م مجموعة من التماثيل المختلفة.. أحس�ت بالتوتر الناتج من 
للتماثيل  مش�اهدتها  عند  وتس�ترخي  تس�تمتع  تعد  لم  الرائعة..  التماثيل  لتلك  مش�اهدتها 
تواصل  لم  لذا  األنفاس..  تقطع  والتي  المستفزة  المشاعر  من  بدفق  تشعر  وإنما  المذهلة، 
بتيار  بتوترات أشبه  بدأت تشعر  فقد  بالتدقيق وإنما حاولت استعراضها سريعا،  مشاهدتها 
كهربائ�ي ف�ي صدغيه�ا.. ولك�ي تتخل�ص من هذا التوتر قالت لنفس�ها بأن لديها الوقت 

بالتفصيل.  لمشاهدتها  آخر  وقتًا  ستكرس  لذا  الكافي، 
حينما  أوصالها  في  تسري  برجفة  أحست  األقواس..  تحت  المبنى  دكة  على  جلست 
ألق�ت نظ�رة جانبي�ة إل�ى التمث�ال البرونزي الذي يجس�د مقاتاًل عاري�ًا يحمل رأس امرأة 
ق�د نحره�ا، بينم�ا يرق�د جس�دها الفت�ي تحت قدميه.. قرأت على لوح تحته اس�م الفنان 
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برعبها من مطاردة زوجها  التمثال ذكّرها  أن  Cellini: Perseus. وبرغم  التمثال:   وعنوان 
الذي  التمثال  هذا  بعظمة  انبهارها  تكبت  أن  تستطع  لم  لكنها  العباسي،  قابيل  المغتصب 
ب�دا له�ا وكأن�ه مش�هد ح�ي يجري أمامه�ا. التفتت إلى الجانب األيس�ر فرأت تمثاال من 
المرم�ر عّم�ق م�ن مش�اعر الخ�وف الت�ي انتابتها، إذ كان يجس�د اختط�اف امرأة من قبل 
تقرأ  أن  المسافة  لبعد  تستطع  لم  تحته،  مذعورا  يجلس  الضعيف  زوجها  بينما  فتي  رجل 
دون  أوجاعها  بكل  الحياة  يجسد  أنه  في  الفن  بعظمة  فكرت  النصب.  اسم  أو  الفنان  اسم 

وجعًا. يشكل  أن 
بينما كانت هي مشغولة مع نفسها بأفكارها أقترب منها رجل وسيم، شرقي المالمح، 
أوراق  على  يقبض  لوحا  األخرى  يده  وفي  بحزام  تتدلى  جلدية  حقيبة  كتفيه  على  يحمل 
فس�ألها  ش�يئا،  منه  تفهم  فلم  باإليطالية  يس�ألها  س�معته  اللوح..  أعلى  من  بمقبض  بيض 
في  فألح  بالنفي..  رأس�ها  هزت  تخطيطا..  لها  يرس�م  أن  تريد  كانت  أن  باإلنكليزية  ثانية 

باإلنكليزية: فقالت  سؤالها 
شكرًا..  –

يرس�مها  أن  بإمكانه  كان  إن  فس�ألها  ارتبكت.  يتأملها.  ظل  بل  مكانه  من  يتحرك  لم 
مجان�ًا. ابتس�مت ل�ه وس�ألته لم�اذا، فق�ال لها بأن وجهها جميل بش�كل خاص، ويذكره 
بأن  فضول  راودها  لكن  رسمها  على  موافقتها  تبد  لم  ارتبكت..  بالده..  من  يعرفه  بوجه 
إيفا  الس�يدة  ويعرف  روس�يا  أيكون  وجهها،  يش�به  وجها  فيها  رأى  التي  بالده  عن  تس�أله 
بتروفن�ا تومانوف�ا.. س�ألته، إال أن أجابت�ه أصابته�ا بصدم�ة حينما قال لها إنه من العراق. 

بالعربية: له  فقالت  نفسها  تتمالك  لم 
ع�راقي..؟ أأنت   –

كان�ت ردة فع�ل الرس�ام غي�ر متوقع�ة، إذ جل�س راكع�ا عل�ى ركبتي�ه. ش�حب لونه 
سمعته: بالكاد  مخنوق  بصوت  وتمتم  عينيه،  في  الدمع  وترقرق  شفتاه  وارتعشت 

ع�راقي�ة..؟ أأنِت  وأنِت..؟   –
بينهما، لكنها كانت لحظات  كالهما لم يعرف كم طالت تلك اللحظات من الصمت 
مليئة  لحظات  واألحالم.  الكوابيس  من  هائاًل  تاريخًا  منهما  كل  استعاد  لحظات  خارقة. 
باألم�ل والض�وء والف�رح الخف�ي. إذ أح�س كل منهم�ا ب�أن تل�ك اللحظ�ة منحتهما قوة 
وصالب�ة وثق�ة باألش�ياء المحيط�ة، وقش�عت ضباب الغربة ال�ذي كان يحيط بروحيهما. 
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بنفسه: معرفًا  إليها  كفه  مّد  فجأة،  بصداقة.  لبعضهما  ابتسما 
بوناروتي.. آدم   –

بنفسها: تعرف  وهي  مصافحة  يدها  مدت  ثم  للحظات  الممدوة  كفه  تأملت 
حواء..  –
ماذا..؟  –
حواء..  –

وقال: ابتسم.. 
لطيف.. يا  وحواء..  آدم   –

وقالت: له  ابتسمت  أمامها.  راكعًا  يزال  ال  كان 
انهض..  –

بمرح: لها  يبتسم  وهو  وسألها  واقفا  نهض 
مقيمة..؟ أم  سائحة  أنت  هل   –

سأقيم..؟ كنت  إن  أدري  وال  سائحة..  أنا  حاليًا  أعرف..  ال   –
تحسين  فيها  إقامتك  تطول  فكلما  فلورنسا..  مدينة  السيما  ساحرة..  بالد  إيطاليا   –
منذ  ُترى  يا  لكن  مدار جاذبيتها..  اإلفالت من  يمكنك  إذ ال  بأنك تحت سحرها، 

فلورنسا..؟ في  وأنت  متى 
اليوم.. هذا  فجر  منذ   –

ماذا..؟  –
المدينة.. في  لي  نهار  أول  وهذا  اليوم..  هذا  فجر  وصلت  لك..  أقول  مثلما   –

العجيب! القدر  لهذا  يا  ألتقيك..  هنا  لك  نهار  أول  وفي  ياه...   –
وقالت: ابتسمت 

عراقيًا! ألتقي  هنا  لي  نهار  أول  وفي   –
ال أدري إن كان ق�د بق�ي من�ي ش�يء عراق�ي..؟ فأن�ا هنا قد تطبعت بعادات هذا   –

منهم..  واحد  مثل  وصرت  البلد.. 
عراقية.. تبقى  جذورك  لكن   –

صحيح.. هذا   –
واصل: ثم  لحظة،  صمت 
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للنسيان؟ سماء  في  غيمة  بحر..  فوق  غيمة  مثل  كنُت  لقد  أتدرين..   –
قال:  مما  شيئا  بهدوء  ورددت  ابتسمت 

تنس�ى،  أن  رحمة  رحمة..  النس�يان  يكون  أحيانا  أتدري  للنس�يان..؟  س�ماء  في   –
شاعر..؟ أأنت  هذا..  ما  لكن  ُتنسى..  أن  ورحمة 

وأخطط  الكاريكاتير  أرسم  رسام..  ترين  كما  أنا  الكتابة..  في  محاوالت  لدي  ال..   –
الحقيقية في مرسمي.. في سنواتي األولى هنا كنت  الفنية  أعمالي  الوجوه.. لكن 
أكت�ب الكثي�ر باللغ�ة العربي�ة لكن بمرور الوقت صرت أكت�ب باإليطالية أيضا.. 
في  احترقت  قد  الش�موع  كانت  فقد  نفس�ي..  في  يجول  عما  ألعبر  أحيانا  أكتب 
مس�احات  كل  على  يخيم  فالظالم  ضعيفة..  ذباالت  س�وى  منها  يبق  ولم  داخلي 

أعماقي.. 
أنها  إلى  انتبه  يدري.  أن  دون  حالتها  عن  عّبر  قد  أنه  أحسْت  إذ  كالمه،  على  تعلق  لم 

مفاجئ: فرح  ودفق  حماس  في  فسأل  بتفكيرها،  سرحت 
ما..؟. موعد  لديك  هل   –

لماذا..؟ ال..   –
فيوري..؟ دل  ماريا  سانتا  كاتدرائية  زرت  هل   –

المدينة.. معالم  عن  كتيبًا  اشتريت  لكني  األسماء..  أعرف  ال   –
فلورنسا..؟ في  دليلك  أكون  أن  أتريدين   –

عملك..؟ عن  وماذا   –
لنب�دأ م�ن الم�كان الذي نحن فيه فهو من  لك�ن  قلي�اًل..  عمل�ت  لق�د  ضي�ر..  ال   –
ثلثمئة  أكثر من  الشهيرة.. فهنا حيث نحن اآلن مبنى مضى عليه  ساحات فلورنسا 

فيتشيو(.. (بالزو  للقصر  تابع  وهو  النزي(..  دي  (لوجيا  أو  الشرفة  اسمه  عام 
وأش�ار إل�ى القص�ر الحج�ري. وج�دت ح�واء ذوالنورين نفس�ها تندمج مع ش�رحه 
للم�كان، ث�م تح�رك أمامه�ا نح�و القص�ر ال�ذي كان العديد م�ن الس�ائحين يدخلونه أو 

أمامه.  الصور  يلتقطون 
فسألها: الكاتدرائية.  من  قريبين  وكانا  تعبت،  أنها  إلى  انتبه  ساعتين  من  أكثر  بعد 

كابيتشينو؟ كوب  على  أدعوك  أن  يمكنني  هل   –
ابتس�مت. صمت�ت لحظ�ة.. نظ�رت إلي�ه بتأم�ل وكأنها تزن مع نفس�ها قرارها بقبول 
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قالت: ثم  ال..  أم  دعوته 
مانع.. ال   –

طفولي: بمرح  يقول  وهو  للطريق  وظهره  إليها  وجهه  أمامها..  سار 
عشرين  منذ  إيطاليا  في  أعيش  فأنا  فلورنسا..  زوايا  بكل  سأعرّفك  تقلقي..  ال   –

سنوات.. عشر  منذ  فلورنسا  وفي  عاما.. 
ل�م تعل�ق عل�ى كالم�ه، ألنه كان يتدف�ق بالكالم، لكنها كانت في تلك اللحظة تفكر 
ُترى  يا  إيطاليا منذ عشرين عامًا فمتى  الثالثين.. ولو كان في  يبدو في منتصف  بعمره..إنه 
أنه  ثم  علّي..؟  يكذب  أتراه  معقول..  غير  عشرة..؟  الخامسة  في  أيكون  العراق..؟  غادر 
أن  إيطالي..؟ علي  لقبه  لكن  معنى ذلك..؟ هو عراقي  ما  بوناروتي..  آدم  باسم  نفسه  قدم 
كان  بينما  نفسها  مع  تفكر  كانت  مباشرة.  استلطفته  أني  من  الرغم  على  معه  حذرة  أكون 
يسألها: وهو  صوته  سمعت  فجأة  تسمعه،  تكن  لم  لكنها  اللحظات  تلك  في  يتحدث  هو 

تسكنين..؟ أين   –
الفندق.. في   –
فندق..؟ أي   –

لوكا.. ماتا   –
يقع..؟ أين   –

أبريل..  27 فيا  اسمه  أعتقد  شارع  في   –
ماركو.. سانت  ساحة  من  بالقرب  آها..   –

بالضبط..  –
آنا( سانت  فيا   ) شارع  في  الفندق.  مكان  عن  ببعيد  ليس  بمكان  أعيش  أنا   –

الشرقية،  والشهامة  األريحية  من  لها شيئا  يبدي  أن  فأراد  كيسين،  تحمل  أنها  إلى  انتبه 
لها: فقال 

أحملهما.. دعيني  الكيسين..  لك  أحمل  هل   –
وقالت: قلياًل  ترددت 

ثقيلين.. ليسا  إنهما   –
اللصوص  من  الشامي  آدم  حذرها  فقد  بهما  يهرب  أن  تخاف  كانت  أعماقها  في  لكن 
بادر  أنه  إذ أدركت  الس�ائحين.. لكنها س�رعان ما خجلت من تفكيرها،  الذين يس�تغفلون 
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بدا  بل  لص،  بأنه  توحي  ال  وهيئته  الوس�يمة  مالمحه  أن  كما  الش�رقية،  الش�هامة  باب  من 
تغمرها. وسكينة  بسالم  أحست  حقيقيًا.  فرحًا  بها  فرحان  أنه  لها 

فرعي  بطريق  جانبا  انعطف  لكنه  منه،  جاءت  الذي  الطريق  نفس  في  راجعا  بها  سار 
رحب  فتبعته.  صغير،  ومقهى  مطعم  إلى  دخل  والمقاهي.  المطاعم  وتتوزعه  أنيق،  ضيق، 
ب�ه صاح�ب المقه�ى وتحدث�ا باإليطالي�ة. خمنت أنهما أصدقاء. ش�ربا كوبين كبيرين من 
الكابتشينو. بعد ذلك قادها آدم بوناروتي في أزقة فلورنسا ومعالمها تقوده مشاعر مختلطة 
الواجب  وبمشاعر  النادرة،  وتحفه  الفن  بروائع  تعريفها  في  الصادقة  الرغبة  من  مزيج  هي 

بالده. من  عراقية..  هذا  كل  وفوق  األولى..  النظرة  من  أعجبته  جميلة  امرأة  نحو 
ليست  بأنها  تحس  كانت  تقريبا  الظهيرة  منتصف  عند  الفندق  إلى  يوصلها  كان  حينما 
ليس  وقت  منذ  المدينة  تعرف  وكأنها  المكان  مع  بإلفة  شعرت  بل  المدينة،  هذه  في  غريبة 

فيها. يوما  تكمل  لم  هي  بينما  بالقصير، 
يوضحه  ش�يء  أي  تحتاج  كانت  أن  س�ألها  الفندق  باب  وعند  الفندق.  إلى  أوصلها 
للعاملي�ن ف�ي الفن�دق، فش�كرته على مبادرته وأخبرت�ه بأن العاملين في الفندق يتحدثون 
اإلنكليزي�ة بش�كل جي�د. وقب�ل أن يغادره�ا أتف�ق معها على أن يم�ر عليها في الرابعة أو 
في  طيب  وقت  وقضاء  العش�اء  على  دعوته  لها  وأكد  خارجا..  المس�اء  ليقضيا  الخامس�ة 

الساحرة..  المدينة  هذه 
حي�ن ص�ارت ح�واء ذوالنوري�ن في غرفتها راودها إحس�اس بأنها أخذت تفتقد هذا 
إال  عليه  تتعرف  لم  فهي  لش�عورها..  اس�تغربت  تقابله س�وى س�اعات..  لم  الذي  الرجل 
الي�وم لكنه�ا أحس�ت وكأنه�ا تعرف�ه من�ذ فترة طويلة.. ش�عرت نحوه بألف�ة.. وبرغبة في 
اشترتها.  التي  المالبس  لتجرب  األكياس  تفتح  بدأت  ما  سرعان  أنها  مجددًا..إال  رؤيته 

* * *

تحممت حواء ذوالنورين مرة أخرى. وكانت قد اشترت برنسا قطنيًا فارتدته. جلست 
التي  األخرى  والخدمات  الطعام  قائمة  متصفحة  الفندق  دليل  وأخذت  السرير  حافة  على 
تق�دم. أخ�ذت س�ماعة الهات�ف وضغطت على رقم مطع�م الفندق. اختارت وجبة طعام 
بوناروتي  بآدم  تفكر  نفسها  منها وجدت  الفواكه. وبدون قصد  شهي، وكوكتياًل من عصير 
سعة  إلى  انتبهت  معه.  تجولها  خالل  مشاهداتها  كل  ذاكرتها  في  وتستعرض  أخرى،  مرة 
ثقافت�ه ومعرفت�ه بتاري�خ الف�ن وبتاري�خ كل معلم من معالم هذه المدينة المتحف.. لكنها 
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أعقد  عن  يتحدث  أن  إلى  يميل  هو  إذ  الجدية،  إلى  تفتقر  التي  طريقته  إلى  أيضًا  انتبهت 
األح�داث التاريخي�ة وأش�دها إيالم�ًا بطريق�ة الم�زاح.. مثلما انتبهت إل�ى تواضعه الذي 
مشاعرها..  تناقض  من  استغربت  كما  يفهمه..  ال  لمن  والبالهة  السذاجة  إلى  أقرب  يبدو 
هي  بينما  نفس�ها..  مع  لتختلي  بس�رعة  يذهب  أن  تريده  كانت  الفندق  إلى  وصال  فحينما 
حيث  الجرس،  رنين  سوى  تفكيرها  من  يخرجها  لم  لرؤيته..  وتشتاق  لقاءه..  تنتظر  اآلن 

الطعام.  بصينية  النادل  جاء 
بسهولة.  تغفو  نفسها  ووجدت  السرير  على  تمددت  طعامها.  تناولت  أن  بعد 

* * *

الغرفة  كانت  عينيها  فتحت  الغرفة. حين  رنين هاتف  ذوالنورين على  استيقظت حواء 
غارق�ة ف�ي العتم�ة. نظ�رت إلى س�اعتها اليدوي�ة فعرفت أنها نامت ألكثر من س�اعتين.. 
بأن  نسيت  قد  كانت  أن  يسألها  مرحا  بوناروتي  آدم  صوت  فجاء  الهاتف  سماعة  أخذت 
فلورنس�ا  وعلى  عليه  لكن  ذلك..  تنس  لم  بأنها  تجيبه  وهي  ابتس�مت  تنتظرها.  فلورنس�ا 
بل  وفلورنس�ا  إنه  وقال  فابتس�م  جاهزة.  تكون  كي  س�اعة  نصف  عن  يقل  ال  لما  اإلنتظار 

ساعة. لنصف  سينتظرونها  وإيطاليا 
* * *

لم  اإلستعالمات  مكتب  عند  الضيقة  الفندق  باحة  إلى  ذوالنورين  حواء  وصلت  حين 
تج�د آدم بوناروت�ي. تلفت�ت فل�م تج�د أحدًا. كان الفندق يمتد طويال من الجهة المقابلة 
للمطع�م، حي�ث يتأل�ف م�ن قاع�ات متداخلة.. كل قاع�ة تقود إلى أخرى، بل وكل قاعة 
أن  إال  أرجوانية،  وثالثة  خضراء،  وأخرى  زرقاء  قاعة  هناك  بها.  خاص  وطراز  بلون  تتميز 
الموجودة  النقوش  األلوان لكن  نفسه، يختلف في  الصالونات كان  الجدران لجميع  ورق 

نفسها. هي  عليه 
القاعة  في  لكنها  فنية،  مجلة  يتصحف  بوناروتي  آدم  وجدْت  الثالثة  القاعة  أعماق  في 
ذاتها انتبهت إلى رجل أش�قر وس�يم، يكاد يكون توأم الرجل األش�قر الوس�يم الذي كان 
الرجل  كان  نحوه.  كبير  بإنجذاب  حينها  أحست  والذي  الشام،  فندق  في  الراهب  يناقش 
ذوالنورين  حواء  أحس�ت  والكبيرة.  العريضة  الشاش�ة  ذا  التلفزيون  يش�اهد  أناقته  بكامل 
هو،  يكون  أن  استبعدت  لكنها  بينهما،  الكبير  الشبه  واستغربت  رؤيته،  عند  كبيرة  بدهشة 
التي  الطائرة  في  وال  سافرت  حينما  المطار  في  ال  تره  لم  فهي  ومتى..؟  جاء..؟  كيف  إذ 
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بها.. جاءت 
تجتاح جس�ده.  الكهربائية  الهزة  يش�به  بما  إليها أحس  رأس�ه  بوناروتي  آدم  رفع  حين 

لها: وقال  اإلعجاب  عن  يعبر  صفيرا  أطلق 
توافقين..؟ هل  أرسمك..  أن  من  بد  ال  الجمال.  هذا  ما   –

وقالت: له  ابتسمت 
تنتظرننا.. ففلورنسا  اآلن..  نخرج  أن  علينا  لكن  الضير..   –

تنتظرنا.. فلورنسا  محقة..  وأنت  السيدة..  أيتها  مطاع  أمرك   –
الوس�يم  األش�قر  الرجل  على  نظرة  ألقت  القاعة  تغادر  أن  وقبل  كرس�يه.  عن  نهض 
باللذة  أش�به  لذيذة  رعش�ة  بعدها  أحس�ت  لثوان  نظراتهما  التقت  بتركيز.  إليها  ينظر  فرأته 
تلك  ومن  نفسها،  من  خافت  جسدها.  مسامات  كل  في  وسرت  جسدها  مست  الجنسية 

تتبعها. بنظراته  تحس  كانت  أنها  إال  القاعة  غادرت  أنها  وبرغم  النظرات، 
* * *

كما  فيتش�يو(  (بونتو  جس�ر  بها  وعبر  (أرنو(.  نهر  س�احل  على  طويال  تجوال  قد  كانا 
تج�وال ف�ي س�احة الجمهوري�ة. وأخ�ذ يحدثها عن تاريخ هذه المدين�ة مبينًا لها بأن أهم 
إنها  قائاًل عنها  بعنف وقسوة  فلورنسا  قد تحدث عن  أليجيري(  (دانتي  إيطالي وهو  شاعر 
ووحوش،  لصوص  أهلها  وأن  والبخل،  والكبرياء  بالحسد  مليئة  وإنها  بائسة،  حزينة  غابة 
نساء  اتهم  كما  الشيطان،  مدينة  ُتسمى  بأن  جديرة  فلورنسا  صارت  بحيث  للذهب  وعبيد 
فلورنس�ا بالفجور.. وس�ماها بذئبة (أرنو( وهو اس�م النهر الي يمر بوس�ط المدينة، مثلما 

المريضة.  وبالعنزة  األفعى  بالمدينة  نعتها 
 كانت حواء ذوالنورين تستمع له وفي الوقت نفسه تتخيل عالقتها به وكيف ستتطور. 
واضحة  برغبة  إليها  وينظر  قلبه،  كل  من  معها  يضحك  ووضوحه.  لطيبته،  مطمئنة  كانت 
بأنها  نفسها  معللة  نحوه  اندفاعها  لتكبح  تعود  كانت  لكنها  مواربة،  أو  خجل  دونما  أيضا 

جيدًا. تعرفه  ال 
(أبواب  خلف  جيوفاني  س�انت  س�احة  في  مفتوح  ومطعم  مقهى  في  جلس�ا  وأخيرا 
الف�ردوس المغلق�ة(. وقب�ل أن يطلبا العش�اء احتس�يا دورقا م�ن النبيذ. كانت لديها رغبة 
النبيذ  من  الثاني  الدورق  ومع  قلياًل..  خجلها  من  وتتحرر  قليال،  وتنتعش  تشرب  أن  في 

له: فقالت  تسأله،  أن  في  المفاجئة  وبالجرأة  لخديها،  تصعد  بالحرارة  أحست 
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لي. ذكرته  كما  إيطالي  لقبك  لكن  آدم  اسمك  أعرفك..  أن  أود  آدم..   –
فقال:  تأريخه،  يروي  أن  قرر  وكأنه  ثم  للحظات.  صمت  لها.  ابتسم 

العظيم  الفنان  لقب  إيطالي..  لقب  بوناروتي..إنه  هو  لقبي  محقة..  أنت  نعم..   –
ميكايألنجل�و بوناروت�ي.. لكن�ه أيض�ا لق�ب عائل�ة زوجتي.. أخذت�ه عنها حينما 

تزوجنا..
إراديا: ال  فسألته  ذلك  ذكر  حينما  أعماقها  في  بوخزة  أحست 

متزوج..؟ أنت  هل   –
ماتت  فقد  أرم�ل..  بالعربي�ة..  يق�ال  كم�ا  اآلن  لكنن�ي  متزوج�ًا..  كن�ُت  نع�م..   –

زوجتي..
فقالت: المشاعر،  هذه  من  خجلت  ما  سرعان  لكن  غامضة،  براحة  أحست 

الله.. رحمة  لك..إلى  آسفة  أنا   –
لك.. شكرًا   –

ما.. نوعًا  األمر  تجاوزت  لقد  سنوات..  خمس  منذ  هذا  جرى   –
إيطالية..؟ المرحومة  كانت  هل   –

هاربًا  كنت  روما..  في  عليها  تعرفت  إيطاليا..  في  العريقة  العوائل  ومن  نعم..   –
عاما.. وعشرين  ثالثة  قبل  هربت  العراق..  من 

العراق..؟ غادرت  حينما  عمرك  كان  كم  عاما..؟  وعشرين  ثالثة   –
عامًا عشر  تسعة   –

عاما..؟ وأربعون  إثنان  عمرك  أن  يعني  هذا   –
نعم.  –

الثالثين.. منتصف  في  ظننتتك   –
هرم.. عجوز  أعماقي  في  فأنا  معنوياتي..  من  ترفعين  إنك  جزياًل..  شكرًا   –

سألها: الفارغين..  كأسيهما  إلى  انتبه 
النبيذ..؟ من  آخر  بكأس  رأيك  ما   –

أن  في  فضول  لديها  وكان  قصته،  لها  يروي  أن  يريد  بأنه  أحست  لكنها  قليال،  ترددت 
بمودة: لها  وقال  عاليا،  كأسه  ورفع  وله،  لها  برأسها. صب  فأومأت  عنه كل شيء،  تعرف 

صحتك.. في   –
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صحتك.. في   –
أدركت  لكنها  إليها،  نظر  صغيرة.  برشفة  اكتفت  هي  بينما  كبيرة،  رشفة  هو  وارتشف 
أن نظرات�ه كان�ت أبع�د م�ن وجهه�ا. كان وجهها بالنس�بة إليه بواب�ة إلى عالم الذكريات، 

حكايته: لها  يروي  وبدأ 
الموس�يقى  أكاديمية  في  الموس�يقى  تدرس  وكانت  بوناروتي..  إيفا  اس�مها  كان   –
كبار  فيه  درس  معهد  سيسيليا،  سانتا  القديسة  اسم  تحمل  شهيرة  أكاديمية  بروما، 
باغانيني، مندلسون، برليوز..  أمثال: روسيني،  الموس�يقى  تاريخ  الموس�يقيين في 

إيطاليا.. إلى  وصولي  من  األولى  السنوات  في  ذلك  كان  وغيرهم... 
منذ  إيطاليا  في  وإنك  عامًا،  وعشرين  ثالثة  قبل  العراق  غادرت  إنك  قلت  لكنك   –

األخرى..؟ الثالث  السنوات  خالل  كنت  فأين  عامًا  عشرين 
تركيا.. في   –

تركيا..؟ في   –
من  األولى  السنة  في  كنت  دهوك..  طريق  عن  تركيا  إلى  هربت  تركيا..  في  نعم..   –
بشرف  مسًا  البعض  أعتبرها  نكتة  ألقيت  أن  وحدث  بغداد..  في  الفنون  أكاديمية 
النكتة تذكرت  رئي�س الدول�ة والح�زب والثورة.. وحينما أرادوا أعتقالي بس�بب 

تعرفينه..؟ هل  الفرنسي..  التشيكي  الكاتب  كونديرا،  لميالن  رواية 
من..؟  –

كونديرا.. ميالن   –
ال..  –

أوه.. كات�ب رائ�ع.. ل�دي بع�ض كتب�ه هن�ا باإليطالية و ربم�ا لدي إحدى رواياته   –
بالعربية.. إذا أحببت سأعيرك إياها.. المهم.. تذكرت روايته التي اسمها (المزحة( 
سياسية..  شخصية  من  فيها  يمزح  حبيبته  إلى  بطاقة  يرسل  الذي  الشاب  ذلك  عن 
معسكرات  إلى  ويرسل  الحاكم..  الحزب  في  عضوا  كان  أنه  من  بالرغم  فُيعتقل 

عديدة.. سنوات  اإلعتقال  في  يقضي  المهم  هناك..  الحالة  وتتطور  التأديب.. 
مسكين..  –

من..؟  –
الرواية.. بطل   –
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تقصدينني..  ظننتك   –
أيضًا.. مسكين  أنت   –

نظر إليها نظرات جامدة.. انتبهت هي إلى أنه يتحدث عن نفسه وقصته بنبرة ساخرة، 
يضفي  أن  يحاول  كان  بالنفس..  الثقة  لعدم  إخفاء  أو  النفس  عن  الدفاع  من  نوع  هي  ربما 
عل�ى حكايت�ه المؤلم�ة نوع�ًا من عدم الجدية مخفف�ًا من قيمتها، وكأنه بذلك يحاول أن 
ابتسم هو وقال ساخرًا: يرويها.  التي  الذكريات  الذي عاناه ومرارة  يخفف من كثافة األلم 

مسكين.. بأني  أفكر  أن  أريد  ال  لكني  فعال..  مسكين  أنا  ربما   –
آسفة.. أنا   –

يجول  كان  عما  التعبير  أس�اءت  أو  إليه  أس�اءت  قد  ربما  أنها  من  بالخجل  أحس�ت 
واسترسل  استغرابها،  أثار  مما  فجأة  فيهما  الدمع  ترقرق  بعينين  إليها  هو  نظر  نفسها.  في 

حديثه: في 
بطله  جّرت  قد  كونديرا  مزحة  كانت  فإذا  فهربت..  الرواية  هذه  تذكرت  المهم..   –
ذلك  كان  المقبرة..  إلى  س�تقودني  فمزحتي  الش�اقة..  األش�غال  معس�كرات  إلى 
وموجعة..  طويلة  قصة  س�نوات..إنها  ثالث  بقيت  تركيا  وفي   ..1987 العام  في 
خالل  وحياتي  س�ينمائي..  فيلم  في  يروى  أن  يمكن  ذاته  بحد  تركيا  إلى  هروبي 
أخرى..  قصة  األخرى  المدن  وبعض  اس�تنبول  في  قضيتهما  التي  الس�نوات  هذه 
أم�ا قص�ة هروب�ي م�ن تركيا عبر البحر إلى ش�واطيء اليونان ثم ش�واطئ إيطاليا 
انتاجها!.. عن  هوليود  تعجز  ملحمة  لهوميروس..  األوديسه  تشبه  ملحمة  فتلك 

كان ه�و يتح�دث بينم�ا ه�ي تفك�ر وتحلل األمور خالل ث�وان.. انتبهت إلى أن هذا 
واس�ع،  أدبي  إطالع  ولديه  مثقف  بس�نوات  الحقيقي  عمره  من  أصغر  يبدو  الذي  الرجل 
الخجل حينما س�ألها عن  بش�يء من  أنها ش�عرت  األدبية، حتى  بالش�واهد  مليء  فحديثه 

سألته: شيئًا.  له  تقرأ  لم  الذي  التشيكي  الكاتب 
وحدك..؟ كنت  هل   –

قصة  منهم  لكل  آخرون..  عراقيون  معي  كان  وحدي..  أكن  لم  طبعًا  وحدي..؟   –
توج�ع القل�ب. ربم�ا س�أروي ل�ك تفاصيل ذلك مرة أخ�رى.. المهم.. كنت قد 
ش�اعر  خاصة  س�اعدوني..  الذين  العراقيين  بعض  هناك  كان  روما..  إلى  وصلت 
كان  أنه  من  بالرغم  س�اعدني  الس�امرائي..  آدم  اس�مه  س�نوات  قبل  مات  عراقي 
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لم  حينما  عنده  آواني  الس�احات..  إحدى  في  البرياني  يبيع  بائس�ة..  حياة  يعيش 
أج�د م�أوى.. كان يعي�ش ف�ي غرف�ة هي ليس�ت بغرفة.. وإنما ه�ي الفراغ الذي 
يتش�كل تح�ت ال�درج، س�تره بقطع الكارتون والخش�ب المق�وى فصار المكان 
مواس�م  في  للعمل  أحيانا  معه  أذهب  وكنت  فيه.  نتمدد  بالكاد  كنا  الغرفة.  يش�به 
لس�رقة  المزارع  بعض  على  نس�طو  أحيانا  كنا  كما  الزيتون..  مزارع  في  القطاف.. 
الفواكه التي نبيعها..إلى أن بدأت أرتب وضعي.. حيث طلبت اللجوء السياسي.. 
عشت  وهكذا  للسائحين..  الوجوه  ورسم  للكاريكاتير..  رسامًا  أعمل  أخذت  ثم 
إيفا.. زوجتي.. حدث ذلك بعد سنوات من وصولي.. كنت  إلى أن تعرفت على 
الش�اعر  صديقي  لكن  ما..  نوعا  المادي  وضعي  وتحس�ن  اإليطالية..  أجدت  قد 
مليئًا  حزينا،  يائس�ًا،  بائس�ًا،  مات  طوياًل..  يمهله  لم  عضال  بمرض  مات  مات.. 
بالغض�ب م�ن العراقيي�ن الذي�ن ناصب�وه العداء الختالفه السياس�ي معهم، حيث 
في  أنا  أكن  ولم  األخالقية.  سمعته  وتمس  شخصيًا  تمسه  التي  الشائعات  أطلقوا 
نابولي،  إلى  قصيرة  س�فرة  في  رحلت  قد  كنت  حيث  روما..  في  موجودا  حينها 
بدع�وة م�ن صدي�ق ل�ي اس�مه آدم الغفاري.. الذي ين�زل اآلن في الحبس نتيجة 
جريم�ة قت�ل لي�س ل�ه عالقة بها س�وى أنه صادف أن رس�م القتيل�ة قبل يوم من 

مقتلها.. 
أوف..  –

انطلق�ت صرخ�ة التأف�ف م�ن حواء ذوالنورين ال إراديا تعاطف�ا مع هؤالء العراقيين 
واصل:  ثم  للحظة،  هو  توقف  الضحايا. 

المه�م.. حي�ن ع�دت م�ن نابول�ي كانوا ق�د دفنوه.. زرُت قب�ره الغريب.. بكيت   –
كثي�را عن�د قب�ره.. بكي�ت بكاء س�نوات م�ن القهر واأللم والغرب�ة وغدر األخوة 
باألفكار  يتشدقون  الذين  هؤالء  حاربه  الذي  الشاعر  صديقي  بكيت  واألصدقاء.. 
التقدمي�ة والتحرري�ة الت�ي ص�ارت جزءا من الترف الفكري بالنس�بة إليهم ألنهم 
النظام  مع  باألمس  كانوا  الذين  هؤالء  أو  فن..  تجار  إلى  وتحولوا  أمورهم  رتبوا 
لكنه�م هن�ا تحول�وا إل�ى دعاة اليس�ارية واألفكار الثورية الت�ي يعرفون جيدًا أنها 
والمغايرة..  الجاذبية  بعض  تمنحهم  العكس  على  بل  عليهم،  خطرًا  تشكل  ال  هنا 
أوساط  في  وخصوصًا  أقوياء..  إيطاليا  في  واإلشتراكيين  الشيوعيين  وأن  السيما 
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والفنانين. والمثقفين  الطلبة 
أنه  أعجبها  الذي  لكن  المعنى..  وغامضة  غريبة،  لها  بالنسبة  المفردات  بعض  كانت 

إحراج.. بدون  وجريئا  تحفظ..  بدون  صريحا  كان 
فعلت..؟ وماذا   –

صديقي  من  تعلمت  فلقد  باليتم..  الحقيقية..  بالغربة  شعرت  شيئًا..  أفعل  لم   –
الكثي�ر.. وتهذبت مش�اعري وذائقتي الجمالية..  الكثي�ر.. ق�رأت  الس�امرائي  آدم 
دراس�تي  الس�تكمال  محفزي  وكان  خالله..  من  الكالس�يكية  الموس�يقى  عرفت 
في  الجميلة  وبالمواقف  بالجمال  يحلم  واضحًا،  إنسانًا  كان  الفن..  أكاديمية  في 
يحلم  كان  نفسية..  صراعات  من  عليها  يترتب  وما  تبعاتها،  كل  ويتحمل  الحياة، 
على  وبطولية..  نبيلة  بأعمال  للقيام  الفرصة  تمنحه  كي  استثنائية  بمواقف  يمر  أن 
فهو  وشجاع..  نبيل  إنساني  موقف  عن  عبارة  هي  ذاتها  بحد  حياته  أن  من  الرغم 
االنضمام  رفض  لكنه  الس�لطة،  على  محس�وب  أبى  أم  ش�اء  أنه  أي  س�امرائي.. 
الهجمة  بدأت  وحينما  المتقدمة..  كوادره  من  أقرباؤه  كان  الذي  الحاكم  للحزب 
إلى  العراق  غادر  للنظام،  المعارضة  السياس�ية  القوى  على  الس�بعينات  نهاية  في 
إيطالي�ا.. لك�ن حيات�ه ل�م تكن س�هلة الس�يما بعد أن نفد م�ا كان معه من مال.. 
أهله..  قبل  من  إليه  األموال  تحويل  المتعذر  من  فصار  إيران  مع  الحرب  وبدأت 

عنه..؟  لك  أتحدث  لماذا  أدري  ال 
ووجدت  السامرائي،  آدم  صديقه  عن  بوناروتي  آدم  لحديث  ذوالنورين  حواء  تأثرت 
اإلختالف  مع  ذوالنورين،  آدم  ابنها  صورة  عن  ذاكرتها  في  تنبش  منها  وعي  دون  نفس�ها 

حزينة:  بنبرة  فقالت  واألزمنة،  والمصائر  األقدار  في 
محزنة.. بطريقة  وفقدته  المقرب..  صديقك  ألنه  ربما   –

المرة: الحكمة  من  شيء  فيها  بنبرة  لكن  تأثر  دونما  قال  ثم  للحظات  هو  صمت 
أتدري�ن ي�ا ح�واء.. نحن نتفلس�ف عندم�ا نتحدث عن الموت.. ندعي دائما بأننا   –
نواجهه  عندما  لكننا  الطاغية،  الحقيقة  بهذه  ومقتنعون  لحظة..  كل  في  له  مهيئون 

نخرس؟!
السيما  مجرد..  كموت  كفكرة..  عادي..  كشيء  الموت  عن  نتحدث  نحن  نعم..   –
كلنا  لنا..  به حينما يخطف عزيزًا  لكننا نصطدم  اآلخرين..  يكون هو موت  حينما 
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نق�ول ب�أن الم�وت يرافقن�ا في كل لحظ�ة.. وفي كل مكان.. ونتحدث عن األمر 
يكون  حينما  ذلك  نصدق  ال  لكننا  بالخالق..  نؤمن  مثلما  بها  نؤمن  حقيقة  وكأنه 

به..  ونفاجأ  قريبا،  فعال 
فسألها: قالتها،  جملة  بكل  مفكرًا  إليها،  يستمع  بوناروتي  آدم  كان 

عليك..؟ عزيزًا  إنسانا  فقدت  هل   –
حزينة: بنبرة  فقالت  بالسؤال،  فوجئت 

وزوجي.. ابني  فقدت   –
إلهي! يا   –

يقف  وكأنه  لحظة  صمت  إليها.  يشده  ما  ذلك  في  وجد  لكنه  الكلمة،  هذه  عنه  ندت 
ف�ي فيص�ل بي�ن ط�رق الحديث واألس�ئلة وال يس�تطيع أن يقرر ب�أي إتجاه عليه أن يقود 

لها: فقال  الحديث، 
ألما  أكثر  فوجدتك  عندك،  نفسي  ألواسي  زوجتي؛  موت  عن  أتحدث  أن  أردت   –

مني.. وفقدانا 
مشجعة: بنبرة  له  وقالت  حزينة  مواسية  ابتسامة  له  ابتسمت 

إليك.. أستمع  أنا  تتحدث..  أن  يمكنك   –
أيضًا،  ترفع كأس�ها  أن  إلى  فاضطرت  النبيذ، ورفع كأس�ه،  صب في كأس�يهما بعض 

لها: وقال 
ثانية.. صحتك  في   –

صحتك.. في   –
صمت لحظة. كان يفكر في ما يريد قوله، ويتبين الموضع من الحديث الذي يتوقف 

حديثه: مواصاًل  فقال  عنده، 
الحياة؛  دروب  تقودنا  أين  إلى  يعرف  أحد  ال  مصيره..  يعرف  البش�ر  من  أحد  ال   –
مهما خططنا لها وظننا بأن األمور ستسير كما نشاء ونقرر.. وهكذا.. التقيت ذات 
النصف األول من  بفتاة في  فإذا  ألمانية..  بإيفا.. كنت جالس�ًا أرس�م س�ائحة  يوم 
عينين  ذات  النحول،  إلى  تميل  لكن  الجسد  متناسقة  الشعر،  سوداء  العشرينات، 
تفيض�ان بالح�زن، وكأنه�ا ق�د بكت لتوها، وتحم�ل صندوقا آللة الكمان.. تقف 
كيف  لترى  األلمانية  المرأة  إلى  تنظر  وأن  أرسم  ما  ترى  أن  يمكنها  بحيث  جانبا 
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تنبث�ق الص�ورة م�ن بي�اض ال�ورق.. انتبهت إليها، لكني كن�ت مركزا على المرأة 
الرسم.. بل حتى بعد أن رحلت  انتهيت من  أن  إلى  أمامي.. ظلت واقفة  الجالسة 
السائحة من تخطيطها ظلت واقفة ال تتحرك من مكانها.. وال تقول شيئا.. كانت 
أرس�م  بأني  علقت  الصمت  من  دقائق  وبعد  ما..  بش�خص  أذّكرها  كأني  تتأملني 
بشكل جميل.. فشكرتها وسألتها أن كانت تود أن أرسمها.. لم تبد رغبة في ذلك 
لي حياة كريمة..؟  يوفر  إن كان  الس�احات  في  الرس�م  تس�ألني عن  وإنما أخذت 
بدون  وافقت  قريبة..  حانة  في  نبيذ  كأس  إلى  دعوتها  بيننا..  الحديث  بدأ  وهكذا 
أي تردد.. استغربت ذلك فكثيرا ما ترفض المرأة االستجابة السريعة، فهي تجعل 
تس�تجيب  أن  في  ترغب  كانت  لو  فحتى  جدًا،  معقدة  أمورًا  البس�يطة  األمور  من 
م�ن أعم�اق قلبه�ا، إال أن كبرياءه�ا تمنعها من ذلك.. لكن إيفا بوناروتي وافقت 

األمر.. هذا  تتوقع  كانت  وكأنها  بل  مباشرة، 
لكنها  المرأة،  ممانعة  زيف  على  تعليقه  من  الحرج  ببعض  ذوالنورين  حواء  أحس�ت 

حديثه: فواصل  بشيء،  تتفوه  لم 
السنة  في  بأنها  أخبرتني  لحياتها..  وسريعة  مكثفة  سيرة  لي  وحكت  معا..  ذهبنا   –
األخي�رة م�ن دراس�تها بأكاديمي�ة الموس�يقى الت�ي تحم�ل اس�م القديس�ة س�انتا 
فلورنسا..  في  يعيشون  أهلها  وأن  الشهيرة..  بوناروتي  عائلة  من  وهي  سيسيليا.. 
وهك�ذا امت�دت جلس�تنا وأخذن�ا الحدي�ث، فل�م نحتس كأس نبي�ذ واحدا وإنما 
جيدًا..  المالي  وضعها  كان  أدفع..  أن  رفضت  إذ  كلفتها  هي  وتحملت  قنينتين.. 
لم  معها..  وذهبت  البيتزا  قطع  بعض  فاشترينا  شقتها..  في  الغذاء  إلى  دعتني  ثم 
جميلة  مغامرة  لي  بالنس�بة  األمر  كان  العالقة..  لهذه  تخطيط  أي  ذهني  في  يطرأ 
التي  بوابتي  كان  حياتي..  في  فيصاًل  كان  اللقاء  ذلك  كان  لكن  جميلة..  فتاة  مع 

بالكامل.. اللقاء  ذلك  بعد  حياتي  مسيرة  تغيرت  حيث  آخر،  عالم  إلى  قادتني 
كيف..؟  –

بوناروتي..  آدم  حكاية  مع  حواس�ها  بكامل  منس�جمة  وهي  ذوالنورين  حواء  س�ألت 
لقد  دماغها..  خاليا  إلى  جميلة  نش�وة  وبتصاعد  جس�دها،  في  الخدر  بدبيب  تحس  كان 
اتض�ح له�ا ب�أن لقب�ه ه�و نتيجة تلك المغامرة الت�ي انتهت بالزواج.. لكن ما الذي جرى 
من  الذكريات  يس�تعيد  وكأنه  يتحدث  وبدأ  رأس�ه  خفض  ثم  إليها  هو  نظر  ذلك..  خالل 
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فقال: مطمورة،  بئر  أعماق 
وبينها..  بيني  حدث  ما  هذا  ربما  فهمه..  في  تخطئ  لكنك  ما  إنس�انًا  تحب  قد   –
فهمتها..  أنني  أعتقد  كنت  معها..  تعاطفت  المؤلمة.  حكايتها  وعرفت  أحببتها.. 
أن  يمكننا  وهل  أفهمهما..  لم  الحقيقة  في  فأنا  واهمًا،  كنت  بأني  لي  أتضح  لكن 

اآلخرين..؟ نفهم  حتى  أنفسنا  نفهم 
تقصد..؟ ماذا  جرى..؟  الذي  ما   –

كان  ما  كثيرا  أحالمها..  عالم  في  تعيش  كانت  عصابية..  نفس�يًا.  مشوش�ة  كانت   –
الواقع والخيال يختلط لديها.. ربما نحن جميعًا كذلك.. ال أدري..؟ لقد تعلقت 

أمها.. عشيق  أشبه  كنت  ألني  لحظة؛  أول  منذ  بي 
ذلك؟ عرفَت  كيف  تقول..؟  ماذا   –

ذلك.. لي  قالت  هي   –
روت ل�ي قص�ة عائلته�ا.. والده�ا كان موظف�ا معتب�را ف�ي بن�ك.. وأمه�ا تملك   –
صالون�ا للمالب�س الجاه�زة الغالي�ة.. كانت العائل�ة تبدو مثالية في وضعها.. كل 
واإلحترام  رومانسية.  عالقة  لهما  تبدو  كما  والديها  عالقة  ومرتب..  نظيف  شيء 
بل  تقاليد عمياء..  أو  نابعًا من خوف  أصيل وليس مصطنعًا.. وال  بينهما  المتبادل 
أمه�ا كان�ت تب�دو محافظة في س�لوكها.. وكان أخوه�ا األكبر قد بدأ يتمرد على 
مواقف سياسية  تبني  إلى  أصدقائه جرته  مع  الخارجية  أن عالقاته  ويبدو  العائلة.. 
واطمئنانهما  البرجوازي  هدوءهما  يس�تفز  فكان  الوالدين..  عقلية  مع  تنس�جم  ال 
توترًا  سبب  مما  خاللها..  من  العالم  على  يحكمان  التي  اإلرستقراطية  لتقاليدهما 
في العائلة.. وألول مرة بدأ التوتر بين والديها في كيفية التعامل مع ابنهما.. األب 
متش�ددة  كانت  األم  بينما  عليها،  يوافق  لم  لكنه  أبنه  ألفكار  ما  نوعا  متفهما  كان 
وتجادل األب وتطلب منه أن يكون أكثر حزمًا منه..إلى أن حلت الكارثة.. كانت 
الكارثة..  بدأت  حين  عمرها  من  عش�رة  السادس�ة  في  حينها  المرحومة،  زوجتي 
يوم  وذات  اإلس�بوع..  في  محددة  أيام  في  الكمان  في  دروس�ًا  تأخذ  حينها  كانت 
الزحام..  بس�بب  الوصول  في  تأخر  باألحرى  أو  الموس�يقى..  مدرس  يحضر  لم 
أمها.. حين  أن تمرق على  أدراجها.. وخطرت في ذهنها  تنتظره وإنما عادت  فلم 
بحيث  الخارج  من  الصالون  أمام  التي  المظلة  أمالت  أمها  بأنه  استغربت  وصلت 
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يتع�ذر الدخ�ول إل�ى الصال�ون برغ�م أن الب�اب ل�م يكن مغلقًا لكنه كان إش�ارة 
فهي  المظلة..  رأس�ها ودخلت من تحت  بالدخول.. خفضت هي  الس�ماح  لعدم 
مضت  شاحبا..  المحل  في  الضوء  كان  المحل..  صاحبة  ابنة  وإنما  زبونا  ليست 
وأنات شبقة..  أنينا  األسفل.. سمعت  في  المخزن  إلى  يقود  الذي  الدرج  إلى  هي 
فضولها  ودفعها  ذلك  قاومت  لكنها  أكثر..  المضي  على  قادرة  غير  كأنها  أحست 
الطاولة  على  بهدوء  الموسيقية  اآللة  صندوق  وضعت  يجري..  ما  لتعرف  الهائل 
الجدار..  على  متكئة  أنفاسها  حابسة  النفس،  متوترة  بحذر،  وهبطت  الزجاجية.. 
إلى  نظرتها  في  اإلرستقراطية  المتزنة..  المحافظة..  العفيفة..  أمها  أمها..  فلمحت 
أي  وبعمري..  بالضبط..  يش�بهني  رجل  أمام  ركعت  وقد  أمها  واألش�ياء..  العالم 
الحب  بكلمات  له  تلتقم عضوه في فمها.. وتبربر  أمها.. كانت  أنه كان أصغر من 
يخترقها..  أن  منه  تنورتها وطلبت  هناك ورفعت  أمام كرسي  انحنت  ثم  والشبق.. 
طبعا لم تستطع إيفا أن تتحمل المشهد.. ركضت خارجة.. تناولت آلتها.. وحينما 
انتبها  فلقد  المخزن..  من  الدرج  يصعد  من  هناك  سمعت  المحل  خارج  صارت 

كان..  من  يعرفا  ولم  به..  يلحقا  لم  لكنهما  ما..  شخص  لوجود 
بعرق  الحكاية.. وشعرت  من  الجزء  هذا  عند سماع  بصدمة  ذوالنورين  أحّسْت حواء 
ب�ارد يتجم�ع ف�ي أعل�ى ظهره�ا ويج�ري في خط ضعيف.. لقد كان�ت إيفا بوناروتي قد 
فارق  فيديو اغتصابها.. مع  آدم ذوالنورين حينما رأى  ابنها  واجهت مصيرًا مشابها لمصير 
واالرتباك  التوتر  لكن  تعلق..  لم  المتش�ابهة..  البش�ر  بمصائر  وفكرت  والمكان..  الزمان 
الحكاية..  بقية  لس�ماع  لهفة  وغمرتها  وجهها..  على  ارتس�م  قد  كان  بالخوف  الممزوج 
حينما صمت آدم بافاروتي، وطال صمته قلياًل.. سألته بصوت خافت وكأنها تبتلع ريقها:

أمها..؟ واجهت  هل  ذلك..؟  بعد  جرى  وماذا   –
دروسها،  أهملت  قد  كانت  حيث  النفسي،  العذاب  من  أسبوع  بعد  وإنما  ال..   –
وتمارضت كي ال تجلس معهم على مائدة الطعام،لم تجد سوى أن تخبر أخاها، 
على  تمرده  أسباب  أحد  هو  هذا  وأن  زمان..  منذ  ذلك  يعرف  بأنه  فاجأها  الذي 
أخالقه�م المزيف�ة.. فه�ي محافظ�ة.. ومتزمتة في البيت فق�ط.. وال تبدأ بالطعام 
بينما تخونه مثل كلبة  احترام،  الشكر. وتتحدث مع زوجها بكل  دون قراءة صالة 
أجنبيًا..  باعتباره  السياس�ية  الناحية  من  هي  تحتقره  رجل  آخر..  رجل  مع  ش�بقة 
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تساعده  وكانت  بل  شبقًا..  تتأجج  حينما  عبدته  بأنها  وتعترف  وتصرخ  تئن  لكنها 
وأخرى.. فترة  بين  بالمال 

إرتجف�ت ح�واء ذوالنوري�ن حينما س�معت تلك الكلم�ات التي تحدث بها نقاًل عن 
القاتل،  العباسي،  قابيل  الثاني  زوجها  تحتقر  أنها  كيف  نفسها  وتذكرت  أمه..  بحق  األخ 
لحظات  في  تتوسله  كانت  أنها  وكيف  قلياًل،  يكبره  ربما  بل  ابنها  بعمر  هو  الذي  الوسيم 
الشبق بأن يخترقها بعنف، وأنها ستكون عبدة بين يديه.. ارتجفت، وأحست بتجمع عرق 

حكايته: يواصل  وهو  بوناروتي  آلدم  انتبهت  أذنيها..  شحمة  خلف  بارد 
زوجت�ي حينم�ا س�معت أخاه�ا يع�رف كل ه�ذه التفاصي�ل ع�ن أمها..  ُصدم�ت   –
وأدرك�ت الس�بب ال�ذي دفع�ه إل�ى عال�م المخ�درات.. وحينما س�ألته عن دقة 
بأنه قد اكتشف ذلك ذات مرة حينما كان مارًا مصادفة من هناك  معلوماته أخبرها 
وانتبه  أجنبي..  بأنه  المالمح  واضح  كان  رجاًل  المحل  باب  عند  تودع  أمه  ولمح 
فارتبكْت  لها..  أرس�لها  التي  الطائرة  القبلة  عن  ولإلش�ارة  بينهما..  التي  للنظرات 
الرجل  ليتتبع  الفضول  فأخذه  أحد..  اليراها  كي  مس�رعة  الصالون  ودخلت  هي 
فيتشيو(  (بونته  الجلدية على جسر  الحقائب واألحزمة  يبيع  أنه  األجنبي.. وعرف 
أين  ليعرف  وتتبعه  لساعات..  اليوم  ذلك  انتظره  وقد  ساعة..  قبل  به  مررنا  الذي 
يعيش.. وظل يرصد س�لوكه وس�لوك أمه.. فاكتش�ف أنها تزور عشيقها األجنبي 
ف�ي ي�وم مح�دد، وف�ي س�اعة مح�ددة من أيام األس�بوع.. وأحيانا ي�راه معها في 
بع�ض المطاع�م البعي�دة ع�ن األنظار.. بل وإمعانا في اإلهانة يكون متواجدًا في 
قريبة  مائدة  على  يجلس  حيث  أحيانًا،  األب  مع  إليها  تذهب  التي  المطاعم  بعض 
وتتب�ادل مع�ه النظ�رات الخاص�ة، وربما تلتقي�ه في المرافق لتداعبه أو تقبله بينما 
الفاضلة في سهرة ممتعة.  بأنه يجلس مع زوجته  الرومانسية  يعيش مشاعره  األب 

العاطفية! الروايات  في  حتى  وال  مثالية..  عائلة 
فواصل  لكنها ظلت صامتة  تعلق،  أن  منها  ينتظر  كان  ذوالنورين صامتة..  ظلت حواء 

حديثه: 
كانت المعلومات التي أخبرها بها أخوها صادمة لها.. فانتابتها كآبة سوداء قبضت   –
شيء.. كل  دمر  مدمر..  بإنفجار  إال  منها  تتخلص  أن  تستطع  ولم  روحها..  على 

حصل..؟ ماذا   –
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تنتابه�ا لحظات من الكآب�ة الس�وادوية العميقة.. كانت  كم�ا قل�ت ل�ك.. كان�ت   –
تصح�و أحيان�ا لتج�د نفس�ها كئيب�ة لحد اللعنة.. كان مزيجا م�ن الكآبة والضجر 
والغض�ب الحق�ود.. والالج�دوى... وحدث ذات صباح.. حينما كانوا كعادتهم 
عل�ى مائ�دة الفط�ور.. فقال�ت األم للجميع بأنها ربما س�وف تتأخر.. وكان ذلك 
نظرت  األخ..  رواية  العش�يق حس�ب  لزيارة  المخصص  األس�بوع  اليوم  هو  اليوم 
إل�ى أخيه�ا ال�ذي كان ق�د توغ�ل هابط�ا إل�ى عمق عال�م المخ�درات المظلم.. 
وب�دون مقدم�ات.. وب�كل وقاح�ة قال�ت ألمه�ا.. هل هي تش�عر بجوع جنس�ي 
عش�يقها  مع  المضاجعة  من  إضافية  س�اعات  إلى  تحتاج  بحيث  المعتاد  من  أكثر 
األجنب�ي؟! ل�م تج�ب األم مباش�رة.. توتر الج�و.. ارتبكت األم لثوان.. ُصدمت 
لوقاح�ة أبنته�ا ولإلته�ام المباش�ر والصريح لها.. وأدركت أن ابنتها تعرف ش�يئًا 
أن  لكنها تماسكت وقالت البنتها بغضب مكتوم محاولة  باألجنبي..  عن عالقتها 
تربيتك  في  ننجح  لم  األس�ف  مع  وقحة..  أنت  أكثر:  ال  وقحة  إهانة  األمر  تعتبر 

الناجحة............. التربية  أسباب  من  لك  وفرناه  ما  برغم 
لكن زوجتي لم تس�تطع أن تس�يطر على نفس�ها فاندلقْت بالس�ب والشتم والكلمات 
النابية.. وقالت كل الذي تعرفه عن عالقة أمها باألجنبي بائع الحقائب واألحزمة الجلدية 
تعد  لم  األم...  فيها..إنهارت  إليه  تذهب  التي  األس�بوعية  مواعيدها  وعن  الجس�ر..  على 
تس�تطيع اإلن�كار.. الس�يما وأن األخ ق�د تدخ�ل مؤي�دًا كالم أخت�ه بأن�ه يعرف ذلك منذ 
هذه  في  شيء  كل  هدمْت  أشياء  عن  وكشف  حينها..  ألخته  يقله  لم  ما  أضاف  بل  شهور، 
العائلة التي كانت قبل لحظة من انفجار زوجتي إيفا تبدو وكأنها عائلة مثالية.. فقد كشف 
هذا  صداقة  إلى  سعى  بأنه  أقر  قاضية..إذ  بضربة  وأباه  وأمه  زوجتي  حطمت  أشياء  األبن 
دون  به  اللواط  أثناء  أمه  من  ويسخر  أيضًا..  به  يلوط  األجنبي  هذا  وأن  األجنبي..  الرجل 
التي  السلوقية  بالكلبة  يصفها  إيطالية  عشيقة  عن  له  يحكي  كان  فهو  أمه..  أنها  يعرف  أن 
يعرف  ال  وأنه  عاجز..  زوجها  بأن  أخبرته  وأنها  الش�بق..  من  تفكه  وال  بقضيبه  تتمس�ك 
بل  تشتهيها..  أشياء  معه  تفعل  أن  تستطيع  ال  زوجها  تدين  بحكم  وأنها  يضاجعها..  كيف 
أثناء  المبتذل  البذيء  بالكالم  مغرمة  وهي  المضاجعة..  أثناء  بش�بق  تتكلم  أن  تس�تطيع  ال 
كانت  صدمتها  لكن  الحقيقة..  التفاصيل  من  الكم  هذا  بكل  األم  ُصدمت  المضاجعة..... 
فحين  اإلنكار..  األم  تس�تطع  لم  طبعا  المهينة...  الطريقة  بهذه  منها  األجنبي  س�خرية  من 
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س�ألها ال�زوج إن كان كل م�ا ُيق�ال هن�ا عل�ى المائدة صحيحًا..؟ أومأت برأس�ها موافقة 
ابنه  وباعترافات  المحافظة،  الطاهرة،  زوجته  بخيانة  ُصدم  األب  صحيح......  وتمتمت: 
أنه ليس س�وى أحمق كبير.. أرجواز في س�يرك عائلي مقيت  بالش�ذوذ الجنس�ي.. أدرك 
ومزي�ف.. ول�م يتحم�ل الصدم�ة..إذ تع�رض لجلط�ة قلبية دخل بعدها ف�ي غيبوبة لمدة 

شيء..  كل  وانهار  المزيف..  العالم  هذا  عن  رحل  ثم  أسبوع 
إلهي! يا   –

العائلية..؟ القذارة  هذه  كل  لك  أروي  لماذا  أعرف  ال   –
صم�ت للحظ�ات. ل�م تعل�ق هي ش�يئًا ولم تجرؤ عل�ى أن تطلب منه أكثر مما قال، 

هو: واصل  لحظات  بعد  منه..  قريبة  أنها  أحست  لكنها 
بعد  لكنها  محلها..  باعت  لفترة..  بيته�ا  ف�ي  األم  اعتكف�ت  األب..  م�وت  بع�د   –
ينام  ابنها  أن  تعرف  تكن  لم  صباح..  ذات  عشيقها  باب  طرقت  ذلك  من  شهرين 
يكن  لم  س�رواله..  في  عاريا  إليها  هو  خرج  النوم..  غرفة  في  س�ريره..  في  عاريا 
فوجئ..  زوجها..  موت  بعد  وانقطاعها  الصالون..  بيع  بعد  السيما  مجيئها  يتوقع 
السرير..  في  رجاًل  لترى  النوم  غرفة  إلى  تدخل  أن  يريد  يكن  لم  شقته..  دخلت 
امرأة  األحوال  كل  في  فهي  برؤيتها..  فرحا  كان  لكنه  ابنها..  أنه  يعرف  يكن  ولم 
تريد  أنها  يعني  فهذا  تزوره  حين  أنها  يعرف  وهو  وثرية..  وأنيقة  وناضجة  جميلة 
أن يضاجعه�ا.. قاده�ا إل�ى المطب�خ.. لكنها كانت متلهفة للمضاجعة.. ولم يكن 
الرجل  وأن  الس�يما  معها..  فانس�اق  الموقف..  على  الس�يطرة  يس�تطيع  العش�يق 
الع�اري ف�ي س�ريره ل�م ي�زل نائم�ا بع�د أن أخذ جرع�ة كبيرة م�ن المخدرات.. 
هو  بينما  مستلقية  هي  كانت  الطعام  ببقايا  مليئة  كانت  التي  المطبخ  طاولة  وعلى 
يغلق  أن  يحاول  العش�يق  كان  الش�بق.  من  تصرخ  وكانت  بعنف..  فيها  دخل  قد 
كانت  ش�يء..  كل  توقف  فجأة..  ش�بقًا..  زادتها  العنيفة  حركته  لكن  بكفه..  فمها 
ولم  القلب..  جهة  من  األجنبي  الرجل  ظهر  اخترقت  قد  الكبيرة  المطبخ  س�كينة 
فس�رته  المفاجئ  الرجل  وس�كون  وتصرخ،  تلهث  كانت  ذلك..  األم  تس�توعب 
بأن�ه ق�د انته�ى وق�ذف فيها.. ولم تنتبه إال عندما ش�عرت بح�رارة الدم المتدفق 

المطبخ..  في  عاريا  ابنها  وترى  قلياًل  رأسها  لترفع  عليها  وانهياره  منه 
ن�ّدْت ع�ن ح�واء ذوالنوري�ن صرخ�ة تداركتها بأن تمس�ك فمها بكفه�ا؛ كي ال ينتبه 
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أح�د م�ن رواد الممطع�م ال�ذي ب�دا يكتظ بالناس لردة فعلها. انتبه هو لحركتها.. صمت 
واصل: ثم  لحظة 

في عقول المجرمين بعد لحظات من اقتراف الجريمة..  يجري  الذي  ما  أعرف  ال   –
فلم  أحيانا..  وشيطاني  استثنائي  وبشكل  مضاعف  بشكل  تعمل  أدمغتهم  أن  يبدو 
إلى كالم..إال  بين األم واألبن.. كان كل شيء مفضوحًا وال يحتاج  الحديث  يدر 
مالبس�ه  ارتداء  ابنها  من  طلبت  لذلك  عاهرة؛  كانت  لو  حتى  أّمًا..  تبقى  األم  أن 
بتهمة  واالبن  األم  القبض على  إلقاء  تم  أسبوع  وبعد  ما جرى..  والمغادرة. وهذا 
نايلون وتركه  قتل الرجل األجنبي.. العشيق.. وتقطيعه.. ووضع أشالئه في كيس 
انتشرت  حينما  الكيس  على  عثر  وقد  البعيدة..  القديمة  الجسور  إحدى  زاوية  في 
الجيف�ة.. ويب�دو أن أجه�زة الش�رطة ومكافح�ة الجريمة توصل�ت إليهما بطرقها 
الخاص�ة.. وانه�ارت األم.. واعترف�ت. وكذل�ك االب�ن ال�ذي لم يكن متماس�كا 
من  بعش�ر س�نوات  االبن  بعش�رين س�نة وعلى  األم  أيضا.. وحكم على  فاعترف 

السجن..
وزوجتك..؟   –

معقدة  عالقة  لمثل  طبيعية  النهاية  هذه  أن  اعتقدت  كثيرًا..  تتأثر  لم  أنها  الغريب   –
انتقل�ت من فلورنس�ا التي تحبها كثي�رًا إلى روما لتدرس  كتل�ك.. المه�م.. لق�د 
رجل  مع  عالقتها  بسبب  وسوداويتها  كآبتها  من  تخلصت  أنها  ويبدو  الموسيقى.. 
يكبره�ا ف�ي الس�ن، ي�كاد يكون بعمر والده�ا.. كان يعمل قاضيًا.. وهو باألصل 
أيض�ًا م�ن فلورنس�ا.. عاش�ت مع�ه كعش�يقة..إلى أن ت�م إغتيال�ه م�ن قبل بعض 
التنظيم�ات اإلرهابي�ة اإليطالي�ة.. طبع�ًا بع�د التحقيق معها إث�ر حادثة االغتيال.. 
القاضي.  بإغتيال  شبه  أية  من  وتبرئتها  سراحها..  اطالق  تم  وجيم..  سين  وبين 

ذلك  هي  تذكرْت  المتوفية  زوجته  عن  الحديث  في  يسترسل  بوناروتي  آدم  كان  بينما 
يقول  وهو  لجليسها  وانتبهت  الباب..  عتبة  عند  القاضي  زوجها  اغتيال  في  تم  الذي  اليوم 

لها:
ق�د  كن�ا  روم�ا..  ف�ي  عم�ال  تج�د  ل�م  تخرج�ت..  أن  بع�د  بس�نة..  ذل�ك  بع�د   –
تعارفن�ا وصرن�ا عش�يقين.. نعي�ش معًا في ش�قة كانت هي الت�ي تدفع إيجارها.. 
من  وألنها  إيطالية..  أروكس�ترا  من  أكثر  في  للعمل  طلبات  قدمْت  اس�تأجرناها.. 
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مدينة فلورنسا فقدت وافقت أوركسترا المدينة على قبولها كعازفة كمان.. وهكذا 
انتقلنا إلى فلورنسا.. السيما وان لديها شقة فيها.. أنا كنت قد أنهيت دراستي في 
وليد  الحب هو  ربما ألن عالقتنا كانت حرة..  بعضنا..  كنا نحب  الفن..  أكاديمية 
الحرية.. الحب هو رعاية كل واحد لآلخر واإلهتمام به وبشؤونه وتفضيلها على 
وقدراته  اآلخر  لمواهب  متبادل  إحترام  هو  الحب  اإلهتمام..  ناحية  من  شؤونك 
أو  قيمتها  من  والحط  منها  التقليل  وليس  شخصيًا  مجدًا  باعتبارها  بها  واالفتخار 
وحرارة  بشبق  الحب  نمارس  كنا  يوم..  كل  تتوطد  عالقتنا  كانت  لذلك  إهمالها؛ 

اللذة.. درجات  أقصى  اآلخر  لمنح  يسعى  منا  كل  كان  بل  وجوع.. 
فلورنسا..؟ إلى  انتقلتما  حينما  تزوجتما  هل   –

س�هاًل.. كان برغ�م كل م�ا ج�رى له�ا تري�د ُتعل�م  يك�ن  ل�م  األم�ر  لك�ن  نع�م..   –
أمه�ا وأخاه�ا.. فزارتهم�ا ف�ي الس�جن.. حين عادت من زي�ارة أمها كانت كئيبة 
حلت  التي  الكارثة  سبب  بأنها  الذنب  من  عظيم  بشعور  تحدثني  وأخذت  جدًا.. 
بعائلته�ا.. فم�اذا ل�و صمت�ت ع�ن فض�ح أمه�ا..؟ ألم يكن ذلك هو الس�بب في 
م�وت والده�ا..؟ ولم�اذا كان�ت تحق�د على أمها..؟ ألي�س الدافع كان غيرة من 
أمه�ا ألنه�ا تحص�ل عل�ى كل ش�يء..؟ زوج رائ�ع، مثق�ف، مهي�ب، محب، ذو 
أحيانًا  تش�عر  كانت  وس�يم..!!  عش�يق  لديها  ذلك  جانب  وإلى  اجتماعية،  مكانة 
ب�أن أمه�ا ربم�ا كان�ت محق�ة.. فمن كان يعرف ما ال�ذي كان بين أمها وأبيها..؟ 
األم  لكن  بلقائها  تحظى  كي  زيارتها  عدة  مرات  حاولت  مقابلتها..  رفضت  أمها 
زيادة  جرعة  تناولة  نتيجة  منتحرًا  األخ  مات  أشهر  بعد  رؤيتها..  عدم  على  أصرت 
ميتا  وجدوه  غامضة..  بطريقة  الس�جون  إلى  إدخاله  يتم  كان  الذي  الهيرويين  من 

السجن.  مراحيض  في 
األخ..  بموت  سمعت  حينما  يرتعش  بقلبها  أحست  لماذا  ذوالنورين  حواء  تعرف  ال 

بحزن: تسأله  نفسها  ووجدْت  آدم..  ابنها  من  قريب  أنه  أحست 
تزوجتما..؟ وهل   –

نتزوج.. لم  ليتنا  لكن  نعم..   –
لماذا..؟  –

كيف  يعرف  أن  يريد  كان  وكأنه  للحظة  إليها  نظر  مس�تغربة.  ذوالنورين  حواء  س�ألت 
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لجوابه: تقبلها  سيكون 
التملك.. من  نوع  إلى  وفرح  عطاء  من  الحب  يتحول  الحب..  يقتل  الزواج  ألن   –

دائما.. ليس   –
بلى.. دائما.. وإذا ما حدث عكس ذلك فهذا األمر يحدث نادرا.. المهم.. عندما   –
تعميق  في  سوى  كثيرا  يساعدني  لم  ذلك  لكن  بوناروتي..  اسمها  حملُت  تزوجنا 

وبإيطاليا.. بها  ارتباطي 
في  صبها  بقايا.  س�وى  منه  يبق  لم  الذي  النبيذ  دورق  إلى  نظر  الحديث.  عن  توقف 
عن  أبعدت  القامة..  ممشوق  طويال.  تأملته..  البار..  إلى  متجها  كرسيه  عن  نهض  كأسه. 
فقالت: آخر..  دورقا  وبيده  عودته  ذلك  في  ساعدها  كرجل..  فيه  بالتفكير  التوغل  نفسها 

لي.. يبدو  كما  كثيرا..  تشرب  إنك   –
ويسكي.. وليس  نبيذ..  هذا   –

أو كأسين.  أكثر من كأس  أن تشرب  تتعود  لم  فهي  ترددت هي..  صب في كأسيهما. 
لكنها اآلن تش�رب كأس�ها الرابع.. أحس�ت باإلس�ترخاء وبشيء من الخمول يتسرب إلى 

تسأله: نفسها  وجدت  صدغيها.. 
معها..؟ حياتك  كانْت  وكيف   –

قلياًل.  أخافتها  نظرة  إليها  نظر  النبيذ.  كبيرة من  ارتشف رشفة  وإنما  مباشرة،  لم يجب 
قائال: استرسل  ثم  قلياًل،  رأسه  أحنى  لكنه  غامضة..  رغبة  فيها  نظرة 

ه�ي وج�دت عزاءه�ا ف�ي الموس�يقى.. كانت تحلم بأن تكون عازفة مش�هورة..   –
كانت تتدرب كثيرًا.. لكنها كانت واحدة من عشرين عازفة كمان في األوركسترا.. 
نغمة  شبح..  ظل..  وأنها  مكملة..  آلة  سوى  ليست  الشيء..  بأنها  تشعر  وكانت 
تائه�ة لي�س أكث�ر.. وأن حلمه�ا الموس�يقي العظي�م لم يكن س�وى وهٍم.. كانت 
من  الرغم  على  التدريب..  تكرار  من  بملل  وتحس  عملها..  من  بالضجر  تحس 
أنه�ا تق�وم ب�ه لس�اعات يومي�ا.. كان مرتّبه�ا جيدًا.. لكن المال لم يكن مش�كلة 
تهرب من  كانت  الواقع..  في  نفسها  واثقة من  تكن  لم  أنها  لها.. مشكلتها  بالنسبة 
ضعيفة..  كانت  الواقع  في  الفنية..  وأحالمها  واقعها  بين  تناقضا  تعيش  ماضيها.. 
ال تتكلم كثيرًا.. ومسالمة بشكل بوذي.. لكنها في األحالم كانت قوية وشرسة.. 
وصارت  الغرابة  هذه  ازدادت  وقد  األطوار..  غريبة  كانت  ومتحدية.  ومقتحمة.. 
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لقاء  محاولة  فاشلة  عدة  لمرات  السجن  وزيارة  فلورنسا  إلى  انتقالنا  بعد  واضحة 
اآلخرين  إلعجاب  تكترث  ال  كانت  بل  اآلخرين..  لنقد  تكترث  ال  كانت  أمها.. 
به�ا أيض�ًا.. حت�ى إذا عِلَم�ْت ب�أن هناك في األوركس�ترا من ينف�ر منها فأن ذلك 
ال يؤث�ر فيه�ا.. كان�ت ش�خصية مكتفية بذاته�ا.. ال تحتاج لآلخرين.. ربما كنت 

أعرف.. ال  مخطئًا.. 
مشاعرها..؟ عن  تحدثك  ألم   –

سبب  تعرف  ال  أحيانًا  كانت  لكنها  نفسها..  في  يدور  بما  لي  تبوح  كانت  بلى..   –
إلى  تدعوني  كانت  بوضوح..  نفسها  عن  التعبير  موهبة  تملك  تكن  لم  ضجرها.. 
تخطط  وما  وذهنها  نفس�ها  في  يدور  عما  تحدثني  أن  تريد  ألنها  أحيانًا  الخروج 
كثيرة  أش�ياء  لقول  تس�تعد  كانت  جلوس�نا  يس�بق  الذي  الوقت  ذلك  وطوال  له.. 
فبعد  ش�يء..  كل  يختفي  حتى  لنتحدث  نجلس  أن  ما  لكننا  لها،  بالنس�بة  ومهمة 

تقول.. ما  تجد  وال  الكالم  عن  تتوقف  أربع  أو  جمل  ثالث 
أحس�ت ح�واء ذوالنوري�ن بأنه�ا تع�رف مث�ل ه�ذه الحال�ة الت�ي كانت تم�ر بها إيفا 

فسألته: بوناروتي، 
معها..؟ يحدث  دائما  األمر  هذا  كان  هل   –

تقوم  حفل  أو  موسيقي  عرض  كل  بعد  يتكثف  التوتر  هذا  كان  دائما..  ليس  ال..   –
به األوركس�ترا.. كان وجودها كجزء مكمل غير منظور ضمن أوركس�ترا يس�بب 
وأنها  محترفة..  وعازفة  موهوبة..  بأنها  مؤمنة  أحس�ها  كنُت  وإحباطًا..  آالمًا  لها 
هذه  وكل  متميز..  وحضور  الش�خصية  في  وقوة  فطرية..  بحكمة  تتميز  كإنس�انة 
حلمها  أن  تعرف  كانت  لكنها  الذاتي..  باإلكتفاء  الش�عور  تمنحها  كانت  األش�ياء 
ه�و أن تك�ون عازف�ة األوركس�ترا الرئيس�ية.. ولي�س عازفة في أوركس�ترا ضمن 
ذلك  تحقيق  أن  تعرف  كانت  نفس�ه  الوقت  وفي  لكنها  وعازفة..  عازف  عش�رين 
بالنس�بة لي..  المكش�وفة  ش�به مس�تحيل.. كانت تخاف من نفس�ها ومن رغباتها 
لذل�ك كان�ت ته�رب أحيان�ا من ه�ذه التوترات إلى الجنس.. كانت تريد مني أن 
أضاجعها ونحن في المصعد متجهين إلى شقتنا.. وكانت تكرر معي مشاهد يبدو 
أحيانا  مني  تطلب  ألنها  فهمت..  هكذا  أعرف..  ال  تمارسها..  أمها  رأت  أنها  لي 
أن ننقل بعض األش�ياء القليلة اإلس�تعمال في ش�قتنا إلى مخزن األش�ياء القديمة 
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البارد  الطابق  ذلك  في  وهناك  معي..  تأتي  ثم  للبناية..  أرضي  التحت  الطابق  في 
والعط�ن اله�واء تطل�ب مني أن أضاجعها وهي واقفة.. ملتصقة بالحائط القذر.. 

المكثفة..  اللذة  من  لحظات  تعيش  هناك  بل 
الدماء في جسدها، وبإستيقاظ رغبتها من سباتها،  بتدفق  أحست حواء ذوالنورين   –

رغبتها.. وتقمع  نفسها،  على  تسيطر  أن  حاولت  لكنها 
هذه..؟ حالتها  من  خرجْت  وكيف   –

ل�م تخ�رج ق�ط.. عمله�ا ص�ار نوعا من العذاب.. وبم�رور الوقت، وتراكم هذه   –
على  س�نتين  مرور  وبعد  قوية..  وكآبة  ش�ديد  بإحباط  أصيبت  النفس�ية  التوترات 
عني..  الجس�دي  واالبتعاد  الكاملة..  والعزلة  الصمت..  إلى  تميل  بدأت  زواجنا 
في  المتنفذين  المدراء  أحد  هو  عش�يقًا..  لديها  إن  وقالت  لي  جاءت  يوم  وذات 

الشقة.. في  البقاء  بإمكاني  وأن  معه.  للعيش  ستنتقل  وأنها  األوركسترا.. 
تقول..؟  ماذا  ماذا..؟   –

أن  عليها  من  مع  تعرف  تكن  لم  س�يئًا..  فيلما  ترى  وكأنها  ذوالنورين  حواء  ش�عرت 
تمن�ح تعاطفه�ا.. مع�ه.. معه�ا.. م�ع أمها.. مع أخيه�ا.. مع األب المس�كين..؟..إال أنه 

حكايته: سرد  واصل 
مورافيا..؟ البرتو  اإليطالي  الكاتب  تعرفين  هل   –

(اإلحتقار( اسمها  شهيرة  رواية  له  قرأت  نعم...   –
(اإلحتقار(..؟ رواية  بطلة  مصير  تذكرين  هل  نعم..  نعم..   –

حاول�ت ح�واء ذوالنوري�ن أن تس�تذكر ه�ذه الرواي�ة الت�ي قرأتها منذ أكثر من عش�ر 
الرواية الضخمة  س�نوات، وش�ّدها عنوانها في حينها، فقرأتها بنهم، واس�تغربت كيف أن 
ينه�ي الكات�ب مصي�ر بطلته�ا بأق�ل م�ن صفحة. نع�م تتذكرها اآلن لكن بش�كل ضبابي، 

فقالت:
حادث.. في  ماتت  أنها  أعتقد   –

حادث  في  عش�يقها  مع  ماتت  أيضًا  وزوجتي  عش�يقها..  مع  كانت  بالضبط..   –
الحياة.. في  األمر  جرى  الرواية  في  ومثلما  نابولي..  ساحل  على 

تركها  ألنه  زوجها  تحتقر  كانت  التي  الرواية  بطلة  تحتقرك،كما  تكن  لم  لكنها   –
أتذكر..؟.. كما  عمله..  يضمن  أن  أجل  من  اآلخر  الرجل  لهجمات 
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أعرف  ال  موتها  من  الس�نوات  هذه  كل  وبعد  أنني  حواء،  يا  صدقيني  أدري..  ال   –
أملها  كان  ألنه  أ  الرجل..  ذلك  إلى  وذهبت  عني  تخلت  أجله  من  الذي  السبب 
ال  أن  أرادت  لربما  لألوركس�ترا..؟  مكملة  كمان  كعازفة  وضعها  من  تخرج  بأن 

أعرف. ال  ظاًل..؟  تبقى 
انتبهت إلى أن الجمل األخيرة من الحوار قد أثرت على مزاج آدم بوناروتي؛ فشعرت 
بإنكساره. نظرت إليه فلمحت إرتجافًا تحت عينيه.. كان وكأنه يبكي دون دموع.. وبدون 
ولم  أيضا.  بكفها  هو  فمسك  إنساني..  بتعاطف  ومسكتها  كفه  إلى  كفها  مدت  منها  وعي 

العشاء.  صينية  يحمل  وهو  النادل  وصول  سوى  تلك  حالته  من  الخروج  على  يساعده 
* * *

بعد العشاء شربا النبيذ أيضا. كان الوقت قد اقترب من الحادية عشرة والنصف مساء. 
بعد  من  حزنًا  أقل  هو  كان  الفندق.  إلى  المؤدي  العام  الش�ارع  في  صارا  المطعم.  غادرا 
تشعر  ذوالنورين  حواء  كانت  بينما  عادة.  عليه  هو  مما  مرحًا  وأقل  زوجته..  حكاية  رواية 
أعجبها..  قد  بوناروتي  آدم  أن  تعرف  كانت  فقد  نفس�ها،  مع  رقيق  وس�الم  داخلي  برضى 
تأثيره  للنبيذ  وهي قد أعجبته.. فهو ال يخفي ذلك..إذ حدثها عن رغبته في رسمها.. كان 
الفندق  من  قريبة  مسافة  على  وصارت  أبريل..   27 فيا  الشارع  إلى  وصلت  حين  عليهما.. 

قائلة: لتصافحه  يدها  مدت 
الشارع.. هذا  في  هنا  الفندق  الذهاب..  علي   –

وقال: رغبتها،  مستقرئا  عينيها  أعماق  إليها..إلى  نظر 
أن نشرب القهوة عندي.. دعينا نمِض إلى شقتي.. نشرب شيئًا من القهوة،  بودي   –
بعد  ما  في  أوصلك  ثم  الزيتية..  لوحاتي  ترين  نفس�ه  الوقت  وفي  قلياًل،  لنصحو 

الفندق. إلى 
اخرى.. مرة  إلى  ذلك  دع   –

اآلن..؟ ليس  ولماذا   –
أقبل  بأني  سيئة..  نظرة  عني  تأخذ  أن  أريد  وال  أوالً..  عليك..  أثقل  أن  أريد  ال   –

األولى.. المرة  ومن  بسهولة..  الدعوات 
وقال: لها  ابتسم 

الرابعة.. أو  الثالثة  أو  الثانية  المرة  بعد  الدعوة  تقبلي  أن  ممكن  يعني   –
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وقالت: له  ابتسمت 
بعد.. ما  في  ممكن..  يعني   –

وقال: لها  ابتسم 
طيب يا سيدتي حواء.. اعتبريني قد دعوتك للمرة العاشرة.. وأنك خالل المرات   –
العشر قد رفضت.. وها أنا أدعوك للمرة الحادية عشرة.. فهل تقبلين دعوتي..؟!

وقالت: المرحة،  لحجته  ابتسمت 
مزاح.. إلى  شيء  كل  تحول  أنت   –

كونديرا! ميالن  مزحة  من  أسوأ  هي  وأحيانا  مزحة..  كلها  الحياة   –
موافقة: له  وقالت  لحظة  صمتت 

متعب..؟ أنت  ربما   –
وحدي. أكون  حينما  سأتعب  أنا..   –

وقالت: غامض  بشكل  ابتسمت  للحظات.  صمتت 
فندقي.. إلى  ذلك  بعد  توصلني  وعدتني..  كما   –

اتفقنا..  –
بوناروتي.  آدم  شقة  إلى  متجهين  الشارع  امتداد  على  وسارا 
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22

فرنتـ�صي�صـكــا دا ريــمـيـنــي

بوناروت�ي ح�واء  آدم  اللي�ل. ودع  منتص�ف  بع�د  الواح�دة  قارب�ت  ق�د  اآلن  الس�اعة 
ذوالنوري�ن عن�د ب�اب الفن�دق متمني�ًا له�ا ليلة س�عيدة ونومًا هنيئا؛ فش�كرته هي بدورها 
عل�ى دعوت�ه لقض�اء ه�ذه األمس�ية الممتع�ة. حي�ن دخلت لم يكن ثمة أح�د في مكتب 
األشقر  الرجل  فرأت  اليمنى؛  الجهة  على  القاعات  نحو  نظرة  ألقت  لكنها  اإلستعالمات، 
في  لكن  المدخل،  مقابل  وثير  مقعد  على  يجلس  دمش�ق  في  ش�بيهه  رأت  الذي  الوس�يم 
أعماق الصالة. أحس�ت بقش�عريرة تس�ري في أوصالها.. وتمساح الرغبة المطمور تحت 
كل  كأن  أحس�ت  المصعد.  نحو  خائفة  اس�رعت  المش�عة..  الحمراء  عينه  فتح  قد  الطين 
الطابق  في  أنه  فرأت  األرقام  الئحة  إلى  نظرت  فجأة..  تبخر  قد  ش�ربته  الذي  النبيذ  تأثير 
الباب.  ُفتح  األسفل  إلى  لتسحبه  الزر  فيها على  التي ضغطت  اللحظة  في  لكنها  الخامس، 
األسفل  إلى  هبط  فكيف  الخامس،  الطابق  إلى  يشير  الرقم  أن  رأت  فقد  لذلك،  استغربت 

فجأة..؟! األرضي  الطابق  في  وصار 
قبل أن ُيغلق باب المصعد بالكامل لمحت الرجل األشقر الوسيم يتجه إلى المصعد. 
وصوله.  قبل  بالكامل  أغلق  قد  المصعد  باب  ألن  العزاء  من  بنوع  أحست  لكنها  ارتعبت، 

صاعدًا. المصعد  تحرك 
حي�ن خرج�ت م�ن المصع�د في الطاب�ق الخامس، كان الممر ش�احب الضوء. كان 
الض�وء يترك�ز عن�د ب�اب المصع�د، بينما يبدأ بالش�حوب حتى يصل إلى ما يش�به العتمة 
ف�ي نهاي�ة كل المم�ر م�ن الجهتي�ن، الس�يما ف�ي ه�ذا الوق�ت المتأخر حي�ث الكل نيام 
البطاقة  وأخرجت  غرفتها،  إلى  يقود  الذي  الممر  في  اليسار  نحو  مسرعة  اتجهت  تقريبًا. 
األلكتروني�ة لفت�ح الب�اب، لكنه�ا اثن�اء ذلك، وبينما هي تقبض عل�ى أكرة الباب لتدخل 
رأت  إذ  رعب؛  برعشة  جسدها  فاهتز  الممر؛  من  األخرى  الجهة  نحو  إلتفاتة  منها  حانت 
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األش�قر الوس�يم يق�ف عن�د ب�اب المصعد الذي وصلها صوت انغالق�ه للتو.. كان ينظر 
إليه�ا نظ�رات مليئ�ة ب�كالم غام�ض، نظرات مليئة بالتس�اؤل، والم�ودة، والرغبة، وكأنما 
الباب، ووضعت  تقول لها: ال تخافي.. وفي تلك اللحظة صارت داخل غرفتها، فأغلقت 
البطاق�ة األلكتروني�ة ف�ي موضع عند الب�اب؛ فأضاءت الغرفة بالنور.. أدارت أكرة الباب 

بالكامل. يغلق  كي  الداخل  من 
النافذة. ظلت في  القريب من  الكرس�ي  الس�رير وجلس�ت على  ألقت بحقيبتها على   
بهذا  نفسها  قلبها.. فكرت مع  أنفاسها واعتدال نبض  بانتظام  جلستها صامتة حتى أحست 
كان  الوقت؛كأنه  هذا  مثل  في  الصالة  في  وحده  جلوس�ه  بس�ر  الوس�يم..  األش�قر  الرجل 
فحتى  المصعد؟  إلى  الدخول  يستطع  لم  بينما  الخامس  الطابق  وصل  كيف  ثم  ينتظرها! 
بهذه  الخامس  الطابق  إلى  الوصول  اليستطيع  فهو  صاعدًا؛  السلم  درجات  على  ركض  لو 
س�ألت  المصعد؟!  باب  أمام  صار  فكيف  الممر،  طرف  في  بعيد  الس�ّلم  ان  ثّم  الس�رعة، 
نظراته  أن  هو  الهدوء  من  شيئًا  منحها  ما  منطقية.  إجابة  أية  إيجاد  تستطيع  أن  دون  نفسها 
كان�ت غي�ر عدائي�ة وال مخيف�ة.. عل�ى العك�س كان ينظر إليها بلط�ف؛ مما يوقظ الرغبة 

جسدها!  في 
تفكر  وراحت  انتباهها  مركز  من  الوسيم  األشقر  الرجل  أزاحت  قد  كانت  دقائق  بعد 
ب�آدم بوناروت�ي؛ فمنحه�ا حض�وره ف�ي ذهنها نوعا من االس�ترخاء المحبب.. فكرت مع 
يستغل  ولم  يمسها،  لم  فهو  عرفتهم؛  الذين  الشرقيين  الرجال  بقية  عن  مختلف  أنه  نفسها 
حالة  في  كانت  أنها  علمًا  العارية،  بالصور  المليء  مرس�مه  وفي  الش�قة  في  معه  وجودها 
اس�ترخاء بس�بب كؤوس النبيذ التي عبّتها طوال المس�اء وعنده أيضًا.. فكرت مع نفس�ها 
ل�و أن�ه كان مث�ل بقي�ة الرج�ال؛ لم�ا فّوت مثل هذه الفرصة.. بل لو أنه كان قد بادر؛ لما 
لحد  وحساس  بل  جدًا،  ومرح  التعامل  في  ولطيف  وسيم  فهو  له  اإلستجابة  عن  امتنعت 
الطفول�ة.. وق�د انتبه�ت إلي�ه كيف تأث�ر بحكايتها التي ال تعرف كيف قصتها له بكاملها، 
انتحار  عن  حدثته  حينما  عينيه  في  الدمع  ترقرق  وكيف  رتوش..  دونما  الحقيقي  وبشكل 
الرغم  على  مزور  بجواز  إيطاليا  في  متواجدة  كونها  الحالية  مشكلتها  عن  وحدثته  ابنها.. 
م�ن ع�دم اكتش�اف زيف�ه من قبل ش�رطة المط�ار.. وكيف تعيش اآلن بإس�م إيفا بتروفنا 
تومانوف�ا.. وكي�ف أن�ه أخبره�ا ب�أن عليها إنه�اء هذه الحالة الش�اذة؛ إذ أن أجهزة األمن 
السياس�ي،  اللجوء  طلب  على  تقدم  أن  فاألفضل  وبالتالي  بعد..  ما  في  ذلك  سيكتش�فون 
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الس�اعة  بها خالل  الغداء، حيث س�يمر  عند  يلتقيا  أن  اتفقا  لذا  تفهم كل ش�يء؛  لم  لكنها 
معًا.  كله  اليوم  وسيمضيان  الفندق  إلى  عشرة  الحادية 

النقال؛  للهاتف  إيطاليا  رقما  لها  يشتري  بأن  منه  تطلب  أن  عليها  أن  نفسها  مع  فكرت 
بحي�ث يمكنه�ا أن تتص�ل بصديقته�ا إيف�ا س�ميث في باريس وكذلك آدم الش�امي الذي 
الذي  بوناروتي،  آدم  على  تعرفت  أن  بعد  قلبها  كل  من  ذلك  تود  ال  انها  رغم  ساعدها.. 

الجديدة.. حياتها  في  القوي  بحضوره  تحس  صارت 
بين  ما  اللغات  مختلطة  وش�ابات  ش�باب  أصوات  األفكار  تيار  انس�ياب  عليها  قطع 
اإلنكليزي�ة واأللماني�ة واإليطالي�ة آتي�ة من الش�ارع رغم ان الناف�ذة كانت مغلقة. نهضت 
بب�طء م�ن مكانه�ا وأخ�ذت تنزع ثوبها.. وحمالة النهدين. بقيت في س�روالها الداخلي.. 
ضغطت  عارية.  اللحاف  تحت  دخلت  دماغها..  خاليا  في  يس�ري  لذيذ  بنعاس  ش�عرت 

النوم. في  وغطت  الغرفة.  في  الضوء  فانطفأ  رأسها؛  قرب  زر  على 
* * *

عادته  غير  على  حزينا  كان  شقته.  في  بوناروتي  آدم  كان  الفجر  من  الساعة  تلك  في 
بالحزن  أحس  شقته؛  إلى  ورجع  الفندق  باب  عند  النورين  ذو  حواء  وّدع  فحالما  المرحة؛ 
يتغلغ�ل إل�ى أعم�اق روح�ه والكآب�ة تهيمن على أفكاره. أحس أنه عاد إلى عالم كان قد 
ه�رب من�ه عش�رين عام�ا، ب�ل إنه حين صار في ش�قته أحس قد ضاق�ت عليه، وصارت 
تقريبا.  س�اعة  قبل  فيها  موجودة  هي  كانت  حينما  كذلك  األمر  يكن  لم  وكئيبة.  معتمة.. 
براري مظلمة.. وشوارع معتمة.. ومدن  نحو  بارد، مخيف،  بدفقات من حنين  كان يحس 
هذا  يخاف  إنه  المرعبة..  وكوابيسها  وبؤسها،  وهمومها  أحزانها  على  منطوية  تنام  حزينة، 
الحني�ن.. فبق�در الف�رح ال�ذي حمله لق�اؤه بهذه المرأة الجميلة، إاّل أنها فتحت األبواب 
أم�ام العتم�ة الب�اردة والذكري�ات المخيف�ة.. فهو ال يريد التفكير بتلك البالد، بْل ال يريد 
أفعى  كأنها  وتخش�خش  تتحرك  بدأت  البالد  هذه  عن  ذكرياته  أن  بيد  اس�مها،  تذكر  حتى 

والجافة.  المتساقطة  األشجار  ورق  من  أكوام  تحت  تتحرك 
الهبة  هذه  يخمد  لكي  إنه  بل  النبيذ..  من  كثيرًا  شرب  انه  رغم  بالنعاس  يشعر  يكن  لم 
داخلي  نفسي  بهياج  يحس  كان  جديدة..  نبيذ  قنينة  فتح  المخيف  والحنين  الذكريات  من 
ل�م يعه�ده من�ذ زم�ن طوي�ل.. أخذ يب�ذل جهدا كبيرًا من أجل أن يبتعد بذاكرته عن تلك 

المخيفة..  بتفاصيلها  المظلمة  الفترة 
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ص�ب لنفس�ه كأس�ًا حت�ى م�أله، ثم عبه بدفعتين كبيرتي�ن.. أحس بمرارة وحرقة في 
المفاجئة، وهذا الخوف  الكآبة  معدته.. استلقى على الصوفا.. فكر مع نفسه عن سر هذه 
والتوجس من الذكريات. سأل نفسه: لماذا استعاد بعد لقائه بهذه المرأة الجميلة كل شيء 
عشرين  هنا  يعش  لم  وكأنه  البالد..؟  تلك  في  هناك  هناك.  يزال  ال  وكأنه  واحدة..  دفعة 
كان  بينما  اآلن..؟  البالد  تلك  عن  حدثته  بعراقية  ألتقى  ألنه  ذلك  أيمكن  بكاملها..؟  عامًا 
يظ�ن أن�ه تخل�ص م�ن تل�ك الكوابي�س التي مرت به.. كان يظ�ن أن البالد تخلصت من 
الظل�م والرع�ب والكوابي�س وأنه�ا تح�ررت.. لكن ما روته له ه�ذه المرأة من حكايتها، 

ورعبًا!  لعنة  أشد  لهو  البالد  تلك  في  يجري  وعما 
أع�دَّ لنفس�ه كأس�ًا جدي�دًا كأن�ه تقّص�د أن يثم�ل بس�رعة كي ينام.. عب كأس�ه دفعة 
واح�دة.. ألق�ى نظ�رة عل�ى الموق�د المطف�أ ال�ذي يحيط�ه إطار مرمري جمي�ل هو جزء 
م�ن ديك�ور الصال�ة.. نه�ض م�ن مكان�ه واتجه إليه.. أحس بأن عليه أن يلهي نفس�ه عن 
التفكي�ر بتل�ك الب�الد وكوابيس�ها.. ح�اول أن يق�رأ.. توج�ه إلى الكت�ب المصفوفة فوق 
سريعة..  بنظرة  استعرضها  والعربية..  باإليطالية  كتب  المطفأة..  للمدفأة  المرمري  اإلطار 
تلك  سر  يدرك  يكن  لم  بالعربية..  ما  شيئا  يقرأ  أن  في  غامضة  رغبة  نفسه  في  برقت  فجأة 
الرغبته.. سحب كتابًا برتقالي اللون شبه ممزق، نظر إلى عنوانه وقرأ: (الكوميديا اإللهية، 
كبيرة  رغبة  وبدون  المعارف(..  دار  عثمان/  حس�ن  ترجمة:  إليجييري/  دانتي  الجحيم/ 

األول: النشيد  على  الكتاب  فتح 
" في منتصف طريق حياتنا، وجدُت نفسي في غابة مظلمة، إذ ضللُت سواَء السبيل.

الخوف. لي  ذكراها  يجدد  التي  القاسية،  الكثيفة  الموحشة  الغابة  هذه  أصعب  ما  آه، 
.......................................................................

وكمـن خـرج الهـث األنفـاس من البحر إلى الشـاطئ، فيلتفُت إلـى المياه الرهيبة، 
ويتأمل،

بالفرار،  الئذًة  تزال  ال  وكانت  الوراء  إلى  روحي  التفتت  هكذا 
" حيا  إنسانًا  أبدًا  يدْع  لم  الذي  الطريق  في  ُتحملق  لكي 

الصوفا.  على  ثانية  ليجلس  عاد  موضعه.  إلى  إرادية  ال  بحركة  وأعاده  الكتاب.  أغلق 
الكتاب  فتح  حينما  لماذا  مصادفة..؟  هذا  أحدث  نفس�ه:  س�أل  اآلن.  قرأ  بما  يفكر  أخذ 
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هنا  موضعه  في  موجود  الكتاب  فهذا  بالذات..؟!  األبيات  وتلك  الصفحة،  تلك  واجهته 
في  قرأه  السامرائي،  آدم  الراحل  الشاعر  صديقه  من  هدية  كان  عامًا،  عشرين  من  أكثر  منذ 
بحيث  الليلة  جرى  الذي  فما  بتاتًا؛  السنوات  تلك  منذ  ليتناوله  يده  يمد  ولم  الحين،  ذلك 
األس�ئلة  في  توغل  اآلن..؟..  نفس�ه  في  يجول  عما  تعبر  التي  األبيات  تلك  ويقرأ  يفتحه، 
بتلك  عالقته  قطع  لقد  المرأة..؟  بهذه  اللقاء  في  س�ر  أهناك  يس�ألها:  نفس�ه  ووجد  أكثر، 
المنطق�ة وم�ا يأت�ي منه�ا من�ذ الموت الفاجع لصديقة آدم الس�امرائي وانغماره في الحياة 
اإليطالي�ة، الس�يما بع�د زواج�ه من إيفا بوناروتي.. لقد توغ�ل بعيدًا في الحياة اإليطالية 
حت�ى ص�ار لعم�ق توغل�ه ف�ي الثقاف�ة اإليطالية، وإجادته للغتها؛ يعتقد نفس�ه قد ُولد من 
جدي�د، وص�ار إنس�انًا آخ�ر.. فم�ا الذي جرى اآلن..؟ أتبخ�َر كل ذلك فجأة..؟ إنه يجد 
عش�رين  منذ  منها  هرب  التي  وكوابيس�ه  حياته  مواجهة  في  وحيدًا  اآلن  ش�قته  في  نفس�ه 

إيطاليا!  وصل  حينما  عاما 
األفكار كانت  المطفأ، لكن  الموقد  أعماق  إلى  تتجه  نظراته  الصوفا.  ظل جالسًا على 
ال  بأن  نفسه  مع  قرر  فشيئًا..  شيئًا  فيه  تأثيره  يتضح  أخذ  الذي  النبيذ  خدر  دبيب  مع  تسري 
أ يس�تطيع ذلك..؟ ثم لماذا ش�دته  الكوابيس.. لكن  يدع روحه تنش�غل بهذا الحش�د من 
هذه المرأة منذ النظرة األولى..؟ نعم أنه يعرف لماذا شّدته؛ فهي امرأة تذكره بذلك النوع 
الفنانين  ولوحات  الروايات  في  إاّل  تصادفهن  ال  نساء  النادرات..  المتميزات..  النساء  من 
الكالس�يكيين.. ه�ي ام�رأة م�ن طراز خاص.. متعددة الوج�وه واألدوار في الحياة؛ فهي 
مضاجعتها  في  يراها  رجل  أي  يفكر  بحيث  خفيًا؛  شبقًا  الرجل  عند  توقظ  ومثيرة  جميلة 
متزنة،  شخصية  هي  نفسه  الوقت  في  لكن  أمامه،  عارية  بتخيلها  يستمر  أو  نظرة،  أول  منذ 
تب�دو قوي�ة وذات حض�ور رومانس�ي محب�ب، وتفي�ض حنانا كأم أو أخ�ت، وما أن تبدأ 
نوعا  عليها  يضفي  مما  طيبة،  وتفيض  وتلقائية،  دافئة  شخصية  عن  تتكشف  حتى  بالكالم؛ 
الشفيف.  األسى  ويثير  الروح،  في  العافية  يبعث  رؤيتها  إن مجرد  والطهرانية،  القداسة  من 
وقف  الموسيقى.  جهاز  إلى  متوجها  نهض  جلسته..  في  طوياًل  اإلستقرار  يستطع  لم   
أمره  حسم  وأخيرا  المدمجة..  الموسيقية  األقراص  من  الكبير  العدد  أمام  حائرًا  لحظات 
(جحيم(  من  المستمدة  ولقطعته  لجايكوفسكي  صورة  يحمل  مدمج  قرص  إلى  يده  ومد 
دانت�ي أليغيي�ري،، وه�ي بعن�وان (فرنتشيس�كا دا ريمين�ي(.. وض�ع الق�رص في موضعه 
الرقيقة  الموسيقى  انسابت  إلى الصوفا مستقليا عليها بكامل جسده..  الجهاز وعاد  وشغل 
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الغرفة. أرجاء  في  والمتوترة 
في  تفكيره  مع  اندمجت  إذ  كعادته؛  الموسيقى  على  يركز  أن  بوناروتي  آدم  يستطع  لم 
عالقته بحواء ذوالنورين لوقت طويل، إلى أن بدأت تباشير الفجر.. وكان للموسيقى.. و 
للنبيذ تأثيرهما الواضح.. شيئا فشيئا هدأت نفسه، وتالشت مخاوفه، وانزاحت كوابيسه.. 
بل وصل إلى قرار مع نفس�ه بأن يس�اعدها في حل مش�اكلها بكل إخالص.. س�أل نفس�ه 
لها توصيفًا.. هل هي صديقة  أن يجد  يستطع  فلم  بها؛  الشخصية  لحظة عن طبيعة عالقته 
أم مش�روع عش�يقة؟ ابتس�م من خاطرة أن يتخذها عش�يقة.. لكن كيف..؟. اس�ترخى مع 

وعميق. هادئ  نوم  في  غط  كيف  يعرف  وال  فشيئا..  شيئا  الخواطر  هذه 
* * *

التي  نفسها  الطاولة  على  تجلس  ذوالنورين  حواء  كانت  بينما  الثاني،  اليوم  صباح  في 
الوس�يم يجلس  األش�قر  الرجل  أن  إلى  انتبهت  فطورها،  لتتناول  باألمس  جلس�ت حولها 
عل�ى الطاول�ة المقابل�ة له�ا عن�د الناف�ذة المطلة على الش�ارع. كان ينظر إليها ويبتس�م.. 
وكأن�ه يعرفه�ا ويح�اول أن يذّكره�ا بنفس�ه. ارتبكت. أنهت فطورها بس�رعة غير اعتيادية 

المطعم.  من  خارجة  ونهضت 
بدمش�ق..؟  (الش�ام(  فندق  في  كان  الذي  نفس�ه  الش�خص  هو  يكون  أن  يمكن  كيف 
ه�ذا مس�تحيل، لكن�ه يش�بهه إل�ى ح�د التطاب�ق..! فك�رت مع نفس�ها بقل�ق. نظرت إلى 
الس�اعة الجدارية في مكتب اإلس�تقبال؛ فرأت أنها تجاوزت العاش�رة بخمس دقائق..إذًا 
رأت  المطعم؛  جهة  إلى  التفتت  حين  تقريبا..  س�اعة  لمدة  بوناروتي  آدم  تنتظر  أن  عليها 
الباب ويمكن رؤيته  مبتس�مًا، حيث كان يجلس قرب  إليها  ينظر  الوس�يم  الرجل األش�قر 
عامل  قام  اللحظة  تلك  في  ابتس�امته.  على  ترد  أن  تس�تطع  لم  المطعم..  نحو  ينظر  لمن 
الذين  سوى  يبق  ولم  انتهت،  قد  الفطور  فترة  إلن  المطعم؛  باب  بإغالق  الهندي  المطعم 

فطورهم.  من  ينتهوا  لم 
خرجت إلى الشارع. توجهت إلى جهة اليسار. انتبهت إلى هذا العدد من الصيدليات، 
الشارع. وصلت  أربع صيدليات على جانبي  هناك  كانت  متر  مائة  تزيد عن  مسافة ال  ففي 
وتماثيل  نصب  تتوس�طه  الش�ارع  جانبي  على  بارك  أمامها  امتد  حيث  الطريق  تقاطع  إلى 

باسمهم. الشارع  سمي  الذين  أبريل  من  والعشرين  السابع  انتفاضة  ألبطال 
الساعة  هذه  تقضي  أن  نفسها  مع  قررت  المفتوح.  البارك  في  وصارت  الشارع  عبرت 
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م�ن الوق�ت متجّول�ة ف�ي الب�ارك؛ لتتعرف على أصح�اب النصب والتماثي�ل. في الجهة 
الجنوبي�ة م�ن الب�ارك لمح�ت امرأة ش�ابة تق�ود كلبا. ركض الكل�ب أمامها ورفع إحدى 
نفس�ها..  مع  ابتس�مت  للزهور.  مخصص  مربع  حافة  عند  وردة  على  يتبول  وأخذ  قوائمه 

أيضا. لها  ابتسمت  اإليطالية  المرأة  وردة..  على  يبول  كلب  تفسه:  بالمشهد  فكرت 
من  الجانب  يتوس�ط  الذي  التمثال  من  تقدمت  البارك  في  دورة  ش�به  أكملت  حينما 
خالل  من  صاحبه  على  تتعرف  أن  أرادت  نصفين.  إلى  العام  الش�ارع  يش�قه  الذي  البارك 
وفتاة  بشاب  فوجئت  لكنها  قاعدته،  على  نحاسية  قطعة  على  المكتوبة  المعلومات  قراءة 
يده  بينما  ش�فتيها  ويلتهم  بعنف  يضمها  وهو  التمثال،  من  بالقرب  مصطبة  على  يجلس�ان 
الجانب  إلى  بين فخذيها. تحرجت وتراجعت، ثم استدارت  إلى ما  تعبث بصدرها وتنزل 
لكنها  اآلخر..  الجانب  إلى  فعبرت  الخضراء؛  اإلشارة  إضاءة  انتظرت  الشارع.  من  اآلخر 
أنهم  خمنت  األجانب،  من  مجموعة  فرأت  النصب  ترى  لكي  الوسط  إلى  توجهت  حينما 
واضح،  بش�بق  إليها  ينظر  بعضهم  أخذ  قاعدته..  عند  يجلس�ون  الس�ودان،  أو  أثيوبيا  من 
فاجتازتهم. وظلت تدور في هذا الجانب من البارك. رأت فتاتين أوربيتين تقّبالن بعضهما 
تقع تحت ظالل ش�جرة  فارغة  ابتعدت. لمحت مصطبة  بالتقزز.  بش�بق واضح. ش�عرت 

وجلست.  هناك.  إلى  فذهبت  البارك،  طرف  في 
األوراق،  تتبعت حركة األغصان  تتأمل األشجار، وظاللها.  نهارا مشمسًا. ظلت  كان 
وم�ا نت�ج عنه�ا م�ن تح�رك للظ�الل. بقيت تتابع تح�والت الظل وحركته لفت�رة، إلى أن 
حامل  امرأة  إلى  انتبهت  بالحركة.  يضج  كان  الذي  الش�ارع  إلى  نظرت  بالملل.  ش�عرت 
أن  المرأة  هذه  استطاعت  متى  نفسها،  وسألت  استغربت  صغير..  طفل  عربة  أمامها  تدفع 
موجود  ما  حّركت  ثم  توقفت  المرأة  لكن  رضيع..  طفل  لديها  دام  ما  السرعة  بهذه  تحمل 
ال  أنها  إلى  انتبهت  طفاًل.  وليس  داخلها  معينة  حاجات  تضع  أنها  فاتضح  العربة،  داخل 
تفكر بأي ش�يء.. اس�تغربت من نفس�ها. جالت بنظرها في الحديقة الكبيرة.. واس�تقرت 
نظرته�ا عل�ى نفس�ها وعل�ى الدرب الضيق، الذي يمت�د قرب قرب المكان الذي تجلس 

بذاته.  المكتفي  للرضى  أقرب  سكون  عليها..  يهيمن  مطلق  شبه  بسكون  أحست  فيه.. 
نفسها: تسأل  نفسها  وجدت  لذيذة..  غفوة  من  استيقظت  وكأنها  فجأة، 

هذه  في  هنا  أس�تقر  هل  وأين..؟  س�أعيش..؟  كيف  إيطاليا..؟  في  هنا  أنا  أفعل  ماذا   
الروسي..؟  اسمي  من  سأتخلص  كيف  المدينة..؟  وهذه  البالد 
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وتفهم  كمشاركة  كواجب..  بمساعدتها  يقوم  وكأنه  يبدو  الذي  اإليطالي  اآلدم  وهذا 
الوس�يم..؟  األش�قر  الرجل  ثم من هذا  به..؟  البش�ري.. كيف س�تكون عالقتها  للضعف 

يطاردها..؟  وكأنه  يتابعها  لماذا  رؤيته..؟  عند  فيها  تتقد  بالرغبة  تحس  لماذا 
قررت  اليوم..؟ هكذا  تحدثهما  أن  إيفا سميث.. البد  الشامي وصديقتها  آدم  تذكرت 
يمرق  كان  يجري  ما  فأن  أمامها،  يجري  لما  تأبه  ولم  أفكارها  في  غارقة  كانت  نفسها.  مع 

يخاطبها: صوت  إلى  انتبهت  فجأة  لها.  معنى  ال  باهتة  كظالل 
بونجورنو..  –

نظرت  الخشبية.  المصطبة  على  جانبها  إلى  تجلس  ايطالية عجوز  امرأة  فرأت  التفتت 
باإلنكليزية  للعجوز  فقالت  شيئا.  هي  تفهم  لم  باإليطالية.  تتحدث  وأخذت  إليها  العجوز 
بأنه�ا ال تتكل�م اإليطالي�ة وال تفه�م م�ا تقول�ه له�ا، إال أن العج�وز ظل�ت تتحدث معها 
تجيبها..  ال  ذوالنورين  حواء  أن  إلى  انتبهت  ولما  فاعلة.  وبمش�اركة  وبس�رعة،  باإليطالية 

بالحديث.. استمرت  ثم  تتأملها،  وهي  للحظات  صمتت 
ظل�ت العج�وز تتح�دث باإليطالية لفترة طويل�ة بينما بقيت حواء ذوالنورين صامتة. 
فك�رت م�ع نفس�ها ربم�ا أن العج�وز غير طبيعية، لكن األم�ر لم يكن كذلك.. فبعد فترة 
ج�اءت ام�رأة ف�ي الخمس�ين م�ن عمرها.. ألقت التحية عليهما، ث�م أخذت تتحدث مع 
العج�وز باإليطالي�ة وجلس�ت جنبه�ا. تحرك�ت ح�واء ذوالنوري�ن قلي�اًل.. التف�ت المرأة 
الخمس�ينية نحوه�ا وأخ�ذت تحدثه�ا باإليطالي�ة أيض�ًا.. فقال�ت له�ا باإلنكليزية بأنها ال 
التفت  التي  العجوز  وأخبرت  الخمسينية  المرأة  ابتسمت  تفهمها..  وال  اإليطالية  تتحدث 
إل�ى ح�واء ذوالنوري�ن وأخذت تتحدث معها مبتس�مة باإليطالية أيضا.. ابتس�مت المرأة 
النورين  ذو  أمام حواء  يكن  لم  باإليطالية..  أيضا ورش�قتها بجمل س�ريعة  لها  الخمس�ينية 
س�وى أن تبتس�م لهم�ا، وتفك�ر م�ع نفس�ها ع�ن غرابة هذا الش�عب الذي يتح�دث كثيرًا 
وس�ريعًا.. لكن�ه يبق�ى ودودًا وطيب�ًا. ولك�ي ال تح�رج نفس�ها كثيرًا نهض�ت من مكانها، 

واحد: بصوت  فصاحتا  بالتحية..  برأسها  لهما  أومأت 
تشاو  –

لهما: فقالت  الكلمة.  هذه  تعرف  هي 
تشاو..  –

حي�ن وصل�ت إل�ى مقرب�ة م�ن مدخل الفندق لمحت آدم بوناروتي مقباًل، فأحس�ت 
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إن  نفس�ها  س�ألت  تتقلص  بينهما  الخطوات  كانت  وبينما  تغمرها..  وحب  فرح  بمش�اعر 
بل  رؤيته..؟  عند  الفرح  هذا  كل  فرحت  أنها  معنى  ما  وإاّل  حبه..؟  في  وقعت  قد  كانت 

وتحتضنه..  تجرؤ  لو  تمنت 
* * *

أو  ما  رسامًا  حتى  أو  زوجتك  تمتدح  حين  فأنت  اهتمامك..  يثير  شيء  ال  أنه  -أظن 
أحد  على  تقس�و  وحينما  تمتدحه،  من  تحب  ال  أحس�ك  بطريقة  تمتدحه  فأنك  ما  ش�اعرًا 
لديك  واالنتقاد  المديح  وكأن  تنتقده..  من  تكره  ال  أنك  طريقتك  من  أحس  وتنتقده  منهم 
س�واء..!! أن�ت ال تكت�رث ب�أي منه�م.. بل أحس�ك ال تكترث حتى بنفس�ك.. وفنك.. 
هل  لماذا..؟  تألم..  أو  لذة  دونما  حياتك  بيوميات  تقوم  إنك  بل  ومستقبلك..  وحياتك.. 

ذلك..؟  في  محقة  أنا 
لماذا..!  أعرف  ال  فأنا  كذلك  األمر  كان  لو  وحتى  ال..  أم  محقة  كنِت  إن  أعرف  -ال 
لكنن�ي يمك�ن أن أوض�ح ل�ك األم�ر بش�كل تقريب�ي.. أحيانا يحدث أننا نفقد إحساس�نا 
و  نفقدها..  أن  بعد  إاّل  لذلك  ننتبه  وال  عليها..  العتيادنا  ربما  الحياة..  وبتدفق  بالس�عادة 
بع�د ف�وات األوان.. وإذا كان الم�رء مم�ن ال يندم�ون عل�ى ش�يء فهذا يعني أنه يواصل 

كاألبدية.. ومضجرًا  خاويًا  وربما  وغامضا..  ساكنا..  سيظل  مكترث..  غير  حياته 
كاألبدية..؟! ومضجرًا  خاويًا   –

كاألبدية.. ومضجرًا  خاويًا   –
كان�ت ح�واء ذوالنوري�ن تنظ�ر إليه بش�وق ولهفة مش�وبة بأس�ى.. وكان�ت في ذلك 
بعيدة  تتكرر  معه  لقاءاتها  وكانت  فلورنسا.  إلى  وصولها  على  أيام  ثالثة  مرت  قد  الصباح 
ع�ن أي وع�د أو خط�ة.. لك�ن ه�ذه اللقاءات المتكررة يوميًا قد عّمقت عالقتهما بطريقة 

كليهما. على  سهاًل  ليس  بعضهما  عن  فراقهما  صار 
ويتبرم  حادة،  كآبة  إلى  أحيانا  يستسلم  بوناروتي  آدم  ان  إلى  انتبهت  األيام  هذه  خالل 
الس�يما  الضجر..  على  ويبعث  ومتبرم  كئيب  أنه  إلى  أحيانا  لنفس�ه  ينتبه  لكنه  طفل،  مثل 
للموس�يقى  مدمجة  أقراص  بوضع  تلك  حالته  على  فيغطي  الش�قة،  في  معه  تكون  حينما 

شديد.  بتركيز  للموسيقى  وينصت  الجهاز،  في 
وغير  غامضة  أجوبة  إعطاءها  ويتعمد  منها،  يتهرب  كآبته،  سر  عن  تسأله  حينما  كانت 

فهمها.  عدم  والتبدي  تصمت  فكانت  جيدًا،  تفهمها  ال  محددة، 
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لكنه�ا الي�وم، وف�ي ش�قته بع�د أن ذهب�ا إليها، واجهته بما تفكر فيه حول ش�خصيته. 
يقول  بأنه حين  نفس�ه  الوقت  في  أش�ياء غامضة، وأحس�ت  أعماقه  أنه يخفي في  أحس�ت 
له�ا بأن�ه ال يع�رف فه�و ص�ادق ف�ي عدم معرفت�ه. كان هو يخ�اف أن يفقدها، بغموضه، 
وأن  منها  قريبا  يكون  أن  مخلصًا  يود  لكن  نفس�ه،  أعماق  في  عليها  يطبق  التي  وبأس�راره 
بعد  ش�قته  في  يجلس�ان  وهما  اآلن،  نفس�ه  وجد  لذلك  أعماقه،  من  قريبة  وتكون  تفهمه 

صادق: بصوت  لها  فقال  أسراره،  بعض  عن  األستار  لكشف  يندفع  الفطور.. 
-ه�ل رأي�ِت ذل�ك الن�وع م�ن الفئ�ران التي توضع ف�ي األقفاص الدائري�ة المدرجة 
والمتحركة.؟حي�ث يرك�ض الف�أر في�دور القفص الدائري، لك�ن الفأر برغم حركته على 
رأيت  هل  مكان..  إلى  يصل  أن  دون  ويركض  يركض  فهو  مكانه،  في  يبقى  الدوار  الدرج 

ذلك..؟
له: فقالت  ذلك،  من  قصده  تفهم  أن  دون  إليه  نظرت 

هنا  الحيوانات..  تبيع  التي  المحالت  بعص  واجهات  في  ذلك..  رأيت  نعم..   –
المحالت.. أحد  في  ذلك  رأيت  أمس 

وقال: وجهها  عن  عينيه  يبعد  أن  دون  بتركيز  عينيها  إلى  نظر 
أنا..  هو  الفأر  ذلك   –

أنت..؟!  –
أنا.. نعم..   –

ف��أر..؟! أأن��ت  أنت..؟   –
قال�ت ذل�ك متعجب�ة م�ن محاولت�ه إهانة نفس�ه، إال أنه ش�عر براحة وه�و يعري ذاته 

حيوية:  أكثر  بنبرة  فواصل  أمامها، 
-ال أري�د أن أك�ون بط�اًل.. ب�ل وال أري�د أن أك�ون مثل بطل روائي هارب من رواية 
درامي�ة مليئ�ة بالحك�م الفلس�فية.. ال أري�د أن أجل�د نفس�ي كم�ا يفعل بع�ص المتدينين 
بحريتي  أشعر  ولكي  حرًا..  أعيش  أن  أريد  ببساطة  لكني  األديان..  بعض  في  المتعصبين 
فيه، وال  مبالغ  بشكل  الساحر  أتحمس لجمالها  األشياء كما هي.. ال  أتقبل  فأني  الداخلية 
كثيرًا  لذلك  صحيح..  بشكل  ذلك  تقويم  من  تبعدني  بطريقة  المرعبة  بشاعتها  من  أشمئز 
م�ا أعي�ش تح�ت وط�أة وضوح ال يرحمني.. بل يمأل روحي بالكآبة والحزن.. وبعذاب 
مظلم. كهف  من  الخروج  بعد  العين  لبؤبؤ  الساطعة  الشمس  ضوء  وخز  مثل  روحي  يخز 
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الجميل  وجهه  على  ترتسم  التي  المعاناة  وترى  يتحدث،  وهو  وجهه  إلى  تنظر  كانت 
معاناته: ما  وتخفف  عليه  تهون  أن  تريد  وكأنما  له  فقالت  يحدثها،  وهو 

كأنك  بخوف..  الوراء  إلى  تلتفت  الس�جن..  من  هارب  مثل  وكأنك  أحس�ك  -لماذا 
بك.. يلحق  أن  تخشى  شيء  من  تهرب 

النيران.. فيه  تشتعل  موقد  في  ألقيت  ورقة  مثل  انكمشت  حياتي  -ألن 
ذلك..؟! كل  ولَِم  هذا..؟  ما  -ياه.. 

حياتي.. من  المظلم  الجانب  عن  أحدثك  لم  ألني   –
في  يكبته  الذي  النفسي  العذاب  بكم  وأحست  للحظات،  بصمت  إليه  نظرت   –

بهدوء: وسألته  أعماقه، 
إيطاليا..؟ في  هنا  حياتك..؟  في  مظلم  جانب  لديك  هل   –

فقال: الخطير،  باعترافه  يدلي  أن  ويريد  محكمة  في  كان  وكأنه  إليها  نظر 
إيطاليا..  في  هنا  نعم..   –

كيف..؟  –
دائما..؟ إليها  استمع  التي  الموسيقى  إلى  انتبهت  هل   –

أنه القرص نفسه الموجود في الجهاز.. وهي القطعة الموسيقية  انتبهت..  نعم...   –
بوضعك..؟ عالقتها  ما  ذاتها.. 

صم�ت للحظ�ات. نه�ض متجها إلى إل�ى الموقد حيث األقراض المدمجة والكتب 
المرصوف�ة ف�وق إط�ار الموق�د المرم�ري، فأخ�ذ قرصًا مدمجًا لجايكوفس�كي وعاد إلى 

كالمه: واصل  ثم  الصوفا، 
ه�ذه ه�ي قطع�ة موس�يقية.. قصي�دة س�يمفونية اس�مها (فرنتشيس�كا دا ريميني(   –
النش�يد  ألغييري.. وبالتحديد من  لجايكوفس�كي اس�تمدها م�ن (جحي�م( دانت�ي 
دا ريميني(..  (فرنتشيسكا  يقابل  الجحيم.. وهناك  الى  دانتي  يهبط  الخامس حيث 
و(باول�و ماالتس�تا(.. فت�روي هي له قصتهما..إنه�ا قصة مؤلمة.. حيث اعتقدت 
أس�رة (فرانتشيس�كا دا ريميني( التي كانت في صراع مع أس�رة (باولو ماالتس�تا( 
ابنتهم  تتزوج  بأن  فقبال  سالم..  في  يعيشا  أن  المصاهرة  طريق  عن  يمكنهما  بأنه 
قلب  فامتأل  والوسيم،  القوي  الشاب  ماالتستا(  (باولو  من  (فرنتشيسكا(  الجميلة 
لكن  لعريس�ها..  (فرنتشيس�كا(  زفت  وهكذا  الوردية..  باألحالم  الجميلة  العذراء 
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(جانتش�وتو(  أخيه  إلى  ُزفت  وإنما  ماالتس�تا(،  (باولو  لألمير  تزف  لم  أنها  اتضح 
فقد  المشترك..  الواحد والسكن  المكان  فبحكم  القبيح والمشوه.. وبرغم ذلك.. 
نش�أت عالقة حب عنيف بين (فرنتشيس�كا( و(باولو(.. كان العاش�قان يجتمعان 
قصص  من  فرنس�ية  قصة  يقرآن  كانا  يوم  وذات  الزوج..  غياب  في  بريء  بش�كل 
زوجة  (جينيفرا(  الملكة  تتناول  قصة  الوس�طى..  العصور  في  المس�تديرة  المائدة 
المل�ك (أرت�و( وفارس�ها ال�ذي أنقذها من لص�وص الغابة.. وكان في القصة أن 
الف�ارس قّب�ل الملك�ة.. فأخذهم�ا الموقف وقّبل (باولو( حبيبته (فرنتشيس�كا(.. 
ويب�دو أن األم�ر اس�تمر بينهم�ا.. وق�د نق�ل رئي�س الخدم تفاصيل ه�ذه العالقة 
العاشق  األخ  عزلتهما..  في  ففاجأهما  بالجرم،  يمسكهما  أن  قرر  الذي  للزوج.. 
(باول�و( أس�رع إل�ى الف�رار، لكن ثوبه علق بالب�اب، فاندفع األخ الزوج وعاجله 
السيف  فاخترق  حبيبها،  لحماية  (فرنتشيسكا(  الزوجة  فاعترضته  السيف،  بضربة 
القصة  هذه  معا.  فماتا  نفس�ه،  الوقت  في  (باولو(  حبيبها  ظهر  إلى  ونفذ  صدرها 
أث�رت ف�ي دانت�ي ألغييري فاس�تخدمها في عمله الملحم�ي العظيم.. وحينما قرأ 
الس�يمفونية  القصيدة  هذه  فكتب  أيضا  القصة  بهذه  تأثر  (الجحيم(  جايكوفس�كي 

ريميني( دا  (فرنتشيسكا  اسم  عليها  أطلق  التي 
أسرارًا  هناك  أن  فخمنت  الحكاية،  لهذه  تستمع  وهي  ذوالنورين  حواء  قلب  ارتعش 

خافت: بصوت  فقالت  الحكاية،  هذه  وراء  مهولة 
مسكينة..   –

من..؟  –
فرنتشيسكا.. العاشقة..  المرأة  هذه   –

خفي: استنكار  نبرة  صوته  وفي  بغرابة،  وسألها  متفحصًا،  إليها  بوناروتي  آدم  نظر 
الزوج  مسكينة..؟  هي  فلماذا  زوجها..  خدعت  لقد  مسكينة..؟  ترينها  ولماذا   –

كذلك..؟ أليس  المسكين..  هو  المخدوع 
خدعوها  هم  أي  الوسيم..  األخ  من  بالزواج  وعدوها  إنهم  أنت:  قلت  كما  لكن   –

كذلك..؟ أليس  خدعها..  الذي  هو  والزوج  المخدوعة..  فهي  أوالً.. 
زوجها.. تخدع  أن  يجب  كان  ما  كان..  ومهما  وال..  نعم..   –

صمت�ت ح�واء ذوالنوري�ن للحظ�ات وه�ي تفك�ر باألس�لوب الذي عليه�ا أن تتبعه 
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لتس�أله ع�ن الجان�ب المظل�م ف�ي حيات�ه اإليطالي�ة والمرتبط بموس�يقى (فرنشيس�كا دا 
دفاعها  من  ُاس�تفز  أنه  أحّس�ت  إذ  قليال  يهدأ  كي  لثوان  انتظرت  لجايكوفس�كي.  ريميني( 

القتيلة.  العاشقة  عن 
كان آدم بوناروت�ي ينظ�ر بش�كل تائ�ه ال عل�ى التعيي�ن حينما س�ألته حواء ذوالنورين 

خفي: وبتردد  بهدوء 
حياتك..؟ من  المظلم  بالجانب  الموسيقى  هذه  عالقة  ما  لكن   –

وسأل: معها،  يكن  لم  وكأنه  إليها  انتبه 
قلِت..؟ ماذا  ماذا..؟   –

حياتك..؟ من  المظلم  بالجانب  الموسيقى  عالقة  ما  قلت   –
يتحدث،  ذلك  برغم  أخذ  لكنه  معين،  موضع  على  تس�تقر  ولم  ثانية،  نظراته  ش�ردت 

وأضحة: بمرارة  مشوب  بهدوء  لها  فقال 
قريبة  فأنا عشت حكاية  بها..  تذكرني  وإنما هي  بها،  مباشرة  للموسيقى عالقة  -ليس 
وإنما  العاش�ق  أكن  لم  لكني  ماالتس�تا(..  (باولو  مع  ريميني(  دا  (فرنشيس�كا  حكاية  من 

المخدوع.. الزوج 
ماذا..؟!  –

واصل: أنه  إال  خافتة،  صرخة  ذوالنورين  حواء  عن  ندت 
-صحي�ح أن�ي حدثت�ك ع�ن عالق�ة زوجتي إيفا مع أحد م�دراء المكان الذي كانت 
تعم�ل في�ه.. وأنه�ا مات�ت بحادث إصطدام س�يارة على الطريق في جنوب إيطاليا.. لكن 

جدًا.. المقرب  صديقي  مع  خانتني  لقد  ذلك..  سبق  األمر 
صمت�ت ح�واء ذوالنوري�ن للحظ�ات وقالت بتردد وكأنها تتوجس من أن تس�تفزه أو 

تغضبه:
خانك..؟ صديقك  إن  تقول  ال  ولماذا   –

وقال: لثوان  إليها  نظر 
جرى.. ما  في  كبيرًا  جانبا  أتحمل  أنا  فربما  حال..  أي  وعلى  محقة..  أنت  ربما   –

كيف..؟  –
يس�اريًا.. وكان ق�د أرس�ل ع�ن طري�ق الحزب الش�يوعي إلى  ه�ذا  صديق�ي  كان   –
دراسته  أنهى  وحينما  المقارن..  واألدب  اآلداب  درس  وهناك  للدراسة..  بلغاريا 
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ل�م يرج�ع إل�ى الع�راق، فق�د بقي في بلغاريا.. إلى أن أضط�ر إلى مغادرتها بعد 
وبقي  جامعاتها..  في  للتدريس  تونس  إلى  فذهب  التغيير..  رياح  بها  عصفت  أن 
فلورنسا..  في  زوجتي  مع  أعيش  أنا  وكنت  ما..  عام  صيف  وفي  لسنوات..  هناك 
ومصادف�ة قابلت�ه.. مثلم�ا قابلت�ك قبل أيام.. يا إلهي كم كانت فرحتي به كبيرة.. 
البلدان،  بتلك  صلة  له  ما  وبكل  وبالعراقيين  بالعرب  عالقتي  قطعت  أنني  صحيح 
إاّل أن�ه صديق�ي ه�ذا ه�و ج�زء من أجمل ذكرياتي.. ل�ذا فرحت به وأحتضنته.. 
كان ه�و يعي�ش ف�ي فن�دق ما.. دعوت�ه إلى بيتي.. وتعرف على زوجتي.. بل كنا 
أس�بوع  مرور  وبعد  عملي..  أثناء  معي  وقته  معظم  يقضي  وكان  يوم..  كل  نلتقي 
أخ�ذ يتش�كى م�ن تكاليف الفندق.. فدعوته لت�رك الفندق واالنتقال للعيش معنا 
في الش�قة.. الس�يما وأن لدينا غرفة واس�عة للضيوف.. لكن منذ أن أخذ يس�كن 
السيما  البيت..  في  يبقى  وإنما  معي..  وقته  يقضي  ال  صار  األمور..  تغيرت  معنا 
وأن زوجتي تقضي وقتها في البيت أيضا منشغلة بالتدريب على قطعها الموسيقية 
معه  تخرج  أن  زوجتي  من  أطلب  كنت  قلبي  وطيبة  لس�ذاجتي  إني  بل  الالزمة.. 
ف�ي وق�ت فراغه�ا..!! حي�ن نكون معًا كنا نتحدث بأش�ياء مختلفة، الس�يما وأنا 
حينها  هو  يتألق  فكان  اإليطالية،  إلى  العربية  من  المترجم  بدور  آنذاك  أقوم  كنت 
أعماقه كان  في  أنه  أعرف  أكن  لم  والفني واألدبي..  والفلسفي  الفكري  بالحديث 
رج�اًل وضيع�ًا.. برغ�م قن�اع الحكيم الكئي�ب والمفكر المتأمل الذي يضعه على 

بإستمرار. وجهه 
قائلة: ذوالنورين  حواء  فسألته  القناع،  ذلك  يستحضر  وكأنه  للحظات  صمت 

معه..؟ انزلقت  كيف  لذلك..؟  تنتبه  ألم  وزوجتك..؟   –
بل�ى.. كان هن�اك ص�راع خف�ي بينن�ا.. صراع خفي منذ بداي�ة عالقتنا.. صراع له   –
وهذه  للشرقيين..  الدونية  والنظرة  الحضاري..  بالتفوق  األوربي  بإحساس  عالقة 
تبرز  لكنها  والفنانين،  والكتاب  واليس�اريين  المثقفين  تفكير  في  عادة  تجدينها  ال 
المعاش�رة  خالل  من  ذلك  اإلنس�ان  يلمح  أن  ويمكن  تصرفاتهم..  في  وهناك  هنا 
الطويل�ة.. فبرغ�م م�ن أن زوجت�ي إنس�انة طيب�ة ج�دًا.. لكننا كنا نتش�اجر أحيانا 
لش�عورها ب�أن م�ا تقول�ه أو تعتقده هو الصحي�ح؛ ألنها أوربية وأنا قادم من بالد 
بالنسبة لها.. لذا تأتي فترات  متخلفة.. كما أن بعض طبائعي الشرقية غير مفهومة 
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تتوت�ر العالق�ة خالله�ا ف�ي ما بيننا.. وحين التقي�ُت صديقي الدكتور آدم كارثة.. 
لكن  عالقتنا..  على  يطغي  التوتر  كان  فترة  نعيش  وزوجتي  كنُت  اسمه،  هو  وهذا 
وج�وده.. وطريق�ة تصرفات�ه زادت الطي�ن بل�ة كم�ا نقول نحن.. ب�دأت زوجتي 
تكون  أن  ترفض  كانت  مرة..  ذات  بس�ببه  وتش�اجرنا  مني..  تنفر  بل  عني..  تبتعد 
مع�ه بدون�ي.. ل�م أك�ن أفه�م أنا ذلك.. ولم أفهم ما جرى بينهما.. لكن زوجتي 
مني  أتريد  عنك..؟  بعيدًا  تدفعني  لماذا  لي:  تقول  وهي  غاضبة  مرة  بي  صرخت 

صديقك..؟ عشيقة  أكون  أن 
ماذا..؟!  –

صرخ�ت ب�ه غاضب�ة.. ب�ل إنه�ا اتهمتني بأني أدفعه�ا دفعا إلى أن تكون  م�ا  ه�ذا   –
عش�يقة صديق�ي.. لق�د اتهمتن�ي بأن�ي أقترح عليها دائما أش�ياء ه�ي غير مقتنعة 
أّلح  فأنا  الشرقية..  التقاليد  وعبودية  الشخصية..  وضعف  بالنفاق..  اتهمتني  بها.. 
عليه�ا بالخ�روج م�ع صديقي الدكت�ور آدم كارثه.. واتهمتني بأني في أعماقي ال 
أرغب في ذلك، لكني أرغم نفس�ي كي ُأبدي ش�هامة ش�رقية وكرمًا وثقة ليس�ت 
لش�هامة  موضوعا  تكون  أن  ترفض  بأنها  غاضبة..  بي  تصرخ  كانت  محلها..  في 
مزيف�ة.. كان�ت تقول�ي ل�ي بأنه�ا تفضلني أن أكون غي�ورًا، وأنانيًا، على أن أفرط 

النذالة.. تشبه  بشهامة  والمغلفة  والوضيعة  الحمقاء  الطريقة  بهذه  بها 
الغاضبة: الزوجة  مع  وتعاطف  بحماس  قائلة  ذوالنورين  حواء  فقاطعته 

فلماذا  والوضوح،  الصراحة  من  الدرجة  هذ  إلى  وصل  قد  بينكما  األمر  دام  ما   –
أبقيته في شقتك؟ ألم يكن بإمكانك إخراجه..؟ ألم يحن الوقت لمغادرته إيطاليا 

تونس..؟ إلى  وعودته 
قال: ثم  وجهها،  في  متمعنا  إليها  نظر 

أن  باإلمكان  يكن  لم  ال..  العصيبة..  الفترة  تلك  خالل  معنا  كنت  وكأنك  تسألين   –
أطلب منه أن يخرج من الشقة.. أنت تعرفين.. أنه صديق عزيز.. وقد طلبت مني 
أن استفسر منها عن سبب كل هذا  الشقة.. حاولت  أن أطلب منه مغادرة  زوجتي 
رجل  بأنه  غضب  لحظة  في  قالت  مرة  س�وى  ش�يئا..  لي  تقل  فلم  منه..  الغضب 
أثناء  غرفتهما  في  عليها  أحيانا  يدخل  فهو  مهينة..  بطريقة  يتصرف  وأنه  مكبوت.. 
وراء  موجود  أنه  إلى  انتبهت  ومرة  ما..  حاجة  عن  يسأل  أنه  بحجة  ثيابها  تغييرها 
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يغازلها  بأنه  وأخبرتني  عليها..  يدخل  بأن  ارتعبت  أنها  حتى  الحمام..  غرفة  باب 
واضح  غزل  وفيها  اإلنكليزية  إلى  يترجمها  ثم  بالبلغارية  اشعارا  لها  ويقرأ  كثيرا.. 
أو  جس�دي  يمس  أن  يحاول  ذلك  وأثناء  البيت..  في  يطبخ  أن  يتعمد  وأنه  بي.. 

المطبخ.... في  الحركة  أثناء  بي  يصطدم 
الشقة..؟ مغادرة  منه  لتطلب  كافيا  ذلك  يكن  ألم   –

أكن أفكر بهذه الطريقة.. كنت أفترض حسن النية.. بل كنت أرد على زوجتي  لم   –
بأنه�ا تبال�غ ف�ي حساس�يتها منه.. وه�ي التعرف عاداتنا الش�رقية.. لكن زوجتي 
كان�ت تعتق�د بأن�ي رج�ل مكب�ل من الداخل.. وأني أخ�اف أن أكون متحررًا من 
وثقل  الشرق  عقدة  من  متحررا  نفسي  أعتبر  كنت  أني  من  الرغم  على  تقاليدي.. 
تقالي�ده.. بدلي�ل أن�ي ال أغ�ار عليها منه.. فكانت تردني قائلة بأني أخاف من أن 
أك�ون متح�ررًا، لكن�ي أض�ع قن�اع المتح�رر.. أن�ا أحاول أن أبدو متح�ررًا لكني 
أخ�اف الحري�ة.. فكن�ت أرد بأني أرف�ض هذا الفهم للحرية.. وأني أجدها تبالغ 
ف�ي حساس�يتها األوربي�ة م�ن عاداتن�ا الش�رقية.. وأنه�ا يجب أن تفه�م بأنه ليس 
أبحث  وأني  أحبها،  ال  بأني  تردني  فكانت  شرقي..  بلد  في  يعيش  وأنه  أوروبيا.. 

عنها.. أبتعد  لكي  تبريرات  عن 
األمور..؟ انتهت  وكيف   –

أنه  إال  حكايته،  يكمل  أن  يريد  ال  أنه  ظنت  حتى  صمته،  طال  بل  للحظات،  صمت 
مواصاًل: بالحديث  فاجأها 

يمسك  أن  أحد  اليستطيع  زئبقيات..  غامضات..  غريبات..  مخلوقات  النساء  -أنتن 
بك�ن.. مخلوق�ات عجيب�ات.. فبع�د كل ه�ذا الصراع.. صارت تقضي معظم وقتها الحر 
معه.. صرت أرجع إلى البيت فال أجدهما.. حتى صرت أشعر بدبيب الغيرة في أعماقي.. 
لكن�ي كن�ت أع�زي نفس�ي بغضبه�ا وموقفه�ا منه، وأنه�ا تتعمد ذلك محاول�ة إغاظتي.. 
وحينم�ا واجه�ت زوجت�ي بذل�ك أجابتني ببرود غريب، بأن�ي كنت أتمنى أن تخرج معه 
وأن تقي�م عالق�ة مع�ه ك�ي أج�د التبرير لإلبتعاد عنها.. وها ه�ي تقوم بذلك كي تدفعني 
ذلك؛  عن  تكف  أن  لها  فقلت  أهجرها..  وأنا  بالذنب  أشعر  ال  كي  وبالتالي  لكراهيتها.. 
محتاج  بأني  لي  قالت  آخر..إذ  ش�خصًا  تحولت  أنها  الكالم..إاّل  هذا  بمثل  تعذبني  ألنها 
محتاج  أنا  بل  نفس�ي..  مع  بس�الم  العيش  أس�تطيع  ال  أساس�ًا  ألني  العذاب..  هذا  لمثل 
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المتعة! يمنحني  الذي  النفسي  للعذاب  أحتاج  الداخلية..  لإلهانة 
الورطة..؟ هذه  انتهت  كيف  ذلك..؟  بعد  حدث  وماذا   –

في  أنها  ويبدو  أيضا..  عالقتنا  انتهت  ذلك  نتيجة  لكن  بسفره..  ببساطة  انتهت   –
لموهبتها  لها  المديح  من  يكثر  كان  وأنه  الس�يما  معه..  انس�جمت  األخيرة  األيام 
يقولها  التي  اإلطراء  كلمات  تعتبر  هي  كانت  بينما  جمالها..  إطراء  و  الموسيقية.. 
له�ا وكأنه�ا ش�يء طبيع�ي.. وواقع�ي.. وصادق.. وكانت تش�عر باإلمتنان له في 

نفسه.. الوقت 
إيطاليا.. وغادر  رحل  المهم   –

اعتقدت  إيفا  زوجتي  أيضًا..  معه  رحلت  العائلية  الطمأنينة  لكن  رحل...  نعم...   –
إاّل  أفكر  نذل.. ال  أناني..  وأني  كففت عن حبها..  األقل  أو على  أحبها..  أنني ال 
تبريرًا  ذلك  في  وجدت  لذلك  عليها..  أغار  ال  أني  بدليل  أحبها  ال  وأني  بنفسي.. 
إن  سألتك  حينما  أتذكرين  عملها..  مكان  في  المدراء  أحد  مع  عالقة  تقيم  أن  في 
متشابهة  الرواية  نهاية  تكن  لم  للبرتومورافيا..؟.  (اإلحتقار(  رواية  قرأت  قد  كنت 
م�ع م�ا ج�رى فع�ال لزوجتي إيفا بانوروت�ي فقط.. وإنما كل ما جرى بين الزوج 
كات�ب الس�يناريو وزوجت�ه الفاتن�ة.. فحينما كان الزوج يتركه�ا أحيانا مع المنتج 
األوديس�ه..  س�يناريو  حول  يتناقش�ان  المخرج  مع  وقته  الزوج  ليقضي  األميركي 
األميركي  المنتج  لغزل  عرضة  يتركها  وأنه  يحبها..  ال  زوجها  بأن  تظن  هي  كانت 
م�ن أج�ل الحف�اظ على وظيفته.. وبالتالي ش�عرت نحو زوجها باحتقار عميق.. 
لكن  معي  جرى  ما  هذا  األميركي..  للمنتج  حقيقة  عشيقة  صارت  أن  نتيجته  كان 

ما..  نوعا  مختلفة  بطريقة 
أحّس�ْت ح�واء ذوالنوري�ن بكثاف�ة األل�م الذي كان قد ارتس�م عل�ى مالمح وجه آدم 

شديد: بحذر  وسألته  بوناروتي، 
زوجته  بقتل  ذكرتها  التي  القصة  في  المخدوع  الزوج  قام  كما  تقتلهما  لم  لكنك   –

دانتي؟ عند  وعشيقها..  ريميني(  دا  (فرنتشيسكا 
ونعم..! ال..   –

متشائلة: له  فقالت  الجواب،  هذا  استفزها 
تقول..؟! ما  معنى  فما  نعم..  وإما  ال..  إما  هذا..؟  يعني  ماذا   –
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ل�م أقتلهم�ا بش�كل فعل�ي.. فق�د مات�ا نتيج�ة ح�ادث أصط�دام س�يارتهما فع�ال   –
حينم�ا كان�ا ف�ي جن�وب إيطالي�ا.. وهذا معنى جوابي: ال.. أما القس�م اآلخر من 
مرارا  نفسي  وتخيلت  بل  الموت..  لهما  تمنيت  أنا  فنعم،  وأقصد:نعم..  جوابي.. 
وأن�ا أقتله�ا.. بط�رق مختلف�ة.. ب�أن أس�ممها.. أو أخنقها.. أو أذه�ب معها إلى 
أماك�ن جبلي�ة بعي�دة وأق�وم بدفعه�ا م�ن حافة عالي�ة إلى الهاوي�ة.. أو أن أفكك 
و  ذلك..  تمنيت  نعم..  وتموت..  تصطدم  بحيث  سيارتها..  في  العجالت  كابح 
على  أو  قتلتها..  أني  أش�عر  لذلك  الخيالية..  الس�يناريوهات  هذه  أحد  تحقق  قد 

النفسية.. الطريقة  بهذه  بقتلها  ساهمت  األقل 
الطريق  على  جرى  بإصطدام  عالقتك  ما  نفس�ك..؟  إتهام  في  تبالغ  أنك  تعتقد  -أال 
العام..؟ فحتى لو أنك تمنيت ذلك.. فاألماني ليست جريمة.. ولو أن األمور تحكم على 
المليارات  البشر في االنتقام من اآلخرين لما وجدنا أي استقرار عائلي.. بل لمات  أماني 
األخرى  والبلدان  الشعوب  للقضاء على  الحروب  إلى  البشرية  احتاجت  ولما  البشر..  من 

فنانًا.. لكونك  ربما  مفرطة..  حساسية  هذه  تبالغ..  تحاربها..إنك  التي 
وحينما  وكلماتها،  يشرب صوتها  كان  كأنه  بدت  إليها  نظراته  لكن  مستمعًا،  إليها  نظر 

مستغربة: وسألته  وجهه  في  هي  حدقْت  بتأملها،  هو  استمر  انتهت 
يسيء..؟ ما  كالمي  في  هل  هناك..؟  ماذا   –

وذاكرتي.. روحي  في  جروحا  ترممين  العزاء..إنك  لهذا  أشكرك  أنا  أبدًا...   –
ابتس�مت هي. أحس�ت أنها تحبه.. وأنها مس�تعدة أن تمنحه نفس�ها في هذه اللحظة، 
بحزن  ش�عرت  لماذا  تدري  ال  فيها.  الجنس�ية  رغبته  إلى  تش�ير  حركة  بأية  يبادر  لم  أنه  إاّل 

إلمتالكها.. مبادرته  لعدم  أعماقها،  في  يتسرب  خفي 
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�صــبـاح كـئــيــب

جلس�ت ح�واء الكرخ�ي ف�ي غرف�ة االس�تقبال وراحت تحتس�ي قهوته�ا الصباحية، 
وتتصف�ح مخطوط�ة (متاه�ة إبلي�س(. ل�م يك�ن مزاجه�ا يميل إلى الق�راءة، لكنها بحكم 
الع�ادة تنج�ذب للكت�ب وال�ورق. كانت تقلب الصفحات، لكن فكرها كان مش�غواًل بما 
ثمة  بأن  أحس�ت  الش�بيبي،  بآدم  فيه  التقت  الذي  اليوم  ذلك  فمنذ  أيام،  خمس�ة  منذ  جرى 
تح�والت تج�ري ف�ي أعماقه�ا. تتذك�ر جيدًا أنها حينما كان�ت في بغداد، كانت أكثر قوة 
كانت  بينما  رضاها،  ويتوس�ل  بحبه،  يكاش�فها  الش�بيبي  آدم  كان  فقد  اآلن،  عليه  هي  مما 

ناعمة.  بقوة  واعترافاته  رغباته  تصد  هي 
انتبه�ت إل�ى أنه�ا ف�ي اللحظ�ة التي صارت تحتاج فيها إلى حبه، ومش�اعره، وجدته 
ق�د ابتع�د عنه�ا. أخ�ذت تنتقد نفس�ها، وغرورها األنثوي الذي ي�كاد يضيع عليها فرصة 
توترات  أية  عن  وبعيدان  س�وريا  في  اآلن  هما  الس�يما  جميلة..  حب  قصة  تعيش  أن  في 

ذلك؟ لتستعيد  تفعل  أن  عليها  ماذا  لكن  اجتماعية.. 
قرأت بضع صفحات من المخطوطة، لكنها لم تكن تقرأ.. صحيح أنها تمر بالكلمات 
والس�طور والصفح�ات، لكنه�ا ل�م تك�ن تفقه ش�يئًا منه�ا؛ فذهنها لم يك�ن يتابع عينيها. 
توجهت  إرادية  ال  وبحركة  نهضت..  لماذا  تعرف  تكن  لم  نهضت..  المخطوطة..  طوت 
إل�ى المطب�خ.. وف�ي المطب�خ ل�م تكن تدرك ماذا تريد.. خرجت م�ن المطبخ إلى غرفة 
المربية  بأن  فجأة  تذكرت  نائما..  كان  هابيل..  الطفل  مهد  على  عابرة  نظرة  ألقت  النوم.. 
القهوة  بقايا  لنفسها  صبت  ثانية  المطبخ  إلى  رجعت  بعد..  تأت  لم  العراقية  مساعدتها  أو 
التي  الصينية  في  الكوب  وضعت  االستقبال..  غرفة  إلى  وجاءت  حملته  آخر..  كوب  في 
فيه�ا كوبه�ا األول.. توجه�ت نح�و النافذة.. ألق�ت نظرة إلى األفق المحصور بالبيوت.. 
وبجبل قاسيون من بعيد.. عادت وجلست على الصوفا أمام التلفزيون.. أخذت الريموت 
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كونت�رول.. أخ�ذت تنتق�ل بي�ن المحط�ات العراقي�ة.. ثم�ة انفجارات في بغداد.. س�بعة 
بالضيق..  أحست  الجرحى..  ومئات  الضحايا  عشرات  مختلفة..  مناطق  في  انفجار  عشر 
باإلختن�اق.. وبجم�ود ذهن�ي يضغ�ط عل�ى عقلها.. لم تعد تفكر بش�يء.. ظلت تحملق 
تنتبه  ولم  قليلة..  لدقائق  الحال  تلك  على  ظلت  شيئا..  ترى  أن  دون  التلفزيون..  بشاشة 
عل�ى نفس�ها إاّل حينم�ا س�معت ج�رس الب�اب يرن.. وحين فتحت الب�اب، مرقت الفتاة 

الحياة. إلى  بذلك  فأعادتها  بالعنفوان..  مليئة  حياة  تيار  وكأنها  المربية  العراقية 
على  لتجلس  عادت  التي  الكرخي  حواء  تتبع  وهي  الش�قة،  تدخل  وهي  الفتاة  قالت 

الصوفا:
جرى..؟ ما  عرفِت  هل  الخير..  صباح   –

عاديًا.. األمر  أصبح  بغداد..؟  في  االنفجارات  أتقصدين  ماذا..   –
تقول: وهي  تتحرك،  أن  دونما  الفتاة  وقفت 

منطقتنا.. في  اليوم  جرى  عما  اتحدث  أنا  انفجارات..؟  أية   –
جرى..؟ وماذا   –

قال�ت الفت�اة وكأنه�ا كان�ت ق�د هيأت نفس�ها لمثل هذا الموقف في س�رد الحكاية، 
وتوتر: بلهفة  تتحدث  وأخذت  للصوفا،  المقابل  الكرسي  أطراف  على  فجلست 

أخته.. العراقيين  أحد  ذبح  فجرًا  اليوم   –
ماذا..؟!  –

أث�ار الخب�ر انتباهه�ا فع�اًل، وأخرجه�ا م�ن حالته�ا الذاتي�ة، وأعاده�ا إل�ى حيويته�ا 
فسألت: العامة،  االجتماعية  واهتماماتها 

هذا..؟ حصل  وكيف  الفتاة..؟  هي  من  تقولين..؟  ماذا   –
صديقاتي.. من  واحدة   –

صديقتك..؟  –
السنة.. حوالي  منذ  أعرفها  صديقتي..  نعم   –

أخوها..؟ ذبحها  ولماذا   –
البيوت.. في  تعمل  كانت  ألنها   –

ذل�ك..؟ العم�ل ف�ي البي�وت ليس عيبًا..؟ أال تعملين أنت هنا مثاًل..  ف�ي  وم�اذا   –
عيب..؟ أهذا 
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ملغزة: بطريقة  وقالت  للحظات،  الفتاة  صمتت 
نفسها.. تبيع  الرجال..  بعض  تزور  كانت  طبيعيا..  البيوت  في  عملها  يكن  لم   –

األخ..؟  عرف  وكيف  آها..   –
تأتي بمبالغ كبيرة لتساعد  أنها  إلى  انتبهوا  وأنهم  السيما  مستورًا..  يبقى  شيء  ال   –
العوائل  بعض  من  البقش�يش  تقبض  بأنها  متحججة  البيت..  مصروف  في  األهل 

بيوتهم.. بتنظيف  هي  وتقوم  قصيرة..  أوقات  في  للسياحة  تأتي  التي  الخليجية 
صحيحا.. ذلك  يكون  قد   –

أعرفها..  أنا  صحيحًا..  ليس  ال..   –
عرفِت..؟ وكيف   –

سنتين..  منذ  سوريا  إلى  جاءت  متدينة..  عائلة  من  هي  شخصيًا..  أعرفها  أنا   –
األم واألب وابنهم�ا األكب�ر وه�ي.. كان لديهم بعض المال.. يبدو أنهم هاجروا 
ألسباب طائفية.. أو خوفًا على االبن أن ُيقتل في هذه الفوضى التي تّعم العراق.. 
ح�اول االب�ن أن يج�د موضع�ًا لقدم هنا.. لكن يبدو أن الحظ لم يحالفه. ويبدو 
أن أم�وال العائل�ة ق�د نضب�ت.. فاضطرت الفتاة أن تعمل في معمل صغير ألحد 
التجار العراقيين في دمشق.. هناك تعرفُت أنا عليها ألني كنت أعمل هناك أيضا.. 
زهرة  مثل  كانت  والرفاهية..  للعز  خلقت  وكأنها  كانت  جدًا..  جميلة  كانت  الفتاة 
متفتحة؛ لذلك لم يتركها صاحب العمل تعمل بهدوء، وإنما حاصرها وضايقها.. 
وكان�ت الفت�اة ذات كبري�اء.. ل�م تس�تجب ل�ه.. وترك�ت العمل.. لك�ن يبدو أن 
والفتيات  العراقيات  العاهرات  من  شبكة  لديها  التي  السوريات  القوادات  إحدى 

حاجتها.. عرفت  وقد  السيما  حولها  حبالها  ألقت  قد  أفريقيا..  شمال  من 
اس�توقفتها ح�واء الكرخ�ي بع�د أن أث�ارت القص�ة كل انتباهه�ا ف�أرادت أن تعرفه�ا 

حذافيرها: وبكل  بالتفصيل، 
ذلك..؟ عرفِت  كيف  مهاًل..  مهاًل..   –

ماذا..؟  –
حولها..؟ حبالها  ألقت  قد  السوريات  القوادات  إحدى  بأن  عرفِت  كيف   –

أحد  في  وجلس�نا  مصادفة..  التقيتها  حينما  أش�هر  بعد  ذلك  لي  روت  التي  هي   –
باستمرار.. التقيها  وصرت  الشاي..  نشرب  المقاهي 
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القوادة..؟ هذه  هي  من  لك  أقالت  لك..؟  روت  وماذ   –
مسؤولين  مع  وتعمل  هنا..  المهمة  العائالت  من  معروفة  قوادة  بأنها  لي  قالت   –
يدير  معروفة  ش�خصية  زوجها  وإن  البلد..  في  واالس�تخبارات  األمن  أجهزة  في 

دمشق.. فنادق  معظم 
اسمها..؟ تذكر  ألم   –

قابيل.. أم  نسميها  عندها  نعمل  الالتي  الفتيات  نحن  لي  قالت  بلى..   –
غريب.. قابيل..؟  أم   –

الغريب..؟ هو  ما   –
زوجها  يكون  أن  أس�تغرب  ال  قابيل..  أم  ُتس�مى  قوادة  إن  غريبا  أليس  اس�مها..   –

استمري.. اآلن..  هذا  من  دعينا  لكن  حواء..  وهي  أيضًا..  آدم  اسمه 
ذلك.. لي  روت  حينما  حزينة  كانت   –

كل النس�اء حزين�ات به�ذا الش�كل أو ذاك.. كله�ن يش�عرن ف�ي لحظ�ة م�ا بعدم   –
الثق�ة ف�ي أعماقه�ن.. يش�عرن بأنه�ن غير جميالت.. أو أن هناك ش�يئًا ما ينقص 

يراودهن.. الشعور  فهذا  جميالت..  كنَّ  مهما  جمالهن.. 
على  نفس�ها..  من  واثقة  غير  ألنها  حزينة  تكن  لم  كذلك..  ليس�ت  هي  ال..   –
جرتها  التي  النقمة  هو  فجمالها  جميلة..  تكن  لم  أنها  لو  تتمنى  كانت  العكس.. 
وتعمل  جسدها  تبيع  صارت  كيف  لي  روت  لقد  فيه..  هي  الذي  المستنقع  لهذا 

القوادة.. هذه  لدى 
وهي  الجميلة  الفتاة  هذه  متخيلة  أعماقها،  على  يقبض  بأسى  الكرخي  حواء  أحست 
أن  في  مفاجئة  برغبة  فأحس�ت  الدمش�قي.  الفجر  هذا  في  الزوايا  إحدى  في  ذبيحة  ملقاة 

فسألتها: عنها،  شيء  كل  تعرف 
حزينة..؟ كانت  ولماذا  لك..؟  روت  وماذا   –

ألنها  تتألم  كانت  فقد  عائلتها..  إليه  وصلت  الذي  للوضع  باألسى  تحس  كانت   –
تقوم  الذي  العمل  تعرف طبيعة  التي  الوحيدة  أمها هي  كانت  أهلها..  تكذب على 

به..
استغربت حواء الكرخي، وارتسمت مالمح استهجان واضحة ممزوجة بغضب خفي 

وسألت: وجهها،  على 
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الدعارة..؟ تمارس  ابنتها  أن  تعرف  األم  أكانت   –
نع�م.. كان�ت تع�رف.. لكنه�ا كان�ت مضطرة للس�كوت، فمن جه�ة كانت الفتاة   –
أن  من  خائفة  األم  كانت  أخرى  جهة  ومن  ماليًا..  العائلي  الوضع  دعم  في  تساهم 
األم  فتضّيع  بقتلها  أخوها  يقوم  أن  أي  اليوم..  هذا  فجر  حصل  الذي  هذا  يحصل 
بينما صديقتي كانت تأسى من أجل والدها..  أبنائها في وقت واحد..  اإلثنين من 
يوميا..  القرآن  أوقاتها ويقرأ  الفروض في  تتعذب ألنه رجل مؤمن.. يصلي  كانت 
ويحن�و عليه�ا ج�دًا.. وحينم�ا كانت األم تخبره بأنها س�اعدت العائلة بما تقبضه 
العمر  بطول  لها  يدعو  كان  بقش�يش  من  عليه  تحصل  وما  خدمتها  على  أجر  من 
وكان  ويسترها..  يحفظها  بزوج  الله  يرزقها  أن  متمنيا  الوالدين..  وبرضى  والبركة 

يعذبها.. ذلك 
به..؟ تقوم  لما  أخوها  ينتبه  ألم   –

كان�ت تّدع�ي بأنه�ا تعم�ل ف�ي خدم�ة تنظيف البي�وت.. وأنها أحيانا تحصل على   –
أكثر  وإنما هناك  ليست وحدها..  وأنها  الخليجيين..  السائحين  بقشيش من بعض 

أخيها.. على  ذلك  انطلى  كيف  أعرف  وال  معها..  تعمل  فتاة  من 
إلى  بها األمر  الدعارة..؟ وكيف وصلت  به سوى  تقوم  آخر  عماًل  تجد  ألم  لكن   –

العمر..؟ بهذا  وهي  السيما  المهنة..  هذه  تمارس  أن 
معظ�م الفتي�ات الالت�ي يعم�ل عن�د ه�ذه القوادة هن بهذا العم�ر تقريبا.. ثم أنها   –
صديقة  الدائرة  هذه  إلى  جرتها  فقد  لصديقتي  وبالنسبة  الفتيات..  إللتقاط  تخطط 
عراقي�ة.. لك�ن بأم�ر وتخطي�ط م�ن الق�وادة أم قابي�ل.. الت�ي رأته�ا ذات يوم مع 
من  بأنها  العراقية  الصديقة  فأخبرتها  عنها  س�ألت  فأعجبتها..  العراقية..  صديقتها 
عائل�ة متدين�ة.. وأنه�ا تبح�ث عن عم�ل.. فطلبت منها أن تدعوها بطريقة ما إلى 
العم�ل ف�ي ه�ذه المهن�ة.. فاعتذرت ه�ذه ألنها تعرف بأنها صدت مدير المعمل 
لألمر،  خططت  قابيل  أم  أن  الدعارة..إال  في  تعمل  فكيف  بها  لتحرش�ه  العراقي 
ملتوية  بطريقة  لكن  تجرجرها..  بأن  لديها  تعمل  التي  العراقية  العاهرة  من  فطلبت 
ال تثي�ر أي ش�ك بتات�ًا..إذ اتفق�ت معه�ا عل�ى أن تأتي ه�ذه العاهرة مع صديقتي 
البوتيك  محالت  سلسلة  من  واحد  في  تنتظرهما  هي  تكون  حينما  إليها  المسكينة 
التي تملكها.. وحددت لها الوقت والساعة والعنوان.. وفعال جاءت بها إلى ذاك 
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تنتظرهما..  قابيل  أم  القوادة  كانت  وهناك  وبتلقائية..  مصادفة  األمر  وكأن  المحل 
الحديث أوال بشكل  إلى مكتبها الخاص.. ودار  بالترحاب.. ودعتهما  استقبلتهما 
ع�ام.. ث�م بش�كل خ�اص ع�ن صديقتي وعائلتها.. كان حديث�ا عامًا يحصل مثله 
عملها..  عن  قابيل  أم  القوادة  س�ألتها  ثم  للتعارف..  لقاء  أول  في  عادي  بش�كل 
فأخبرته�ا بأنه�ا ترك�ت الدراس�ة الثانوي�ة.. وأنها عملت لفت�رة قصيرة في معمل 
قابيل  أم  القوادة  أبدت  أهلها..  به  لتس�اعد  عمل  عن  تبحث  اآلن  وهي  وتركته.. 
تعمل  أن  صديقتي  على  عرضت  خيرة..إذ  وروحا  ش�هامة  وأبدت  جدًا..  تأثرها 
تأثرها بقصتها ومحاولة منها لمساعدتها.. وهكذا  البوتيك.. كتعبير عن  لديها في 
أم  القوادة  بها  اتصلت  أيام...  عش�رة  أو  أس�بوع  وبعد  الطعم..  صديقتي  ابتلعت 
حددتها  التي  المالبس  قطع  ببعض  تأتي  بأن  عليها  وأشارت  ما..  مكان  من  قابيل 
وأمرتها  بالتلفون..  لها  ذكرته  محدد  مكان  إلى  حاال  بها  تأتي  منها  وطلبت  هي.. 
المحل والمجيء فورا بسيارة تاكسي.. وهذا ما حصل.. وحينما وصلت  بإغالق 
بعض  رأت  وهناك  األمويين..  ساحة  من  قريبة  بناية  في  شقة  وكانت  المكان  إلى 
الفتيات.. وبعض الرجال الذين بدوا مهمين من صرامة شخصياتهم.. وكان الجو 
احتفاليا.. لذلك لن تشك صديقتي بشيء حينما حملت لها القوادة أم قابيل كأسا 
واقفة  الطريق.. وظلت  تعبانة من  تشربه ألنها  أن  منها  بنفسها وطلبت  العصير  من 
أمامه�ا إل�ى ان تأك�دت م�ن أنها ش�ربت الكاس كله.. ث�م طلبت منها أن تحمل 
عند  بأنها  صديقتي  أخبرتني  وقد  األعلى..  في  الغرف  إحدى  إلى  المالبس  قطع 
كاد  بل  لذيذ..  نعاس  راودها  النوم..  في  جدًا  قوية  برغبة  أحست  الدرج  صعودها 
لحظات  وخالل  الغرفة..  ووصلت  استطاعت  ما  تماسكت  لكنها  الوعي..  تفقد 
في  ينتظرها  رجل..  أمام  نفس�ها  وجدت  عندها  العالم..  عن  تغيب  بأنها  أحس�ت 
بالكامل.. والقوادة  الغرفة.. ولم تذكر شيئًا.. وحين صحت وجدت نفسها عارية 

لتفيق.. تنتظرها  كانت  وكأنها  كأس  وبيدها  قريب  كرسي  على  تجلس  قابيل  أم 
قائلة: واستفزاز  بغضب  معلقة  الكرخي  حواء  قاطعتها 

عالم  في  ومك�ررة  مبتذلة  قص�ة  عادة..إنه�ا  األف�الم  ف�ي  تحص�ل  قص�ص  ه�ذه   –
الدعارة..

بل  الواقع..  في  فعاًل  حصل  لكنه  األفالم..  مثل  فعاًل..إنه  حصل  ما  هذا  لكن   –
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من  ليست  األفالم  إن  قال  من  ثم  العاهرات..  الفتيات  معظم  لدى  وتكرر  حصل 
الواقع..؟

شاش�ة  على  يجري  مما  غرابة  أكثر  الواقع  في  يجري  ما  أحيانا  محقة..  أنت   –
ذلك..؟. بعد  جرى  ماذا  المهم..  السينما.. 

قناعها..  وجهها  عن  قابيل  أم  القوادة  نزعت  ذاتها..  المكررة  القصة  الشيء...   –
وأخبرته�ا صراح�ة بم�ا ج�رى.. وأك�دت له�ا بوضوح بأنه ت�م تصوير كل عملية 
المضاجع�ة وإزال�ة بكارته�ا بالفيدي�و.. ل�ذا لي�س أمامه�ا س�وى أن تعمل لديها 
عزاء  ال  لكن  تنتحب..  وأخذت  صديقتي  بكت  طبعا  الطلب..  وحسب  كعاهرة.. 
لديها..  تعمل  وأخذت  لها  انصاعت  لذا  صديقتي..  أمثال  المخدوعات  للفتيات 
ش�كليًا أنه�ا تعم�ل ف�ي البوتيك لكنها عمليًا تنتظ�ر المكالمات منها لتذهب إلى 
العناوي�ن الت�ي تحدده�ا.. أم�ا صديقتي فقد ادعت ألهلها بأنها تركت العمل في 
البوتيك كي ال يعرف األخوة لها مكانا محددًا.. حيث أنها فعاًل تركت البوتيك.. 
ل�ذا ادع�ت بأنه�ا تعم�ل منظف�ة ف�ي البيوت لدى أح�د المكات�ب المتعهدة بهذا 
أحدهم.. وحينما  تنزل من سيارة  رآها وهي  أخاها  أن  العاثر  لكن حظها  العمل.. 
واجهه�ا باألم�ر أدع�ت أن�ه صاحب المكتب الذي تعمل فيه.. وأنه ينقل الفتيات 
وال  أخاها..  تقنع  لم  حجتها  أن  ويبدو  ما..  منطقة  في  العمل  في  يتأخرن  حينما 
الخروج.. فذبحها  إذ ترصدها أخوها عند  اليوم  أدري ما حصل.. سوى ما جرى 

بنايتهم.. باب  قرب 
حقود: بغضب  فقالت  الكرخي،  حواء  وجه  على  مرتسمة  الغضب  عالمات  كانت 

وبهذه  السهولة..  بهذه  هكذا..  آخر  إنسانًا  يقتل  أن  إلنسان  يمكن  كيف  لكن   –
الطريق�ة البش�عة..؟ عائل�ة ته�رب م�ن الص�راع الطائفي لتنقذ أبناءه�ا من الذبح 
الطائف�ي.. بينم�ا هن�ا.. ف�ي ه�ذا المكان اآلمن.. يذب�ح األخ أخته.. ليدمر حياته 

الغريب. البلد  في  أيضا 
األخ لم يستطع تحمل الشائعات التي بدأ الجيران يتناقلونها.. ويسمعونه  إن  يقال   –
المجاور  السوبرماركت  في  يكون  حينما  أو  يمر  حينما  مباشرة  غير  بطريقة  إياها 

للبناية.. 
بالبشر..  لصيقة  الرذائل  كل  الحيوانات..  من  أسوأ  غريبة..إنها  مخلوقات  البشر   –
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الشائعات.. إطالق  وال  النميمة  وال  النفاق..  وال  الكذب..  تعرف  ال  فالحيوانات 
والله.. صحيح   –

ولم  كيانها،  يجتاح  عارم  بغضب  وأحست  الحكاية  بهذه  جدًا  الكرخي  حواء  تأثرت 
يخرجه�ا م�ن حالته�ا س�وى ص�وت الصغي�ر هابيل ال�ذي تعالى بكاؤه م�ن غرفة النوم، 
فنهض�ت الفت�اة مس�رعة إلي�ه. تبعته�ا ح�واء الكرخ�ي، متجه�ة إل�ى المطبخ ك�ي تعد له 
قليل  بعد  القصة  هذه  س�تروي  بأنها  تفكر  كانت  نفس�ه  الوقت  وفي  يحبها.  التي  الش�وربة 
األرث  هذا  كل  ويكره  جهة،  من  العنف  يكره  أنه  تعرف  فهي  الشبيبي..  آدم  تلتقي  حينما 
الدفء  بعث  في  يساعدها  ربما  بينهما..  مشتركا  ما  تجد شيئا  وبذلك  العمياء،  التقاليد  من 

عالقتهما. في 
* * *

يجلس  الوسيم  الشاب  الحارس  لمحت  البناية  أسفل  في  المصعد  من  خرجت  حين 
عليه  ألقت  واضحة.  برغبة  إليها  ينظر  وهو  إليه  انتبهت  الش�مس.  جهة  في  كرس�ي  على 
قلياًل  تأخرت  وحينما  األجرة،  سيارات  منتظرة  العام  الشارع  نحو  وتوجهت  الصباح  تحية 
تق�دم منه�ا ح�ارس البناي�ة عارض�ًا عليها توصيلها بس�يارته، لكنها ش�كرته على مبادرته، 
هو  وبينما  يوصلها.  تدعه  أن  لها  بالنسبة  الالئق  من  وليس  التحية،  سوى  بينهما  يكن  فلم 
إلى  وصعدت  أخرى  مرة  فش�كرته  األجرة،  س�يارة  أقبلت  أريحيته  إبداء  بمحاولة  منهمك 
صريحة  إش�ارة  فيه  كان  الذي  تصرفه  مس�تغربة  به،  فكرت  الطريق  خالل  الس�يارة.  داخل 

اإلعجاب. على 
فارغة.  شبه  الواجهة  في  التي  األولى  الصالة  أن  وجدت  الروضة  مقهى  دخلت  حين 
دخلت،  حينما  هو  رآها  تش�رين.  جريدة  يتصفح  جالس�ًا  كارثة  آدم  الدكتور  لمحت  لكنها 
أش�ار إليه�ا بذراع�ه، داعي�ًا إياه�ا، ولم يكن بإمكانها التراجع. فتوجهت نحوه وجلس�ت 

طاولته. حول  كرسي  على 
كان وجود الدكتور آدم كارثة يثير أعصابها، فكانت على الرغم منها، ترد على أسئلته 
المجامل�ة بجف�اء وغي�ظ مكت�وم، وحينم�ا أخذ يحدثها في موض�وع ثقافي كان يقرأه في 
وتقلل  بآرائه..  مباش�ر  بش�كل غير  تس�تخف  أن  تحاول  كانت  بالجريدة،  الثقافية  الصفحة 
من قيمة الموضوع الذي كان يتحدث عنه.. لكّن الدكتور آدم كارثة كانت لديه مناعة ضد 
ابتسامة صفراء..  اإلهانات.. فكان تبرمها الواضح من حديثه ووجوده ال يترك لديه سوى 
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ابتس�امة جبان�ة دون أي رد فع�ل أو حت�ى إنه�اء تل�ك األحاديث الت�ي تثيرها.. وكان هو 
هي  انتبهت  مثلما  به..  تعلقها  خمن  فقد  الش�بيبي،  آدم  وجود  لعدم  متضايقة  بأنها  يعرف 
فعال  ألنها  نفس�يًا  متضايقة  بأنها  نفس�ها  من  وتأكدت  معه،  حديثها  ولطريقة  لنفس�ها  أيضا 
ل�م تج�د آدم الش�بيبي ف�ي المقه�ى، إلى جانب قصة الفت�اة العراقية الذبيحة.. لكن أنبت 
أن  فحاولت  المهينة..  االس�تفزازية  الطريقة  بهذه  معه  التعامل  الالئق  غير  من  بأنه  نفس�ها 
الس�خرية  نبرة  الس�ابقة.. لذا خففت من  التصرف معه، وتخفف من وقع كلماتها  تحس�ن 
يطل  ولم  عنه..  يصدر  رأي  أي  بمعارضة  المشاكسة  طبيعتها  من  وانسحبت  صوتها،  في 

المقهى.  إلى  معًا  الشبيبي  وآدم  أبوالتنك  آدم  دخل  حينما  بينهما  الحديث 
حي�ن رأى آدم أبوالتن�ك ح�واء الكرخي جالس�ة م�ع الدكتور الكارثة كما كان يلقبه، 
الشبيبي  آدم  لدى  األمر  يثر  لم  بينما  أعماقة،  في  يسريان  واضح  وغيظ  خفية  بغيرة  أحس 
يس�تفز  أن  التنك  أبو  قرر  نحوهما  يتجهان  كانا  وبينما  يعنيه.  ال  األمر  وكأن  مش�اعر،  أية 

بذلك.  ليقوم  المناسبة  يجد  لم  لكنه  كارثة،  آدم  الدكتور 
أن جلسا حتى سألتهما  والبهجة عند وصولهما. وما  بالحيوية  الكرخي  أحست حواء 

بمودة:
الوقت.. هذا  مثل  إلى  تتأخرا  أن  عادتكما  من  ليس  كنتما..؟  أين   –

المنطقة.. ونستكشف  لنتفحصها  معه  ذهبت  آلدم..  شقة  عن  نبحث  كنا   –
كانت  بينما  األمر  بهذا  تعرف  لم  فهي  بعتاب،  الشبيبي  آدم  إلى  الكرخي  حواء  نظرت 
إلى  للجأت  س�ألها  قد  كان  لو  أنها  مع  دمش�ق،  في  إليه  ش�خص  أقرب  هي  نفس�ها  تعتبر 

مصطنعة: بحرارة  له  فقالت  اإلحباط،  مشاعر  تبدي  ال  أن  حاولت  أيضًا..  أبوالتنك 
الشقة..؟ صاحب  مع  اتفقتم  وهل  جيد..  خبر  هذا  مبروك..   –

الشبيبي. آدم  أجاب  تعجبني..  لم  فالشقة  ال..   –
مكتوم: بغضب  وقال  كارثة  آدم  الدكتور  إلى  نظر  أبوالتنك 

الكآبة.. تواجهك  تذهب  أينما  كئيب..  صباح  هذا   –
بعفوية: فقالت  تلميحاته،  الكرخي  حواء  تفهم  لم 

العراقيين  أحد  قام  حيث  قتل..  جريمة  جرت  الصبح  فمن  كئيب..  صباح  نعم..   –
الدعارة.. في  تعمل  كانت  ألنها  أخته  بذبح 

باهتمام: فسأل  أكثر من غيره،  أبوالتنك  آدم  انتباه  الخبر  أثار  الخبر.  لهذا  الجميع  انتبه 
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يسكنون؟ وأين  األسماء..  أقصد  األخت..  أو  األخ  هو  من  تعرفين  وهل   –
الت�ي جئ�َت بها لتعمل عندي هي التي  العراقي�ة  الفت�اة  أبوالتن�ك..  ي�ا  أع�رف  ال   –

وأهلها.. القتيلة  الفتاة  تعرف  فهي  أخبرتني.. 
أدبية: قضية  يناقش  وكأنه  بحيادية  كارثة  آدم  الدكتور  فسأل 

الدعارة..؟ تمارس  كانت  أخته  أن  من  متأكدًا  األخ  كان  وهل   –
هكذا.. كانت  فعال  ألنها  متأكدًا..  كان  أنه  يبدو   –

خفية: شماتة  في  بنبرة  قائاًل  الشبيبي  آدم  علق 
جزاءها.. نالت  إذن..   –

الذي  الشبيبي  آدم  من  سمعته  ما  تصدق  لم  إذ  متعجبة،  عينيها  الكرخي  حواء  فتحت 
عفوي: بشكل  فردت  هذا،  برأيه  غريبًا  لها  بدا 

تتحدث..؟ جزاء  أي  عن  تقول..؟  ماذا   –
العدالة.. إنها   –

محاضرة: يلقي  وكأنه  قائاًل  كارثة  آدم  الدكتور  فتدخل  بحزم،  الشبيبي  آدم  قال 
أخذ  أي  أخته..  بذبح  األخ  قام  لقد  آدم..؟  أس�تاذ  يا  تتحدث  عدالة  أّية  عن   –
عقلنة  من  أكثر  ليس�ت  هي  العدالة  اعتقاده..  حس�ب  منها،  وس�معتها  العائلة  بثأر 
للث�أر.. أي أنه�ا به�ذا الش�كل أو ذاك ث�أر اجتماع�ي.. ث�أر اتف�ق المجتمع عليه 
وصاغ�ه ف�ي م�ا نس�ميه القواني�ن.. العدال�ة ه�ي محاولة المجتم�ع للخروج من 
االنتق�ام والث�أر الف�ردي.. أي أن�ه إعتراف ضمني بالعن�ف االجتماعي.. أي كما 
ومحاولة  العنف  لشرعية  تثبيت  أنه  المقدس(  و  (العنف  كتابه  في  (جيرار(  يقول 
لتلطي�ف العن�ف.. لذل�ك ف�إن الذبح بما في ذلك القتل يؤديان دورًا أساس�يًا في 
أي  قضاء،  هناك  يكون  حينما  لكن  قضائي..  نظام  كل  من  المحرومة  المجتمعات 
قانونية.. جريمة  يصبح  الفردي  االنتقام  فأن  محددة،  جريمة  على  المجتمع  حكم 

مفاجئًا،  هجومًا  فش�ن  كارثة،  آدم  الدكتور  حديث  في  الذهبية  فرصته  أبوالتنك  وجد 
باستفزاز: قال  إذ 

العنف  عن  محاضرة  الصباح  منذ  علينا  تلقي  حتى  الجامعة  في  لسنا  نحن  أخي  يا   –
و المقدس.. مستشهدا بفالن وعالن.. بهذا الكاتب وذاك الكتاب.. ُتسمعنا خطبة 

الثأر.. وعقلنة  العدالة..  مفهوم  عن  طنانة 
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فسكت  واإلحراج؛  باإلرتباك  شعر  كارثة  آدم  الدكتور  أن  إلى  الجميع  انتبه  مرة  ألول 
آدم  حتى  الجميع..  صمت  الجو.  توتر  المهينة.  صوته  ونبرة  أبوالتنك،  كالم  من  مصدومًا 
أب�و التن�ك نفس�ه أح�س بأن�ه تج�اوز حدوده في التعامل مع الدكت�ور آدم كارثة، لكنه لم 
استرضاء  محاولة  خالل  من  الجو  يخفف  أو  اعتذاره،  ويقدم  موقفه،  عن  يتراجع  أن  يشأ 

كارثة.  آدم  الدكتور 
اس�تاءت ح�واء الكرخ�ي م�ن طريق�ة هجوم أبوالتنك على الدكت�ور آدم كارثة، على 
البخل  صفة  من  وإنما  وحديثه،  أفكاره  من  ليس  لكن  منه،  مس�تاءة  كانت  أنها  من  الرغم 

أبوالتنك: على  ردًا  قالت  لذلك  فيه،  التي 
تحدث  الدكتور  اليوم..؟  يجري  الذي  ما  هذا..  في  محق  غير  أنت  أبوالتنك..  يا   –
بالثأر الفردي.. وهو محق  تفكيك مفهوم العدالة.. وجوهرها.. وعالقتها  محاوالً 
استغرب  الذي  الشبيبي  آدم  أستاذ  به  تفضل  ما  على  مقنع  رد  أنه  ثم  حديثه..  في 
عمرها  من  عشرة  التاسعة  في  فتاة  ذبح  جريمة  إلى  نظر  الذي  حقيقة..  هذا  موقفه 
يجري  الذي  ما  أصابكم..؟  الذي  ما  للعدالة..  تحقيق  بأنها  الدعارة  تمارس  ألنها 

العالم..؟  هذا  في 
التفت الدكتور آدم كارثة إلى حواء الكرخي، وهو يلملم صحيفته، وقال وهو ينهض:

لك.. شكرا  هذا..  موقفك  أنسى  لن  الكرخي..  حواء  أستاذة  لك  شكرًا   –
النهار.. بداية  في  نحن  ذاهب..؟  أنت  أين  إلى   –

كما  أنجازها..  علي  التي  األشغال  بعض  لدي  الذهاب..  علي  لك..  شكرًا  ال..   –
عل�ي أن أم�ر عل�ى المكتب�ة القريبة من هنا قرب المركز الثقافي الروس�ي أحتاج 

الجديد.. لكتابي  المصادر  بعض  إلى 
نفسه  فهو  موقفه،  من  كان خجاًل  فقد  الشبيبي  آدم  أما  باإلحراج،  أبوالتنك يحس  كان 
واالجتماعية..  الفكرية  نظره  وجهة  هي  هذه  فليست  الكلمات،  بتلك  نطق  كيف  يدري  ال 
الكرخي  بينما حاولت حواء  المقهى،  ليغادر  كارثة  آدم  الدكتور  قام  إحراجه حينما  وازداد 

فقالت: كارثة،  الدكتور  تستبقي  أن 
يغيظك..  ما  شيئا  تبق  وال  طيبًا..  خاطرك  وليكن  ثانية..  وتعال  أعمالك  إنِه  طيب   –

معًا.. لنتغدى  تعود  أن  أتمنى  أكثر..  ال  كئيب  صباح  هو  عليك  ال 
سأحاول.. لك..  شكرا   –
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سيغادر  وربما  أخرى.  مرة  يعود  لن  بأنه  الكرخي  حواء  خمّنت  مسرعًا.  المقهى  غادر 
له  فقالت  أبوالتنك،  آدم  من  مفاجئ  بغضب  أحست  يودعهم.  أن  دون  تونس  إلى  دمشق 

معاتبة:
كيف تجرأت أن تحدثه بهذه الطريقة يا آدم..؟ لقد تحدث الدكتور بكل تهذيب..   –
وعلمية.. وحديثه عميق جدًا لو فكرت فيه مليًا.. بينما أنت أهنته.. منذ أيام وأنت 
تس�تفزه.. لكن�ه تحمل�ك ول�م يص�در منه أي رد فعل.. الي�وم تجاوزت حدودك 

معه..
أعتذر.. أنا   –

هو..؟ منه  تعتذر  أن  األولى  كان  واعتذارك..؟  لي  ما  مني..!!  تعتذر   –
بخجل: الشبيبي  آدم  فقال 

هكذا.. فعلي  رد  كان  لماذا  أعرف  ال  قصدت..  ما  أقصد  لم  أيضا..  أعتذر  وأنا   –
نظ�رت ح�واء الكرخ�ي إلي�ه للحظ�ات، وقال�ت محاول�ة أن تلط�ف الج�و بطريقتها 

المرحة:
جيدًا.. تنم  لم  ألنك  ربما   –

لهما: يقول  وهو  فقام  محرجا.  أبوالتنك  آدم  ظل  بينما  الشبيبي،  آدم  ابتسم 
منه.. وأعتذر  خلفه..  سأذهب   –

دهش�ت ح�واء الكرخ�ي م�ن موق�ف آدم أبوالتنك المفاج�ئ، لكنها لم تعترض على 
له: فقال  استبقاءه،  الشبيبي  آدم  حاول  بينما  ذهابه، 

به..؟ تلحق  لن  ربما  اآلن..؟  تذهب  أين  قلياًل..  إبق   –
به.. سألحق  ال..   –

الطاولة.  حول  جالسين  الشبيبي  وآدم  الكرخي  حواء  بقيت  المقهى.  وغادر  ذلك  قال 
من  مستاءة  كانت  لكنها  لهما،  الجو  لخلو  مرتاحة  هي  كانت  بينهما.  وتوتر  حرج  ثمة  كان 
ولكي  لخطئه..  اس�تدراك  رأيها  في  كان  اعتذاره  أن  إذ  الفتاة،  مقتل  عن  قاله  ما  في  رأيه 
فلم  السحلب،  يحب  كان  إن  سألته  جلستهما،  ساد  الذي  التوتر  من  وتخفف  الجو  تلطف 
فهز  الجوز..  عليها  مرشوش  بالمهلبية  أشبه  هو  السحلب  بأن  له  فقالت  تقصد،  ماذا  يفهم 

موافقا. رأسه 
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24

 �صـوؤالـي ب�صــيـطـ جـداً: 
هـل اأنــت مــوؤمــن اأو مـلـحــد..؟

م�رت عش�رة أي�ام عل�ى وص�ول حواء ذوالنورين إلى فلورنس�ا. خالل ذلك وجدت 
الحياة اإليطالية الصاخبة والسلسة والمليئة بكل ما هو  إيقاع  نفسها تنسجم شيئًا فشيئًا مع 
الناس  إن  األقل  أو على  للبشرية،  الحضاري  التاريخ  بالدها هي خارج  أن  جديد. أحست 
إلى  وصولها  لحظة  منذ  بدأت  قد  حياتها  وكأن  أحست  الحقيقية..  الحياة  اليعرفون  هناك 
وإزدواجية  وضعها  بصدد  قلقة  التزال  لكنها  بوناروتي،  بآدم  عالقتها  خالل  ومن  إيطاليا، 

ذلك.  من  التخلص  تريد  وهي  شخصيتها، 
قب�ل أي�ام اش�ترت بطاق�ة تليفونية إيطالية فصار لديه�ا رقم إيطالي جديد؛ يمكنها أن 
الشامي  بآدم  اتصلت  لقد  توترها.  من  تتخلص  لم  أنها  إال  خالله،  من  العالم  بكل  تتصل 
لك�ن تليفون�ه كان مغلق�ًا، وق�د حاولت مرات عديدة، لكن دون جدوى. كذلك اتصلت 
بصديقته�ا إيف�ا س�ميث ف�ي باريس وتحدثتا طوي�اًل، حدثتها بالتفصيل الممل عن كل ما 
ج�رى له�ا من�ذ الي�وم األخي�ر له�ا في الش�ام وحتى ي�وم االتصال األول به�ا، بل أخذتا 
أبدت تخوفها  فرنسا.. وحين  إلى  تنتقل حواء ذوالنورين  أن  اتفقتا  دائم.  تتواصالن بشكل 
من السفر عبر بعض البلدان بالقطار، أبدت إيفا سميث استعدادها أن تزورها في فلورنسا 
في  لترافقها  جدًا  قريبًا  وتزورها  أمورها  سترتب  بأنها  لها  وأكدت  باريس..  إلى  بها  وتأتي 

باريس. إلى  االنتقال 
كان موعده�ا م�ع آدم بوناروت�ي الي�وم الس�اعة الحادي�ة عش�رة والنصف في س�احة 
فطورها، وجلس�ت  انتهت من  وقد  العاش�رة.  اآلن هي  فيها.  معه  التقت  التي  (س�ينيوريا( 
ف�ي اللوب�ي المس�تطيل ال�ذي يواج�ه القاعات الجانبية. أخذت تتصفح مجالت س�ياحية 
األس�فل  القس�م  لمحت  حينما  الصور  تأمل  في  مس�تغرقة  كانت  الطاولة.  على  موضوعة 
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الوس�يم  األش�قر  الرجل  فوجدت  رأس�ها  رفعت  خاطفة  وبلحظة  أمامها،  يقف  رجل  من 
بالعربية: لها  ويقول  أمامها  مبتسما  يقف 

سيدتي.. سعيد  نهارك   –
تحيته.  على  ترد  أن  فنس�يت  الصدمة،  يش�به  بما  وأحس�ت  ذوالنورين  حواء  ارتبكت 

بالقول: فسارع  ذلك  أدرك  مندهشة،  كانت 
أنا  وكنت  صديقتك  مع  أنت  كنت  الشام،  فندق  في  التقينا  لقد  تتذكرينني..؟  هل   –
أعجبتني  وقد  واإلنس�ان..  والعائلة  الحب  عن  وتحدثنا  الردهة..  في  الراهب  مع 

آراؤك..
ُصدم�ت ح�واء ذوالنوري�ن أكث�ر من كالمه، فهو إذن الش�خص نفس�ه الذي تذكرته، 
لكنها  مختلطة،  مشاعر  فراودتها  فلورنسا،  إلى  وصوله  كيفية  عن  تفكر  كانت  وبلحظات 

قائلة: به  رحبت 
وكيف..؟ إيطاليا..؟  إلى  جئت  متى  لكن  وسهال..  أهال   –

وقال: الوسيم  األشقر  الرجل  ابتسم 
الرحلة.. نفس  وفي  الطيارة..  نفس  على  معك  كنت   –

الطيارة..؟ في  لوجودك  أنتبه  لم  أنا  كيف..؟   –
األولى.. الدرجة  جناح  في  كنت  ألني  لوجودي  تنتبهي  لم  ربما  موجودًا..  كنت   –
حديثه: واصل  أنه  إال  إليه،  تنتبه  لم  حقا  فربما  للحظات،  ذوالنورين  حواء  ارتبكت 

وكان  الجوازات..  تفتيش  نقطة  أنت  عبرت  حينما  المطار  في  موجودًا  كنت  أنا   –
الشامي.. آدم  األستاذ  معك 

تعرفه..؟ هل   –
في  اليوم  ذلك  الحوار  في  موجودًا  كان  لقد  أصدقائي..  أعز  من  إنه  أعرفه..  طبعًا   –

تتذكرين..؟  أال  الردهة.. 
ذهنها.  في  يحضر  الشام  فندق  في  الحوار  بمشهد  ذوالنورين  حواء  أحست  إراديًا  ال 
أحس�ت ببعض التش�ويش في ذهنها.. س�ألت نفس�ها: أمن المعقول أن يكون في المطار 

سألته: فلورنسا..؟  مطار  وصلنا  عندما  حتى  أره  ولم  بل  أره..  ولم  نفسها  الطائرة  وفي 
وصلنا..! حينما  فلورنسا  مطار  في  أرك  لم  لكني   –

هذا  ستسأل  بأنها  مسبقًا  يعرف  كان  كأنه  للجواب  جاهزًا  الوسيم  األشقر  الرجل  كان 
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قائاًل: ابتسم  إذ  السؤال، 
بكل  وقاموا  الطيارة..  باب  من  خاصة  بسيارة  وأخذوني  الطليان  أصدقائي  جاء   –

الفندق.. إلى  بي  وأتوا  بأنفسهم..  اإلجراءات 
التي  الشك  وبين ظالل  قدمها  التي  بين وضوح حججه  ذوالنورين حائرة  كانت حواء 

قائاًل: فباغتها،  لذلك،  هو  انتبه  حولها. 
أدعوك إلى وجبة الغداء..؟ أن  يمكنني  هل  لكن  قليل..  قبل  فطرنا  أننا  صحيح   –

قائلة: بسرعة  الموقف  تداركت  لكنها  فوجئت. 
ال يمكنن�ي م�ع األس�ف تلبي�ة رغبت�ك.. فأن�ا ال أس�تطيع التص�رف بحري�ة ف�ي   –

اإللتزامات.. بعض  ولدي  محدود..  وقتي  وقتي.. 
أنت  جدًا..  اضطرارية  تكن  لم  إللتزاماتك..إذا  الوقت  تجدي  أن  تستطيعين  لكنك   –

األشياء. تدير  أن  قادرة  امرأة 
الشخص،  أسرار هذا  ما  تدرك  أن  تريد  وكأنها  عينيه  في  نظرت  بجرأة جوابه.  بوغتت 

أمامه: بالضعف  تشعر  أنها  تعرف  ألنها  الخفي  انزعاج  بعض  فيها  بنبرة  فقالت 
مما  بكثير  أفضل  انطباعًا  لديك  إن  بل  محله..  في  ليس  عني  انطباعك  أن  يبدو   –

الواقع.. في  عليه  أنا 
آمنة،  غير  منعطفات  إلى  الحديث سيقودها  هذا  مثل  أن  تدرك  ذوالنورين  كانت حواء 
حذرة  تكون  أن  عليها  بأن  تحس  كانت  وغامضة.  مجهولة  مناطق  إلى  بها  سيفضي  وربما 
ما  منها.. وهذا  اآلخر  توقعات  تتصرف وتجيب حس�ب  نفس�ها  وإاّل س�تجد  اإلجابة،  في 
وهذا  عنها..  سيئًا  إنطباعًا  تعطي  بطريقة  تتصرف  نفسها  تجد  تتوتر  وحينما  جدًا..  يوترها 
أو  حركة  أو  فعل  رد  وأي  تجاوز  أي  على  نفس�ها  س�تؤنب  ألنها  لنفس�ها..  تريده  ال  أيضا 

والخشونة. الوقاحة  من  شيء  فيها  نبرة  حتى 
في  بينما  غورها،  يس�بر  أن  يريد  وكأنه  صامتًا  إليها  ينظر  الوس�يم  األش�قر  الرجل  ظل 
وقال  ابتسم  فجأة  يفكر.  وبماذا  ذهنه،  في  يدور  ما  معرفة  في  فضول  يتصارع  كان  داخلها 

لها:
الناس  -عدم دقة تصوري عنك، كما تقولين، ال يمنعني من دعوتك.. فلو كنت أجد 
ربما  أو  أحدًا..  وجدت  لما  واألشياء  البشر  عن  تصوراتي  مع  بالضرورة  يتطابقون  كلهم 
ل�م أج�د س�وى القلي�ل الن�ادر.. ألني أنا نفس�ي ال أتطابق مع التص�ورات التي لدي عن 
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بينما  الخطيئة،  أو  بالش�ر  مليئًا  يجدونني  ربما  فاآلخرون  عني..  اآلخرين  لدى  أو  نفس�ي 
الخطيئة..  مالك  كنت  ربما  كذلك..  لست  أنا  وربما  منطفئًا..  هالكًا  مالكًا  نفسي  أعتبر  أنا 
فيه..  أتحدث  ال  أن  علّي  كان  شائك..  موضوع  هذا  عمومًا..  أدري..  ال  ملعونًا..  مالكًا 

صامتًا.. أكون  حينما  حقيقتي  على  أكون  فأنا 
بدفء: فقالت  معه،  غامض  بتعاطف  وأحست  كالمه،  طريقة  مستغربة  إليه  نظرت 

كثيرًا..  نفسك  على  تقسو  أنت   –
األشياء؟ تدير  أن  على  قادرة  امرأة  إنك  قلت  حينما  مخطئًا  كنُت  أتراني   –

غير  اإللتزامات  تلك  بعض  تأجيل  يمكنني  أقصد  مخطئًا..  لسَت  ما  لحد  ال..   –
تعرفني! أن  دون  تدعوني..  لكنك  الملحة.. 

ال  أن  محاواًل  تتحدث  كانت  حينما  إليها  النظر  يس�ترق  الوس�يم  األش�قر  الرجل  كان 
تنتب�ه لنظرت�ه المتفحص�ة. وم�ا أن انته�ت من جملتها تل�ك حتى قال لها وهو يحدق في 

مباشرة: عينيها 
نفسه  من  يقين  على  هو  ُترى  من  ليكن..  طيب..  أعرفك..؟  ال  إنني  أتقولين   –
بأن�ه يع�رف اآلخري�ن جي�دًا..؟ بل من تراه يعرف نفس�ه جيدًا..؟ ثم أن معرفتك 
على  اإلنس�ان  ذلك  تعرفين  أنك  اليعني  معه  جرى  وما  ما  إنس�ان  حياة  بتفاصيل 

حقيقي.. بشكل  نفسه  اليعرف  نفسه  اإلنسان  حقيقته.. 
وقالت: له  ابتسمت 

نتفلسف..! بدأنا  أننا  يبدو   –
للحقيقة.. أخرى  وجوه  وإنما  فلسفة..  ليست  هذه  ال..   –

للحقيقة..؟! أخرى  وجوه   –
وس�رعتها  وكثافتها  المش�اعر  قي�اس  يمك�ن  ال  أن�ه  جي�دًا  تعرفي�ن  أن�ت  نع�م..   –
بالس�اعات واألي�ام والش�هور والس�نين.. فالض�وء مثاًل س�رعته ف�ي حدود 300 
وربما  البشر،  مشاعر  قط.  بذلك  يشعر  ال  اإلنسان  لكن  الثانية،  في  كيلومتر  ألف 
تنتقل أحيانًا بسرعة موازية لسرعة الضوء.. وألكن صادقًا معك..  المالئكة أيضًا، 
على  أعرفك..  بأني  أحس  كنت  هنا..  رأيتك  ثم  الشام..  فندق  في  رأيتك  أن  منذ 
الرغ�م م�ن أنن�ي ال أعرفك..إل�ى أن حدثن�ي عن�ك صديقي آدم الش�امي.. وعن 

ذلك.. إلى  فأرشدته  مساعدتك..  كيفية  عن  مني  واستفسر  مشكلتك.. 
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ش�حب وج�ه ح�واء ذوالنوري�ن. أحس�ت برجفة خوف تس�ري ف�ي أعماقها، فقالت 
نفسها: على  تسيطر  أن  محاولة  مرتجفة  وبنبرة  بإرتباك 

عني..؟ لك  قال  وماذا   –
من  الخروج  ومحاولتك  س�وريا..  إلى  العراق  من  هروبك  مس�ألة  عن  لي  حكى   –
سوريا بأي شكل.. فنصحته بمسألة الجواز.. وأنا الذي أقنعت السيدة إيفا بتروفنا 
أقنعت  الذي  وأنا  إليك..  جوازها  ببيع  الشامي  آدم  األستاذ  عرض  بقبول  تومانوفا 
الخبي�ر المخت�ص بتبدي�ل الص�ور أن ينج�ز الج�واز في نفس الي�وم، كما أقنعت 
أستطعِت  لما  واحدة  ليلة  تأخرت  لو  نفسه؛ألنك  اليوم  في  بتسفيرك  الشامي  آدم 
أتدرين ما جرى  اللحظة في فلورنسا..  لم تكوني هنا في مثل هذه  السفر.. وربما 

هناك؟
كان�ت ح�واء ذوالنوري�ن ترتع�ش خوفًا، وتحس بأنها على وش�ك اإلنهيار، فتمتمت 

مسموعًا: كان  بالكاد  بصوت 
ال..  –

فجر  الشام  فندق  نساء،  بثياب  متخفية  إرهابية،  إسالمية  مجموعة  اقتحمت  لقد   –
الي�وم التال�ي م�ن س�فرك.. وقام�وا بمجزرة ض�د األبرياء من ن�زالء الفندق عند 
الفط�ور.. وق�د ق�ام آدم الش�امي نفس�ه بالمقاوم�ة.. فأطلق النار من ش�رفته على 
قتله  الذي  الش�خص  ذلك  بأن  بعد  ما  في  واتضح  المقتحمين..  األش�خاص  أحد 
عاد  لكنه  افغانس�تان،  إلى  ومنها  فرنس�ا  إلى  هاجر  قد  كان  الذي  هابيل  ابنه  كان 

الفندق.. بإقتحام  مجوعته  مع  وقام  سوريا..  إلى  سرًا 
ماذا؟!  –

هابيل.. األصغر  ابنه  بقتل  بنفسه  قام  بأنه  عرف  حينما  الشامي  آدم  ُجن  وقد   –
لثوان.. وحينما  لم يس�تمر س�وى  باإلغماء.. لكن إغماءها  أحس�ت حواء ذوالنورين 
في  تلفتت  اختفى فجأة.  قد  الوسيم  األشقر  فالرجل  قربها..  أحد  أي  يكن هناك  لم  أفاقت 
الممر فكانت خالية..  المتوازية مع  القاعات  تفتش في  فلم تجد أحدًا.. نهضت  ما حولها 
فقالوا  الوسيم..،  األشقر  الرجل  عن  باإلنكليزية  وسألتهم  اإلستقبال  مكتب  إلى  اتجهت 
إنه�م ل�م ي�روا أي رج�ل أش�قر.. وإنها كانت وحدها تقرأ ف�ي إحدى المجالت. عادت 
وفي  كانت،  حيث  نفسه  المقعد  على  فجلست  الدقائق  تلك  خالل  لها  ترآى  مما  مستغربة 
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تتصل  إيفا سميث  أنها  فعرفت  الموبايل  إلى شاشة جهاز  نظرت  هاتفها.  رن  اللحظة  تلك 
سميث: إيفا  صوت  جاءها  حتى  اإلتصال  خط  فتحت  أن  ما  باريس.  من  بها 

حصل..؟ الذي  ما  أتدرين  كيفك..؟  حواء..  مرحبا   –
مباشرة: سألت  وإنما  تحيتها  على  ترد  أن  ذوالنورين  حواء  تلحق  لم 

رب..؟ يا  ساتر..  يا  حصل  الذي  ما   –
الشامي.. آدم   –

الشامي..؟ آدم  له  ما   –
فقاومها  الشام..  فندق  اقتحمت  إرهابية  إنه ُجن ألنه هناك مجموعة إسالمية  يقال   –

هابيل.. ابنه  أنه  اتضح  الذي  رئيسها  وقتل  هو.. 
بذلك..؟ أخبرك  من  أنت  غريبة..  بطريقة  لكن  عرفت  أنا  تقولين..؟  ماذا   –

جالسًا  كان  الذي  الوسيم  األشقر  الرجل  تذكرينه..  هل  الوسيم..  األشقر  الرجل   –
الفندق.. ردهة  في  الراهب  مع 

ومتى..؟ قابلته..؟  كيف  تقولين..؟  ماذا   –
علّي..  وس�لم  مني  تقدم  قابلته..  وهناك  األوبرا..  مبنى  قرب  كنت  قليل  قبل   –
وذكرن�ي بنفس�ه، علم�ًا أن�ا عرفت�ه مباش�رة.. فأخبرن�ي بم�ا حصل.. ث�م قال إنه 

مباشرة.. بك  فاتصلت  فمضى..  مستعجل.. 
أيضًا.. هنا  كان  لكنه   –

من؟!  –
نفسها.. باألخبار  وأخبرني  هنا..  كان  الوسيم..  األشقر  الرجل   –

متى؟!  –
قليل.. قبل   –

معقول! غير   –
جواز  تفاصيل  عن  وحدثني  بل  معي..  تحدث  إنه  لك  أقول  معقول..  ألف  بل   –
السفر الروسي.. وعما جرى في فندق الشام.. لكنه اختفى.. سألت اإلستعالمات 
فقال�وا إنه�م ل�م ي�روا أح�دًا يتح�دث معي.. أكاد أجن.. وه�ا أنت تتصلين بي.. 

يجري..؟! الذي  ما  باريس..  في  أيضًا  رأيته  بأنك  لتخبريني 
تردد: ذوالنورين  حواء  ظلت  بينهما..  االتصال  خط  انقطع  فجأة 
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ألو.. ألو..   –
أن  إلى  انتبهت  لكنها  بها،  هي  تتصل  أن  فقررت  الخط.  على  أحد  ثمة  يكن  لم  لكن 
االتصال قد حذف أيضًا، فطلبت الرقم من الذاكرة.. فجاء صوت إيفا سميث على الخط:

كيفك..؟ حواء..  مرحبا  ألو..   –
حصل..؟  الذي  ما  أخبريني..   –
مستغربًا: سميث  إيفا  جواب  فجاء 

حصل..؟ الذي  ما  تسألينني:  لماذا  يحصل..؟  أن  يمكن  الذي  ما   –
بيننا..؟ االتصال  وانقطع  قليل  قبل  بي  تتصلي  ألم   –

يومين.. منذ  بك  أتصل  لم  أنا  أنا..؟   –
ومتسائلة: متستغربة  وقالت  ذوالنورين،  حواء  ُصدمت 

األوبرا  دار  عند  كنت  بأنك  وأخبرتني  بي  إتصلِت  قليل  قبل  إيفا..؟  يا  تقولين  ماذا   –
وهناك التقيت الرجل األشقر الوسيم الذي قابلناه في فندق الشام بدمشق.. وقلت 

بأن.. أخبرك  إنه 
والخوف: بالدهشة  مليء  وبصوت  مستغربة  سميث  إيفا  فقاطعتها 

هذا  البيت  من  أخرج  لم  أنا  يرام..؟  ما  على  أنِت  هل  حواء..؟  يا  تقولين  ماذا   –
يرام..؟. ما  على  أنت  هل  بك..  أتصل  لم  وكذلك  أحدًا..  أقابل  ولم  قط..  اليوم 
سميث  إيفا  صوت  كان  بينما  لحظات..  صمتت  بالخوف..  ذوالنورين  حواء  أحست 

مصطنع: بهدوء  فأجابت  تناديها،  بأنها  ُيسمع 
الذي  الوس�يم  األش�قر  الرجل  لي  تراءى  فقد  جدًا..  متعبة  أنني  يبدو  ش�يء..  ال   –
تقدم  اليوم  إنه  حتى  الفندق..  هذا  في  هنا  أنه  لي  تراءى  الشام..  فندق  في  التقيناه 

تومانوفا.. بتروفنا  إيفا  عن  وحدثني  مني 
َمن..؟! عن   –

الم�رأة الروس�ية الت�ي أحم�ل جوازه�ا.. وعن آدم الش�امي.. وأخبرني بأن هناك   –
وقت  الناس  وقتلوا  نس�ائي،  بزي  الش�ام  فندق  اقتحموا  اإلرهابيين  من  مجموعة 
ابنه  أنه  اتضح  الذي  رئيسهم  وقتل  الشامي..  آدم  قاومهم  وقد  الصباحي..  الفطور 

فُجن.. هابيل.. 
تقولين..؟ ماذا   –
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فجأة.. اختفى  الوسيم  األشقر  الرجل  لكن   –
اختفى..؟  كيف   –

واختفى.. شبح..  وهم..  أو  حلم..  مثل  ببساطة..  هكذا  اختفى   –
بع�د لحظ�ات م�ن الصم�ت امتدت بينهما جاء صوت إيفا س�ميث قائال بنبرة حنونة 

باإلهتمام: ومليئة 
حبيبت�ي ح�واء.. ارتاح�ي قلي�اًل.. ه�ذه كله�ا مخاوفك ووساوس�ك بأن هناك من   –
يع�رف بقص�ة ج�واز الس�فر.. ومش�اكلك.. ارتاح�ي قليال.. وقريبًا س�نلتقي.. ال 
ترهق�ي نفس�ك.. حاول�ي أن ال تبق�ي وح�دك.. كيف تجري األمور مع الش�اب 

اإليطالي..؟ العراقي 
قليل.. بعد  إليه  أذهب  أن  علي  جيدة..   –

الحقًا.. بك  سأتصل  بوقتك..  تستمتعي  أن  وحاولي  إليه..  إذهبي   –
اللقاء.. طيب..إلى   –

اللقاء. إلى   –
أحس�ت ح�واء ذوالنوري�ن باإلرتب�اك.. وبراح�ة م�ن خ�الل تطمين�ات إيفا س�ميث، 
وحاول�ت أن تقن�ع نفس�ها ب�أن كل م�ا ج�رى له�ا ليس أكثر من أوهام ف�ي أوهام.. لكْن 
ثم�ة فض�ول ف�ي داخله�ا ظ�ل يتحرك ويلتف.. فقالت لنفس�ها بأن عليها أن تتصل بحواء 
الكرخ�ي؛ لتستفس�ر منه�ا فربم�ا ه�ي تع�رف إذا م�ا كان هن�اك هجوم عل�ى الفندق فعال 
لكن  البيتي..  الكرخي  حواء  برقم  واتصلت  هاتفها  أخذت  تخفى.  ال  األخبار  هذه  فمثل 
أنها  يعني  وهذا  الوقت  في  فرقا  هناك  بأن  نفس�ها  مع  فكرت  عليها.  يجيب  أحد  يكن  لم 

خرجت.  ربما 
ظل�ت جالس�ة عل�ى مقعده�ا كأنه�ا مربوط�ة بخيوط غي�ر مرئية تمنعها ع�ن الحركة 
والنه�وض. اس�تجمعت م�ع نفس�ها كل قواه�ا الداخلي�ة مقطع�ة تل�ك الخي�وط الوهمية 
ونهض�ت مغ�ادرة الفن�دق. حي�ن ص�ارت في الش�ارع أحس�ت بأنها كان�ت مختنقة وأنها 
اآلن تتنف�س ه�واء نقي�ًا. أحس�ت بدف�ق الحياة في الش�ارع. رأت عل�ى الرصيف المقابل 
لبواب�ة الفن�دق حي�ث تق�ف مجموعة من الفتي�ان والفتيات يتحدث�ون باإلنكليزية بمرح، 
وم�ن أمامه�ا م�ر رج�ل وام�رأة في األربعينيات من العمر يتحدثان بلغة لم تكن تس�تطيع 

الفندق.  بوابة  أمام  تاكسي  سيارة  توقفت  فجأة،  تحديدها. 
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خرج  إذ  بالدهش�ة،  فأصيبت  الباب،  ُفتح  ثم  الخلفي،  الصندوق  ليفتح  الس�ائق  خرج 
تس�يطر على مش�اعرها وصدمتها،  أن  لم تس�تطع  الوس�يم.  الرجل األش�قر  التاكس�ي  من 
الخلف  إلى  التفت  أمتار  عشرة  من  ألكثر  ابتعدت  وحين  اليمين،  بإتجاه  مبتعدة  فاتجهت 
فرأت الرجل األشقر الوسيم ينقد السائق مبلغًا، ثم وقف للحظات ينظر نحوها، فأحست 
عشرين  من  أكثر  مبعدة  على  صارت  وحين  تهرول،  وكأنها  الخطى  أسرعت  طاغ،  بخوف 
يفترض أن يمر من  التاكسي كان  أن  إلى  انتبهت  إراديًا، فلم تجد أحدًا. بل  التفتت ال  مترا 
جانبها قاطعًا الش�ارع أمامها ليس�تدير في أحد الفروع أو يتوجه إلى س�احة (بيازا س�انت 
مارك�و( ألن�ه ال يس�تطيع أن يس�تدير ف�ي الش�ارع الع�ام، لك�ن لم يكن هناك تاكس�ي في 
بوناروتي. آدم  ترى  لكي  ملحة  بحاجة  فكرت  جانبها.  من  يمر  تاكسيًا  تلمح  ولم  الشارع، 

* * *

نفسية  في حالة  كان هو  بوناروتي.  بآدم  ذوالنورين  التقت حواء  (سينيوريا(  في ساحة 
متهيج�ة، فبري�ق عيني�ه ومالمح وجهه تش�ي بإنش�غاله الفك�ري وبكثافة من كالم صامت 
زيارة  إلى  بها،  التقى  ما  أول  أخذها،  إذ  اليوم،  هذا  جولة  خطط  قد  كان  أنه  بدا  مخنوق. 
الناحية  من  مهما  البيت  يكن  ولم  الساحة.  عن  كثيرًا  يبعد  ال  الذي  أليغييري  دانتي  لبيت 
الفني�ة كقص�ور النب�الء والح�كام التي هي تحف معماري�ة، وإنما أهميته تاريخية بإعتباره 

أليغييري.  دانتي  العبقري  الشاعر  وترعرع  فيه  ولد  الذي  البيت 
لكنها من خالل  قليلة،  دانتي  السابقة، وخصوصًا عن  والفنية  األدبية  معلوماتها  كانت 
عالقته�ا ب�آدم بوناروت�ي ص�ارت تعرف عن حياته ومؤلفاته وحبيبته (بياتريتش�ي( الكثير، 
وكل م�ا يتعل�ق بملحمت�ه (الكوميدي�ا اإللهية(، كما قرأ لها بعض المقاطع من (الجحيم( 

والعربية.  باإليطالية  لها  استمعت  التي  (أونفيرنو(،  اإليطالي  باسمها  ينطقها  كان  الذي 
ومقهى  لمطعم  الشارع  على  تطل  باحة  في  طاولة  حول  جلسا  جولتهما  أنهيا  أن  بعد 
باألفكار،  بالكالم ومزدحم  بوناروتي وكأنه مشحون  آدم  دانتي. كان  بيت  بالقرب من  يقع 
ويري�د أن يف�رغ م�ا ف�ي ذهن�ه، الس�يما وأن زي�ارة بيت دانتي زادته توترا وش�رودًا. طلبا 
حينما  ذوالنورين  حواء  ابتس�مت  منهما.  لكل  جدًا  كبير  بكوب  النادلة  فجاءت  كابتش�ينو، 
رأت كوب�ي الكابتش�ينو الكبيري�ن ج�دًا وأرادت أن تعل�ق، إال أن آدم بوناروت�ي ق�ال لها 

وجادة:  متسائلة  بنبرة 
أكثر..! ليس  فكرة  هي  الجحيم  أن  أعتقد  أنا   –
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يعذب  لماذا  نفسها:  سألت  الجملة.  بهذه  حديثه  يبدأ  أن  ذوالنورين  حواء  استغربت 
بهذه  نفسه  اإلنسان  يغرق  أن  والتحتاج  قصيرة  الحياة  أن  يرى  أال  األفكار..؟  بهذه  نفسه 
تستجيب  نفسها  وجدت  لكنها  بالجحيم..؟  أشبه  هي  ذاتها  بحد  فهي  السوداء..  األفكار 

فسألته:  معه،  للتواصل 
جحيم..؟  توجد  ال  أنه  أتقصد   –

يجيب  هو  مما  أكثر  نفسه  ويناقش  نفسه  يحدث  وكأنه  بالحديث  بوناروتي  آدم  انطلق 
فقال: سؤالها  على 

الموت  وراء  وبما  بالموت  تفكيرهم  نتيجة  ُولد  الذي  البشر  تصور  هي  الجحيم   –
ثم صار وسيلة مهمة ومفيدة ومضمونة  البشري وجدواه..  الفعل  تفسير  ومحاولة 
للس�يطرة عل�ى البش�ر ف�ي الحي�اة من خالل األديان.. لذل�ك صار هو الموضوع 

والوعاظ! واألنبياء  والمبشرين  للدعاة  األثير 
متوترة: فسألته  الفكرة  بهذه  مأخوذة  نفسها  ذوالنورين  حواء  وجدت 

أيضًا..؟  الجنة  توجد  ال  أنه  ذلك  أمعنى   –
هي: فواصلت  للحظات،  صامتًا  ظل  مباشرة.  إليها  هو  ينظر  لم 

توجد الجحيم، فهذا يعني أنه ال يوجد حساب وعقاب، وبالتالي ال توجد  لم  إذا   –
تقصده..؟ ما  هذا  هل  برزخ..  أو  صراط  يوجد  وال  بل  أيضًا،  جنة 

تائهة: نظرات  عينيه  وفي  وقال  رأسه  بوناروتي  آدم  رفع 
البشر  لتمنح  وجدت  وقد  الجحيم..  فكرة  لتقبل  محاولة  مسيحية..  فكرة  البرزخ   –
الفراعنة  فرعونية..  فكرة  باألساس هي  الجحيم  لكن  بالفردوس..  األمل  شيئًا من 

الظلمات..  من  بحرًا  عندهم  وكانت  بالجحيم..  فكروا  من  هم  األوائل 
مؤمن..؟ أنت  هل  آدم..   –

بارد: بإنفعال  قال  ثم  للحظات  صمت  مستغربًا.  إليها  نظر  بسؤالها.  هو  فوجئ 
به  جاءت  بما  اإلعتقاد  مسألة  في  بالضرورة  ينحصر  اإليمان  اإليمان..؟هل  هو  ما   –
األدي�ان..؟ أن�ا أج�د أن م�ا جاء في األدي�ان مليء بالتناقضات.. كل الكتب التي 
كان  لما  مقدس�ًا؛  منها  األول  الكتاب  كان  فلو  بالتناقضات؛  مليئة  مقدس�ة  ُتس�مى 
هن�اك داع لن�زول كت�اب مق�دس ث�ان، وإذا كان الثان�ي مقدس�ًا فلماذا نزل كتاب 
الرب مؤلف  اآلخر.. هل  قداسة  منها  كتاب  أي  ينزع  فِلَم  ثالث.. وكلها مقدسة.. 
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جاءت  بما  التس�ليم  أن  تعتبرين  هل  ثم  مرة..؟  كل  كتبه  كتابة  يعيد  بحيث  س�ييء 
أقبل  ال  أنا  عقليًا..؟  مقبول  أمر  تاريخيًا  وتفسيرها  تفكيكها  إعادة  دون  األديان  به 
جاءت  بما  عمياء  ثقة  أثق  ال  أن  المعنى..  بهذا  مؤمنا  ولست  اإليمان..  هذا  بمثل 
ب�ه األدي�ان.. ب�ل ال أري�د أن أض�ع اإليمان ف�ي مواجهة مع العقل.. ألن اإليمان 
خوفًا  يكون  وال  األسئلة،  وطرح  التأمل  في  للشجاعة  نقيضًا  يكون  ال  أن  يفترض 
عن  المحموم  بحثنا  أثناء  تواجهنا  أن  يمكن  التي  األمل  خيبة  مواجهة  من  وهروبًا 

األجوبة..
وقالت: بطيبة  ذوالنورين  حواء  ابتسمت 

تبّرر  أن  إلى  بحاجة  لسَت  رجاًء..  عليك  هون  لكن  آدم..  يا  بالكامل  أفهمك  لم   –
ملحد..؟  أو  مؤمن  أنت  هل  جدًا:  بسيطًا  كان  سؤالي  أمامي..  وضعك 

وتحريماتها  واإلنس�ان  الكون  عن  وتصوراتها  األديان  رفض  هو  اإللحاد  كان  إذا   –
أحترم  األقل  على  ألني  أحترمها  باألديان..  أؤمن  ال  أنا  ملحد..  فأنا  وتشريعاتها؛ 
عرفتهم..  الذين  البسطاء  والناس  مثاًل  وأبي  أمي  بها..  آمنوا  الذين  البسطاء  الناس 
أنا مؤمن بوجود خالق لهذا الكون.. ولدي تصوري  لكني شخصيًا ال أؤمن بها.. 
تصور  عن  يختلف  وهو  الله..  باس�م  األديان  تس�ميه  الذي  هذا  الخالق،  هذا  عن 

األديان..
بالخالق..؟ بالله..  تؤمن  هل  أفهم..؟  ال   –

نعم..  –
نفسه..؟ الشيء  إلى  تدعو  التي  باألديان  تؤمن  ال  نفسه  الوقت  وفي   –

تس�يء إل�ى الخال�ق م�ن خالل ه�ذا الركام من الهذيان�ات والتحريمات  األدي�ان   –
العق�ل والمنط�ق وتجري�م كل من يختل�ف معها..  المتناقض�ة م�ع  والتص�ورات 
من  أن  يعتقدون  المسيحيون  المختار..  الله  شعب  أنهم  يعتقدون  اليهود  انظري.. 
لم يتم تعميده مسيحيًا فهو خارج مجال الخالص والرحمة.. المسلمون يعتقدون 
أن م�ن ج�اء بغي�ر اإلس�الم دين�ا فل�ن يقبل منه وهو في اآلخرة من الخاس�رين.. 

الناجية.. الفرقة  هو  أنه  يعتقد  منها  كل  األديان..  هي  هذه  أترين.. 
شيء..؟ أي  من  ناجية   –

وقال: بمرارة  بوناروتي  آدم  ابتسم 
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الجحيم.. من  ناجية   –
الجحيم..؟ من  الناس  لتنقذ  باألساس  األديان  تأسست  هل  الجحيم..؟   –

نعم..  –
البشر..؟ على  للسيطرة  الجحيم  فكرة  استخدمت  األديان  أن  تقول  كيف  إذن   –

نظ�ر آدم بوناروت�ي إليه�ا متأم�اًل وجهه�ا المثير والمتألق بقلق األس�ئلة، وقال وكأنه 
فقال: أكثر،  قلقها  يثير  أن  يشأ  لم  وكأنه  أو  المناقشة..  هذه  مثل  يؤجل  أن  يحاول 

بعد.. ما  في  لك  سأشرحها  شرحها..  يطول  قضية  هذه   –
وبعبقريته..  به  المعجبين  أشد  من  وأنت  دانتي..  بيت  في  كنا  قليل  قبل  طيب..   –
كي�ف إذًا تنك�ر وج�ود الجحي�م والف�ردوس بينم�ا أن�ت تؤم�ن بجحي�م دانتي.. 

إيضًا..؟ وفردوسه 
مازحة: بنبرة  وقال  بطيبة  لها  بوناروتي  آدم  ابتسم 

بإختصار..  سأجيبك  طيب..  المثيرة..  المحاججة  هذه  مثل  منك  أتوقع  أكن  لم   –
حينم�ا ب�دأ دانت�ي بكتاب�ة (الكوميديا اإللهية(.. كان ذلك في حدود العام 1307 
يعرف  بدأ.. ولم يكن  قد  النهضة  أكثر من سبعمائة سنة.. ولم يكن عصر  قبل  أي 
إلى  والوصول  الضوء..  وس�رعة  الذرة..  واكتش�اف  الحديثة..  العلمية  النظريات 
القم�ر والمري�خ وقواني�ن النس�بية وقوانين الجاذبية والكهرومغناطيس�ية، ونظرية 
الك�م وغيره�ا م�ن المنج�زات العلمي�ة.. وبالتالي كان ضمن تص�ورات زمانه.. 
وبرغ�م ذل�ك.. فق�د كان دانت�ي عبقري�ًا عظيم�ًا ومثقف�ًا ش�جاعًا.. فق�د ألقى في 
البشرية..  النفس  دانتي هي جحيم  البابوات واألساقفة.. جحيم  من  بعدد  جحيمه 
البش�رية  لتاريخ  قراءة  إعادة  وهي  مواقفه..  في  اإلنس�ان  جحيم  أخالقي..  جحيم 
كل�ه وتاري�خ زمان�ه.. وبصراح�ة.. األدي�ان اليوم تقود إلى اإللح�اد.. وليس إلى 
اإليم�ان.. العل�م ه�و ال�ذي يق�ود إلى اإليمان.. حينم�ا توغلت في الدين فقدت 
روح�ي وعقل�ي.. ورجع�ت من رحلتي محم�اًل بألم الضياع.. جميع األديان في 

والعنصرية.. الحقد  على  تربي  باطنها  في  لكن  التسامح  إلى  تدعو  ظاهرها 
ل�م أفهم�ك بالكام�ل.. يعن�ي أن�ك تعتق�د أنه ال وج�ود للمالئكة وال  اآلن  لح�د   –

فردوس..؟ أو  جحيم  هناك  وليس  إلبليس..  وال  للشياطين.. 
لي�س كم�ا ج�اء ف�ي األدي�ان.. يمكن فهم المالئكة والش�ياطين وإبليس بش�كل   –
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تفسيرها  نستطيع  ال  ظواهر  وهناك  نعرفها..  ال  الطبيعة  في  قوى  هناك  مختلف.. 
بم�ا لدين�ا م�ن عل�م.. نح�ن لس�نا وحدنا في هذا الكون.. ربم�ا هناك مخلوقات 
تمتل�ك ق�درات خارق�ة موجودة في هذا الكون الرحيب.. وربما تزور األرض.. 
من  نعرف  أن  دون  معها  نتعامل  نميزها..  أن  نستطيع  أن  دون  بيننا  تتمشى  وربما 
ه�ي.. وربم�ا توج�د مخلوق�ات ال نراه�ا.. ال أع�رف.. العل�م ال ينفي مثل هذه 
األش�ياء.. هن�اك عوال�م موازي�ة لنا.. وهناك تع�دد للعوالم.. أي نحن موجودون 

أخرى.. بنسخ 
بإرتباك: وقالت  النورين،  ذو  حواء  وجه  على  حقيقي  خوف  مالمح  ارتسمت 

أحدهم.. قابلت  وربما  الحالة..  هذه  بمثل  مررت  فأنا  صحيحًا..  تقوله  ما  ربما   –
ماذا..؟  –

ص�رخ آدم بوناروت�ي متفاجئ�ًا. ارتبك�ت ح�واء ذوالنورين من رد فعله. التفت في ما 
حوله�ا. ارتس�مت عالم�ات رع�ب عل�ى وجهه�ا، فقد كان الرجل األش�قر الوس�يم عند 
منعط�ف الش�ارع عل�ى ُبع�د أمت�ار منهم�ا. تجمد وجهها محتفظًا بعالم�ات الرعب. انتبه 

فسألها: فيه  هي  بما  فوجئ  لذلك.  بوناروتي  آدم 
بك..؟ ما  حواء   –

وقالت: وخوف  بحيرة  إليه  التفت 
عالمنا! من  ليس  إنه  أعتقد  الذي  الرجل  هو  هذا   –

من..؟!  –
فقال�ت ح�واء ذوالنوري�ن دون أن تلتف�ت إل�ى الرجل ك�ي ال ينتبه أنها تتحدث عنه، 

خافت: بصوت  فقالت 
منا عند منعطف الشارع.. أمتار  بعد  على  يقف  الذي  الوسيم  األشقر  الرجل  ذاك   –

أقصده.. الذي  إنه 
مستغربًا: لها  قال  ثم  المقصودة  الناحية  إلى  بوناروتي  آدم  التفت 

حنطي..!. وال  أسود..  وال  أشقر  ال  حواء..  يا  رجل  أي  يوجد  ال  لكن   –
التف�ت ح�واء ذوالنوري�ن ناحية الرجل األش�قر الوس�يم فلم تجده. أحس�ت بإرتباك 

منها: بدر  ما  تبرير  تحاول  وكأنها  إعتذار  بنبرة  فقالت  وتوتر، 
قد  كنت  وسيمًا،  أشقر  رجاًل  أرى  آدم..  يا  بالخوف  أشعر  مرهقة..  أني  يبدو   –
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إيفا  صديقتي  مع  وكنت  أكثر  ال  ساعة  نصف  من  وألقل  صدفة  دمشق  في  التقيته 
وقد  فندقي..  في  رأيته  حين  فوجئت  لكني  راهب..  مع  يجلس  هو  وكان  سميث 
تح�دث مع�ي الي�وم صباح�ًا قبل أن ألتقيك.. وأخبرني بأش�ياء مرعبة حدثت في 
الفندق  إلى  وصل  وكأنه  تاكس�ي  من  ينزل  رأيته  ثم  اختفى..  فجأة  لكنه  دمش�ق.. 

فجأة. اختفى  ثم  إلّي..  ينظر  هنا  أراه  أنا  وها  للتو.. 
بحنان: وقال  بكفها  ممسكا  يدها  إلى  يده  مد  بتعاطف  إليها  بوناروتي  آدم  نظر 

من  ش�يئًا  معنا  لنأخذ  الش�قة..  في  لنس�تريح  نذهب  تعالي  حواء..  يا  مرهقة  أنت   –
براحتنا. سنتحدث  وهناك  البيت..  في  نبيذ  ولدّي  الطعام.. 

في  يسري  دافئ  بدفق  فشعرت  صوته؛  في  الحنان  بموجات  ذوالنورين  حواء  أحست 
وكأنها  دافئة،  باستجابة  موحية  برقة  وقالت  كفه  على  بدورها  ضغطت  وأعماقها.  خالياها 

الرومانسية: من  للحظات  عارمة  برغبة  مدفوعة 
وحدنا..  نكون  أن  أحتاج  شقتك..  إلى  لنذهب   –

آنا(،  س�انتا  (فيا  في ش�ارع  تقع  التي  بوناروتي  آدم  ش�قة  إلى  متوجهين  المكان  غادرا 
فندقها. عن  كثيرًا  يبعد  ال  الذي 

* * *

 Piazza دومو  بيازا   ) الكنيسة  ساحة  إلى  يقود  الذي  الرئيس  الشارع  في  يسيران  كانا 
Duomo(. كان�ت الش�مس الدافئ�ة تمن�ح النفس بهج�ة ال إرادية. حواء ذوالنورين كانت 

تش�عر بدف�ق م�ن مش�اعر ف�رح غامض، ال تعرف مص�دره بالتحديد، فأب�راج الكاتدرائية 
زحمة  أن  كما  دافئة،  روحانية  مش�اعر  إليها  الناظر  تمنح  الناصع  األبيض  بلونها  الش�اهقة 
بأنها  الش�ارع ببش�ر من جنس�يات مختلفة يبث فيها حيوية داخلية تدفعها إلى اإلحس�اس 
بش�كل  لها  ش�ارحًا  بالحديث  منهمكًا  كان  بوناروتي  آدم  بالحلم.  أش�به  واقع  في  تعيش 
بال  أذنيها  في  تطن  التي  األسماء  بين  ومتنقاًل  الكاتدرائية،  بناء هذه  تاريخ  ومختصر  موجز 
تقاطعه  حديثة،  في  يتدفق  هو  كان  بهم.  تسمع  ولم  أصحابها  تعرف  ال  ألنها  محدد  معنى 
جنب.  إلى  جنبًا  يعودا  ثم  قلياًل،  يفترقا  أن  على  تجبرهما  التي  السائحين  من  زحمة  أحيانا 
آدم بوناروتي كان يستغل أية فرصة لينظر إلى وجهها الجميل، بينما كانت هي تتفادى 
بينما  شيئًا،  عنه  تعرف  وال  غامضًا  لها  بدا  تاريخ  عن  الحديث  في  أسهب  المتقدة.  نظراته 
لم  إذ  انقطع،  قد  بينهما  التواصل  كأن  أحست  فجأة  سياحي.  دليل  كأنه  يتحدث  هو  كان 
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فتلمح وجهه وهو يتحدث  إليه  لتنظر  اللحظات؛  تقتنص بعض  تعد تسمع ما يقول. كانت 
يقول! مما  شيء  أي  تسمع  أن  دون 

في  أنها  من  الرغم  على  العالم،  عن  معزولة  وكأنها  نفس�ها  ذوالنورين  حواء  وجدت 
أو  يواجهونها،  الذين  الس�ائرين  ببعض  تصطدم  كانت  وأحيانا  المزدحم،  الش�ارع  وس�ط 
على  غريبة،  رغبة  راودتها  فيتجاوزونها.  مسرعين  يمشون  الذين  بعض  أجساد  بها  تحتك 
غي�ر توق�ع منه�ا، ف�ي اإلنفراد بنفس�ها.. لكن كيف لها ذلك وقد طلبت بنفس�ها الذهاب 

شقته؟! إلى  معه 
في  تائهة  أفكارها  لكن  بجسدها،  معه  موجودة  فهي  ميكانيكي.  بشكل  تمشي  كانت 
والمشاهد  األماكن  تغيير  حسب  آخر،  إلى  موضوع  من  حديثة  في  يتنقل  هو  كان  البعيد. 

يقول: سمعته  فجأة  الطريق.  في 
لكنني  غامضة..،  عنف  رغبات  من  نفسي  في  يدور  ما  أقتنص  أن  أحاول  أحيانًا   –
حين ال أستطيع أن احققها كنت أستعيض عنها بالكالم الفاحش البذيء والشتائم 
بالنهاية  لكنها  لغوي..  عنف  عن  جنسية..  سادية  عن  تعبر  شتائم  العربية..  باللغة 
ه�و عن�ف غي�ر م�ؤٍذ، ألنه�ا ال تع�رف اللغ�ة العربية.. وهذا م�ا كان يريحني من 
أمن  آدم..؟  يا  أنت  من  نفس�ي:  أس�ال  كنت  ذلك  بعد  لكني  بالذنب..  أي ش�عور 

الواضح..؟ العنف  وبهذا  السادية  هذه  تمارس  أنك  المعقول 
بحديثه،  يقصد  كان  ماذا  تفهم  لم  لذلك  حديثة؛  بداية  في  إليه  استمعت  قد  تكن  لم 
تس�تمع  تكن  لم  أنها  إلى  ينتبه  لكي ال  تس�أله؛  أن  االرتباك والخجل من  ببعض  وش�عرت 
تستمع  أن  يجب  إذ  فيها،  هي  التي  حالتها  من  تخرج  أن  على  نفسها  أجبرت  لذلك  إليه؛ 

حديثه.  في  بحماس  متدفق  وهو  السيما  لإلحراج،  نفسها  التعرض  كي  إليه؛ 
أحست ببعض الراحة حينما توقفا عند أحد المطاعم فدخله ليبتاع لهما طعامًا، حينها 
س�ألها إن كان�ت تح�ب البيت�زا، فأك�دت ل�ه بأنها تحبها مع الباذنجان والزيتون األس�ود. 

لوجبتين. يكفي  ما  لهما  فابتاع 
* * *

هو  انهمك  الصالون،  في  الجلدية  الصوفا  على  هي  وجلست  الشقة،  في  صارا  حين 
ف�ي المطب�خ ليأت�ي بالصح�ون وبقنين�ة النبيذ. أثناء ذلك فتحت ه�ي حقيبتها، وأخرجت 
ش�عرها،  تصفيف  تريد  كانت  ألنها  ليس  المرآة،  في  وجهها  إلى  نظرت  ثم  صغيرة،  مرآة 
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أو التأك�د م�ن مكياجه�ا، بق�در م�ا كان�ت تري�د أن تكس�ب بعض لحظ�ات من الصمت 
واإلحتماالت  فيه،  هي  الذي  الموقف  لمواجهة  فيها  تس�تعد  لحظات  والتفكير.  والتأمل 

إليها. يقود  أن  يمكن  التي 
نفسها  تحس  التي  األولى  المرة  ليست  فهذه  مفتوحة،  هاوية  أمام  بأنها  تحس  كانت 
المرة  ليست  أنها  كما  الداخل،  من  ومتوترة  مهزوزة  لكنها  ومهيمنة،  قوية،  تبدو  بأنها  فيها 
األول�ى الت�ي يك�ون هن�اك من ينجذب نحوها، بل يكش�ف عن ضعفه أمامها، بينما تبدو 
أكثر  أمامه  الداخلي  بالضعف  تحس  نفس�ه  الوقت  وفي  المتحكم،  موقع  في  ظاهريًا  هي 
بأنها  تعرف  كانت  لكنها  ومتماسكة،  قوية  تكون  بأن  بصمت  نفسها  على  تلح  كانت  منه. 

أمامه. ستنهار  ربما  أنها  فكرة  من  ترتعش  وكانت  بنفسها،  تثق  ال 
ظل�ت ه�ي ف�ي مكانه�ا. ل�م تذه�ب إل�ى المطبخ لمس�اعدته، ألنه�ا بغريزتها كانت 
التي  األمور  س�تتطور  وربما  ببعضهما،  س�يحتكان  فربما  هناك  إلى  ذهبت  لو  بأنها  تدرك 
تس�تعيد  فكأنما  الواقع  في  لها  تحدث  حينما  بحيث  تحدث،  أن  قبل  تتخيلها  أحيانا  هي 

سينمائيًا.  شريطا 
تجبه  فلم  الَسَلطة.  سيعد  ألنه  قلياًل؛  تصبر  أن  عليها  بأن  مازحًا  المطبخ  من  هو  نادى 
بأنه لن يمانع،  بأية جملة حول مساعدته؛ ألنها كانت تشعر  تتفوه  إال بكلمة: (أوكي( ولم 

منه. قريبة  تكون  أن  يريدها  ألنه 
مرت دقائق صمت.. كان الوقت كافيًا لها لكي تشعر بأنها صارت أهدأ، لكنها كانت 
الجسدية. لعالم حواسها  مفاجئ  إقتحام  أي  أمام  لن تصمد  بأنها  تعرف جيدًا  أعماقها  في 

بأن  يعرف  لكنه  يحتاجها،  بأنه  يشعر  كان  بحنان.  فيها  يفكر  بدوره  كان  بوناروتي  آدم 
هن�اك حواج�ز بين�ه وبينه�ا. حواجز لم يكش�فها هو له�ا. حواجز حولت حياته إلى عبث 

والرائحة. والطعم  اللون  وأفقدتها  والالجدوى،  الفراغ  في  وحركة 
الَسَلطة،  فيه  الذي أعد  الكبير  أتى بالصحون واإلناء  بينهما طوياًل.  لم يستمر الصمت 
هي  الطعام  فترة  أن  واضحًا  بدا  ثالجته.  في  بها  يحتفظ  التي  المقبالت  من  أخرى  وأشياء 

ذلك.  بعد  يحدث  وأن  بد  ال  ما  شيئًا  هناك  وأن  كالهما،  به  فكر  ما  لكل  بالهدنة  أشبه 
كان�ت ه�ذه األف�كار ق�د انعكس�ت ال إرادي�ا على تصرفاتهما وحديثهم�ا أثناء تناول 
الطع�ام؛ حت�ى ب�دت بع�ض الجم�ل والكلم�ات كأنها ب�اردة، أو جمل فات�رة، ومعظمها 
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إليها.  يتجهان  أنهما  جيدًا  يعرفان  نقطة  من  يهربان  وكأنهما  مجاملة، 
* * *

والعواطف  اإلعجاب  عن  التعبير  كلمات  من  أخاف  صرت  أنا  آدم..  يا  أرجوك   –
ال  ش�خصيًا  أنا  بأش�ياء  أحس  أحيانًا  معك..  بالراحة  أحس  أنني  الأنكر  العنيفة.. 
أحيانا  تجتاحني  لمعرفتها..  أنا  أتوق  بأشياء  تفكر  أنك  أحس  تفسيرها..  أستطيع 
أرجوك  لذلك  نفسي؛  فهم  أستطيع  ال  أحيانا  بل  مخيف..  بشكل  متناقضة  مشاعر 

بعد. ما  في  للندم  يدفعني  موقفًا  أتخذ  تجعلني  ال 
جثا آدم بوناروتي على ركبتيه أمامها وأحاط ساقيها بذراعيه وخبأ وجهه في حضنها، 
والشفقة،  األمومة،  مشاعر  لديها  امتزجت  كيانها.  هزت  برعشة  هي  أحست  ساقيها.  بين 
الصمود  على  نفسها  تروض  أن  حاولت  لكنها  نائمة،  كانت  رغبة  جسدها  في  واستيقظت 

إراديا.  تشنجت  لذلك  يجتاحها؛  بدأ  الذي  والشبق  الرغبة  وراء  الهرولة  وعدم 
ظ�ل آدم بوناروت�ي جاثي�ًا أمامه�ا، وحاضن�ًا س�اقيها بذراعيه. بقي�ا كالهما على هذا 
الوضع للحظات، ثم رفع رأسه إليها، وقال وفي صوته نبرة تهيج وشبق يحاول أن يخفيه:
أفهمك..  أنا  الموضوع..  هذا  في  تتحدثي  أن  تتجنبين  لماذا  وأفهم  أفهمك..  أنا   –

عليك.. أضغط  أن  أريد  وال 
بحنان: فقالت  فيها،  أثرت  كلماته 

النادر  ابتسامة الحظ  لقائي بك كان مثل  بلقائي معك.. وأعتبر أن  جدًا  سعيدة  أنا   –
ل�ي بع�د كل ه�ذه المصائ�ب الت�ي مررت بها والتي حدثت�ك عنها.. لقد تعلمت 
التي  الغامضة  تساؤالتي  من  الكثير  على  اإلجابات  وجدت  إني  بل  الكثير..  منك 

الغامضة.. ومعانيها  الحياة  عن  تساؤالت  أعماقي..  في  تصطخب  كانت 
سنوات.. منذ  إليه  أحن  كنت  ما  فيك  وجدت  أيضًا  أنا   –

قليال. فاسترخت  اإلطراء،  لهذا  بنشوة  أحست 
أنا..؟!  –

أنت.. نعم   –
قاله.  لما  التأكيد  عن  تبحث  وكأنها  إليه  ونظرت  وعميق  غامض  بفرح  عيناها  تألقت 

بالكالم:  متدفقًا  فواصل  لذلك،  هو  انتبه 
طوال  وكنت  عامًا..  عشرين  منذ  هنا  أنني  صحيح  معك..  ذاتي  بجوهر  أشعر  أنا   –
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 .. وماضيٍّ وطفولتي  ذاكرتي  على  والنوافذ  األبواب  أغلق  أن  أحاول  السنين  هذه 
تزوجت.. وترملت وعرفت نساء ونساء.. لكن كل ذلك تحطم بوجودك.. منذ أن 
أولد من جديد.. معك وجدت طفولتي وشبابي وأحالمي  بأنني  رأيتك أحسست 
حريتي  وجدت  بالحرية..  أحالمي  وإنما  الحزينة،  الذكريات  تلك  ليس  الهاربة.. 
الت�ي أش�تهيها، والت�ي هرب�ُت من بالدي من أجله�ا.. وجدتها فيك.. لذلك أنِت 
أيامًا ثم تمضي.. وإنما  التقيتها.. سائحة أقضي معها  بالنسبة لي لسِت امرأة عابرة 
لها..  مقدر  حسبما  سارت  منا  كل  حياة  أن  صحيح  أعماقي..  في  استقرت  امرأة 
وجودك  صار  ذلك..  تجاوز  الس�هل  من  ليس  لكن  أيضًا..  هكذا  ستس�ير  وربما 
متداخ�اًل م�ع يومي�ات حيات�ي، ويلق�ي بظالله على مصيري وق�دري.. أنا أعرف 
لي  أن  أشعر  لكني  طبيعتها..  أعرف  ال  وحقيقية..  صافية  مشاعر  لي  تكنين  أنك 
تروضين  لذلك  الحقيقة؛  هذه  تواجهي  أن  تخافين  أنك  ربما  أعماقك..  في  مكانًا 
الالزم،  من  أكثر  منك  أقترب  أن  تريدينني  ال  أنك  أشعر  بل  كبتها..  على  نفسك 
أنا  حياتك..  من  أختفي  أن  أو  عنك  أبتعد  أن  تريدين  ال  نفس�ه  الوقت  في  لكنك 

خاللي.. من  أحيانًا  تجدينها  التي  نفسك،  عن  البحث  في  ورفيقك  حقيقتك.. 
كان�ت ح�واء ذوالنوري�ن ترتج�ف محاولة الس�يطرة على نفس�ها، وكانت كلما يغمر 
جسدها  ارتجاف  يتضح  الحوض،  منطقة  من  مقتربًا  أكثر  ساقيها  بين  رأسه  بوناروتي  آدم 
غير  نفس�ية  جهودًا  تبذل  كانت  تنفس�ها.  عند  الهواء  ويتقطع  صوتها  نبرة  وترتجف  أكثر، 
الجنسية  رغبتها  أمام  ضعيفة  أنها  تعرف  كانت  لكنها  تنهار،  وال  تصمد  أن  أجل  من  عادية 
كانت  العاطفي..  وهيجانها  استرخائها..  من  زاد  قد  كالمه  وكان  تستيقظ.  حينما  السيما 
إلى  برأس�ه  بوناروتي  آدم  توغل  كلما  جدباء؛  أرضًا  الس�يل  يجتاح  مثلما  تجتاحها  رغبتها 
بذراعيه.  قريبا من وركها  أس�فل ظهرها  أحاطها  قد  وأنه  أكثر، الس�يما  الوس�طى  منطقتها 

الجسدية. لرغبتها  عبوديتها  تدرك  بوناروتي  حواء  كانت  لقد 
بك..  أثق  أن  يمكنني  ال   –

مرة.  بوناروتي ألول  آدم  لها  أعلنها  التي  المحبة  دفق  ردًا على  ذوالنورين  قالت حواء 
هاوية: شفا  على  وكأنه  رأسه  رفع 

لماذا..؟  –
واحد.. شيء  من  يقين  على  أنا  بنفسي..  أثق  أن  أستطيع  ال  ألنني   –



332

هو..؟ ما   –
الرغبة حينما  تيار  أمام  أن أصمد  أستطيع  يقين من ضعفي.. ال  على  أنا  ضعفي..   –

قشة.. مثل  معه  أنجرف  يجتاحني.. 
المكان والموقف، وفكرت  بعيدة عن  أنها صارت  حين قالت ذلك أحسْت للحظات 
في  حاد  منعطف  أو  كارثة  إلى  جديد  بش�خص  لها  تعارف  كل  يتحول  لماذا  نفس�ها:  مع 

وسألت: إجابة،  عن  عنده  تبحث  وكأنها  إليه  نظرت  فجأة  حياتها..؟ 
من  بالرغم  والقوية،  الغامضة،  العميقة،  رغبته  مع  المرء  ينجرف  أن  عيب  هو  هل   –

عيب..؟ أهذا  وأخالقيا،  اجتماعيا،  تستهجن  قد  أنها  يعرف  أنه 
ل�و كن�ت تتحدثي�ن ع�ن العي�وب فجميعن�ا لدين�ا عيوب، بل لدين�ا عيوب قاتلة..   –
المرء  ينساق  أن  أما  عيوب..  هذه  أليست  وغيرها..  النميمة..  النفاق..  الكذب.. 

ألحد.. ماديًا  ضررًا  يسبب  ال  فهو  عيبًا؛  ليس  فهذا  الجسدية  رغباته  مع 
وقالت: غامضة،  وبرغبة  بحنان،  إليه  نظرت 

أنت تتفهم مشاعر اآلخرين.. وهذا األمر يحتاج إلى موهبة.. أنت موهوب فعاًل..   –
ولعفويتك.. لحكمتك  بك  مرتبطة  موهبة  لكنها 

يقول: وهو  نحوه،  وسطها  من  يسحبها  وبدأ  بحنان،  إليها  نظر 
الذي  القوي  منا درعُه  لكل  منا هو س�لحفاة..  الس�الحف.. كل  مثل  البش�ر  نحن   –
أن  إال  يمكننا  ال  لكننا  السوداء..  ورغباته  وأسراره  رأسه  ويخفي  تحته..  يتحصن 

جنب. إلى  جنبًا  بدروعنا  نكون  ذلك  وبرغم  درعه.  داخل  كل  معًا..  نكون 
وقالت: شعره  على  كفها  مررت  منها  وعي  وبال  فجأة، 

أحيان�ا نلتق�ي ببع�ض الن�اس الذين نحس أنهم دخل�وا حياتنا بقوة.. ويكون لهم   –
وسحرهم  جاذبيتهم  تأثير  تحت  نسلّمهم،  أن  إلى  يدفعنا  ما  علينا،  الواضح  التأثير 
نصاب  ذلك  بعد  وقناعة..  بس�هولة  وأس�رارنا  أعماقنا  خزائن  مفاتيح  الش�خصي، 
الزوايا  عن  المظلمة  المناطق  وتنوير  كشف  في  جرأتهم  من  الغضب  ثم  بالذعر، 
يتحول غضبنا من  ما  لكننا سرعان  ونزواتنا..  أحيانا من طباعنا  والمبتذلة  المعتمة 
أحس  وأنا  أكثر..  لهم  فنستس�لم  إعجاب..  إلى  وأس�رارنا  ألعماقنا  اإلقتحام  هذا 

خائفة.. لكني  هكذا،  معك  بنفسي 
من  األس�فل  الجزء  بها  يالمس  وأخذ  يديه  إحدى  وس�حب  وركها،  على  كفيه  أنزل 
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يقول: وهو  ساقها 
عنهم..  تتحدثين  الذين  الناس  هؤالء  من  واحد  أمام  أنك  تشعرين  أحيانا  لكن   –
تحبينه.. أو تظنين أنك تحبينه، وأنه قريب منك.. تضمينه إلى صدرك بقوة ورغبة 
فيها..  تضمينه  التي  اللحظة  في  بالذات..  اللحظة  تلك  في  لكن  به..  اإللتحام  في 
بعيد  أنه  تش�عرين  اللحظة  تلك  في  وجهه..  في  وليس  كتفه  على  رأس�ك  ويكون 

عنك..
تقريبا  وجهه  صار  بحيث  فش�يئًا،  يفتح س�اقيها ش�يئًا  حديثه  خالل  بوناروتي  آدم  كان 
يداه في  وتتناوب  إلى األعلى  ثوبها  يرفع  المنفرجتين، وكان خالل ذلك  في وسط ساقيها 
تش�تيت  في  تتقصد  األمر،  على  تركز  ال  أن  تحاول  هي  كانت  الجانبين.  من  الثوب  رفع 
انتباهه�ا ع�ن ذل�ك، فه�ي تري�د ذل�ك ولو ركزت عليه؛ فال بد لها من االعتراض عليه أو 

بانفعال: قالت  لذا  تأجيله،  تحاول  ما  وهذا  ما،  موقف  اتخاذ 
سيل  مع  أنجرف  ال  أن  كيفية  في  يتركز  كله  وتفكيري  دائم،  بقلق  أشعر  إنني   –
الرغب�ة الع�ارم، وأن أتماس�ك وال أنه�ار بس�هولة، لكنني في اللحظة الحاس�مة، 
وحينم�ا يه�ب الس�يل أجدن�ي أضع�ف بكثير مم�ا لو لم أفكر باألم�ر قط.. إنني 
في  أفكر  أنا  األخرى..  األشياء  في  وإنما  فقط  الرغبة  أمر  في  ليس  ضعيفة..  امرأة 
اآلخرين وما سيقولونه عني كثيرًا. أحاصر نفسي، وأكبت مشاعري، وال أتصرف 
بتلقائي�ة، كل ذل�ك م�ن أج�ل أن يقبل بي اآلخرون وال ينتقدوا تصرفاتي، بحيث 

اآلخرين.. عيون  خالل  من  نفسي  أرى  صرت 
ف�ي تل�ك اللحظ�ات ضغ�ط ه�و نفس�ه بثب�ات بين س�اقيها المنفرجتين قلي�اًل، ونظر 
بأن  انطباعًا  يعطي  أن  فقال محاواًل  العارمة،  فاشتعلت رغبته  بين ساقيها،  ما  إلى  بالتحديد 
بموجات  تتكس�ر  صوته  ونبرة  الهثة،  أنفاس�ه  كانت  بينما  الوضعية،  هذه  يتعدى  ال  األمر 

والرغبة: الشبق 
تستطيعي  ولن  األحوال..  كل  في  سيدينونك  الجحيم..إنهم  إلى  اآلخرون  ليذهب   –
بالنسبة  الحصول على رضى الجميع.. طز بنظرات اآلخرين لنا.. كل منا هو آخر 

لآلخر..
قيمتنا..! تشكل  التي  هي  اآلخر  نظرة  لكن   –

حواء.. يا  لنا  اآلخرين  نظرة  تحددها  ال  فردية  بشرية  كمخلوقات  قيمتنا   –
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تش�عر  كانت  كما  ذلك،  من  أكثر  فيه  هما  الذي  الوضع  تتجاهل  أن  تس�تطيع  تكن  لم 
نفسها  على  تسيطر  أن  فأردت  منها؛  تقترب  النشوة  أمواج  وأن  اإلنهيار،  وشك  على  بأنها 
ب�كل م�ا تمل�ك م�ن إرادة، وأن تبع�د التفكير في الوصول إلى الذروة؛ فمس�كته برقة من 

المفضوحة: بالنشوة  مبتلة  بنبرة  وسألت  أمامها،  الممدودين  كتفيه 
إذن، م�ا ال�ذي يح�دد قيمتن�ا..؟ ه�ل هو ما نملك من مال..؟ أو ما نمارس�ه من   –
عم�ل..؟ أو م�ا نحتل�ه م�ن موق�ع وظيفي..؟ أو انتماء لطبقة أو عائلة أو عش�يرة 

وشكل..؟ وجمال  هيئة  من  عليه  نكون  ما  تراه  أو  معروفة..؟ 
إلى  ينتقل  أن  قبل  فيه  هي  مما  يتأكد  أن  يريد  كان  وكأنه  إليها  نظر  قلياًل  نفسه  سحب 
عينيها  وإلى  شهوتها،  إخفاء  محاولة  من  والمتألم  القلق  وجهها  إلى  نظر  التالية.  الخطوة 

وقال: المتألقتين، 
نكون بشرًا.. أن ال نؤذي اآلخرين.. أن ال نفعل الشر.. ليس بالضرورة  بأن  قيمتنا   –
أن نفع�ل الخي�ر. وإنم�ا أن ال نفع�ل الش�ر.. فع�دم قيامن�ا بما ه�و مؤذ لآلخرين 
ولألش�ياء حولن�ا م�ن حيوان�ات ونبات�ات.. ه�و بحد ذاته خي�ر.. علينا أن نكون 
ما  مش�اعرنا..  نكبت  ال  وأن  بحرية..  نتصرف  أن  من  نتحرج  ال  وأن  مس�المين.. 

أحدًا.. نؤذي  ال  دمنا 
نفسها،  على  تسيطر  أن  تستطع  لم  فرجها..  مقبال  فخذيها  بين  رأسه  ووضع  ذلك  قال 
فأرخت جس�دها  تكتف،  لم  لكنها  أولى،  بذروة  وارتعش�ت  تنهيدة ش�بقة،  فصدرت عنها 
نفسها،  تشغل  أن  تحاول  كانت  ذلك  برغم  لكنها  يقتحمها،  أن  في  الحرية  له  لتتيح  قلياًل 
نازعًا  الداخلي  سروالها  وسحب  يده  مد  إذ  بعدها،  للتراجع  مجال  ال  بخطة  تجرأ  أنه  إال 
إي�اه، فس�اعدته برف�ع قدميه�ا ليتخلص منه.. وبحرك�ة قوية أقرب إلى العنف ألقاها على 
فجأة،  لكن  بالكامل،  األسفل  قسمها  من  عارية  فصارت  األعلى،  إلى  ثوبها  رافعا  الصوفا 

شيء.  كل  بإنطفاء  بوناروتي  آدم  أحس  شيء.  كل  هدأ  ومنه  منها  توقع  غير  وعلى 
بحنان.  لتسحبه نحوها  يدها  استغربت هي. مدت  بينهما.  للحظات  دام  هيمن صمت 
فرف�ض االس�تجابة له�ا. وإنم�ا م�د يده فس�حب ثوبه�ا مغطيا عريها، وجل�س على حافة 
الصوف�ا، مغطي�ا وجه�ه بكفي�ه.. نظ�رت إليه بحنان، ش�اعرة براحة نفس�ية بأنه لم يحدث 
لمعرفة  منجذبة  كانت  لكنها  سيعذبها،  كان  بالذنب  شعور  من  تخلصت  إذ  بينهما،  شيء 

وحنونة: متعاطفة،  بنبرة  سألته  إذ  اإلنطفاء،  هذا  سر 
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هناك..؟! ماذا   –
الشيء..  –

هناك..؟ الشيء  أنه  من  أمتأكد   –
وقال: األرض  إلى  نظر  ثم  وجهه،  عن  ببطء  يديه  رفع  وإنما  مباشرة،  يجبها  لم 

األشباح..  –
أشباح..؟ أية  األشباح..؟   –

بكاملها.. قصتي  لك  أرو  لم  أنا   –
قصة..؟ أية   –

زوجتي.. أم  مع  قصتي   –
السجن.. في  أنها  قلت  لكنك   –

صحيح.. هذا  نعم..   –
إذن..؟  –

سنة.. عشرة  ست  بعد  خرجت  لكنها   –
حصل..؟ وماذا  تقول..؟  ماذا   –

الجلدية.  الصوفا  على  جانبه  إلى  وجلس�ت  قلياًل،  نفس�ها  ذوالنورين  حواء  س�حبت 
ولهفة،  كبيرة،  معاناة  عن  تعبر  وجهه  ومالمح  إليها  التفت  لها.  يشرح  أنه  من  تنتظر  كانت 
استجابت  ورقيقة.  دافئة  قبلة  شفتيها  من  وقبلها  يديه  بين  وجهها  أخذ  وإنما  شيئًا  يقل  لم 

فسألته: لها،  يوضح  وأن  توتراته،  من  يتخلص  أن  تريد  كانت  لكنها  له، 
معها..؟ لك  حصل  ماذا   –

يمكننك  ذلك  وبعد  كلها،  حياتي  دمر  بل  يعذبني..  فهو  شيء..  كل  لك  سأروي   –
تقرري.. أن 

ماذا..؟ أقرر  أقرر..؟   –
الحكاية.. لك  سأروي   –

نظ�رت ح�واء ذوالنوري�ن إلي�ه نظ�رة قلقة، ولم تعلق وإنم�ا انتظرت منه أن يدلي بما 
حكايته.  سرد  في  انطلق  ثم  للحظات  بوناروتي  آدم  صمت  روحه..  على  يثقل 



336

25

 انـتـقــام ايــزيــ�س..
ومــحــنــة �صـيـت

للتو من حمامي الصباحي. كنت أنّشف جسدي  انتهيت  الباب وكنُت قد  -رّن جرس 
وذهبت  بسرعة  مالبسي  ارتديت  فقد  ذلك  وبرغم  لطارقه.  الباب  لفتح  بسرعة  ألحق  فلم 
لحذاء  خطى  وقع  سمعت  لكني  أحدًا،  أَر  لم  وفتحته،  الباب  وصلت  حين  الباب.  ألفتح 
مبلاًل.  يزال  ال  شعري  كان  امرأة.  كان  الطارق  بأن  فأدركت  السّلم،  درجات  على  أنثوي 
شقراء  امرأة  فلمحت  األسفل،  إلى  ناظرًا  الطابق  سياج  من  وانحنيت  الشقة،  من  خرجت 
أنيق�ة المالب�س ق�د وصل�ت إل�ى الدرج األخير وانعطفت إلى الباب الخارجي. لم أتأكد 
لم  لكنها  س�ينيوريتا..،  س�ينيوريتا..  إياها:  مناديًا  صحت  النظر.  زاوية  بفعل  مالمحها  من 
تسمع إذ يبدو أنها صارت في الشارع. رجعت إلى الشقة. أخذت أجفف شعري، وخالل 
من  عرفتها  التي  الشقراء  المرأة  فرأيت  الشارع،  على  المطلة  غرفتي  نافذة  من  نظرت  ذلك 
موقف  من  بالقرب  تقف  وهي  جدًا  أحبه  الذي  للذهبي  المائل  البرتقالي  اللون  ذي  ثوبها 
ب�اص نق�ل ال�ركاب القري�ب من بيتي على الجهة المقابلة للبناية التي ش�قتي فيها، لكنها 

هناك.  المتجمعين  األفراد  ضمن  وليست  وحدها  تقف  كانت 
خارجًا  وركضت  الرس�م  وعدة  وأقالمي  أوراقي  أخذت  بس�رعة،  مالبس�ي  ارتديت 
نهاية  في  امرأة  رأيت  المكان  وصلت  حين  الباص.  محطة  إلى  مسرعا  هبطت  شقتي.  من 
األربعينات أو بداية الخمس�ينات.. جميلة جمااًل آس�رًا.. كان ش�عرها أش�قر شقرة جميلة 
تمي�ل إل�ى الل�ون الفض�ي، وكان وجهه�ا النحيل وعيناها الكبيرت�ان التي يحيطهما كحل 
خفي�ف ين�م ع�ن ذوق خ�اص في المكياج، وفمها الش�هواني العريض بش�فتيه الدقيقتين 
لكن المليئتين قلياًل، وصدرها الذي يرتفع منتصبا قلياًل برغم سنها، وجسدها المتناسق.. 
تلك  إلى  يميل  الذي  للذهبي  المائل  البرتقالي  ثوبها  أنيقة..  كانت  كم  إلهي  يا  وأناقتها.. 
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األلوان الصينية والذي تتخله ضربات من الذهبي.. وحقيبتها الجلدية الصغيرة ذات اللون 
أرى  أنني  أحسس�ت  لك..  أقول  ماذا  أعرف  ال  الجلدي..  األس�ود  وحذاؤها  الحليبي.. 
عالم  من  امرأة  أو  المجالت،  في  صورهن  نجد  اللواتي  الثرية  الطبقات  نساء  من  واحدة 
ولماذا  هي..؟  من  لكن  الش�بق..  حد  ومثيرًا  وآس�رًا  رقيقًا  فيها  ش�يء  كل  كان  الموضة.. 

العنوان..؟. أخطأت  هل  بابي..؟  طرقت 
اقترب�ت منه�ا قلي�اًل وف�ي نيتي أن أعّرف بنفس�ي.. وأس�ألها عّما تري�د، لكنها كانت 
ش�خص  كتبه  س�يناريو  وكأنه  بدا  األمر  أن  يبدو  النقال..  بهاتفها  ما  ش�خص  مع  تتحدث 
كانت  بأنها  لآلخر  تقول  سمعتها  حتى  اقتربت  أن  فما  أراه..  ال  شخص  ويخرجه  مجهول 
مثلج  ماء  يكن موجودًا. شعرت كأن جرداًل من  لم  التافه  لكن هذا  الباب..  عنده وطرقت 

مكاني. في  تجمدت  رأسي..  على  ُسكب 
والمليئة  الغاضبة  صوتها  نبرة  لكن  بالضبط..  قالته  ما  فهمت  أنني  من  واثقًا  أكن  لم 
الشقة  صاحب  بأني  بنفسي  معّرفًا  إليها  التقدم  فكرة  عن  للتراجع  دفعني  الدفين  باإلحتقار 
الت�ي قصدته�ا، وأن�ي كن�ت موج�ودًا لكن�ي لم ألحق كي أفتح الب�اب لها.. ابتعدت عنها 
خطوات بحيث يمكنني أن أتأملها جيدًا.. راودني شعور خفي بأني رأيت هذه المرأة لكن 
أي�ن..؟ ل�م أس�تطع التذك�ر، ب�ل لم أكن على يقين كام�ل بأني أعرفها.. لكني كنت على 
يقي�ن ب�أن وجهه�ا لي�س غريب�ًا عني.. ربما كانت عارضة أزياء، أو مذيعة في التلفزيون.. 
أو أس�تاذة تظه�ر ف�ي المناقش�ات الفني�ة والثقافية التلفزيوني�ة.. ال يمكنني تحديد ذلك.. 

عمرها.. إلى  قياسًا  جدًا  مثيرة  امرأة  األحوال  كل  في  لكنها 
في تلك اللحظات وأنا أراها تنظر إلى ساعتها وتضع جهازها في حقيبتها، قررت مع 
فعلته  الذي  ما  نظرها..؟  في  تافه  أنا  ولماذا  سّرها..  أعرف  وأن  أمرها،  أتقصى  أن  نفسي 
تقصد  الشقة وكانت  في  أخطأت  ربما هي  نفسي:  الحقد..؟. سألت  بهذا  تشتمني  لها كي 
مدخل  عند  الباب  الئحة  على  مكتوب  فاس�مي  معقول..  غير  هذا  ال..  آخر..؟  ش�خصًا 

أخطأت..  قد  تكون  أن  المعقول  غير  فمن  لذا  أيضًا،  الشقة  باب  عند  وكذلك  البناية، 
ألق�ت عل�ّي نظ�رت عاب�رة.. انتبهت إلى أنها ال تعرفني.. فقد كانت نظراتها عادية.. 
قصدته،  الذي  الشخص  كنت  فلو  األربعين..،  مشارف  على  رجل  إلى  ناضجة  امرأة  نظرة 
لعرفتني، لكنها كانت تنظر إلّي نظرات عابرة، غير مفهومة..، نظرات فيها توجس، ورغبة، 
فانتظرُت حتى تصعد، وصعدُت خلفها.  الباص  أقبل  اللحظات  أنثوي.. في تلك  وفضول 
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بالقرب منها، بل تحركت  أنا  لم تكن هناك ثمة أماكن فارغة. لذلك ظلت واقفة، ووقفت 
بشكل ال يثير االنتباه بحيث صرت محاذيًا لها.. أحسست أنني قد ُسحرت بجمالها المثير 
الغريب الطراز وبعمرها اآلسر.. لحظتها فكرت بنفسي.. هل أنا مصاب بعقدة أوديب..؟ 
فيها  إلى أن  انتبهت  العراق..؟ فجأة  إليها..؟ أألنها بعمر أمي حين غادرت  لماذا أنجذبت 
إليها..؟  وانجذابي  تعلقي  س�بب  هو  أهذا  تكبرني..!  التي  أختي  أو  أمي  مالمح  من  ش�يئا 
أأن�ا مري�ض..؟ ال.. فه�ذه ام�رأة مختلفة.. امرأة كل ما فيها مثير وس�احر، امرأة تتجس�د 
عفوية،  وكأنها  إليها  نظراتي  أجعل  أن  أحاول  كنت  المحموم.  والش�بق  الرومانس�ية  فيها 

إليها.  للنظر  أخطط  كنت  أنني  من  بالرغم 
بعد محطتين نزل الرجل المسن الذي كان جالسًا أمامنا إلى جانب امرأة عجوز. كان 
ابتسمت  للجلوس..  دعوتها  أني  إال  مباشرة،  الجلوس  يمكنني  بحيث  مني  قريبًا  المقعد 
ل�ي وش�كرتني.. وجلس�ْت.. بقي�ت بوقفت�ي، إذ ص�ارت هي أقرب إل�ّي.. تأملتها أكثر.. 
حزنًا،  وجهها  في  لمحت  لكني  ولينة،  لطيفة  إلّي  نظراتها  كانت  النظرات..  بعض  تبادلنا 
فقد  نفسها،  مع  تفكر  بالركاب،  مليء  باص  في  وجودها  برغم  كأنها  تبدو  وكانت  وتعبًا، 

أحيانًا.  بنظراتها  تشرد  كانت 
الباص  يصل  أن  وقبل  المدينة..  في  الرئيسة  القطارات  محطة  نحو  يتجه  الباص  كان 
انتبهت إلى أنها تستعد للخروج، فقررت أن أنزل معها،  إلى إحدى المحطات في الطريق 
ولك�ي ال تنتب�ه لقص�دي فق�د ابتع�دت مقتربًا من باب النزول قبل أن تنهض من مقعدها. 
التي كانت ورائي.. وفعاًل كانت هي قد نهضت أيضا. استشعرت ذلك من خالل الضجة 
شيء  حدث  مخيف..إذ  ضبابٍي  نفٍق  في  ألدخل  ذلك  كل  لي  هيأ  قد  القدر  كان  ربما 
م�ا أم�ام س�ائق الب�اص مم�ا أضطره إل�ى التوقف المفاجئ.. فاصطدم ال�ركاب الواقفون 
داخل  تدحرجت  لكنت  الباب  عند  الحديدي  بالمسند  أمسك  كنُت  أني  ولوال  ببعضهم.. 
الب�اص، بينم�ا ه�ي لم تس�تطع أن تس�يطر على وضعها، فاصطدم�ت بي، بحيث انضغط 
نهداها على كتفي وبطنها على جزء من ظهري، واضطرْت إلى التشبث بي ماسكة ذراعي 
التفُت  وبطنها.  نهديها  وطراوة  المذهل،  جسدها  بطراوة  أحسست  تسقط.  ال  كي  وكتفي 
بكلمات  لي  اعتذرْت  نفس�ه.  الوقت  في  وخجاًل  مس�ني،  كهربائيًا  تيارًا  وكأن  متقدًا  إليها 
أش�به بالهم�س لك�ن وجهه�ا ومالمحها كانت تفيض باالرتب�اك واإلحراج.. فقد انضغط 
بعد  أيضًا..  لذلك  هي  انتبهت  وقد  عادية  غير  وبقوة  خاصة  بطريقة  جسدي  على  جسدها 
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الباص  وقوف  محطة  إلى  ووصل  الهوائية  بدراجته  مر  فتى  بأن  السائق  من  عرفنا  لحظات 
اضطر  يصدمه  ال  ولكي  فيها،  هناك  يتوقف  أن  الباص  على  كان  التي  نفس�ها  اللحظة  في 

تلك.  المفاجئة  الوقوف  طريقة  إلى  السائق 
ما  في  متلفتًا  المتاجر  عناوين  بعض  متأماًل  ما  بطريقة  نفس�ي  ش�اغلت  قبلها..  نزلُت 
هي  ستتوجه  التي  الجهة  أنتظر  كنت  لكنني  ما..  مقصود  مكان  عن  أبحث  وكأني  حولي 
جنبها.  إلى  صرت  حتى  الش�ارع  عبور  إش�ارات  موقف  إلى  هي  اتجهت  أن  وما  إليها.. 
وقفن�ا ننتظ�ر اإلش�ارة الخض�راء.. س�رنا جنبًا إلى جنب بطريقة وكأنه�ا عفوية لنقف معًا 
لوجودي  فانتبَهْت   )  Via Nazionale ناتسيوناله  فيا   ) الشعب  شارع  إشارات  إحدى  عند 
بنظرات  ترمقني  وأخذت  شيئًا..  تقول  أن  دون  مجاملة  ابتسامة  األمر  أول  ابتسمْت  أكثر، 
ولم  قليل  قبل  قصدته  الذي  الشخص  أنني  تعرف  تكن  لم  باألنوثة..  مليئة  لكن  متفحصة 
المغامرة، فجأة وجدت نفسي مدفوعًا للحديث معها..  الباب.. واستهوتني هذه  لها  يفتح 
 Piazza dell ايتاليانا  اونيتا  ديل  (بيازا  اإليطالية  الوحدة  ساحة  في  صرنا  أن  بعد  لها  قلت 

القديم: المدينة  مركز  نحو  متجهين   )  Unita Italiana

حادث.. يحصل  لم  لله  الحمد   –
ماذا..؟  –

بإيطالية مضبوطة  وأنا حدثتها  تتوقع ذلك، السيما  لم  إذ  معها،  بأني تحدثت  فوجئت 
كله  الموقف  تحلل  كانت  الثوان  هذه  خالل  وكأنها  لثوان  صمتت  فلورنسية.  لهجة  ذات 

دافئة: ابتسامة  وجهها  وعلى  قالت  فجأة  استجابتها.  طبيعة  وتقرر 
الذين وكأنهم  الدرجات  السائق وراكبو  السائق..؟ كلهم متهورون..  تقصد  أوه..   –
أو  الطريقة  بهذه  متهورون  كلنا  الشارع..  في  الناس  وحتى  الريح..  مع  يتسابقون 

كالمجانين.. الشارع  في  ويمشون  يعبرون  كيف  أنظر  تلك.. 
صحيح.. هذا  نعم..   –

ارتبك�ُت لحظته�ا. نس�يُت م�ا أردت�ه أساس�ًا من مغامرت�ي، ولم أفكر س�وى بالمرأة 
أنجذب نحوها بش�كل  انني  اكتش�فت جمالها األخاذ.. بل أحسس�ت  التي تس�ير جنبي.. 
إلى  يتوجه  بسرعة مذهلة حينما  النيزك  يهوى  مثلما  الخاطف  أهوي في عشقها  بل  سريع، 
أتحدث  أن  يمكن  موضوع  أي  أجد  لم  لكني  معها،  الحديث  أواصل  أن  أردت  األرض.. 
الس�ائحين  زحام  وس�ط  نمش�ي  كنا  مثقفة..  امرأة  أنها  جملتها  طبيعة  من  اكتش�فت  إذ  به، 
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أعرف  ال  غريبة،  وبطريقة  شيئًا..  أقول  أن  أتحدث..  أن  مني  تنتظر  كانت  المدينة..  وأهل 
لها: أقول  وجدتني  تفسيرًا،  لها 

موظفة..؟ أنت  هل   –
أنا..؟  –

الكالم: مواصلة  خفي  بارتباك  وقالت  بدفء  مبتسمة  إلّي  التفتت 
ذلك..؟ عرفت  أين  من  ثم  كموظفة..؟  لك  أبدو  هل   –

بتهور:  فقلت  معها  الحديث  مواصلة  في  أكبر  بجرأة  أحسست  بنشوة.  شعرُت 
جدًا.. وأنيقة  جدًا..  جميلة  ألنك   –

كن�ُت أع�رف أنن�ي أقول ش�يئًا س�خيفا ال عالقة له بس�ؤالها، لك�ن الذي يهمني كان 
عن  خروجها  عن  النظر  بغض  لها  ستفرح  أنها  أعرف  ألني  الكلمات،  تلك  لها  أقول  أن 

مازحة:  بنبرة  وقالت  فابتسمت  السياق، 
وه�ل الجمي�الت واألنيق�ات يج�ب أن يك�ن موظف�ات بالض�رورة..؟ أو ال يحق   –

وأنيقات..؟ جميالت  يكن  أن  الموظفات  لغير 
في تلك اللحظة برقت في ذهني مجموعة من األسئلة التي فكرت بأنها ربما ستكشف 

فقط:  المرأة،  هذه  سر  لي 
محقة..  أنت  وأنيقات..  جميالت  الموظفات  تكون  أن  بالضرورة  ليس  الطبعًا..   –
بأنك ربما شخصية استثائية..  لكن جمالك اآلسر.. وأناقتك المذهلة.. أوحتا لي 

كبيرة.. موظفة  ربما  بأنك  ففكرت 
سخرية:  مزاح  فيها  بنبرة  وقالت  بدفء  ابتسمت 

لنقل  عام  باص  في  دائرتها  إلى  تذهب  الكبيرة  الموظفة  وهل  كبيرة..؟  موظفة   –
الجيدة  اإليطالية  لغتك  ولوال  البالد..  هذه  من  لست  وكأنك  تتحدث  الركاب..؟ 

حولك.. يدور  ما  تعرف  ال  غريبًا  لظننتك  جدًا؛ 
ابتس�مُت لذل�ك.. وج�دت في�ه مدخ�اًل عفوي�ًا للحديث، فقلت له�ا بجرأة ممزوجة 

بمزاح: 
أو  قهوة  فنجان  إلى  أدعوك  أن  بإمكاني  أن  يعني  فهذا  موظفة،  لسِت  دمِت  ما   –
تنتظرك..،  التي  األشغال  كانت  ومهما  رسمي..  بدوام  مرتبطة  فلست  كابيتشينو.. 

رأيك..؟  ما  القهوة..  فنجان  بعد  لما  تنتظر  أن  تستيطع  فأنها 



341

عن  تبحث  وكأنها  صريحة  نظرة  مباشرة،  عيني  إلى  وجهي،  إلى  نظرت  فجأة.  وقفْت 
وقالت:  باستسالم  فابتسمت  شديد،  وأعجاب  بطيبة  لها  ابتسمُت  ما.  شيء 

كابيتشينو.. بكوب  بأس  ال  طيب..   –
ديل  (فيا  جادة  في  ميدتشي،  آل  ومدفن  قبة  إلى  يقود  الذي  الزقاق  في  صرنا  قد  كنا 

دخلنا.  الطريق  على  صغير  مقهى  Via Del Melarancio(وفي  ميالرانكيو 
ال أع�رف م�ن أي�ن وكي�ف جاءني كل ذلك الح�ذر واالنتباه في إدارة اللعبة؛ بحيث 
أثناء  مذهلة،  في س�رعة  اإلحتماالت  بمئات  أفكر  كنت  الفاتنة..  المرأة  هذه  أكش�ف س�ر 
قيام�ي لك�ي أطل�ب قطع�ا م�ن التورتة الموج�ودة قرب فتاة المقهى.. أش�رت إلى نوعية 
التورت�ة ورج�وت فت�اة المقه�ى ب�أن تجل�ب لنا قطعتي�ن منها مع كوبين من الكابتش�ينو، 
دفع�ت المبل�غ وع�دت إل�ى حي�ث تجلس هذه المرأة الفاتن�ة التي بدا أنها كانت تتأملني 

مازحا:  سألتها  حتى  جلست  أن  وما  للحلوى..  اختياري  خالل 
يمكنني  كيف  أسأل  أن  لي  هل  لكن  والتورتة..  بالكابيتشينو  سيأتون  اآلن  طيب..   –

السعيد..؟ اليوم  هذا  في  معي  بالجلوس  شرفتني  التي  الجملية  السيدة  مخاطبة 
تقول:  وهي  مصافحة،  يدها  ومدت  لي  ابتسمت 

بوناروتي.. ماريا  إيفا   –
أس�تطع  ُش�ل.. ولم  قد  لس�اني  أن  أعرف.. أحسس�ت  االحظة.. ال  تلك  كيف أصف 
محبوكًا  كان  لي  المكتوب  الس�يناريو  إن  لِك  قلت  كما  لكن  كفها..  من  كفي  أس�حب  أن 
بشكل عجيب.. ففي تلك اللحظة التي كدت أفقد سيطرتي على نفسي.. في تلك اللحظة 
بالذات أنقذني وصول فتاة المقهى وهي تحمل صينية فيها ما طلبت.. وبينما فتاة المقهى 
أخفي  أن  قررت  حاس�مة..إذ  قرارات  إلى  وصلت  قد  كنت  الطاولة  على  األش�ياء  تضع 
هويت�ي الحقيقي�ة.. وأن ال تع�رف ه�ذه الم�رأة الت�ي تحمل لقبي نفس�ه عني أي ش�يء.. 
الوجه..إذن..  هذا  أعرف  بأني  شعرت  لماذا  عرفت  اآلن  شيء..  كل  لي  اتضح  وفجأة.. 
حماتي..  أمام  أنا  تقريبًا..إذن  س�نة  عش�رين  قبل  صورتها  رأيت  التي  المرأة  وجه  هو  هذا 
أم زوجتي..إيف�ا.. لك�ن كي�ف تحم�ل كلتاهما اس�م إيفا.. ال اس�م زوجت�ي األول إيفا.. 

هذا..؟! كيف  ماريا..  إيفا  وليس 
بمرح: وقلت  فابتسمت  نفسي،  أقدم  أن  منتظرة  إلّي  نظرت  المقهى  فتاة  ذهبت  حين 

جوردانو.. آدم..  أنا   –
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جوردانو..  –
س�ألت ح�واء ذوالنوري�ن وه�ي مأخوذة بهذه القص�ة المثيرة التي أدركت منذ البداية 

بوناروتي.  آلدم  بالنسبة  مرعب  وكابوس  بماساة  انتهت  بأنها 
كان�ت ح�واء ذوالنوري�ن متلهف�ة لس�ماع قص�ة آدم بوناروتي، لكنه�ا ال تعرف لماذا 
بغريزتها  ألنها  حماته،  أنها  اتضحت  التي  المرأة  هذه  من  غامضة  غيرة  مش�اعر  اجتاحتها 

واصل: ثم  شاردة  نظرة  إليها  بوناروتي  آدم  نظر  معها..  سيكون  بأنه  خمنت 
سائلة: الكالم  واصلت  ثم  سألتني..  جوردانو..؟  أيضًا..  هي  رددته  ما  هذا   –

أنت..؟ بلد  أي  من   –
جوردانيا.. األردن..  من   –

ال أدري لم�اذا كذب�ت وقل�ت له�ا ذل�ك..؟ ربم�ا ألن�ي تحّصن�ت بالالوعي من أن 
تع�رف بأن�ي عراق�ي، فربم�ا ه�ي تعرف بأن زوج ابنتها عراق�ي..؟ لكني لم أكذب عليها 
يا  تعرفين  هل  رس�ام...  وأنني  عامًا،  عش�رين  حوالي  منذ  هنا  بأني  األخرى  التفاصيل  في 
اإلنارة  وطبيعة  وألوانها  اللوحة  أجواء  وتعجبك  ما،  لوحة  تري  أن  أحيانًا  يحدث  حواء.. 
بالذات..  المكان  ذلك  وفي  اللوحة  داخل  كنت  لو  وتتمنين  جارف  حنين  فيجتاحك  فيها 
ألنك  كابوس�ًا..  س�يكون  ربما  ومصيرك  قدرك  يغير  أن  يمكن  الذي  والتمني  الحنين  هذا 
وهذا  اللوحة..  داخل  نفس�ك  س�جنت  قد  تكونين  فأنك  أمنيتك  تحققت  لو  أنه  تدرين  ال 

اللحظات. تلك  في  معي  جرى  ما 
كيف..؟  –

واصل: ثم  بإنكسار  إليها  نظر  بلهفة.  ذوالنورين  حواء  سألت 
كن�ت أم�ارس لعبت�ي الخط�رة معه�ا؛ فق�د عرفتها َمن هي، لكنها ل�م تعرفني.. كنت 
مقنع�ًا معه�ا.. لكن�ي كن�ت ف�ي حال�ة نفس�ية غريب�ة، فه�ي أم زوجت�ي لكني كن�ت أتقد 
س�قتها  التي  األخالقية  الحجج  وكل  الضمير،  تأنيب  مش�اعر  كل  مضاجعتها..  في  رغبة 
لنفس�ي لم تؤثر فّي قط.. أحسس�ت بمش�اعر جنس�ية أخذت تضغط على حالتي العصبية 
والنفس�ية؛فانطلقت دونم�ا أي�ة لباق�ة بحدي�ث مته�ور ع�ن إعجابي المفاج�ئ بها.. وعن 
مالمحه�ا الجميل�ة الت�ي تذكرن�ي ببعض الوجوه ف�ي الفن العالمي.. كانت تنظر إلّي غير 
كانت  حينما  حتى  بل  تستوقفني،  ولم  بالكالم،  مستمتعة  كانت  ذلك  برغم  لكنها  مصدقة 
الفنانين،  كعادة  مديحها  في  أبالغ  وأنني  أوصفها،  كما  ليست  بأنها  وغنج  بدالل  لي  تقول 
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غرورها  أشبعُت  فقد  ذلك  برغم  أقول..  لما  تكذيب  دونما  ومرح  بمتعة  ذلك  تقول  كانت 
بمديح جمالها وسحر شخصيتها.. وأحسست أنها ارتاحت لي جدًا.. بل ومنحتني ثقتها..

السرعة..؟!  بهذه   –
أيضًا،  بها هي  التي مرت  المواقف  تذكرت  ما  لكنها سرعان  ذوالنورين؛  علقت حواء 
فأحس�ْت  بجمالها..  والتغزل  اإلطراء  لكلمات  بعد س�ماعها  للرجال  ثقتها  منحت  وكيف 
بخج�ل داخل�ي، لك�ن آدم بوناروت�ي ل�م يدرك ما كان يج�ول في أعماقها، لذلك واصل 

حديثه:
من  هناك  ليس  ونساء..  رجاالً  ثمنه..  منا  لكل  البشر  نحن  السرعة..  بهذه  نعم..   –
لي�س ل�ه ثم�ن.. حت�ى الش�خصيات المرموق�ة إجتماعيًا وسياس�يًا وفكريًا لديهم 
مناصبهم، لكن مهما كان علو  بعلو مقامهم وأهمية  الرجال  ثمن  أثمانهم.. ويعلو 
م�كان الم�رأة؛ يمك�ن الوصول إليها مجانًا، بالكالم اللطيف عن جمالها وس�حر 
لإليقاع  وس�يلة  وتعتبره  الكالم  هذا  بمثل  ترضى  ال  كانت  لو  فحتى  ش�خصيتها، 

تقع..  أن  وتقبل  بل  أمامه،  كثيرًا  التصمد  فهي  بها، 
شكرًا..  –

علق�ت ح�واء ذوالنوري�ن بعت�اب لك�ن دونم�ا أية عالمة عن اإلس�تياء، فانتبه إلى أنه 
قال: ثم  فارتبك،  أيضًا،  معها  األمر  هذا  مارس 

أعتذر..  –
وغرورًا  كبرياًء  وأكثرهن  النساء  أذكى  الصحة..  من  الكثير  فيه  تقوله  فما  تعتذر..  ال   –
ال تصم�د أم�ام الكلم�ات الرقيق�ة، وأم�ام اإلط�راء بجمالها ومحاس�نها وس�حر 
حس�ناء،  ليس�ت  وأنها  جميلة،  ليس�ت  بأنها  تعرف  كانت  وإن  حتى  ش�خصيتها.. 
أكمل  منك..  أزعل  لم  أنا  وش�ريرة..  انطوائية،  وإنها  متعجرفة،  ش�خصية  إنها  بل 

حكايتك..
فواصل: أرتباك،  دونما  االستمرار  على  كلماتها  شجعته  فقد  بامتنان،  إليها  نظر 

لقد خلخلت حياتي بحكايتها..  تحدثني..  لم  ليتها  وي�ا  حياته�ا..  ع�ن  حدثتن�ي   –
الواقع..؟..  ولحد اآلن ال أعرف ما هي الحقيقة..؟ وأية حكاية هي ما جرت في 

لي: قالت  ثم  قلياًل..  ارتبكت  صمتت..  نفسها،  عن  سألتها  فحين 
الن�اس الذين ال  بع�ض  تظل�م  أحيان�ًا  لكنه�ا  ظالم�ة..  الحي�اة  تك�ون  م�ا  كثي�رًا   –
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الظلم.. يستحقون 
قلُت. صحيح(  (هذا   –

بدت  لكنها  فيها،  موضعي  ألجد  حكايتها  لي  تس�رد  أن  ومنتظرًا  متأماًل  إليها  نظرت 
في  تتصرف  كيف  تعرف  ال  مجهولة  منطقة  مرة..  ألول  أرضها  تطأ  قارة  دخلت  كأنها  لي 
لي  تروي  هل  معي،  أمرها  تحسم  لم  أنها  أحسست  أمرها،  من  حيرة  في  كانت  أنحائها.. 

وقالت: إلّي  نظرت  لحظات  بعد  ال..  أو  حكايتها 
األجواء.. هذه  مثل  في  نفسي  عن  أتحدث  أن  أستطيع  ال  فأنا  هنا..  من  لنخرج   –

مفاجئ: بشكل  سألتني  ننهض  أن  وقبل 
انجازها..؟ عليك  ما  التزامات  لديك  هل   –

وقت..  أي  في  ذلك  أفعل  أن  ويمكنني  أرسم..  حر..  بشكل  أعمل  أنا  ال..   –
لماذا..؟

بيتي؟ إلى  نذهب  أن  في  مانع  لديك  هل   –
ال..  –

ل�م أك�ن أص�دق م�ا س�معت، وفي اللحظة نفس�ها تذكرت أن زوجت�ي لم تحدثتني 
كانت  التي  الشقة  هذه  في  فلورنسا  إلى  وصولنا  منذ  نعيش  كنا  فقد  قط،  العائلة  بيت  عن 

تملكها.
 Via G.) فج�أة أوقف�ت س�يارة وقال�ت للس�ائق ب�أن يتج�ه إل�ى ش�ارع غاريبال�دي

فيه.  كنا  الذي  المكان  عن  جدًا  بعيدًا  المكان  يكن  لم   ..)  Garibaldi

كان البي�ت م�ن الط�راز القدي�م المطل�ي باألبيض، أش�به بفيال صغي�رة، ويقع ضمن 
بيض،  فالجدران  المهيمن.  هو  األبيض  اللون  كان  البيت  دخلت  حينما  مس�يجة.  حديقة 
وطقم الكنبات من الجلد األبيض.. أحسست وكأنني في مستشفى، أو في عالم ضبابي.. 
أعجبن�ي ذل�ك ومنحن�ي ش�عورًا بالنظافة، وفعاًل كانت الش�قة نظيف�ة جدًا، حتى أرضيتها 
األبيض  المرمر  من  صغيرة  تماثيل  وجود  أثارني  الذي  لكن  األبيض.  الباركيت  من  كانت 

السومرية.  التماثيل  ببعض  ذكرتني  محاجر،  بال  لوجوه  غريبة،  لوجوه 
حرية،  أكثر  صارت  تغيرت.  قد  المرأة  هذه  أن  أحسس�ت  حتى  الش�قة  دخلنا  حالما 
وأكث�ر تألق�ًا، وبس�اطة. طلب�ت من�ي الجلوس على الكنبة الجلدي�ة. وذهبت إلى المطبخ 
قنينتان،  فيها  صينية  تحمل  وهي  جاءت  لحظات  بعد  بالبياض..  غارقا  أيضًا  هو  بدا  الذي 
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قهوة  فيها  الداخل  من  مقسمة  قنينة  واألخرى  المسكر،  البطيخ  لكيور  شراب  من  واحدة 
وقالت: أمامي  جلست  الكحول.  من  بقليل  ممزوجان  وحليب 

الليكيور.. من  شيئًا  لنشرب   –
لنا  وصبت  واحدة.  دفعة  فارتش�فناها  جدًا،  صغيرة  كريس�تالية  كؤوس  في  لنا  صّبت 
ثانية. وبرغم أن نسبة الكحول في الشراب كانت قليلة، لكّنها منحت شعورًا باالسترخاء.. 
جلس�ت أمام�ي بحري�ة، فلمح�ت بعض عري س�اقيها الجميلتين. نظ�رت إلّي، ثم بدأت 

حكايتها:
المقهى..  في  وأنا  حكايتي  لك  أروي  أن  أستطيع  ال  ألني  هنا  إلى  بك  جئت  لقد   –
ال أع�رف لم�اذا.. أح�س وكأن آالف العي�ون تترصدن�ي.. لكني هنا في مملكتي 

عامًا.. عشر  ستة  هجرتها  التي 
الوقت..؟ هذا  كل  خالل  كنت  وأين   –

س�ألتها بب�راءة مصطنع�ة وكأن�ي ال أعرفه�ا. ارتبكت. تجنبت أن تنظر إلّي للحظات، 
وقالت: الغامضتين  عينيها  من  وصريحة  واضحة  نظرة  إلّي  ونظرت  رأسها  رفعت  ثم 

السجن.. في  كنت   –
السجن..؟!  –

السجن.. نعم   –
السنوات..؟ هذه  كل  السجن  في  كنت  ولماذا   –

بالقتل.. متهمة  كنت  ألني   –
فعاًل..؟ قتلت  أنت  أم  متهمة..   –

نفسي.. على  اعترفت  التي  أنا  بل  قاتلة..  بأني  متهمة  ال..   –
صدمني كالمها. كيف هي متهمة وليست قاتلة..؟ ربما هي تقصد بأنها اعترفت بأنها 
القاتل�ة ولي�س ابنه�ا كم�ا روت ل�ي ابنتها، التي هي زوجتي..؟. لذلك وجدتني استفس�ر 

فسألتها:  للشك،  مثيرًا  يكون  ال  أن  حاولت  بفضول  منها 
أبدًا..؟ ترتكبيها  لم  بجريمة  اعترفت  وأنك  أحدًا،  تقتلي  لم  بأنك  يعني  أهذا   –

نعم..  –
ذلك..؟ على  أقدمت  ولماذا   –

ابني.. و  ابنتي  ابنائي...  ألنقذ   –
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بالجريمة..؟ قاما  من  أنهما  يعني  هذا  هل  لتنقذيهما..؟  معنى  ما   –
نعم..  –

كما  بش�دة،  ش�حب  وجهي  بأن  ش�عرت  لكني  فيها،  نفس�ي  ألرى  مرآة  هناك  ليس�ت 
إلى  هي  انتبهت  تنفس�ي..  وفي  قلبي  نبض  في  وس�رعة  صدري،  في  بإنقباض  أحسس�ت 

سألتني:  إذ  آخر،  بشكل  األمر  فسرت  لكنها  ذلك.. 
تصدقني..؟ أال   –

ولماذا..؟ بذلك..  قاما  كيف  أفهم..  ال  لكني  أصدقك..   –
الذي  ابنها  ستخسر  نفسها  وجدت  أم  أم..  أني  هو  بسيط  لسبب  ذلك  فعلت  لقد   –
التي في السادس�ة عش�رة مرة واحدة.. لم أس�تطع  الثامنة عش�رة وابنتها  بداية  في 
أنت  الشباب..  وتهور  ألخطاء  نتيجة  أمامي  يتحطمان  وهما  وابنتي  ابني  أرى  أن 

مطلق..  حب  هو  األم  حب  أن  تعرف  ال 
ولماذا..؟ ذلك..؟  كل  جرى  كيف  لكن  ذلك..  أعرف   –

صمت�ت للحظ�ات. ظنن�ُت أنه�ا ل�ن تس�رد لي حكايته�ا، بل فكرت مع نفس�ي بأنها 
تصم�ت لس�ببين إّم�ا ألنه�ا تفك�ر بأن�ي لن أصدقه�ا، أو أنها تفكر بتش�كيل حكاية مقنعة 
لس�ردها ل�ي، لكن�ي رددت عل�ى نفس�ي بأنه�ا غي�ر مجبرة على أن تتهم نفس�ها، ومن ثم 

قائلة:  تفاجئني  بها  فإذا  مرة..  ألول  تراه  شخص  وأمام  وابنتها..  ابنها  تتهم 
أن  عن  عاجزة  أنا  لكن  تصدقني..  ال  أن  في  محق  وأنت  تصدقني..  ال  ربما   –
أؤذي نمل�ة.. فكي�ف أن أق�وم بالقت�ل..؟ لي�س ل�دي أي ش�عور وهمي بأهميتي 
الش�خصية.. فأن�ا ام�رأة عادي�ة.. كن�ت أعيش حياتي بش�كل متقد.. عش�ت قصة 
ح�ب قصي�رة حينم�ا كن�ت طالبة في الجامعة.. وتزوجت وأنا في الثامنة عش�رة. 
عش�رة  الس�ابعة  في  وأنا  حملت  لكني  العمر،  هذا  في  الزواج  أريد  أكن  لم  طبعًا 
ابني  أنجبت  أني  يعني  الزواج..  إلى  فاضطررنا  زوجي..  صار  الذي  صديقي  من 
وأنا  السجن  ودخلت  العشرين..  في  وأنا  ابنتي  ولدت  ثم  عشرة..  الثامنة  في  وأنا 
من  عامًا  عشر  ثمانية  قضيت  عامًا..  بعشرين  علي  حكم  والثالثين..  السادسة  في 
المدة  بقية  من  إعفائي  وتم  ميالديًا،  عامًا  عشر  ستة  حدود  في  أي  السجن،  أعوام 
العمر والخبرة في الحياة.. صرت  س�نوات لحس�ن الس�لوك.. ش�خصيًا بعد هذا 
مقتنع�ة ب�أن ال�زواج خطأ بش�ري.. فالبش�ر يرتكبون األخط�اء الفادحة أحيانا في 
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غفل�ة عنه�م.. دون أن يش�عروا.. وال�زواج ه�و أحد األخط�اء الفادحة..إنه عادة 
التي قادتني إلى هذا  س�يئة صارت ضرورة بش�رية.. ربما تجربتي الش�خصية هي 
الزواج  أنا في وعيي.. بل إن خطيئتي في وعيي.. اآلن انظر إلى  الرأي.. مشكلتي 
أو  أمل  بال  فتعيش  له؛  تستس�لم  ثم  عليه..  تعتاد  المؤبد..  بالس�جن  حكم  وكأنه 
طموح أو مفاجآت سعيدة.. بل إن الحكم بالسجن المؤبد أهون.. فالسجين يشعر 
ثم  البداية  في  بس�عادة  يعيش�ون  البش�ر  بينما  األمر،  يعتاد  ثم  البداية  في  بالصعوبة 

ذلك.. بعد  الخيبة  تتلقفهم 
الحد..؟ هذا  إلى  سيئًا  زواجك  كان  وهل   –

البشر أن يلونوه باأللوان الزاهية.. ولوال  حاول  مهما  سييء،  عقد  هو  زواج  كل   –
مجيء األطفال؛ فالزواج ليس سوى كارثة إنسانية.. سوى سجن مقيت.. حريتك 
الوحي�دة أن تتج�ول قلي�اًل يومي�ا ف�ي باحته الضيقة المحاطة باألس�وار الحجرية 
الزوجية  كانت حياتي  باألسلحة.. شخصيا  المدجيين  والحرس  العالية واألسالك 
كان  وأنا  البنوك..  أحد  في  كبيرًا  موظفًا  كان  فزوجي  العائلي..  للنجاح  مثاالً  تبدو 
ل�دي بوتي�ك لبي�ع الحقائ�ب واألحزم�ة والثياب الفاخرة.. لك�ن حياتي الزوجية 
كان�ت محبط�ة.. وربم�ا كل المتزوجي�ن محبط�ون م�ن الزواج لكنه�م ال يبدون 
يهربون من  بمختلف األش�ياء واألس�اليب..  أن يجملوا حياتهم  ذلك.. يحاولون 
ذواته�م بوض�ع أه�داف جانبي�ة له�ا.. ال أدري أن كان ه�ذا األم�ر يخص جميع 
الن�اس.. لكن�ي أق�ول ذلك عن نفس�ي.. وفي م�ا بعد عن ابنتي.. بحيث يضعون 
البشر  ألن  الزواج..  عقد  استمرار  أجل  من  مزدوجة  حيوات  ويعيشون  األقنعة.. 
هم  والوحيد..  األعزل  اإلنسان  يطيقون  ال  والعزلة  الوحدة  من  أساسًا  المرعوبين 
سرًا  يتهمونه  وربما  شاذًا..  إنسانًا  امرأة،  أو  كان  رجاًل  أعزَب،  يظل  الذي  يجدون 
النفس�ية.. فقط ألنه يرفض أن ينظم إلى القطيع..  بالعقد  بالش�ذوذ الجنس�ي.. أو 
في  التفاهات  من  الكثير  إلى  باإلنصراف  خيبتهم  يخفون  أحيانًا  البش�ر  أن  أتدري 

حياتهم؟!
حينم�ا ذك�رت ابنته�ا، الت�ي ه�ي زوجتي، أحسس�ت بهزة داخلية.. راودتني مش�اعر 
مختلف�ة.. تفج�ر ف�ي داخل�ي غض�ب م�ن ابنتها التي خدعتني، وحني�ن غامض ال أعرف 
أردتها  بل  بابنتها،  أن ال أكشف عن عالقتي  كثيرًا من أجل  نفسي  الحقيقة.. ضغطت على 



348

فسألتها:  بالجريمة..  ابنتها  عالقة  عن  أكثر  تتحدث  أن 
ناجحة..؟ الخارجية  الناحية  من  العائلية  حياتك  أن  قلت  كما  لكنك   –

بدايته  في  الزواج  أن  أتدري  بداياتها..  في  األقل  على  أو  كذلك..  هي  نعم..   –
جي�د.. أو لنق�ل بم�ا أن الزوجي�ن ف�ي فترة ش�بابهم.. فالمتع الجنس�ية ثم والدة 
ليس كل  المرأة.. لكن هذا  نفسيا مهما.. على األقل في حياة  تلبي جانبًا  األطفال 
بذاتها..  مكتفية  األحيان  من  الكثير  في  المرأة  تكون  األطفال  والدة  بعد  ش�يء.. 
الظاهر  النجاح  المرأة مكتفية اقتصاديًا.. المهم.. برغم كل ذلك  إذا كانت  السيما 

حقيقيًا.. إحباطًا  كانت  الحقيقية  الزوجية  حياتي  فإن  لآلخرين 
لك�ن م�ا عالقت�ة زواج�ك بالجريم�ة الت�ي ُس�جنت كل هذه الس�نوات عقابًا على   –

اقترافها..؟
له.. وشريكة  موجودة  كانت  وابنتي  القتل..  بفعل  قام  الذي  هو  ابني   –

ماذا..؟  –
بها  حدثتني  التي  التفاصيل  كل  تذكرت  األدوار،  انقلبت  فقد  كبيرة،  بصدمة  أحسسُت 
أشك  اآلن  لحد  إني  بل  أمها..  من  سمعته  ما  أصدق  لم  ألني  لِك..  رويتها  والتي  ابنتها، 

لها.. مقابلتي  وفي  وجودها  في 
ذلك..؟ معنى  ما  لها..؟  مقابلتك  وفي  وجودها..؟  في  تشك   –

من  يعاني  بوناروتي  آدم  بأن  للحظة  وأحس�ت  وخوف  بحيرة  ذوالنورين  حواء  س�ألته 
هلوس�ات، فم�ا معن�ى كل ه�ذا الحدي�ث ال�ذي يفاجئها اآلن بأنه ربم�ا كله غير حقيقي، 
وأن�ه ل�م يقاب�ل ه�ذه الم�رأة أبدًا، لكنها أرادت أن تس�مع اإلجابة من�ه. انتظرته للحظات 

حديثه: فواصل  صامتة، 
بحيث  الغرابة  من  أش�ياء  البش�ري..  العقل  يصدقها  ال  أش�ياء  عن  حدثتني  ألنها   –

أصاًل.. المرأة  هذه  قابلت  أنني  أشك 
ذلك..؟ معنى  ما  كيف..؟   –

حدثتن�ي ع�ن ابنته�ا.. وكأنه�ا كانت تتحدث عن ام�رأة أخرى لم ألتق بها يومًا..   –
قال�ت إن ابنته�ا لي�س أكث�ر م�ن فتاة مدللة تريد أن تملك كل ش�يء.. مزدوجة.. 
تب�دو لآلخري�ن بأنه�ا مثقفة.. وتكن احترامًا ش�ديدًا للثقافة والمثقفين.. وخاصة 
قارئة جيدة لألدب،  أنها  مرة سيظن  والفن.. وربما من يجلس معها ألول  لألدب 
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لكنه�ا ف�ي الحقيق�ة ل�م تك�ن تقرأ س�وى المجالت.. وأخبار رج�ال المجتمع.. 
وصفحات األبراج.. وتذهب إلى مكتبات بيع الكتب فتجمع كتيباتهم ومجالتهم 
األحوال  ربع صفحة.. وفي أحس  أو  بنصف صفحة  كتبهم  فيها  يستعرضون  التي 
ذلك  تقرأ  النشر..  ودور  المؤلفين  وأسماء  الكتب  عناوين  فتقرأ  كاملة..  بصفحة 
تلتقي  حينما  تحاول  أنها  هو  بس�يط  لس�بب  هذا  وكل  لإلمتحان..  تس�تعد  وكأنها 
باآلخري�ن، والذي�ن معظمه�م مم�ن يهتم�ون بالثقاف�ة واألدب والف�ن كجزء من 
العادة  هذه  لكن  نهمة..  وقارئة  مثقفة  هي  كم  لهم  تبين  أن  اإلجتماعية،  الس�معة 
والفنانين  الكتاب  على  تتعرف  أن  إلى  تسعى  صارت  حقيقي..  ولع  إلى  تحولت 
عنها..  أس�طر  بعض  أو  عناوينها  قرأت  وإنما  مؤلفاتهم  قرأت  قد  تكون  أن  دون 
كانت  عازفة..  صارت  حينما  بعد  ما  في  وحتى  عشرة،  السادسة  في  كانت  حينها 
وبش�كل  دائمًا  الصحيحة  هي  األش�ياء  عن  وتصوراتها  وآراءها  أفكارها  أن  تعتقد 
ال يقب�ل النق�اش.. لكنه�ا كان�ت متناقض�ة دائمًا.. تبدي رأيًا ما أو تفعل ش�يئًا ما 
صباحا، وتقول أو تعمل شيئا ضده مساء.. تقول رأيا ما لشخص ما.. وتقول رأيا 
األحوال  كل  في  وكانت  آخر..  لشخص  نفسه  الموضوع  وحول  منه  بالضد  آخر 
والموقف..  الحالة  ابنة  فهي  والحاالت..  المواقف  في جميع  نفسها صادقة  تعتبر 
في  تعيش  كانت  نفسه..  ما  أمر  حول  مناقضا  شيئا  فعلت  أو  قالت  أنها  يعنيها  وال 

عالمها..
فعاًل..؟ كذلك  زوجتك  كانت  هل   –

يحدث  وكأنه  بهدوء  واصل  وإنما  إليها،  ينظر  لم  مس�تغربة.  ذوالنورين  حواء  س�ألته 
فقال: زوجته،  صورة  يستعيد  أن  يحاول  أو  نفسه 

نفس�ي..  أعرف  صرت  بالكاد  إني  بل  حقيقيًا..  ش�يئًا  أعرف  أعد  لم  أدري..  ال   –
باألكاذيب.. شخصيًا  مليء  عالم خسيس  في  ذاتك  تتعرف على  أن  الصعب  فمن 
وج�دت ف�ي حديثه�ا إض�اءة لجوان�ب كان�ت معتمة بالنس�بة لي حول ش�خصية 
أناقشها حول  زوجتي.. للحظة ظننت أن كل ما قالته عنها صحيح.. فأحيانا كنت 
كتاب ما.. نبدأ بمعلومات بسيطة عن الكتاب والمؤلف.. لكن كلما توغلت معها 
أحيانا  واكتش�فت  النقاش..  من  تهرب  أن  وتحاول  نفس�ها،  على  تنكمش  أجدها 
تحتفظ  كانت  وإنما  نقاشنا،  موضوع  هم  الذين  المؤلفين  أو  الكتب  تقرأ  لم  أنها 
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بكتبه�م للزين�ة كديك�ور منزل�ي أو أنه�ا تصفحت هذه الكتب وقرأت صفحة هنا 
حدثتني  أن  بعد  إال  الوضوح  هذا  بكل  ذلك  أكتش�ف  لم  لكني  هناك..  وصفحة 

عنها.. أمها 
القتل..؟ جريمة  عن  وماذا   –

ع�ن غي�رة ابنته�ا منه�ا.. حدثتني عن طفولتها المدللة وغيرتها  األم  حدثتن�ي  لق�د   –
كانت  وكيف  المدرسة..  في  الفضائحية  ومشاكلها  مراهقتها،  فترة  ثم  أخيها..  من 
تسرق بعض أدوات زينتها من حقيبتها أو من طاولة المكياج.. بل كانت تغار من 
أصدقاء العائلة إذا ما حاول أحدهم أن يبدي أعجابًا باألم.. وحينما صارت ابنتها 
من  الرجل  هذا  كان  رجل..  مع  حقيقية  عالقة  أول  لها  كونت  عشرة  السادسة  في 
أشد المعجبين باألم.. رجل من حلقة أصدقاء العائلة.. لم تحدثني بالتفصيل عن 
التقاليد  من  محددًا  إطارًا  لنفس�ها  وضعت  والتي  بذاتها..  المتحصنة  األم  ذلك.. 
العائلي�ة كان�ت تتجن�ب أن تقي�م عالقة مع أي من األصدقاء المحيطين بالعائلة.. 
على الرغم من محاولة البعض ذلك.. لذلك كانت قد حصلت على لقب السيدة 
إذ  الش�ائعات  من  تس�لم  لم  لكنها  المقربين..  أصدقائهم  حلقة  قبل  من  الفاضلة 
معلوماتها  تصل  أن  يمكن  ال  التي  الس�رية  مغامراتها  لديها  بأن  يظن  البعض  كان 
س�ري  عش�يق  لها  يكون  وأن  بد  ال  الجمال  بهذا  امرأة  أن  يخمنون  كانوا  إليهم.. 

معروفة.. غير  غامضة  ومغامرات 
القتل..؟ جريمة  عن  وماذا   –

فقال: يجب،  ولم  ذلك  عن  سألته  أنها  إلى  فانتبه  أخرى،  مرة  ذوالنورين  حواء  سألت 
نيل  أجل  من  بتصرفاتها  تكتف  لم  ابنتها  بأن  مقلوبة..  الحكاية  لي  روت  إنها   –
برغم  كانت،  وإنما  وإغوائهم..  الرجال  من  العائلة  أصدقاء  حلقة  بعض  إعجاب 
من  أفريقيا..  شمال  من  أجنبي  برجل  عالقة  على  القانونية،  الناحية  من  قاصر  أنها 

ما.. لحد  يشبهني  شخص  تظن..  حسبما  ليبيا 
ل�ي عندم�ا روي�ت قص�ة تعارفك معها بأن زوجتك قالت لك بأنك  ذك�رت  أن�ت   –

كذلك..؟ أليس  أمها..  عشيق  تشبه 
ذوالنورين. حواء  سألت 

بالضب�ط.. ش�خصيًا أذك�ر بأنه�ا قال�ت ل�ي ذل�ك حينم�ا قابلتن�ي ألول م�رة في   –
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روم�ا.. المه�م أن األم واصل�ت حكايتها قائلة: المش�كلة كانت في ابني.. الذي 
عّرفت  كيف  أعرف  وال  المخدرات..  يتعاطى  أخذ  والذي  بسنتين..  يكبرها  كان 
الظاهرة  يبدو، إلى جانب مهنته  الذي كان، كما  الليبي..  ابنتي أخاها على عشيقها 
ببي�ع األحزم�ة الجلدي�ة تاج�ر مخدرات.. ويبدو أن ابنتي تعرفت عليه عن طريق 
ابني بها.. وصارت عالقتهما  تناولها للمخدرات.. المهم.. أخذ هذا الرجل يزود 
قوي�ة ج�دًا.. وال أدري كي�ف حص�ل أن ب�دأت بينهما عالقة مثلية.. فبدأ الصراع 
مروعة..  بكارثة  ذلك  كل  انتهى  حيث  الليبي..  العشيق  حول  واألخت  األخ  بين 
ف�ذات صب�اح كان ابن�ي عن�ده ف�ي الف�راش ووصل�ت ابنتي إليه قب�ل أن تذهب 
الرجل  يش�أ  فلم  ثانويتها،  من  األخيرة  قبل  ما  الس�نة  في  كانت  مدرس�تها..إذ  إلى 
ال  المخدرات..  من  ش�يئًا  تريد  كانت  أنها  ويبدو  النوم..  غرفة  يدخلها  أن  الليبي 
أع�رف.. ال�ذي عرفت�ه أن�ه أخذ يضاجعه�ا في المطبخ.. ويبدو أن ابني اس�تيقظ 
عل�ى ضجيجهم�ا وصراخهما الش�بق.. وحينما وج�د الليبي مع أخته لم يتمالك 
من  فورًا  بي  اتصال  الفور..  على  مات  ظهره..  في  المطبخ  بس�كين  فطعنه  نفس�ه 
ه�ول م�ا ح�دث.. غي�ر مبالين بفضيحتهما أمامي وأم�ام أبيهما.. ذهبت إليهما.. 
حي�ن وصل�ت كان�ت الجث�ة ملق�اة عل�ى األرض في المطبخ.. طلب�ت منهما أن 
كتبت  بعيد..  مكان  في  ألقيتها  حيث  الجثة  بإخفاء  قمت  ثم  فورًا..  المكان  يغادرا 
الصح�ف بع�د العث�ور عل�ى الجث�ة.. وبعد فترة تم كش�ف األمر.. وألقي القبض 

ابني..  وعلى  علَي.. 
وزوجك..؟  –

أفكر  ال  كنت  الفترة..  تلك  طوال  منهارة  شبه  كنت  يعلم..  من  آخر  عادة  الزوج   –
ستصل  الجريمة  مكافحة  أجهزة  بأن  واثقة  كنت  وابنتي..  ابني  بإنقاذ  سوى  بشيء 
بأن  أخمن  كنت  الجريمة..  تفاصيل  أخفى  لو  حتى  آجاًل..  أم  عاجاًل  القاتل  إلى 
هذا الرجل األجنبي من المؤكد بأنه مرصود من قبل أجهزة مكافحة المخدرات.. 
فمعظ�م األجان�ب مرص�ودون دون أن يعلم�وا بذل�ك.. ومن المؤك�د قد انتبهوا 
لعالق�ة ابن�ي وابنت�ي معه.. لذلك لم اس�تغرب وصوله�م إلى ابني وابنتي.. فبعد 
عن  بالتفصيل  حدثاني  ينتظرانني..  كانا  حيث  البيت  إلى  جئت  الجثة  أخفيت  أن 
أخيها؛  من  غاضبة  كانت  ابنتي  بينما  منهارًا  ابني  كان  األجنبي..  بالرجل  عالقتهما 
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ألن�ه قت�ل عش�يقها.. وطبع�ًا ل�م يكن زوجي يعرف بما ج�رى؛ حيث كان يعيش 
ولو  يتصور  أن  يمكنه  وال  الحياة..  من  المظلم  الجانب  هذا  عن  بعيدًا  عالمه  في 
الفضيحة  من  يكن  لم  لكن  الفاجعة..  الطريقة  بهذه  س�تتحطم  عائلته  بأن  للحظة 
تش�ير  التي  الدالئل  من  الكثير  الجريمة  مكافحة  أجهزة  اكتش�فت  فقد  مفر..  من 
التي  الصور  به كشفت األجهزة عن كم  أنكرا معرفتهما  وابنتي.. وحينما  ابني  إلى 
انهار  األجنبي..  مع  معًا  أو  فرادى  تجمعها  والتي  مختلفة  أماكن  في  لهما  التقطت 
ابني واعترف.. لكني تدخلت معترفة باقتراف الجريمة، مدعية بأني اكتشفت لعبة 
يس�وغ  ما  األمومية  الدوافع  من  لدي  وأن  وابنتي..  ابني  مع  القذرة  األجنبي  هذا 
على  مات  وشلل..  قلبية..  بجلطة  أصيب  زوجي  الجريمة..  هذه  مثل  اقتراف  لي 
ُحكم  ابني  عشر..  ستة  إلى  بعد  ما  في  خففت  عاما  بعشرين  علّي  ُحكم  أنا  أثره.. 
ابني  إصالحية..  مدرسة  في  بسنتين  سوى  عليها  ُيحكم  لم  ابنتي  سنوات..  بعشر 
لها..  معنى  ال  حياتي  أن  أحسس�ت  موته  بعد  فانتحر..  الس�جن  حياة  يتحمل  لم 
العمر..  من  والثالين  السادس�ة  في  وأنا  ابني  انقاذ  أجل  من  الس�جن  دخلت  لقد 
العمر.. واآلن ما تراني سأفعل بحريتي..  الثانية والخمسين من  وخرجت وأنا في 

فارغة..! حياتي  لكن  حرة  أنا 
فسألتها:  ابنتها..  بزوج  أقصد  بي..  عالقتها  معرفة  في  رغبة  راودتني 

بها..؟ عالقتك  كانت  كيف  وابنتك..؟   –
واالحتفاء  للتفرد  شديد  بولع  تشعر  كانت  غريب..  كائن  ابنتي  ابنتي..  ابنتي..آه..   –
بذاتها.. لقد حدثتك عنها.. كانت ال تسعى إلرضاء أحد بل إلرضاء نفسها فقط.. 
تكتش�ف  حينما  وقاس  مر  هو  كم  أتدري  عائلتي..  من  جدًا  محبطة  أنا  عمومًا.. 
لسُت  ُسدى..  صار  أجله  ومن  به  ضحيت  ما  وكل  حياتك،  في  صنعته  ما  كل  أن 
مالكًا.. لكني أم.. ولم أتخل عن هذا الدور برغم كل الخيبات التي توالت علّي.. 
الزلزال  هذا  بعد  وحدها  ستعيش  كيف  أفكر  زنزانتي..  داخل  وأنا  فيها  أفكر  كنُت 
المدم�ر ال�ذي دم�ر عائلتن�ا.. لكنها كانت قوي�ة أكثر مما توقعت.. كانت تواصل 
في  الجديدة  ش�قتها  إلى  انتقلت  ذلك  وبعد  اإلصالحية..  المدرس�ة  في  دراس�تها 
اليوم.. كان والدها قد اش�ترى  آنا(.. الش�ارع الذي تقابلنا فيه  ش�ارع (فيا س�انت 
الثامنة  بلغت  حينما  بأش�هر.  الكارثة  حلول  قبل  البناء  قيد  كانت  التي  الش�قة،  لها 
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في  تبقى  أن  تش�أ  لم  لكنها  الثانوية..  دراس�تها  أنهت  قد  كانت  بالضبط..  عش�رة 
بشخص  التقت  ذلك  بعد  الموسيقى..  لدراسة  روما  إلى  انتقلت  وإنما  فلورنسا، 

عليه.. اعتراضي  برغم  تزوجته  العراق..  من  أجنبي 
تحبه..؟ كانت  هل   –

تحبه.. بأنها  تعتقد  كانت  أنها  أو  ذلك..  أعتقد   –
فعاًل..؟ تحبه  تكن  ألم  ذلك..؟  تقولين  لماذا   –

أقول.. الذي أدريه أنها ال تحب سوى نفسها.. لكنها كانت متعلقة  ماذا  أدري  ال   –
البداية.. في  به 
البداية..؟ في   –

كثيرا.. عنه  ابتعدت  بعد  ما  في  لكنها  نعم..   –
عنه..؟ ابتعدت  ولماذا   –

مأخوذة  مرة  جاءتني  به..  مولعة  كانت  عمومًا..  األسئلة..؟  من  الكثير  تطرح  أنت   –
لها.. قال  قد  كان  بما 

لها..؟ قال  وماذا   –
نكتب قصيدة.. كل  أو  لوحة  نرسم  نعيش وكأنما  أن  يجب  بأننا  لها  قال  قد  كان   –
وباللطف  العميقة،  الروحية  بالدالالت  محملة  تكون  أن  يجب  حياتنا  في  خطوة 
والجم�ال.. يج�ب أن نجع�ل م�ن الحياة اس�تعارة فنية باه�رة.. أن تكون عالقتنا 

جمالية.. عالقة  باألشياء 
تذك�ّرُت أنن�ي فع�اًل كن�ت أؤم�ن بذلك.. وكثيرًا ما حدثتها ع�ن رؤيتي تلك وفهمي 
مأخوذة  ش�ديد  بإعجاب  إلّي  تنظر  أتحدث  حين  كنت  فقد  يبهرها..  ذلك  وكان  للحياة.. 
بي..  هي  رأيها  معرفة  أردت  فقط..  البداية  في  هذا  كان  لكن  لألش�ياء..  ورؤيتي  بآرائي 

فقلت: 
فعاًل.. األشياء  بهذه  يؤمن  هو  كان  هل  فعاًل..  جميل  كالم  هذا   –

إال  عنه  تتحدث  لم  منه  زواجها  على  اعتراضي  بعد  أعرفه..  ال  أنا  أدري..؟  ال   –
ن�ادرًا.. فق�ط بعدم�ا ب�دأت عالقتهما بالبرود، وأقام�ت عالقات مع غيره، عندها 

شخصيته.. جوانب  بعض  عن  تكشف  أخذت 
السجن..؟ في  تزورك  كانت  هل   –
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عادت  أن  وبعد  روما..  إلى  وانتقلت  اإلصالحية..  من  خرجت  أن  بعد  نعم..   –
تقريبًا.. بشهر  موتها  قبل  كانت  رأيتها  مرة  فلورنسا..آخر  إلى  زوجها  مع 

لقاءها..  أمها رفضت  بأن  أخبرتني  بينما  أمها  تزور  كانت  فقد  بصدمة جديدة،  أصبُت 
بالجريمة.. لكني أحسست برغبة حارقة في أن اعرف شيئًا عن نفسي  ناهيك عن عالقتها 

فسألتها:
إذن..؟  تتركه  لم  لماذا  و   –

كان لديه�ا مي�ل فط�ري نح�و الغرباء.. والضعفاء.. والمش�ردين.. كانت مش�اعر   –
من  نابع  مما هو  أكثر  الشخصية  كبرياءها  يرضي  ميل  إرادتها..  قسرية خارجة عن 
الشفقة..  باب  من  رسميًا  عنه  تنفصل  أن  تشأ  لم  لذلك  فيها..  التي  الخير  دوافع 
أنها  منها  عرفت  أخرى  جهة  ومن  القانوني،  وضعه  على  سيؤثر  ذلك  كان  فربما 
كان�ت عش�يقة مديره�ا ف�ي الفرق�ة حيث تعمل، لكن المدي�ر كان متزوجًا ولديه 

أطفال..
فس�ألت  منافذه،  أس�ّد  أن  حاولت  لكني  أعماقي،  في  تفجر  خفي  بغضب  أحسس�ُت 

عليه:  أسيطر  لم  إستفزاز  من  تخُل  لم  بنبرة 
خانته؟! فلماذا  تحبه..؟  كانت  إنها  تقولي  ألم   –

وقالت:  باستغراب،  إلّي  نظرْت 
قوادًا.. كان  لقد  تركته..  وإنما  تخنه..  لم  هي  خانته..؟  إنها  قال  من   –

ماذا..؟  –
اس�تهجانًا  باعتبارها  فس�رتها  لكنها  فعلي،  ردة  فاس�تغربت  مني،  إرادة  دون  صرخُت 

هي:  فواصت  ابنتها،  لزوج  مني 
ف�كان يجبره�ا على أن تك�ون مع صديقه..  بل�ده..  م�ن  ل�ه  صدي�ق  زاره  نع�م..   –
ب�ل وكان يتركهم�ا وحدهم�ا.. عل�ى الرغم من أنها اش�تكت لزوجها بأن صديقه 
لصديقه  يبرر  وأخذ  لذلك..  يأبه  لم  زوجها  لكن  بها،  مباشر  غير  بشكل  يتحرش 
تبتعد عنه.. وألنها من جانب  تصرفاته.. فشعرت نحوه بإحتقار وقررت حينها أن 
آخ�ر كان�ت طموح�ة؛ ف�أرادت أن ال تبق�ى مجرد عازفة في أوركس�ترا فاختارت 
بالمناسبة.  األعلى...  إلى  تتسلق  لمديرها؛ كي  تكون عشيقة  أن  له  بشكل مخطط 

معكرونة.. أو  بيتزا  نعد  أن  يمكننا  بالجوع؟  تحس  أال 
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وأنني  الس�يما  غضبي،  من  أهّدئ  أن  أريد  كنت  كما  الجوع،  من  بش�يء  أحس  كنُت 
قط  تش�ك  ولم  لي..  صورة  أية  تر  ولم  تعرفني،  ال  أنها  من  تأكدت  حينما  قلياًل  ارتحت 

وقلت:  فابتسمت  بهويتي.. 
الَسَلطة.. إعداد  في  إذن  سأساعدك   –

ملتوية  بطريقة  بحركتها  فمالت  الطاولة  الشراب من  تمد كؤوس  أن  وأرادت  ابتسمْت 
فانفرجت س�اقاها ورأيت ما بين فخذيها، إذ كانت ترتدي س�روااًل أس�ود خفيفًا ومش�بكا 
يكش�ف عن ش�عر عانتها األس�ود.. أو األش�قر المائل للعتمة؛ فتأججت رغبتي، وقررت 

إلغوائها..  الفرصة  انتهز  أن  نفسي  مع 
الملقى على األرض؛  الداخلي  اللحظة نظرت حواء ذوالنورين إلى سروالها  في تلك 
فرأته كما وصفه هو أسود ومشبكا، ال يخفي ما تحته بشكل كامل. أحست برغبة مفاجئة 
أن  أرادت  تستقر على فخذه..  التي كانت  بكفه  يدها وأمسكت  منه، فمدت  تقترب  أن  في 
وضع  شديد  وببرود  للحظات،  كفه  على  الممدودة  كفها  إلى  نظر  معه.  تعاطفها  عن  تعبر 
انتبهت هي لشروده. فسحبت يدها بطريقة سلسلة جدًا، وسألته: كفه األخرى على كفها. 

منها..؟ تخاف  ولماذا  عنك..؟  تبحث  جاءت  لماذا  ذلك..؟  بعد  حدث  ماذا   –
ل�م يج�ب آدم بوناروت�ي مباش�رة. ظ�ل صامت�ًا للحظات، ثم التف�ت إليها وفي عينيه 

وقال: واضح،  وإنكسار  كثيف  حزن 
ال  نحوه  المتأججة  وشهوتنا  باآلخر،  اإللتحام  في  رغبتنا  أن  حواء  يا  تعرفين  هل   –
المثيرة،  المرأة  لهذه  انجذبت  بأنني  للحظات شعرت  أنني  له.. صحيح  تعني حبنا 
واعتق�دت أنن�ي أحبه�ا، لك�ن األمر لم يكن كذلك من قبلها على الرغم من أنها 
كانت أكثر شبقًا ورغبة مني.. لقد كانت مثل بركان يغلي منتظرًا لحظة اإلنفجار.. 
ذلك  حدث  وكأنما  مسس�تها  المعكرونة..  تعد  هي  كانت  وبينما  المطبخ..  وفي 
رقبتها..  تمس  أنفاسي  كانت  بحيث  منها  قريبًا  خلفها  وقفت  ثم  عفوية..  بطريقة 
فم�ا كان منه�ا إال أن التف�ت نح�وي بكامل جس�دها.. بقين�ا ننظر واحدنا لآلخر 
لبض�ع ث�وان ث�م ارتمين�ا واحدنا بين ذراعي اآلخ�ر.. وهناك على أرضية المطبخ 
دخل�ت فيه�ا بعن�ف.. كان عنف�ي ف�ي الدخ�ول فيها قد أفقده�ا رزانتها؛ فأخذت 
تص�رخ بكلم�ات ش�بقة بذيئ�ة، بينم�ا كنت أنا أعبر عن غضب�ي منها ومن ابنتها.. 

بطريقتي.. أحتج  كنت 
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عنك..؟ تبحث  جاءت  لماذا  تخبرك  لم  لكنها   –
اإلثارة. من  مرتجفة  نبرة  ذوالنورين  حواء  سألت 

بل�ى.. س�ألتها بع�د صرن�ا قريبين انتهينا من ممارس�ة الجن�س وكذلك انتهينا من   –
انتبه لها في حينها..إذ ش�رحت لي بأنها  األكل.. فأجابتن�ي بطريق�ة ملتوي�ة.. ل�م 
إليه..  لتتعرف  وجاءت  ابنتها..  ش�قة  في  يعيش  يزال  ال  ابنتها  زوج  بأن  س�معت 
برقت  نظرتها  إلى  انتبهت  ألني  نفسي،  عن  لها  أكشف  لم  اللحظة  تلك  في  لكني 
بطريقة غامضة.. فترددت.. لكني لم أكن أخمن نواياها القاسية والعنيفة تجاهي.. 
وحين  عشيقتي..  تصبح  بحيث  بها..  عالقتي  سأقوي  بأني  لحظتها  فكرت  ما  كل 
في  الحالة سأكون  تلك  نفسي.. وفي  لها عن  أكشف  يكفي.. حينها  بما  بي  تتعلق 

مخطئًا.. كنت  لكني  خطرة،  كانت  مهما  نواياها  من  آمان 
كيف..؟  –

عن  الكشف  من  حذرًا  كنت  لكني  عالقتنا..  وتطورت  معها..  لقاءاتي  تكررت   –
عدس�ة  خالل  من  أتأكد  أن  بعد  إاّل  ش�قتي  باب  أفتح  ال  صرت  بل  ش�خصيتي. 
وطرقت  ش�قتي  إلى  مرتين  جاءت  عالقتنا  من  ش�هر  وخالل  الطارق..  من  الباب 
الب�اب فل�م أفت�ح.. وربم�ا ج�اءت أكثر من ذلك ولم أك�ن موجودًا أيضًا.. لكني 
ابنتها  زوج  عن  للحديث  اس�تدرجها  أن  حاولت  عندها  المتكرر  تواجدي  خالل 
وم�ا تري�ده من�ه فل�م تس�هب ف�ي الحديث س�وى أنها تريد أن تتع�رف عليه.. ثم 
ترمقن�ي بنظ�رة ح�ذره وغامض�ة.. وتغي�ر الموض�وع.. بيد أني انتبه�ت أيضًا إلى 
أنه�ا ل�م تدُعن�ي، ول�و لم�رة واح�دة، أن أبيت الليل في ش�قتها، علما أنها كانت 
أيام  بعض  باستثناء  تقريبا..  يوميًا  معها  أمارس  كنت  إذ  للجنس؛  نهمة  بل  جائعة، 
دورته�ا، وحت�ى ف�ي تلك األي�ام كانت تمارس وتتلذ بطريقة أخرى.. وكل ذلك 
كانت  الغرف  إحدى  أن  إلى  انتبهت  ش�قتها  في  وهناك  ش�قتها..  في  يجري  كان 
مغلق�ة بالقف�ل.. ول�م تش�ر إليه�ا قط وكأنه�ا ال تعود إليها أو وكأنها ليس�ت من 
إنها غرفة مهملة تعود البنها وترفض أن  غرف تلك الشقة.. سألتها عنها.. فقالت 
فبعد  الغرفة..  هذه  سّر  أعرف  أن  في  جامح  فضول  راودني  مرة  وذات  تفتحها.. 
مضاجع�ة عنيف�ة معه�ا، واإلرتقاء معها إلى ذرى النش�وة مرات.. حتى ُأنهكت.. 
الفرو  قطعة  على  مس�تلقيًا  عاريًا  أيضًا  كنت  أنني  لحظتها  أتذكر  لتتحمم..  ذهبت 



357

نظرُت  عليها..  الجنس  نمارس  كنا  ما  كثيرًا  والتي  الصالة،  تتوس�ط  التي  الكبيرة 
ونظرت  الباب  أمام  قرفصُت  نحوها..  متجهًا  تحركت  وبهدوء  الغرفة..  جهة  إلى 
هول  من  تراجعت  لقد  رأيت..  بما  أحدثك  كيف  داخلها..  إلى  المفتاح  ثقب  من 
لي  بدت  وإنما  تلك غرفة  تكن  لم  الخلف.. وسقطت على ظهري..  إلى  الصدمة 
وكأنه�ا معب�د فرعون�ي.. بل رأيت بخورًا يحترق ويتعالي منه الدخان، وش�موعًا 
الحجر  من  الحجم  هائل  فرعوني  تمثال  الغرفة  وسط  وفي  بهدوء..  تلتهب  متقدة 
األس�ود لرج�ل يجل�س لك�ن رأس�ه كان رأس حمار.. وهن�اك الفتة ذهبية كتبت 
عليه�ا بأح�رف هيروغلوفي�ة وكذل�ك ثالثة ح�روف بالالتينة SIT حاولُت خالل 
إله  شيت(،  أو  (سيت  اإلله  الفرعون  هو  هذا  إذن  رأيت.  ما  رموز  أفك  أن  ثوان 
انتشار كلمة  الفرعونية.. وهو الذي منه تم  الظالم والشر واألمراض في الحضارة 
فقطعه  (أوزيريس(  بأخيه  غدر  الذي  شيت(  أو  (ست  إنه  (سيتان(..  أو  الشيطان 
بجمع  (ايزيس(  زوجته  فقامت  والبحيرات..  األنهار  على  جس�ده  أش�الء  ووزع 
استطاع  أن  إلى  الذكري،  عضوه  سوى  يبق  ولم  (حورس(  ابنها  ومساعدة  أشالئه 
يمكنه  الذكري لكي ال  االنتصار على عمه وتمزيقه واالحتفاظ بعضوه  (حورس( 
كنت  وبينما  البشرية..  الحضارات  تاريخ  في  (الشيطان(  فكرة  أصل  التناسل..إنه 
بقاعدة  فوجئت  الس�ريعة..  األس�طورية  والمراجعات  األفكار  هذه  في  مس�تغرقًا 
أنا..  أقرفص  الباب حيث  ُتفتح ويخرج منها رجل أشقر وسيم توجه نحو  التمثال 
غرفة  إلى  توجهت  ش�ك  أي  أثير  ال  ولكي  خوفي،  ش�دة  من  ركضت  ارتعبُت.. 
الحمام ودخلت معها تحت دش الماء.. استغربت هي.. وسألتني: ماذا حدث..؟ 
يكن  لم  لكنه  بشبق..  جسدها  ألتهم  كنت  بل  أقبلها،  أخذت  وإنما  أجب  لم  لكني 

الخوف.. دافعه  شبق  وإنما  الشهوة،  بدافع  رغبة  تكن  لم  جنسيًا،  شبقًا 
وسيم..؟ أشقر  رجل  قلت..؟  ماذا   –

نعم..  –
عنه..؟ أخبرتك  الذي  نفسه  هو  ربما   –

أعتقد.. ال  ماذا..؟   –
ذلك..؟ بعد  حدث  ماذا  المهم...  حكايتك..  من  أخاف  بدأت   –

سألته حواء ذوالنورين بنبرة خوف حقيقي.. لكن فضولها في معرفة تفاصيل الحكاية 
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خوفها. من  أكبر  كان 
شيء.. وكل  شيء..  ال   –

ذلك..؟ معنى  ما   –
بارتباك. ذوالنورين  حواء  سألت 

و يا للغراب�ة لم أعد أتذكر طولها  والت�ي  معه�ا،  كن�ت  الت�ي  الفت�رة  تل�ك  خ�الل   –
بالضب�ط.. كان�ت حيات�ي مث�ل دوام�ة أزلي�ة تمضي إل�ى القاع.. ربم�ا إلى القاع 
الس�احر.. ال أع�رف.. فق�د كان�ت يوميات مليئة بالل�ذة.. والخوف.. والترقب.. 
وكثي�را م�ا كن�ت ال أج�د الكلم�ات للتعبي�ر ع�ن كل هذه المش�اعر؛ فكنت أعبر 
عنه�ا أثن�اء الممارس�ة الجنس�ية الش�بقة معه�ا.. لكن خوف�ي.. وفضولي لمعرفة 
في  س�رًا  اتتبعها  فأخذت  مرضي..  هاجس  هاجس..  إلى  تحول  المرأة  هذه  س�ّر 
الوقت الذي كنت أدعي بأنني مشغول.. لكني لم أجد شيئًا غير عادي.. فحركتها 
بعد  تخرج  بيتها..  من  القريبة  األسواق  إلى  تذهب  أحيانًا..  تخرج  كانت  عادية.. 
لمتاجر  تذهب  وأحيانا  ابتاعتها..  التي  بالحاجات  مليئة  أكياسًا  تحمل  وهي  ذلك 
واألحذية  الجاهزة  األلبسة  لبيع  محلها  إلى  تذهب  كانت  أنها  والغريب  العطور.. 
الداخل  تغلقه من  لكنها  (بيازا س�انت كروس�ه(..  النس�وية في س�احة  والحقائب 
ثم  طوال..  لساعات  هناك  تبقى  الخارج..  من  الباب  على  اإلغالق  عالمة  وتضع 
التي  حياتها..  يوميات  في  يريب  ما  هناك  ليس  أي  ش�قتها..  إلى  تذهب  تخرج.. 
نوافذ  بإس�تثناء  المس�اء  طوال  مظلمة  تبقى  كانت  التي  ش�قتها  في  تقضيها  كانت 
أن  الفجر..إلى  من  األولى  الس�اعات  حتى  مضيئة  تبقى  التي  المعبد  الغرفة  تلك 

المشئوم.. اليوم  ذلك  جاء 
حدث..؟ ماذا  يوم..؟  أي   –

تس�رب  الذي  فالخوف  األرض..  من  س�روالها  تلتقط  وهي  ذوالنورين  حواء  س�ألت 
آدم  تردد  الحكاية.  لهذه  اس�تماعها  أثناء  خمد  الذي  وش�بقها  ش�هوتها  أطفأ  أعماقها؛  إلى 
بوناروت�ي للحظ�ات.. نظ�ر إلى الس�روال الذي في يده�ا.. وبصمت مد يده وأخذه منها 
وجهه  على  ارتسمت  ثم  بسروالها..  وجهه  يمرغ  وأخذ  وشمه  أنفه  إلى  رفعه  ثم  بهدوء.. 
إليها بحنان.. لكنه  ينظر  ابتسم لها بحزن وأخذ  إليها..  التفت  عالمات االرتياح والنشوة.. 

سؤالها: فكررت  صامتًا،  ظل 
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حدث..؟ الذي  ما   –
حكايته: يواصل  أخذ  بينما  نظراته،  وشردت  النافذة  إلى  ينظر  وهو  استدار 

الباب  عين  من  نظرت  الباب.. وكعادتي  رنين جرس  استيقظت على  صباح  ذات   –
لها  أريد  ال  ألني  فقط  ليس  أفتح..  لم  قلقة..  كانت  مالمحها  رأيتها..  الزجاجية.. 
ووجهها  طيبتها  فبرغم  المرة..  هذه  مختلفة  كانت  ألنها  وإنما  هويتي  تكتشف  أن 
الجميل الذي يكشف عن رقة أنثوية آسرة، إال أن شكلها هذه المرة ونظراتها كانا 
يشيان بالقسوة والعصبية وكأنها ساحرة شريرة.. انقبضت أعماقي.. جمدُت قرب 
الباب.. سمعت خطواتها وهي تهبط السّلم ولم تهبط بالمصعد.. استغربت.. بعد 
دقائ�ق.. وبع�د أن تأك�دت ب�أن الوقت صار كافي�ًا لخروجها من المبنى.. نظرت 
النافذة ونظرت إلى الشارع..  النافذة.. وقفت جانبًا مغطّيًا نفسي بستائر  بحذر من 
ارتعب�ت.. رأيته�ا تتح�دث مع الرجل األش�قر عند المحطة.. ث�م رأيتهما يعبران 
لكن  الشقة..  من  بالهروب  فكرت  ارتبكت..  بنايتي..  نحو  ثانية  متجهين  الشارع 
أن  نفسي  مع  وأوراقي.. وفكرت  أخذت محفظتي ولوحي  أين..؟  وإلى  كيف..؟ 
فيه، وإذا سمعت  إلّي  أنهما يصعدان  المصعد.. فأن تحرك فهذا يعني  انتبه لحركة 
الس�بيل  فأتخذت  مش�يا..  يصعدان  أنهما  يعني  فهذا  الس�ّلم  درجات  على  حركة 
المعاك�س لهم�ا.. لكن�ي ف�ي اللحظة التي فتحت فيها الباب واجهتني.. ذهلت.. 
عليها  كانت  التي  عن  تختلف  بثياب  وكانت  غاضبة..  تكن  ولم  وحدها..  كانت 
أن  إذ  يجري،  غامض  بش�يء  ش�عرت  النافذة..  من  إليها  نظرت  حينما  قليل  قبل 
أهرب..  أن  أستطع  لم  األعلى..  إلى  السرعة  بهذه  للوصول  كافيًا  يكن  لم  الوقت 
يعد  فلم  لهويتي..  كش�في  عدم  من  وال  منها،  خوف  بأي  أش�عر  ال  وجدتني  بل 
أنها كانت مغرية وساحرة بطريقة مذهلة.. وقفنا وجها  هناك مجال لإلنكار.. كما 
المزاح..  فيها ش�يء من  ابتس�امة  بأنوثة ورقة وش�بق..  تبتس�م  كانت هي  لوجه.. 
يلعبها  التي  اإلستغماية(  أو  (الغميضان  لعبة  في  كان مختبئًا  اقتنصت طفاًل  وكأنها 
فقالت  لبعضنا،  ونظراتنا  وقوفنا  طال  العصور..  مر  وعلى  العالم  في  األطفال  كل 

لي:
إذن..؟ أنت  هذا   –

لم.. أنني  آسف  وأنا  نعم..   –
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تقول:  وهي  أدعوها،  أن  دون  الشقة  تدخل  وهي  فقاطعتني 
للتعارف.. نحتاج  ال  اآلن  نحن  أفضل..  هذا  كان  ربما  ضير..  ال   –

أغلق�ُت الب�اب خلف�ي وع�دُت.. وضع�ت محفظتي ولوحاتي جانب�ًا.. وقفت أمامي 
عنها  نزعت  وبصمت  الرغبة..  من  ترتعشان  شفتاها  كانت  مؤثر..  بأغراء  إلّي  تنظر  وهي 
وسروالها  فخذيها  عن  فكشفت  األعلى..  إلى  محترف  بإغراء  ثوبها  رفعت  ثم  بلوزتها.. 
التهبت..  الثوب..  أفك سّحاب  أن  استدارت وطلبت مني  ثم  الخفيف..  المشبك  األسود 
ُتستفز  لم  أنها  الحظت  بعدما  باإلسترخاء  أحسست  مسحورة..  بطريقة  إليها  منجذبًا  كنت 
عند كش�فها لهويتي.. نزل ثوبها عند قدميها.. كان جس�دها األش�قر المشمش�ي اللون مع 
س�روالها األس�ود قد أفقدني الس�يطرة على نفس�ي.. أخذنا نقبل بعضنا بطريقة أقرب إلى 
عرينا  حمى  وفي  سروالها..  عنها  ونزعت  مالبسي..  عني  نزعْت  لآلخر..  واحدنا  إلتهام 
أول مرة في مطبخ  الجنس  المطبخ الختراقها هناك؛ ألننا مارسنا  إلى  الذهاب  طلبت مني 
ش�قتها.. ل�م أفط�ن لش�يء ق�ط.. كنت متهيج�ًا وفاقدًا لقدرة التفكير س�وى في ما يتعلق 
بلذائ�ذ الممارس�ة.. اخترقته�ا م�ن كل الجه�ات.. وف�ي لحظة خارقة كن�ت ألهث فيها.. 
وقب�ل أن أص�ل إل�ى ذروت�ي.. ف�ي تلك اللحظة بالذات حانت مني التفاتة ال إرادية نحو 
ينظر  الصالة وهو  الوسيم يقف وسط  الرجل األشقر  الصالون.. ذهلت.. ألني رأيت  جهة 
إلين�ا مبتس�مًا ب�إزدراء واض�ح.. ويبدو أنها انتبه�ت اليه أيضًا.. وفي تلك اللحظة بالذات 
ش�عرت بأل�م ح�اد ف�ي عض�وي.. ووجدت نفس�ي أبتعد بطريقة الإرادي�ة.. كنت مغطى 
ورأيت  المطبخ..  أرض  على  بالدماء  ملوثة  مهروس�ة  موزة  مثل  عضوي  وكان  بالدماء.. 
تل�ك الم�رأة الس�احرة تتح�ول إلى وجه غاضب وحق�ود.. وكانت عيناها تلتمعان بضوء 

علّي مغمى  األرض  على  وسقطت  غريب..  فسفوري 
قطعت..؟! أنها  يعني  ماذا..؟   –

س�بب  اآلن  أدركت  فلقد  جملتها،  تكمل  أن  دون  مرعوبة  ذوالنورين  حواء  صرخت 
عدم تمكنه من مضاجعتها.. كانت تنظر إليه نظرة يمتزج فيها اإلشفاق بالخوف.. وسألت 

ُتسمع: بالكاد  بحشرجة 
ذلك..؟ بعد  حصل  وماذا   –

وأنا  نفسي  على  صحوت  فقد  المطبخ..  في  لي  جرى  مما  أغرب  كان  حصل  ما   –
غ�ارق ف�ي دمائ�ي.. متمددًا على الصوف�ا الجلدية هذه التي نجلس عليها اآلن.. 
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اتصل�ت بالش�رطة ف�ورًا وبالمستش�فى.. فج�اءوا س�ريعا.. وحينه�ا أدلي�ت بكل 
هي..  من  لهم  وشرحت  بوناروتي(..  ماريا  (إيفا  بالمرأة  عالقتي  عن  المعلومات 
لكن كيف؟! هذا  أن عضوي مقطوع..  الذي صدقوه هو  أحد.. كل  فلم يصدقني 
كانت  ُفقد..  قد  المقطوع  عضوي  فأن  ذلك  كل  من  األغرب  بل  يصدقوه..  لم  ما 
هن�اك دم�اء عل�ى أرضي�ة المطب�خ.. لكن عضوي كان مفق�ودًا.. وبعد أن أجروا 
بأن زوجتي  اتضح  فقد  أخرى..  أهواالً  اكتشفت  التحقيقات عن زوجتي وعائلتها 
يمت  لم  أباها  وأن  تس�جن..  لم  أمها  وأن  أخ..  أي  لديها  يكن  لم  بوناروتي  إيفا 
بس�يارة  بحادث أصطدام س�يارتهما  وإنما مات كالهما  الدماغ،  في  بجلطة  متأثرًا 
البحيرة.. وبعد استخراج السيارة والجثث  مسرعة للشرطة فسقطت سيارتهما في 
م�ن البحي�رة وج�دوا أن الجثتي�ن ق�د تمزقتا.. لكن الغري�ب أن جثة األب كانت 
يروني  أن  الشرطة  من  طلبت  وحين  مقطوعًا...  عضوه  وكان  السروال..  منزوعة 
الذي  لكن  صورتيهما..  االنترنيت  طريق  عن  مباشرة  لي  كشفوا  فقد  صورتيهما.. 
هي  البحيرة  في  غرقت  التي  األم  صورة  أن  من  تأكدي  هو  أكثر  بالذهول  أصابني 
أعتبروني  قصتي..  يصدق  كان  أحد  ال  لكن  عضوي..  قطعت  التي  المرأة  نفسها 
مهلوس�ًا نتيج�ة تعاط�ي المخ�درات.. وأني قمت بإيذاء نفس�ي بنفس�ي في حالة 
هلوسة.. أما حديثي عن الرجل األشقر الوسيم الذي كان يشبه الممثل النمساوي 
بالمثلية  واتهموني  سخريتهم  أثار  فقد  فيسكونتي  افالم  في  دائما  يمثل  كان  الذي 

الجنسية!
حواء  وأوهامه..  وذكرياته  نفسه  أعماق  في  يسافر  كان  وكأنه  بوناروتي..  آدم  صمت 
ذوالنوري�ن ش�عرت برع�ب م�ن ه�ذه القصة الت�ي يمكن أن تكون فيلم�ًا مرعبًا ال يمكن 
قد وصلت  بأن عالقتها معه  يعني  أن ذلك  بخيبة غامضة من  الواقع.. شعرت  في  تصديقه 
برقته،  شعرت  لكنها  عضو..  بال  الرجل  تتصور  أن  تستطيع  ال  فهي  مسدود..  طريق  إلى 

وسأل: مستفزًا  إليها  التفت  أنه  إال  تواسيه،  أن  في  برغبة  وأحست  وألمه..  وعذاباته 
كذلك..؟ أليس  تصدقيني  ال  أنت   –

وقالت: بحنان  إليه  نظرت 
أيضًا.. الوسيم  األشقر  الرجل  شاهدت  ألني  أصدقك..  أنا   –

آخر.. رجاًل  رأيت  أنت  ربما  نفسه..؟  هو  هل   –
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السينما.. نجوم  يشبه  وسيم..  أشقر  رجل  لكنه  نفسه..  هو  كان  إن  أعلم..  ال   –
متحمسًا: لها  قال  فجأة 

رسمتها.. قد  كنت  هي  وكذلك  عندي..  لوحة  في  رسمته..إنه  لقد   –
تقول..؟ ماذا   –

لكني  صورتهما..  فرس�مت  أجن..  أكاد  أنني  أحسس�ت  بأيام  الحادث  بعد  نعم..   –
لحظة.. عليه..  أقفلت  خاص  دوالب  في  هناك  وإنما  مرسمي  في  بها  أحتفظ  ال 
ث�م قف�ز متجه�ًا إل�ى زاوية في الش�قة، ففتح بابًا ل�دوالب مبني ضمن الجدار، وأتى 
استعراضية  وبطريقة  ساكنًا،  أمامها  وقف  نحوها..  اللوحتين  وظهر  يمشي  كان  بلوحتين.. 
قل�ب اللوحتي�ن بحي�ث يمكنه�ا رؤيتهم�ا.. فارتس�مت عالمات الخوف والدهش�ة على 
وجهها.. كانت اللوحة األولى للرجل األشقر الوسيم نفسه الذي يتبعها.. والصورة الثانية 
هي  كما  أسوَد  وليس  الشقرة..  إلى  يميل  كان  شعرها  لكن  صورتها..  كانت  لها..  كانت 
بحزن..  إليها  ينظر  هو  كان  وذهول..  بتساؤل  إليه  نظرت  بالخوف..  أحست  اآلن..  عليه 
فترك  ثانية أحست وكأن من عينيه يشع ضوء فسفوري أصفر.. هبت واقفة..  لكنها خالل 
فمررت  بمأساته..  أحست  ساقيها..  محتضنًا  أمامها  وركع  يديه..  من  تسقطان  اللوحتين 
أصابعها في ش�عر رأس�ه. رفع رأس�ه إليها. تبادال نظرات هي مزيج من مش�اعر مختلطة، 
رغب�ة جامح�ة وإنكس�ار، وأس�ى، وش�فقة، ورقة، ومحبة واضح�ة، ووداع مؤجل.. أخذ 
بينهما  ما  الوسطى  منطقتها  ويقبلهما..  فخذيها  يتشمم  متلهفة..  صغيرة  قبل  مع  يتشممها 
حيث مرّغ وجهه هناك.. صعد مقباًل بطنها.. صدرها.. أخذ يعصر نهديها.. يصعد به مثل 
محموم..  بش�بق  البعض  بعضهما  يقبالن  فأخذا  بمواجهتها..  واقفا  صار  أن  األفعى..إلى 
وكأنهم�ا يلتهم�ان بعضهم�ا.. فجأة أحس�ت أنها منهكة.. أغمضت عينيها.. أحس�ت أنها 
ترتع�ش م�ن طع�م القب�ل اللذي�ذ.. وها هو يحتضنها ليرقدها على الصوفا.. اس�ترخت.. 
منها  توقع  الصوفا.. وعلى غير  أرقدها على  القويين..  لذراعيه  نفس�ها وجس�دها  س�ّلمت 

مفاجئة. غفوة  في  رحلت 
واقفًا  بوناروتي  آدم  وجدت  استغرقت،  كم  تعرف  لم  التي  غفوتها  من  صحت  حين 
بالق�رب منه�ا، وأمام�ه س�تاند علي�ه لوح�ة، وه�و في حال�ة هيجان عاطف�ي وعصبي.. و 

بالرسم. منهمك 
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قــ�صـيــدة الـمــوت

نفسه،  انقبضت  الكرخي.  حواء  يجد  لم  الروضة  مقهى  إلى  أبوالتنك  آدم  دخل  حين 
فه�و يح�س باإلرتي�اح حينم�ا تكون موجودة، وهو يميزها عن بقية العراقيين المتواجدين 
تبتسم  معه، وكانت حين  وتتعاطف  تمزح وتغني،  بطبيعتها،  إنسانة مرحة  فهي  في دمشق، 
تنتقده  أو  تعارضة  أن  فهو  صمتها،  يخاف  كان  لكنه  حوله،  من  يبتسم  شيء  كل  أن  يحس 
وغفرانها  عفوها  في  واألمل  القلب،  طيبة  أنها  أيضًا  يعرف  لكنه  تصمت،  أن  على  مباشرة 
كبي�ر ج�دًا، وه�و يع�رف أنه تصرف بخش�ونة زائدة عن حدودها م�ع الدكتور آدم كارثة، 
ذلك،  من  بالضيق  أحس  لذلك  األمس.  منذ  يرها  ولم  جدًا.  تصرفه  من  هي  استاءت  وقد 

وصولها. منتظرا  الجالسين  يراقب  ما  زاوية  في  جلس  ذلك  برغم  لكنه 
صحيح أنه يبدو ساهما وغارقًا في أفكاره، إال أنه في الواقع كان يتنصت لحوار يدور 
س�اعات  فيها  يقضي  التي  المقهى  هذه  في  س�ابقًا  عليهما  يتعرف  لم  عراقيين  رجلين  بين 
ومن  دمشق،  في  هنا  المرأة  إلى  الوصول  سبل  عن  يتحدثان  الرجالن  كان  يوميًا.  يطوال 
أي�ن يب�دآن.. حينه�ا ل�م يفه�م آدم أبوالتن�ك عن أية امرأة يتحدثان..؟ لكنه أدرك من نبرة 
صوتهم�ا ومالمحهم�ا أنهم�ا ينوي�ان ش�رًا لهذه المرأة التي لم يذكرا اس�مها. حينها تذكر 
جاء  من  هناك  أن  في  يومين  قبل  بغداد  من  وصل  الذي  رفاقه  أحد  به  حدثه  ما  أبوالتنك 
يس�أل ع�ن ح�واء ذوالنوري�ن ف�ي محطة الس�يارات الت�ي تتجه إلى س�وريا، لذلك خمن 
كما  الممكنة..  بالس�رعة  الكرخي  حواء  يبّلغ  أن  وعليه  المقصودة..  ربما  بأنها  نفس�ه  مع 
أحد  جنون  وعن  الشام،  فندق  في  جرى  عما  كاملة  تفاصيل  اليوم  هذا  صباح  أيضًا  عرف 
العراقية  بالمرأة  لحظتها  هو  فكر  وقد  الهجوم..  في  ابنه  قتل  ألنه  الفندق  في  المسؤولين 
إلى  ُنقل  قد  الفندق  مجزرة  من  نجا  من  بأن  س�مع  وانه  الس�يما  الكرخي،  حواء  صديقة 
واآلن  المنقولين..  بين  أو  الضحايا  بين  الكرخي  حواء  صديقة  تكون  وربما  آخر..  مكان 
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تتأخر  أن  عادتها  من  ليس  الكرخي..  حواء  هي  أين  لكن  المريبين..  الرجلين  هذين  سمع 
نفسه. سأل  حواء..؟  يا  أنت  أين  الوقت..  هذا  إلى 

غادر الرجالن المقهى. ودعهما بنظراته، وبينما هما عند المدخل يتجهان إلى الشارع 
لم�ح ح�واء الكرخ�ي تدخ�ل. كان�ت متوترة قلي�اًل. توجهت إليه مباش�رة. أحس بالفرح 
الكرسي  على  وجلست  عليه  سلّمت  وجهها.  على  المرتسم  لإلنزعاج  انتبه  لكنه  يغمره، 
هذا  عرفها  التي  بالمعلومات  إليها  يفضي  أن  في  عارمة  برغبة  يحس  كان  الطاولة.  حول 
قليل.  قبل  المقهى  غادرا  اللذين  الرجلين  من  س�معه  وما  الفندق،  يخص  ما  في  الصباح 
أن  فأحس�ت  مترددة،  ونظراته  جلس�ته  في  قلق  أنه  إلى  انتبهت  قهوة.  فطلبت  النادل  جاء 

سألته:  لذلك  الماسبة،  اللحظة  يتحين  لكنه  قوله  يود  ما  لديه 
هناك..؟  ماذا   –

بدا  لكن  للحديث،  تش�وقه  من  الرغم  على  مباش�رة،  اإلجابة  في  التنك  أبو  آدم  تردد 
يتحدث.  أن  قبل  ذهنه  في  بها  يدلي  أن  يريد  التي  النقاط  ينظم  أو  جوابه  يزن  وكأنه  عليه 

الهمس: يشبه  بما  قال  لحظات  بعد 
الشام.. فندق  في  حدث  عما  مهمة  أخبارًا  عرفت  اليوم   –

إلى  تشير  كانت  لكنها  قصيرة،  كلمة  عنها  ندت  وإنما  تعلق  ولم  باهتمام  إليه  نظرت 
قالت: إذ  لإلستماع  استعدادها 

آها..  –
ش�رح له�ا كل التفاصي�ل الت�ي فيه�ا الكثير من المبالغ�ات المتأتية من تناقل رواية ما 
الذي  البكر  البنه  قتله  بعد  الفندق  مدراء  أحد  جنون  ذلك  في  بما  الشام،  فندق  في  حدث 
اللذين جاءا  العراقيين  الرجلين  المقتحمين اإلسالميين، ثم حدثها عما سمعه من  كان مع 
باإلسم. يذكراها  لما  فالرجالن  صديقتها،  يقصدان  أنهما  يظن  ما  امرأة  لمالحقة  خصيصًا 
وبين  بينها  اإلتصال  انقطاع  عن  حيرتها  له  أبدت  لكنها  الكرخي،  حواء  اهتمام  إزداد 
حواء ذوالنورين منذ فترة ليست بالقصيرة، وعدم قدرتها في الوصول إليها ألنها ال تعرف 
أبوالتنك تذمره من تصرفات حواء  آدم  أبدى  الفندق.  الهجوم على  بعد  أين استقرت اآلن 
ذوالنوري�ن، متملق�ًا ح�واء الكرخ�ي، بأنه�ا قدمت المس�اعدة لها، ولك�ن اتضحت ناكرة 

له: فقالت  ذلك،  منه  تقبل  لم  الكرخي  حواء  ان  بيد  للجميل، 
ما  يطلق أحد  أن  أكره  باألساس  على تصرفات اآلخرين سلبًا، ألني  أحكم  ال  أنا   –
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قاطعة  أحكام  يطلق  أن  إنسان  ألي  يحق  ال  أنه  أعتبر  بل  تصرفاتي..  على  حكمًا 
اآلخرين. تصرفات  على 

ارتبك آدم أبو التنك لجوابها وأحس باإلحراج، لكنه لم يستسلم فقال بهدوء، وبحقد 
بالعصبية: تشي  ال  وبنبرة  بارد، 

الذين  الناس  قبل  من  منس�ي  أو  بك  مرغوب  غير  أنك  تكتش�ف  أن  الصعب  من   –
اهتمامك. مركز  وكانوا  وتفكيرك  وقتك  منحتهم 

العامة  جملته  وراء  ما  تسكتش�ف  أن  تريد  وكأنها  للحظة،  إليه  الكرخي  حواء  نظرت 
والغامض�ة، الت�ي لي�س له�ا عالق�ة بس�ياق الكالم، فقال�ت متجنبة اإلندفاع ف�ي أفكارها 

الدفينة: وأحاسيسها 
الشعور  أعرف  شخصيًا  علّي..  أحد  يشفق  أن  أحب  ال  أنا  فضفاض..  تعميم  هذا   –
البعض  أن  من  الرغم  على  شفقة،  موضع  اإلنسان  يكون  حينما  والمهين  المعِذب 

ضحية.  بأنه  الشعور  لديه  يروي  ذلك  ألن  الشفقة  موضع  يكون  أن  إلى  يسعى 
انتبه�ت ح�واء الكرخ�ي إل�ى أن آدم أبوالتن�ك ارتجف بش�كل عف�وي، وخمنت أنه 
أن  فأرادت  عليه،  داخلية  بشفقة  فأحست  هو،  تقصده  بأنه  شخصي،  بشكل  حديثها  فسر 

فقالت: عنه،  تخفف 
البشر..  بين  األخوي  التضامن  روح  من  انطالقًا  ذوالنورين  حواء  ساعدُت  لقد   –
وأن�ت تع�رف أن ذل�ك ه�و ال�ذي يح�دد مواقف�ي الفكري�ة وكذل�ك يتحكم في 
تصرفات�ي وعالقت�ي باألش�ياء.. أن�ا ال أع�رف ح�واء ذوالنوري�ن.. كان�ت مجرد 
وصفه  يصعب  بشكل  مرعوبة  كانت  لكنها  دمشق،  إلى  بغداد  من  عراقية  مسافرة 
وجدت  نفسه  الوقت  في  وهي  معها..  اإلنساني  بالتعاطف  أحسست  بالكلمات.. 
بمآٍس  مرت  أنها  خاللها  عرفت  أليام  معها  عش�ت  دمش�ق  في  وهنا  مالذًا..  فّي 
وكوارث حياتية مرعبة.. وأن رغبتها في الحياة كانت أقوى.. فلديها آمال وأحالم 
ع�ن الحي�اة.. لكنه�ا ب�دت ل�ي تائهة وحائرة، وخائفة من أش�باح مجهولة، برغم 
اختفت  لقد  اآلن؟  هي  أين  لكن  دمشق..  في  هنا  تعيشه  أن  يفترض  الذي  األمان 
الموت..  في  التفكير  تخاف  كانت  ال..  ال..  الموت..  تخاف  كانت  لقد  بسرعة.. 

عدمًا.. كانت  أنها  لو  موجودة..  تكن  لم  لو  تتمنى  أحيانا  كانت  لكنها 
جليلة: بحكمة  ينطق  وكأنه  فقال  قلياًل،  استرخى  وقد  لها  ينصت  أبوالتنك  آدم  كان 
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منه.. تحرم  أو  تفقده  أن  بعد  إاّل  الشيء  قيمة  ُتدرك  ال   –
الشبيبي: آدم  عن  فجأة  سألته  ثم  رأسها،  من  بهزة  الكرخي  حواء  وافقته 

بأنه سيكون  يفترض أن يكون هنا.. فلقد اتصل بي وأخبرني  الشبيبي..؟  آدم  أين   –
بعد..؟ يصل  لم  هو  بينما  وصلت  قد  أنا  وها  موجودًا...  المقهى  في  قبلي 

معه.. وعذره  الغائب  حجة   –
وحزينًا.. قلقًا  صوته  لي  بدا  لكن   –

يفكر  ألن  والحزن..  الكآبة  بعض  نفسه  على  يضفي  أن  يحاول  هكذا  دائما  هو   –
كئيبًا.. يكون  أن  المثقف  على  بأن 

المثقفين..؟ عن  السلبية  التصورات  هذه  لك  أين  ما   –
أنا..؟  –

وعالنية  سرًا  تحاول  بينما  بهم..  وتستهزيء  دائما  المثقفين  من  تسخر  أنت  نعم..   –
تقلدهم.. أن 

فوج�ئ آدم أبوالتن�ك م�ن ه�ذا الهج�وم المفاج�ئ، فق�ال مس�تغربًا وف�ي صوته نبرة 
خفيف: احتجاج 

أنا..؟   –
ل�م تجب�ه ح�واء الكرخ�ي ألنها فج�أة انتبهت إلى الطاولة الت�ي أمامها فرأت الرجل 
ينظر  هو  كان  أين..؟  تتذكر  أن  تس�تطع  لم  لكنها  رأته  أنها  لها  بدا  الذي  الوس�يم  األش�قر 
إليه�ا.. ال..إن�ه ينظ�ر نح�و االتج�اه ال�ذي تجلس فيه، لكنه ينظر إلى ش�يء ما خلقها في 
عم�ق الم�كان.. وب�دون وع�ي منه�ا التفت�ت إلى الجه�ة التي هي مركز نظ�ره، فهالها ما 
مس�تطيلة  أو  مس�تديرة  وليس�ت  طويلة  طاولة  حول  يجلس�ن  األربع  النس�اء  كانت  رأت. 
كبقي�ة ط�اوالت المقه�ى، بحيث جلس�ن جميعهن الواح�دة إلى جانب األخرى.. ذهلت 
أيضًا..  المالمح  عراقية  امرأة  جانبها  وإلى  األربع  النساء  بين  الزاهد  حواء  رأت  حين  هي 
فأدركت أنها حواء المؤمن من رواية (متاهة حواء( للكاتب آدم البغدادي، وكذلك عرفت 
البهي،  الزاهد  حواء  وجه  على  مس�مرة  نظراتها  ظلت  أيضا..  الرواية  تلك  من  الراهبتين 
أيضًا،  الوسيم  األشقر  الرجل  نحو  ينظرت  األربع جميعهن كن  النساء  بأن  انتبهت  أنها  إاّل 

بينهن.  ما  في  همسًا  ويتحدثن 
أطال�ت النظ�ر لدقائ�ق ع�دة. كانت خاللها تس�أل نفس�ها عن هذه الرؤي�ا الغريبة:.. 
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الثالث من رواية (متاهة حواء(  النس�اء  إليس�ت  الش�خصيات معًا..؟  كيف اجتمعت هذه 
ه�ن ش�خصيات روائي�ة للكات�ب آدم البغ�دادي، بينما حواء الزاه�د امرأة من لحم ودم.. 
صديقته�ا وأم الطف�ل الرضي�ع هابي�ل..؟ كي�ف حدث أن ص�ارت معهن..؟ هل صارت 
الكرخي،  حواء  هي،  تكون  أن  الممكن  من  أليس  ذلك..؟  كيف  أيضًا..؟  روائية  شخصية 
غير  هذا  ال..  ال..  بذلك..؟!.  تدري  ال  وهي  ما  كاتب  يكتبها  رواية  في  روائية  شخصية 
ممك�ن.. لكن�ي أرى ح�واء الزاه�د أمام�ي..؟ أل�م ُتقتل مع ابنها آدم المالك في الس�يارة 

يجري..؟! الذي  ما  معها..؟  كنت  حينما 
كانت  وإنما  ترى..  ما  وهم  أو  واقعية  عن  بأسئلة  نفسها  تشغل  الكرخي  حواء  تعد  لم 
كانت  اللحظة  تلك  في  سدى..  كان  انتظارها  لكن  إليها،  الزاهد  حواء  تنتبه  أن  إلى  تنتظر 
من  الرغم  على  ترى  ما  تصدق  وكانت  الواقعي،  المتجس�د  بش�كلهن  األربع  النس�اء  ترى 
يقينه�ا ب�أن م�ا ت�راه ه�و وه�م أيض�ًا.. فجأة، التفت ح�واء الزاهد نحوها وابتس�مت لها، 
ورفع�ت يده�ا إليه�ا بتحي�ة متواضع�ة.. لم تك�ن حواء الكرخي متأكدة مم�ا ترى.. ربما 
هذه االبتس�امة والتحية ليس�ت لها وإنما للرجل األش�قر الوس�يم الذي كان ينظر إليهن.. 
ولك�ي تتأك�د م�ن ذل�ك التفتت إلى جهة الرجل األش�قر الوس�يم.. فازدادت حيرة حيث 
أية  البقعة  تلك  في  هناك  تكن  لم  بل  الوسيم،  األشقر  الرجل  اختفى  فقد  أحدًا،  تجد  لم 

حولها.. الوسيم  الشقر  الرجل  يجلس  أن  يمكن  طاولة 
األس�ود  الغيم  يش�به  ما  هناك  وأن  الروحية..  العزلة  قبضة  في  صارت  أنها  أحس�ت 
بالخوف..  أحست  ولثوان  باردة..  ريح  ترافقه  الداخلية  سماواتها  يغطي  بدأ  الذي  السريع 
طويلة  طاولة  أية  هناك  تكن  لم  بل  لهن،  أثٍر  أي  تجد  فلم  األربع  النساء  جهة  إلى  التفتت 

وأوهامها. رؤيتها  من  نفسها..  من  حقيقي  بخوف  أحست  فيه.  رأتهن  الذي  المكان  في 
انتبه  أنه  أحس�ت  ارتبكت.  مندهش�ًا.  إليها  ينظر  كان  الذي  أبوالتنك  آدم  إلى  انتبهت 

تسأله: نفسها  وجدت  لكنها  الرتباكها، 
خلفي..؟ أقصد  هنا..  لألنظار  الفتًا  شيئا  رأيت  هل   –

تقصدين..؟ ماذا   –
خلفي..؟ هناك  طاولة  على  يجلسن  أربع  نساء  تَر  ألم   –

إلى حيث  النس�اء األربع يجلس�ن. نظر هو  الناحية حيث كانت  إلى  التفت وأش�ارت 
قائاًل: بدهشة  إليها  ونظر  أشارت 
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ذلك..؟ لك  ترآى  ربما  هناك..  نساء  أية  أر  ولم  نساء..  أية  توجد  ال   –
ربما..  –

قالت حواء الكرخي بإنكسار واضح. انتبه آدم أبوالتنك إلى أنها همدت وكأنها شمعة 
حاجز  يكس�ر  ولكي  ذلك..  تبدي  ال  أن  تحاول  كانت  لكنها  خائفة..  كانت  انطفأت.  قد 
الجمود المفاجئ الذي خيم على جلس�تهما أش�ار للنادل وطلب دون أن يس�ألها س�حلبًا 
وكوبين من الشكوالته الساخنة. لم تعلق هي بأية كلمة. مضى النادل. حاول آدم أبوالتنك 

الكالم: سوى  يبغي  ال  وكأنه  فسألها  فجأة،  عليها  حلت  التي  الكآبة  من  يخرجها  أن 
وكيف  بواجبها..؟  تقوم  هل  إليك..؟  بها  جئت  التي  المساعدة  الفتاة  حال  كيف   –

الصغير..؟ حال 
وجهها  وعلى  فقالت  نفس�ها،  إلى  انتبهت  ثم  للحظات،  ش�اردة  نظرات  إليه  وجهت 

مصطنعة: حيوية  إمارات 
الله.. شاء  ما  سريع  بشكل  ينمو  جيد..  هابيل..إنه  الصغير  أوه   –

المساعدة..؟ والفتاة   –
توقف..  دون  أسئلة  وتطرح  كثيرًا..  تثرثر  بها..  بأس  ال   –

انتبهت هي لذلك.  ف�ي تل�ك اللحظ�ة بالذات ارتبك آدم أبوالتنك وتوترت مالمحه. 
بهمس: وقال  منها  األعلى  جذعه  فقرب 

قد  صديقتك  عن  يبحثان  جاءا  واللذان  قليل  قبل  عنهما  حدثتك  اللذان  الرجالن   –
اآلن.. دخال 

حان�ت التفات�ة م�ن ح�واء الكرخي فرأت الرجلين اللذي�ن كانا ملتحيين لحية خفيفة 
عينيه  وفتح  إليها  أحدهما  نظر  لرؤيتهما.  أوصالها  في  تسري  برعشة  أحست  كثيفة.  لكنها 
جلسا  بل  عنهما  الرجالن  يبتعد  لم  يرتبك.  ال  كي  نفسه  إشغال  حاول  لكنه  آخرها،  على 
ح�ول طاول�ة جانبي�ة عل�ى مبع�دة قليلة منهما. ل�م يتكلما، وإنما تب�ادال بعض الكلمات 

بينهما.  عليها  متفق  ورموز  شفرات  وكأنها  بدت  التي  جدًا  الموجزة 
واضحة: خوف  رجفة  تتخلله  خافت  بصوت  وقالت  أبوالتنك  آدم  إلى  هي  التفت 

يا  أعرف  ال  لدّي..  مألوف  أحدهما  وجه  الرجلين..؟  هذين  رأيت  أين  أعرف  ال   –
تتشابه.. صارت  العراقيين  وجوه  آدم.. 

قلق: بصوت  لها  فقال  يستطع،  لم  لكنه  يبتسم  أن  أبوالتنك  آدم  حاول 
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وتنبهيها... بصديقتك  تتصلي  أن  يجب   –
بها..؟ أتصل  كيف  أعرف  ال  وأنا  أنبهها  كيف   –

في تلك اللحظة ارتسمت على وجه آدم أبوالتنك مالمح إنزعاج، حاول كتمانه حينما 
كان ينظ�ر نح�و ب�اب المقه�ى، لك�ن حواء الكرخي انتبه�ت إلى أنه رأى ما يزعجه، ولم 
طاولتهما،  عند  واقفا  صار  الشبيبي  آدم  أن  إذ  القلق  له  سبب  مما  بالتأكد  تلحق  أن  تستطع 
ينظ�ر إليهم�ا بقل�ق وتوت�ر. كان واضح�ا أن حدث�ًا مهما، مقلقًا، قد أخره كل هذا الوقت. 
هي  سألته  المريبين.  العراقيين  الرجلين  طاولة  إلى  ظهره  فصار  بينهما  كرسي  على  جلس 

مكتوم: بقلق  مباشرة 
الوقت..؟ هذا  كل  كنت  أين   –

على  األهمية  يضفي  أن  في  يتقصد  وكأنه  للحظات  صامتًا  ظل  إذ  مباشرة،  يجب  لم 
س�بب تأخ�ره. وألنهم�ا كان ينظ�ران إلي�ه منتظري�ن اإلجاب�ة، فلم يس�تطع أن يس�تمر في 

وتوتر: بحزن  قال  إذ  الصمت، 
مصيبة..؟ حدثت   –

مصيبة..؟ أية  تقول..؟  ماذا   –
نقطة  هي  س�يئة،  أو  حس�نة  كانت،  أخبار  أية  فاألخبار،  مباش�رة،  أبوالتنك  آدم  س�أل 

كانت.  ايًا  األخبار  تسقط  في  فضوله  يقمع  أن  يستطيع  ال  إذ  الكبرى،  ضعفه 
وليس  الكرخي  تأتي من حواء  لديه  ما  لسماع  اللهفة  مثل هذه  ينتظر  الشبيبي  آدم  كان 
يتكلم،  أن  منتظرة  إليه  تنظر  وهي  صامتة،  ظلت  الكرخي  حواء  أن  بيد  أبوالتنك،  آدم  من 

بحزن: وقال  إليها  نظر 
المظلمة  الهاوية  إلى  وإلقي  والجحيم  الموت  إلى  أبناؤه  أقتيد  شعبا  أعرف  ال   –
مثل ش�عبنا.. حياتنا صارت كابوس�ًا طوياًل.. صرنا نخاف  والعنف  القس�وة  بهذه 
في  االس�تمرار  يعني  ألنه  الصحو  ونخاف  المرعبة،  الكوابيس  تأتينا  ال  كي  النوم 

الكابوس.
لمقال..؟ أو  لقصيدة  مقدمة  هذه  هل  هناك..؟  ماذا  تكلم..   –

ساخطًا: له  وقال  مكتوم  بغضب  إليه  الشبيبي  آدم  نظر  ساخرًا.  أبوالتنك  آدم  علق 
المراثي..  كتابة  تقصد  كنت  إذا  القصائد..إاّل  زمن  ليس  هذا   –

مشاعر  تمنحه  أن  تشأ  لم  لكنها  بمعاناته،  كانت تحس  التي  الكرخي  إلى حواء  التفت 
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لها: وقال  مجيئه،  من  انزعج  بأنه  خمنت  التي  أبوالتنك،  آدم  أمام  السيما  الدفء، 
مرعبًا.. كابوسًا  رأيت  البارحة   –

رأيت..؟ وماذا   –
من  ومضة  روحه  إلى  تسربت  بإهتمامها  أحس  وحين  بإهتمام.  الكرخي  حواء  سألته 

بالحزن: مشحونة  بحيوية  فقال  األمل، 
يحملها  جنازة  أشاهد  كنت  وأني  سنة.   12 عمر  في  كنت  وكأني  نفسي  رأيت   –
البيوت  أحد  من  أخرجت  قد  الجنازة  كانت  الشارع.  في  أمامي  تمر  رجال  أربعة 
نفسه،  البيت  أربعة رجال آخرون يحملون جنازة أخرى من  في شارعنا، ثم خرج 
وحينم�ا م�روا م�ن أمام�ي كانوا هم الرجال أنفس�هم الذين مضوا.. وهكذا كانت 
في  يتكررون  أنفسهم  هم  رجال  أربعة  ويحملها  نفسه  البيت  من  تخرج  الجنازات 
مشهد  في  نفسي  وجدت  فجأة،  فراشي..  من  أتسلل  نفسي  رأيت  ثم  مرة...  كل 
التابوت  حاملي  كمثل  ليس  لكن  أيضًا  الليلية  كوابيس�ي  في  يتكرر  مش�هد  آخر.. 
المكررين.. رأيت بيوت مبنية من الجثث.. جثث عارية.. جثة فوق جثة مصفوفة 
آخر  بيت  جانب  إلى  بيت  الجثث..  بيوت  تمتد  البصر  امتداد  وعلى  كالطابوق.. 

حي!  لكائن  أثر  أي  هناك  وليس  جثث..  من  لكنها 
مبطن: باستخفاف  مبطن  بتعاطف  متسفسرة  وقالت  إليه  الكرخي  حواء  نظرْت 

المجيء..؟ عن  أخرك  الذي  أهذا   –
ال..  –

واصل: ثم  بأسى،  الشبيبي  آدم  أجاب 
جدًا.. حزين  حدث  أخرني  الذي   –

حدث..؟ الذي  ما  هو..  ما   –
الكرخي  حواء  إلى  التفت  ثم  لثوان،  الشبيبي  آدم  إليه  نظر  بلهفة.  أبوالتنك  آدم  سأل 

قائاًل: 
غرفته.. في  ميتًا  العراقيين  أحد  جثة  وجدوا  لقد   –

ماذا..؟  –
حديثه: فواصل  إراديًا.  ال  الكرخي  حواء  صرخت 

الي�وم صباح�ًا، وبينم�ا كان عام�ل التنظي�ف يريد تنظيف غ�رف الطابق الثاني في   –
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الفن�دق ال�ذي أس�كنه، ط�رق ب�اب أح�د النزالء لك�ن ال أح�د كان يجيبه، ففتح 
الب�اب بمفت�اح الفن�دق، فوج�د نزيل الغرفة ميتًا في فراش�ه.. وبعد التعرف على 
هوي�ة النزي�ل اتض�ح أن�ه رجل عراقي في الخمس�ينات من العمر، كان جنديًا في 
إلى جبال  التجأ  اإليرانية، وهرب من هناك..  العراقية  الحرب  أثناء  القتال  جبهات 
إلى  جاء  وقد  السويد،  إلى  التجأ  ثم  الشيوعيين..،  األنصار  مع  ملتحقًا  كردستان 
قلبية  لسكتة  تعرض  لكنه  أهله..  تبقى من  منتظرًا من  الوقت  ليقضي بعض  سورية 
أثناء النوم.. طبعًا هذه المعلومات أكدها بعض العراقيين الذين جاءوا من السويد 

عوائلهم.. لمقابلة  أيضا 
ش�حب وج�ه ح�واء الكرخ�ي وارتعش�ت المنطق�ة المحيطة بش�فتيها م�ن الجانبين، 
وكأنها  بحزن  وهمست  عينيها،  تحت  السواد  بعض  يظللها  التي  المنطقة  تلك  وارتعشت 

نفسها: تخاطب 
مسكين..  –

نع�م.. مس�كين.. ل�م يم�ت ف�ي الح�رب.. وال ف�ي الجب�ال.. وإنم�ا هنا في غرفة   –
جرمانا.. في  بائس  بفندق 

التفتت  أبوالتنك بحيادية ودون تعاطف حقيقي، وكأنه كان يحلل أمرًا نظريًا.  قال آدم 
تائهة، وقالت  نظرات  ألقت عليهما  الغامضين.  العراقين  الرجلين  إلى جهة  الكرخي  حواء 

كئيبة: ونبرة  بهدوء 
لكن  تتم..  ال  المواجهة  وربما  الموت..  أمام  لوجه  وجها  اإلنسان  تضع  الحرب   –
يتبعنا  يظل  الموت  لكأن  مباش�ر..  بش�كل  منه  يقترب  األحوال  كل  في  اإلنس�ان 

الحياة.. ظل  هو  الموت  ظلنا..  لحظة..إنه  كل  في  معنا  كظلنا..إنه 
الفلسفي..  التفكير  أساس  كان  لغزه  في  والتفكير  الموت..  غموض   –

بضجر: قائلة  ردته  الكرخي  حواء  أن  إال  بحزن،  الشبيبي  آدم  قال 
ذلك.. أعتقد  ال   –

واصلت: ثم 
ال  أعداءهم..إنهم  س�يقتلون  أنهم  يعرفون  الحروب  يدخلون  حينما  البش�ر  إن   –
يفكرون لحظتها في الموت وإنما في الحياة.. كل جبهة تقاتل األخرى بشراسة.. 
حينما  فقط  نصرًا..  ذلك  يعتبر  بل  عدوه..  يسقط  حينما  الموت  في  يفكر  أحد  ال 
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الموت  في  يفكر  عندها  العادية..  الحياة  في  أم  القتال  في  س�واء  أحبابه..  يس�قط 
وقسوته باعتباره مأساة.. ورحلة غامضة نحو المجهول.. حتى موت هذا العراقي 
المس�كين ف�ي فندق�ه وحي�دًا.. يبع�ث فينا مش�اعر التعاطف اإلنس�اني، لكنه يثير 

أكثر. والمجهول..  الموت..  من  مخاوفنا 
في  زائدًا  يكون  أن  يريد  ال  فهو  شيئًا،  يقول  أن  أراد  حائرا،  نفسه  وجد  أبوالتنك  آدم 
مث�ل ه�ذا الح�وار ال�ذي ي�دور بين حواء الكرخي وغريمه آدم الش�بيبي، لكنه لم يجد ما 

الكرخي: لحواء  يقول  الشبيبي  آدم  سمع  شيئا،  يقول  أن  حاول  وحينما  يقول، 
أن  أيضًا  يرى  فهو  المجال،  هذا  في  فرويد  سيغموند  أفكار  من  تقتربين  إنك   –
ال  أيضًا  وهو  عليه..  عزيز  يموت  حينما  تفكيره  من  الموت  يس�تبعد  ال  اإلنس�ان 
يفك�ر ف�ي الم�وت حينم�ا يقتل ع�دوه، بل يعد ذلك انتصارًا.. لكن حينما يموت 
لذلك  للموت،  يستس�لم  ال  اإلنس�ان  إن  بيد  لوجه..  وجها  الموت  يواجه  أحبابه 
متوسط..  بموقف  نفسه  وأقنع  الموت  فكرة  على  تحايل  اإلنسان  أن  فرويد  يعتقد 
فق�د تقب�ل الم�وت كحقيق�ة وأق�ر بحقيقة موته هو نفس�ه، لكنه رفض أن يعترف 
ب�أن الم�وت ه�و نهاي�ة الحياة.. وألنه يتذكر المتوفي ألنه من أحبته لذلك رفض 
تش�كل  صارت  التي  األبدية  الذكرى  أش�كال  من  ش�كال  وجد  ولذا  فنائه،  فكرة 
تصورات�ه ع�ن الحي�اة األخ�رى بع�د الم�وت.. حياة تتجاوز حقيق�ة الموت.. ثم 
الحياة  هذه  األبدية..  الذكرى  هذه  وصورت  الفكرة  هذه  فعمقت  األديان  جاءت 
بع�د الم�وت بطريق�ة أكث�ر تفصياًل وإغراًء.. بل وضع�ت لها مقارنات مع الحياة 
الدني�ا.. ولك�ي يه�دئ خوف�ه من فكرة الفناء أكد اإلنس�ان من خالل األديان بأن 
األبدية! الحياة  هي  الموت  بعد  الحياة  وأن  الفناء..  ومآلها  زائفة  هي  الحياة  هذه 
الشهداء  بأن  القرآن  في  وردت  فكرة  راودتني  حديثك  وأثناء  لكن  مثير..  تحليل   –
أحي�اء عن�د ربه�م يرزق�ون.. أي أن البل�دان والحكومات والدول والبش�ر خالل 
الح�روب، وبعده�ا، يعتب�رون الذي�ن س�قطوا منه�م في جبهات القتال ش�هداء.. 
والش�هداء يذهب�ون إل�ى الجن�ة.. فه�م أحياء عند ربهم يرزق�ون.. وفي حال مثل 
الطرفين.. وكلهم  الماليين من  فقد سقط  اإليرانية..  العراقية  الحرب  أثناء  حالنا.. 
كل  أن  يعني  وهذا  ش�هداء..  أنهم  أي  أوطانهم..  عن  يدافعون  كانوا  مس�لمون.. 
كان  ما  وإذا  الجنة..  في  س�يلتقون  أنهم  أي  الجنة..  في  ش�هداءه  أن  يعتقد  طرف 
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أحده�م عل�ى ح�ق.. فلم�اذا يدخ�ل الجمي�ع للجن�ة.. وإذا م�ا كان الم�وت في 
أتراهم  الموازين..  تلك  تزن  إلهي  وعبث  مهزلة  فأية  شهادة..  الوطن  عن  الدفاع 

تلك؟! األبدية  حياتهم  في  أيضَا  الحرب  سيخوضون 
الصمت  لحظات  أبوالتنك  آدم  انتهز  يائسة.  ساخرة  ابتسامة  وجهها  وعلى  ذلك  قالت 

المعتاد: بفضوله  فسأل  القليلة، 
مات..؟ الذي  العراقي  الرجل  اسم  عرفت  وهل   –

كثيرًا.. آدم  اسم  رددوا  أنهم  أذكر  لكن  أعرفه..  لم  الكامل  اسمه   –
وتفاصيل  دفنه،  موعد  وعن  المتوفي،  الرجل  عن  بالتفصيل  يسأل  أبوالتنك  آدم  أخذ 
أن  إلى  إنتبها  لكّنهما  يعرفها.  ال  ببساطة  ألنه  عنها  يجيبه  أن  الشبيبي  آدم  يستطع  لم  أخرى 
الذهن. شاردة  متعبة..  تبدو  كانت  معهما..  التواجد  عن  بذهنها  غائبة  كان  الكرخي  حواء 

ومن  الحياة،  من  الس�أم  الس�أم،  من  مفاجئة،  عاتية،  بموجة  الكرخي  حواء  أحس�ت 
بالزمن..  بالحياة..  االستمتاع  في  األمل  يمنحها  قوي  هدف  وجود  عدم  ومن  الزمن،  بطء 
أو  مصدره  تعرف  ال  ضيق  والضيق..  بالمرارة..  مليئة  روحها  كانت  المحيطة.  وباألشياء 
سببه.. تراءى لها وجه حواء الزاهد وهي في المقهى.. لكنها كانت تعرف أنها تراها بعين 
اللحظة،  تلك  في  وذهنها  روحها  على  تهيمن  واحدة  فكرة  ثمة  وكانت  أكثر.  ال  أعماقها 
هي أن اإلنسان مخلوق تافه جدًا وضئيل جدًا.. وغبي جدًا.. مخلوق متعجرف وأجوف.. 

وغبي. وأجوف  وضئيل  تافه  أنه  يعرف  من  البشر  بين  من  والذكي 
كانت  لكنها  البشرية،  النفس  أعماق  في  عميقًا  يستقر  الموت  من  الخوف  أن  صحيح 
تلك  في  تمنت  أعماقها..  في  الخوف  هذا  ألغى  قد  الحياة  من  المفاجئ  سأمها  أن  تحس 
اللحظ�ات ل�و أنه�ا ل�م تك�ن موجودة ولم ُتخلق أصاًل.. لو كانت عدمًا.. لو كانت نس�يًا 
كئيبة من هذه األفكار.. وكأنها صحت من غيبوبة.. خافت من  برعش�ة  منس�يا.. أحس�ت 
تل�ك األف�كار والمش�اعر الت�ي راودته�ا قب�ل لحظات.. فكرت مع نفس�ها بأن في الحياة 
والطبيعة..  والجمال..  والفن..  والحب..  فالصداقة..  الجميلة..  األشياء  من  الكثير  هناك 
كلها  الالمتناهي..  العالم  هذا  من  جزءًا  اإلنسان  تجعل  التي  العلم  وكشوفات  والرجال.. 
من  س�رعان  لكن  بالحياة..  يس�تمتع  وأن  أجلها  من  اإلنس�ان  يعيش  أن  وتس�تحق  جميلة 
انطف�أت ه�ذه األحاس�يس المضيئ�ة ف�ي نفس�ها ثاني�ة.. وكأنها موجة اندث�رت في عباب 
فيه  تهب  والتي  المظلم  الس�أم  نفق  في  تختفي  كأنها  نفس�ها  وأحس�ت  المتالطم..  البحر 
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جدًا.. باردة  رياح 
هنا! نحن  هلو..   –

بالخجل..  أحس�ت  لنفس�ها،  انتبهت  وجهها.  أمام  بكفه  ملوحًا  الش�بيبي  آدم  لها  قال 
اعتذار: بنبرة  وقالت  وحزينة..  مرتبكة  ابتسامة  وجهها  على  ارتسمت 

أغادركم.. أن  أريد  ألني  منكم..  أعتذر  مفاجئ..  بتعب  أحس  اعتذر..   –
أين..؟ إلى  تغادرينا..؟   –

قائلة: وابتسمت  إليه  نظرت  متعجبًا.  أبوالتنك  آدم  قال 
وحدي.. أكون  أن  في  برغبة  أحس  المقهى..  أغادر  أقصد   –

مقاالً..؟ أو  قصيدة  تكتبي  أن  تريدين  هل   –
عن  قصيدة  سأكتب  ربما  أعرف..  ال  فقط..  وحدي  أكون  أن  أريد  أدري..  ال   –

الموت..
وقال: المفاجئ  مزاجها  تحول  مستغربا  بارتباك  الشبيبي  آدم  ابتسم 

وحدك.. لست  فأنت  وحدك  كنت  وأن  حتى  وحدك..  لست  لكنك   –
ساخرًا: وقال  أبوالتنك  آدم  إليه  التفت 

وحدك..؟ لست  فأنت  وحدك  كنت  لو  حتى  حزورة..:  هذه  هل   –
برجاء: وسأل  الكرخي  حواء  إلى  التفت  ثم  يجبه،  ولم  إليه  الشبيبي  آدم  نظر 

أوصلك..؟ أن  يمكنني  هل   –
وحدي.. أكون  أن  أود  ال..   –

كتمانها  يستطع  لم  بغبطة  أبوالتنك  آدم  وجه  تألق  بينما  باإلنكسار،  الشبيبي  آدم  أحس 
وقال: عيناه،  فاتقدت 

اإلبداعية.. حالتها  على  تشوش  ال  دعها..   –
مكانها.  من  نهضت  ش�يئًا.  تقل  لم  رقيقة.  نظرة  بأس�ى  إليهما  الكرخي  حواء  نظرت 

قالت: ثم  واقفة،  لثوان  ظلت 
وداعًا..  –

يطيقان  ال  أنهما  يدركان  كان  خروجها.  طريقة  من  مصدومين  اإلثنان  ظل  وخرجت. 
المرافق  إلى  متوجهًا  أبوالتنك  آدم  نهض  لثوان.  صامتين  ظال  البعض.  بعضهما  مع  البقاء 
الذي  الحوار  الذهن، محاواًل أن يسترجع كل  تائهًا، شارد  الشبيبي  آدم  بينما ظل  الصحية، 
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قصد.  دونما  إليها  أساء  أو  بحقها  أخطأ  قد  كان  فلربما  بينهما  دار 
الغامضان  الرجالن  نهض  حتى  المقهى  أعماق  في  مختفيا  أبوالتنك  آدم  ذهب  أن  ما 

الطاولة. على  النقود  بعض  وضعا  أن  بعد  المقهى  وغادرا 
حي�ن ع�اد آدم أبوالتن�ك بع�د دقائ�ق انتب�ه لغياب الرجلين الغامضي�ن. فجأة، وكأنما 

الشبيبي: بآدم  صاح  خطيرًا.  شيئًا  اكتشف 
الرجلين..؟ رأيت  هل   –

رجلين..؟ أي   –
ظهره  أن  إذ  يفهم،  ولن  كالمه،  من  شيئا  يفهم  لن  الشبيبي  آدم  بأن  أبوالتنك  آدم  أدرك 

به: فصاح  لهما،  ينتبه  لم  وأنه  للرجلين  كان 
خطر.. في  أنها  أعتقد  بها..  لنلحق  قم   –

من..؟  –
معي  وتعال  قم..  لك  قلت   –

فهز  بعد،  ما  في  س�يأتي  من  إش�ارة  جيدًا  يعرفه  كان  الذي  للنادل  هو  أش�ار  بعيد  من 
واضحة. توتر  عالمات  وجهيهما  وعلى  بسرعة  خرجا  موافقا.  رأسه  النادل 

حواء  فيها  تسكن  التي  الطبالة  منطقة  إلى  التوجه  منه  طلبا  إليه.  وصعدا  تاكسيا  أوقفا 
الكرخ�ي. كان�ت الطرق�ات مزدحم�ة.. وكان القلق باديًا على وجه آدم أبوالتنك أكثر مما 
س�وى  مخاوف  من  ذهنه  في  يدور  ما  له  يش�رح  لم  اآلخر  أن  إذ  الش�بيبي،  آدم  وجه  على 

خطر. في  ألنها  الكرخي  حواء  قرب  يكونا  أن  يجب  أنهما 
سيارات  ثمة  كانت  الكرخي  حواء  تسكنها  التي  البناية  من  تقريبا  متر  مئتي  بعد  على 
بسهولة.  المرور  التاكسي  سائق  يستطع  لم  الجنسين.  من  أناس  وتجمع  وازدحام..  شرطة 
قد  كان  ش�ابًا  وس�أل  النافذة  فتح  المرور.  باإلمكان  يكن  لم  توقف.  الزحمة.  من  اقتربت 

الحادث: ومكان  البشري  التجمع  غادر 
التجمع..؟ هذا  كل  لماذا  هناك..؟  ماذا   –

قال: ثم  النافذة  من  واقترب  الشاب  وقف 
للصوت  كاتمة  بمسدسات  اغتالتها  خاصة..  سيارة  مرت  يقال  قتيلة..  امرأة  هناك   –
ما  مسكينة..  عراقية..  امرأة  إنها  تقول  الشرطة  المارة..  بعض  هناك  كان  وفّرت.. 

شبابها. عز  في  تزال 
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مما  أكبر  مبلغا  للس�ائق  دفع  الذي  الش�بيبي  آدم  فتبعه  الس�يارة  من  أبوالتنك  آدم  قفز 
السيارة. يغادر  أن  قبل  يجب 

الدائرة  وس�ط  طريقه  ش�ق  التجمع  من  اقترب  حين  خطير.  بهاجس  التنك  أبو  أحس 
السوداء  العباءات  تلبسان  عراقيتين  امرأتين  رأى  المقدمة  في  صار  حين  بالقتيلة.  المحيطة 
وخلفهم�ا راهبتي�ن بمالب�س الراهب�ات، إحداهم�ا ام�رأة جميل�ة جدًا في ريعان الش�باب 
القتيلة.  جثة  قرب  جلس�تا  اللتين  العراقيتين  المرأتين  خلف  تقفان  مس�نة،  امرأة  واألخرى 
ح�دق ف�ي الجث�ة بتركي�ز فع�رف عل�ى الف�ور أنها ح�واء الكرخ�ي. إذًا أن الرجلين جاءا 
لم  نفس�ها  هي  أو  ينتبه  لم  كيف  يظن..  كان  كما  صديقتها  وليس  الكرخي  حواء  إلغتيال 

وداعًا..؟! لهما  قالت  لماذا  بموتها..؟  تحس  كانت  أتراها  لذلك..؟  تنتبه 
آدم  انسحب  بينما  باكيًا،  الجثة  أمام  ركبتيه  على  التنك  أبو  آدم  انهار  منه  وعي  وبدون 
عينه..  تنهمر من  والدموع  باتجاه شارع جانبي  البشري.. ركض  الجمع  الشبيبي من حلقة 

يذهب؟! أين  إلى  يعرف  يكن  لم 
الذي  الجهاز  يأخذ  أن  أحد  يجرؤ  لم  للقتيلة.  النقال  الهاتف  رن  اللحظات  تلك  في 
أن  يجرؤ  أحد  وال  يرن..  الهاتف  ظل  الجثة.  بجانب  الملقاة  اليدوية  حقيبتها  خارج  كان 
يأخ�ذه ويجي�ب. وبرغ�م نحيب�ه المكتوم على حواء الكرخي لم يس�تطع آدم أبوالتنك أن 
أنه  برغم  وركز  الجهاز..  شاشة  على  نظرة  فألقى  األخبار،  معرفة  في  فضوله  على  يقضي 
ف�ي تل�ك الحال�ة إل�ى الرق�م الدول�ي 0039 فعرف أن اإلتصال يأتي من إيطاليا.. وس�أل 

إيطاليا..؟ من  بها  يتصل  تراه  من  نفسه 



377

27

الطـريق اإلى باريـ�س..... الـبــدايـة

ف�ي طريقه�ا إل�ى الفن�دق اتصلت حواء ذوالنورين بحواء الكرخي. ظل الهاتف يرن 
وال أح�د يجي�ب، ث�م جاء صوت أنثوي. س�ألت ح�واء ذوالنورين عن صديقتها فأجابها 
غير  المدام حواء  وأن  المنزل،  في ش�ؤون  بأنها مس�اعدتها  اآلخر  الطرف  الش�خص على 
النقال.  هاتفها  تعرف  ال  بأنها  فأخبرتها  النقال،  الهاتف  على  تطلبها  أن  ويمكنها  موجودة، 
رقم  أعطتها  الخارج،  من  اإلتصال  أن  إلى  انتبهت  حينما  لكنها  المساعدة،  الفتاة  ترددت 
الهات�ف النق�ال.. دونت�ه ح�واء ذوالنورين س�ريعًا على الهاتف مباش�رة، وش�كرت الفتاة 
هاتفها  على  الكرخي  بحواء  مباشرة  اإلتصال  عن  ذوالنورين  حواء  تتواَن  لم  لطفها.  على 
المرة  وفي  أحد،  يجيبها  أن  دون  أخرى  مرة  اإلتصال  حاولت  جدوى،  دون  لكن  النقال، 
بعد  الهاتف  الكرخي  حواء  أغلقت  لماذا  تفهم  لم  مغلقًا.  الهاتف  فكان  اتصلت  األخيرة 

تجيب..؟! أن  دون  مرتين  رن  أن 
لم تستطع البقاء عند آدم بوناروتي.. كانت تحس بأنها في حالة استرخاء تام. جسدها 
بمثل  تشعر  لم  متتالية.  عدة  مرات  الكهربائية  اللذة  تيارات  اجتاحتها  أن  بعد  خفيفا،  صار 
ومتكامل،  اعتيادي  بشكل  تمارس  تكن  لم  أنها  صحيح  جدًا..  طويلة  فترة  منذ  اللذة  هذه 
لذة مضاعفة.  بأن ذلك منحها  لكنها أحست  فيها،  بلسانه  يلعق ويلحس ويتوغل  وأنه كان 
تريد  كانت  لكنها  يحلق.  يكاد  وجس�دها  خفيفة،  أنها  أحس�ت  ذلك.  جربت  قد  تكن  لم 

قلياًل. وتنام  تستحم  أن 
فهي  بعد،  منها  تخرج  لم  متاهة  في  أدخلتها  بانوروتي  آدم  قصة  أن  من  الرغم  وعلى 
أم  بوناروتي  آدم  زوجة  حكاية  الصحيحة،  هي  الحكايات  من  حكاية  أية  مثله،  تفهم،  لم 
فرعونيا  معبدًا  كانت  التي  الغرفة  الذي خرج من  اآلخر  الرجل  كان  أمها..؟ وكيف  حكاية 
هو نفس�ه الرجل األش�قر الوس�يم الذي رأته في الفندق، وأن أم زوجته هي نفس�ها حواء 
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كانت  ذلك  كل  رغم  لكّنها  المقطوع..؟  قضيبه  قصة  وما  أشقر..؟  بشعر  لكن  ذوالنورين 
تستمر  لم  سنوات،  منذ  بمثلها  تمر  لم  التي  النادرة،  الحالة  هذه  أن  إاّل  منتعشة،  أنها  تشعر 
الجانبية  باألزقة  تمر  كيف  تعرف  تكن  لم  الس�اعة.  نصف  يتعدى  ال  قصير  وقت  س�وى 
األق�رب إل�ى الفن�دق وإنم�ا اتجهت إلى الش�ارع العام، وما أن اس�تدارت من زقاق (فيا 
س�انت  س�احة   ) نحو  متجهة   )Via Cavour كافور  (فيا  العام  الش�ارع  بإتجاه  آنا(  س�انت 
رأت  أنها  إلى  انتبهت  ماركو(  (سانت  متحف  قرب  وهناك   ،)Piazza S. Marco ماركو 
ش�خصًا م�ا تعرف�ه جي�دًا.. ولث�وان قليل�ة ل�م تتمك�ن م�ن تذكر من هو ذلك الش�خص، 
حاولت مع نفس�ها فأحس�ت بأنها مش�تتة، لكن فجأة وكأنها اس�تلمت رس�الة توضح لها 
كل ش�يء، تذك�رت أن م�ن ت�راه ه�و الفت�اة الخليجية التي كانت في فندق الش�ام. كانت 
وحده�ا، بيده�ا كت�اب س�ياحي عن معالم المدين�ة، وكانت تقف أمام المتحف تنظر إلى 

المتحف.  بوابة  عند  التماثيل 
ل�م تص�دق أنه�ا ه�ي نفس�ها الفت�اة الت�ي كانت في المصع�د، تلك الفت�اة المرتبكة، 
على  الش�كل،  لوزية  الحجم،  كبيرة  س�وداء  نظارة  تضع  اآلن  فهي  الجن،  من  والمرعوبة 
عينيه�ا، بحي�ث تب�دو وكأنه�ا من مخلوقات الفضاء بعيونها الكبيرة اللوزية الس�وداء التي 
تحت�ل مس�احة م�ن وجهه�ا، وتحم�ل بيده�ا األخرى حقيبة كبيرة الحج�م من الخوص، 

رياضيًا.  وحذاء 
الخليجية  الفتاة  أن  إال  إليها مس�رعة،  متر. مش�ت  مائة  أقل من  بينهما  المس�افة  كانت 
اس�تدارت. ل�م تدخ�ل المتح�ف، وإنم�ا اجتازت الس�احة صاعدة الش�ارع الع�ام بإتجاه 

الفردوس.  وبوابة  الكاتدرائية 
كان طري�ق ح�واء ذوالنوري�ن ينته�ي عند س�احة س�انت ماركو لتنعط�ف منها باتجاه 
الش�ارع الجانب�ي المقاب�ل حي�ث يق�ع فندقه�ا، إال أن رغب�ة اجتاحته�ا ف�ي الحدي�ث مع 
حدود  إلى  تقلصت  قد  بينهما  المس�افة  أن  هو  أكثر  الرغبة  هذه  وأجج  الخليجية..  الفتاة 

مترًا. العشرين 
أنها ال تعرف اسمها. فأسرعت  إلى  انتبهت  تناديها، لكنها  أن  أرادت حواء ذوالنورين 
الخط�و نحوه�ا. فج�أة دخل�ت الفت�اة الخليجي�ة إل�ى مح�ل جانبي. حي�ن وصلت حواء 
لكن  كريم،  اآليس  لبيع  صغيرا  محاًل  وجدته  الداخل  إلى  ونظرت  المحل  إلى  ذوالنورين 
الصغيرة  المياه  قناني  بوضع  منش�غاًل  كان  الذي  صاحبه  س�وى  أحد  المحل  في  يكن  لم 
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تدخل  وهي  بنفسها  رأتها  قد  فهي  ُصدمت،  الداخل.  من  المحل  تتوسط  التي  الثالجة  في 
نفسها.  ذوالنورين  حواء  سألت  اختفت..؟  أين  المحل..  هذا  إلى 

ليس  ماركت  سوبر  أنه  إلى  فانتبهت  المجاور،  المحل  في  لتنظر  قلياًل  لألمام  مشت 
بالكبير لكنه أكبر من محل اآليس كريم، فدخلته. أخذت تتنقل بنظراتها بين المتواجدين 
ثانية  رجعت  بينهم.  الخليجية  الفتاة  تكن  ولم  األربعة،  يتجاوز  ال  قليل  عدد  وهم  فيه، 
إل�ى مح�ل اآلي�س كري�م الت�ي كانت هي على يقين بأنها قد دخلته، فلم تجد أحدًا مرة 
المدينة  مركز  نحو  الصاعد  العام  الطريق  إلى  تنظر  الشارع وأخذت  إلى  أخرى. خرجت 
القديم�ة فل�م تجده�ا بي�ن الماش�ين.. ما الذي يجري معها..؟ أم�ن المعقول أنها رأت 
لو  حتى  بأنها  نفس�ها،  أجابت  ثم  الخليجية..؟  الفتاة  رأت  بأنها  فأعتقدت  آخر  ش�خصًا 
كان�ت ق�د اش�تبهت بالفت�اة ول�م تكن هي الفتاة الخليجية، فأين هي الفتاة المش�تبه بها 
والت�ي تلب�س النظ�رات اللوزية الس�وداء، وتحمل حقيب�ة يدوية كبيرة من الخوص بيد، 
وباليد األخرى كتابًا سياحيًا..؟. ظلت حواء ذوالنورين واقفة أمام المحل لفترة قصيرة، 
ثم توجهت راجعة إلى الس�احة لتنعطف يس�ارا إلى الس�ابع والعش�رين من أبريل الذي 

فيه.  فندقها  يقع 
متجهة  الجانبي  الشارع  في  أمتار  عشرة  من  أقل  خطت  أن  وبعد  الحظات،  تلك  في 
الفندق، داهمتها األسئلة، أحست وكأن هدوءها واسترخاءها يهربان منها، فقد بدأت  إلى 
أين  هذه..؟  غربتي  س�تقودني  أين  وإلى  المدينة..؟  هذه  في  هنا  أنا  لماذا  نفس�ها:  تس�أل 
هذه  في  لي  بقي  فمن  انتحر  وابني  قتل..  زوجي  ذوالنورين..؟  حواء  يا  بعد  وماذا  أنا..؟ 
الحي�اة..؟ أأظ�ل كالضحي�ة أتنق�ل بين الرجال ليقضوا مع�ي وطرهم وأرتعش أنا تحتهم 
كالكلب�ة الش�بقة..؟ أأن�ا ضعيف�ة إل�ى ه�ذا الحد بحيث ال أس�تطيع العي�ش بدون قضيب 
النس�اء السياس�يات وناشطات المجتمع المدني ويعرفن ما يدور  الرجل..؟ لو يس�معنني 
لكن  نفس�يًا..  مريضة  اعتبرنني  لربما  بالرجل؛  المرأة  عالقة  تخص  أس�ئلة  من  ذهني  في 
ربما  هن  بينما  نفس�ي..  مع  صادقة  األقل  على  لكنني  نفس�يًا،  مريضة  أكون  قد  ضير..  ال 
قيمة  من  تقلل  امرأة  وكل  نس�اء..  النهاية  في  لكنهن  واألفكار..  بالعمل  أوقاتهن  يش�غلن 
السوية  وشخصيتها  أنوثتها  في  عطب  لديها  امرأة  ليست سوى  الحياة  في  وأهميته  الجنس 
كام�رأة.. ال. ال.. اليح�ق ل�ي الحك�م عل�ى األخري�ات.. لكن ما ه�ذا الصداع الذي بدأ 
علي  لي..؟  جرى  الذي  فما  قليل..  قبل  حال  أحسن  في  كنت  لقد  رأسي..  إلى  يتسرب 
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نفسها  كانت تحدث  نلتقي مساًء.  أن  بوناروتي  آدم  لقد وعدت  قلياًل..  وأرتاح  أستحم  أن 
لوكا(  (ماتا  فندق  مدخل  من  تقترب  هي  بينما 

* * *

حي�ن اقترب�ت ح�واء ذوالنوري�ن م�ن بواب�ة الفن�دق لمحت إش�ارة الصليب األحمر 
متجهة  إياها  متجاوزة  الفندق  بوابة  أمام  فمرت من  الفندق،  أمتار من  مبعدة  لصيدلية على 
دورتها  بدء  من  قليلة  أياما  تقترب  أنها  إذ  النس�وية،  الحاجات  بعض  لش�راء  الصيدلية  إلى 
الشهرية. كانت صاالت الفندق المتداخلة مكشوفة من جهة الشارع بنوافذ زجاجية كبيرة. 
م�ا أن اجت�ازت البواي�ة ماش�ية عل�ى الرصي�ف ناظرة عبر نوافذ قاع�ات الفندق األرضية 
المطل�ة عل�ى الش�ارع حت�ى وقف�ت مذهول�ة بحيث لم تس�تطع التقدم خط�و أخرى نحو 

جدًا. قريبة  صارت  التي  الصيدلية 
بالقرب  األرضية  الفندق  قاعات  إحدى  ففي  تجلس  س�ميث  إيفا  صديقتها  رأت  لقد 
من النافذة، وليس معها سوى حقيبة يدوية صغيرة تضعها إلى جانبها بينما يجلس بالقرب 

باهتمام.  إليه  تصغي  أنها  واضحًا  وكان  الوسيم.  األشقر  الرجل  منها 
جاءت  كيف  مصدقة:  غير  نفسها  سألت  عيناها..  رأته  ما  ذوالنورين  حواء  تصدق  لم 
إيف�ا س�ميث إل�ى هن�ا..؟ لق�د اتصلت به�ا صباحا.. فكيف وصلت بهذه الس�رعة خالل 
لتخبرني  بي  تتصل  لم  ولماذا  الوس�يم..؟  األش�قر  الرجل  مع  تجلس  ولماذا  س�اعات..؟ 
بمجيئه�ا..؟ أال يمك�ن أن يك�ون كل م�ا ت�راه وهمًا في وهم.. مثلما توهمت رؤية الفتاة 

الخليجية..؟!
ل�م تذه�ب إل�ى الصيدلي�ة، وإنم�ا رجع�ت إلى الفندق مباش�رة، دخل�ت على عجل 
الوس�يم،  الرجل األش�قر  إيفا س�ميث مع  أن تكون  يفترض  الصالون حيث  إلى  واتجهت 
فانتبهت وهي في طريقها إليهما بأنها ال ترى وجودًا للرجل األشقر الوسيم الذي يفترض 
القاعات  أن يكون كرسيه على أطراف الممر الوسطي، ويفترض أن يراه كل من ينظر إلى 
تجلس  س�ميث  إيفا  كانت  عارم..  فرح  تيار  جس�دها  غمر  لقد  ال..  الفندق..؟  داخل  من 
هناك  يكن  لم  لكن  الشارع،  جهة  من  النافذة  زجاج  عبر  رأتها  مثلما  كرسيها  على  وحدها 

الوسيم.  األشقر  للرجل  وجود 
التحية.  في  الشرقية  الطريقة  على  القبل  وتبادلتا  وتعانقتا  بعضهما،  رأتا  حينما  صرختا 
أن كان  إلى جانبها، وهي تس�ألها  بيد حواء ذوالنورين وأجلس�تها  إيفا س�ميث  ثم أخذت 
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يرام؟ ما  على  شيء  كل 
أحس�ت  وأنها  الصباحي،  إتصالها  بعد  جدًا  قلقت  أنها  كيف  س�ميث  إيفا  لها  روت 
الدقائق  السفر في  بطاقات  بيع  بالمطار وبمكاتب  فاتصلت  إلى جانبها،  أن تكون  بضرورة 
البيت،  في  األطفال  مع  تجلس  أن  منها  راجية  بأمها  اتصلت  ثم  بطاقة،  فحجزت  األخيرة، 

فلورنسا. إلى  ووصلت  مباشرة..  الطيارة  وصعدت  المطار..  إلى  تاكسيا  أخذت 
فلورنسا  تغادرا  أن  ذوالنورين  حواء  من  سميث  إيفا  طلبت  الحديث  بعض  تبادل  بعد 
أكثر  الفرنس�ي  المطار  في  الجواز  كش�ف  خطر  يكون  فربما  بالقطار..  فورًا..  باريس  إلى 
المسافرين، فالسؤال  يأتي أحد ليفتش جوازات  النادر أن  القطارات من  بينما في  احتمااًل، 

السفر. تذكرة  عن  دائما 
طلبت حواء ذوالنورين من صديقتها أن تمهلها ساعة من الوقت؛ كي تستحم وتستعد 

غرفتها.  إلى  صعدتا  للسفر. 
م�ا أن دخلت�ا الغرف�ة حت�ى أخذت ح�واء ذوالنورين تحزم حقيبتها. فوضعت فيها ما 
(البريء(  ورواية  كفافيس  قصائد  الكتابان،  كان  بينما  الزينة،  وأدوات  مالبس،  من  اشترته 

فلورنسا.  في  أيامها  طوال  تمسسهما  ولم  الحقيبة،  في  يزاالن  ما 
* * *

جرى كل ذلك بطريقة خيالية.. فقد ُحسم مصيرها خالل ساعة من الزمان.. لم تنتظر 
تتصل  أن  أرادت  الحساب.  كشوفات  ذوالنورين  حواء  دفعت  اللوبي.  إلى  نزلتا  طوياًل.. 
ب�آدم بوناروت�ي، لك�ن إيف�ا س�ميث ترددت في األمر وطلبت منه�ا تأجيل اإلتصال حتى 
يأتي إلى باريس.. تصل باريس.. حيث يمكنها أن تشرح له كل شيء.. وعندها يمكنه أن 

أن  عليهما  كان  الثانية..  الدرجة  في  س�فر  بطاقتا  اش�ترتا  المركزية  القطار  محطة  في 
دقيقة..  عشرين  تنتظرا 

* * *

 إنطل�ق القط�ار الس�ريع م�ن الرصي�ف واحد متجها إلى باري�س. في إحدى عربات 
الدرج�ة الثاني�ة كان�ت امرأت�ان جميلتان وأنيقتان جدًا تتحدثان بمودة وانس�جام واضح.. 
وعل�ى مالمحهم�ا ش�يء م�ن التوت�ر الخفي. على مبعدة منهما، وفي نهاية العربة نفس�ها 
المقاعد  في  أو  الجوار  في  يشاركه  أحد  ال  وحده  زاوية  في  يجلس  وسيم  أشقر  رجل  كان 

الكريم.  القرآن  وكتاب  والجديد،  القديم  بعهديه  المقدس  الكتاب  أمامه  المقابلة، 
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الوهاد  على  الخفية  ريشته  يمرر  الظالم  وراح  السماء.  تغطي  بدأت  قد  الغيوم  كانت 
والس�هول والبراري، وكانت األش�جار تبدو كأش�باح يعبرها القطار س�ريعًا. فجأة اتقدت 

طويل. مظلم  نفق  في  القطار  دخل  بينما  العربة،  في  األنوار 

البـدايـة

انتهـت الكتابـة فـي هذا النص السـردي فجـر يوم الخميس 
الخامسـة  السـاعة  في   2014 –  3 – مارس   20 المصادف 
 11/10/20013 وعشـر دقائـق بينمـا ابتدأت الكتابة فيـه 
وبرليـن. لنـدن،  ثـم   – إيطاليـا   – توسـكانا   – سـيانا  فـي 






