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 األولالفصل 

 الحب بلمسة زر 

   ،                               وأصوات امليكروفونات اليت  قفليت      ،                وسط احلشد واألضواء
               ليضعوها داخيت                 بعضهم من بعض               ناولون الكراسي                  والعاملني الذين يت

                                                          الشاحنات، كانت قنظر عرب نظارهتا الشمسية الفامتة وشعرها األسود 
                              فوق قميصها احلريري األبيض املغطى        ينساب   ،                   املصلف برقابة طبيعية
                            مع مناسبة خاصة كهذه، كانيتت     ً ًا            يتناسبان متام   ،                بسترة سوداء فوقه

                              يارة الصغرية املوجودة داخ  اجليب            عرب مرآة الس       حتدقان            عينا والدهتا 
ً              والذي فتحته والدهتا لتعدل من مظهرها قلياًل لتكون بكام     ،      األمامي                                       

                            إىل منزل السيد عارف التلواين.        الوصول            أناقتها قب  
                               "جوليا، ه  هناك من يضع النظارة    :                      قالت ماجدة بنربة متهكمة

  .                            ً    الشمسية يف الساعة التاسعة مساًء؟!"
                النافذة املغلفة:     إىل          قزال حمدقة    ال         تراث وهي                  أجابت جوليا بال اك

                                               من حياول أن خيلي أضواء اللالشات والعدسات احملتشيتدة           "نعم...
                       خلطف بصره وإزعاج يومه".

                                                       هزت ماجدة رأسها بعد أن أغلفت املرآة ورفعت يدها استعدادا 
              واليت  حييتاول      ،                                               للتلويح للكامريات احمليطة بالسيارة أثناء انطالقهيتم 

                          بسيطة من بعيد علها قكيتون        لفطة                 جهدهم التفاط ولو      بك          حاملوها
                اللفطة املنشودة.



6 

                     من احلشد وجليت  خليتف                                ً ركب حامت السيارة بسرعة؛ هربًا
ً                                         متنلسًا الصعداء قلياًل وقال بنربة جميبة قب  أن قبيتادره زوجتيته          املفود              ً     

                                                               بالسؤال املباغت: "لفد طلبت من السائق أن يغادر السيارة وينتف  إىل 
                                            ىت قتاح يل اللرصة للحديث معكم قب  الوصيتول إىل              سيارة أخرى ح

                                                          منزل السيد عارف، كما أود معرفة رأي ابن  احلبيبيتة ططابيتيتي   
  .      صغرييت؟"                          للحملة، فه  كان كما جيب يا

                                                     نظرت ماجدة حنومها مث أدارت وجهها حنو النافذة وبنربة آمرة: 
      عد أن                         أدار األب ملتاح السيارة ب   .                                "ابتسموا فالصحليون ينظرون إلينا"

ّ                    ً         لّوح جلميع الصحليني مودعًا وانطلق.   
                                                       قرج  اجلميع من السيارة متوجهني حنو البوابة الضخمة ال  كان 
ً            يفف على باهبا كبري اخلدم حياول استفبال الضيوف متناواًل ما حيملونه                                                 

                                      من حفائب وسترات ليعطيها للخادم جبانبه.
      وأشار    ،                                                قال كبري اخلدم بابتسامة آلية "قلض  سيدي من هنا..."

                                        وقب  أن يسري أمامهم قيتال جلولييتا بنيتربة       .                     بيده حنو الرواق الطوي 
   ". ؟                              اعتيادية: "ألن ختلعي سترقك سيديت
                           لك... أشعر باالرقياح هكذا".                          ً أجابت جوليا هبدوء "ال شكرًا

                                                        أومأ كبري اخلدم برأسه وابتسامته ميتا زاليتت عليتى وجهيته:     
          "قلضلوا".

                    و الفاعيتة الكيتبرية                                  سار اجلميع خلف كبري اخلدم متوجهني حن
                                          فتح كبري اخلدم البيتاب وإاا بالسيتيد عيتارف       .             املخصصة للضيوف
                                             ن يف الفاعة الكبرية املغطاة بأوراق اجليتدران اات   ا               وزوجته ثريا جيلس

                   ً                  وال  متنح الفاعة روحًا قتناسب مع الفصر    ،                       الطابع الليكتوري العتيق
  ح                                                        الفدمي الذي ورثه السيد عارف من أجيال كثرية سبفته حىت أصيتب 
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                                                       األثاث اخلشبيتي املعتق او النفوش الدقيفة ينم عن اوق السيدة    .    ملكه
   ا                              ً                            صاحبة املنزل والذي كان حياكي متامًا اللوحة الفدمية املعلفة خللهم
                                                              على احلائط واملوقعة من أحد اللنانني املشهورين بتوقيعه األصلي، ميتا  

        نظيليتة                           أما املدفأة اخلشبية فكانت   .                              جيعلها قيمة فنية واقتصادية كبرية
          ً                                                     وخالية متامًا من الرماد، والستائر اات الفماش املخملي كانت ثفيليتة  

                   فلوهنا الفرمزي احملاك    ،                                       لدرجة كانت قشعر الزائر حبرارة الصيف شتاء
         يف اخلارج.                                              بأطراف اهبية اللون يوحي بالدفء رغم برودة اجلو

            صينية عليها                                           ً تحت بوابة الفاعة الضخمة، ودخ  اخلادم حاماًل ُ ُف
                                                    ذهبة ملئت ببعض عصري الليموناضة الباردة وقطع اليتثل،،   م      كؤوس

                        بأن يلتح بيتاب التيتراس         إليه                                  ً عندها نادى السيد عارف اخلادم مشريًا
                            الكبري املط  على حديفة الفصر.

                قال السيد عارف:
                                                 "اجلو لطيف يف اخلارج، لنتمتع بفلي  من اهلواء النفي".

              هيتذا امليتؤمتر                 ً      "بالطبع، وخصوصًا بعد    :                    ً أشار حامت بيده مواففًا
                      رهفت من كثرة األسئلة".                   ُ الصحلي احلاف ، لفد ُأ

    وضع    .                                                  السيد عارف بابتسامته املعتادة: "ولكن هذا أمر طبيعي"
        عتييتاد          "عليك اال   :                                      ً عارف يده فوق كتلي حامت وأكم  حديثه قائاًل

             االنتخابييتة                                                 على هذا النوع من املؤمترات إاا أردت اللوز حبملتيتك  
            عزيزي حامت".   يا

                                                ع حنو التراس الكبري وجلسوا حول الطاولة املسيتتديرة          سار اجلمي
                                                             الفابعة هناك، وأردف عارف قوله: "إن احلياة السياسية ليست جميترد  

                 علييتك أن قكيتون                               أقالم صلراء ب  هي معترك كبري   ة          صحافة وبضع
           له وبفوة".        ً مستعدًا
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                                                       أجاب حامت هبدوء وهو يتناول كأس الليموناضة الباردة ليتريوي  
         ، ولكيتن                            ّ   العم  السياسي لي  جبديد عليتيّ      "إن           يوم كام :    عطش 

                           ه مرحليتة حتتيتاج إىل أقصيتى      إن ف   ؛                             الترشح لرئاسة الدولة هو اجلديد
   إن  و   ،                                                   درجات العم  والتلرغ ألن أحالم الناس هنا هي أجندة عملي

           ً                                   مل أكن قادرًا على حتفيفها فأنا ال أستحق الترشيح".
                                                      عندها قاطعتهم السيدة ماجدة زوجة السيد حيتامت بامتعيتا    

     وكأن    ،                                   "هلذا السبب بات احلاضر الغائب يف املنزل   :         ضح يف صوهتا  وا
                                                    أحالم الناس بني يديه وك  ما عليه فعله اآلن هو حتفيفها".

                                                       عندها ابتسم عارف للسيدة ماجدة وقال بنيتربة متهكميتة: "ال   
                            يغويها بريق ساطع حيميت  كيت       ؛    هكذا                          ً قفلفي فبدايات األمور دومًا

               وعندما يتعثيتر     . ً                 رًا بني خطوات احلفيفة          لينطلق حائ   ،                 مثالياقنا يف جعبته
                          ويف النهاية حيدق اجلميع فيتال     .                               خيبو فتعود اخلطوات مترجلة باحلفائق

ّ     عّميتا                                                ً   سوى هنايات األمور وحفائفها، وعندها نتنازل مجيعيتاً     ون  جيد  
                                  يسمى باملثاليات أمام قصليق اجلميع".

                                                         قاطعت جوليا احلديث قائلة: "وإن أردنا للمثاليات أن قبفى حىت 
  .                عندها من سيصلق؟"   ،     الربيق     خبا   إن  و

                                    بنظرات شزرة حماولة إسكاهتا، ولكن عارف        إليها          حدقت أمها 
ً                          أومأ برأسه أن ال بأس وأكم  قائاًل: "عندها ستصيتلفني وحيتدك                                 
                                ً                     للمشهد األفالطوين، فسفراط مات مسمومًا وهو أول من قعثيترت  

      اخلاصة                                                         خطواقه باحلفيفة، ورغم قأكده بأهنا احلفائق سار معها بطريفته 
         إاا أردت       أنيته         يعليتم                                           ً وأعلن فلسلته الوجودية وكان بسياسته دومًا

            عدو أثينيتا       أهنا           سبارطة رغم  إ     فمدح    ،                         الوصول عليك أن حتارب باملث 
  .                    خرجية كلية الللسلة؟!"                       فأين مثالياقه آنذاك يا   .    األول
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                                                      صمتت جوليا برهة... مث قالت: "لكنه كان يعليتم جييتدا أن   
   ا                سبارطة ليتعلميتو  إ                     أن على الناس أن يروا           وكان يعلم    ،            احلفائق مغيبة

  .                     احلفائق كما قسميها..."
                                                        عندها قاطعت السيدة ثريا احلوار قب  أن حيتد: "ه  سيتنبفى يف  

                          طلق على احليتوارات اليت  ال                                   ُ اجلدال األفالطوين هذا؟ ألي  هذا ما ُي
   .                               واقتربت من زوجها بدالل وهي قبتسم   ،            عزيزي عارف؟"           هناية هلا يا

                                           نب جوليا وهو حيم  النظارة الشمسية املعلفة بني              وعال صوت من جا
        ال يزال                      فاستدارت حنوه ببطء وهو    ،                       خصالت شعرها األسود اللاحم
                            "على ما يبدو أن أحدهم يف خضم    :                           ً حيم  النظارة بعبث ويفول بامسًا

                                                           املؤمترات السياسية واحلوارات الللسلية نسي نظارقه الشمسية حيتىت  
        املساء".

              "كييتف حاليتك      :        ً   حها قيتائالً                         فاقترب منها طليتة وصيتاف  
  .       عزيزيت؟"   يا

                                                   أجابت جوليا بعد أن هنضت من كرسيها ممسيتكة بالنظيتارة   
                                    ً        الشمسية من يده لتضعها فوق شعرها جمددًا: "طري".

      "هيت      :                                             عندها أمسك بيدها وأدارها حبركة مسرحية مسيتتلزة 
  .                                     كنت قرقدين هذه الثياب اليوم يف املؤمتر؟"

  .                       أجابت جوليا بربود: "نعم"
                      الت الرجيتال الرمسييتة،    ذ               لتها الشبيهة بب ذ           وليا قفف بب      كانت ج
                     وفوقه قميص أبيض بسيط    ،                قماش حريري منساب   ي            بنطال أسود ا

      عليتى       أضلت                         ة أزرار كريستالية المعة،                     خال من ك  شيء عدا بضع
           م مع ليتون   ء                         وفوقه سترة سوداء قصرية قتال      ً خاصًا        ً أنثويًا       ً طابعًا        البذلة
ٍ                  تا جبماٍل خاص حتت ضوء الفمر    ملع ني           احلالك واللت           السوداوين       عينيها        .   
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ً           اقترب منها وهو يعيدها حنو كرسيها ودنا من أاهنا قائاًل: "رغم ك                                                   
                 هذا قبدين مجيلة".

ً        ً أجابته بنربة متوقرة قلياًل: "شكرًا                       ."   
                                                   عندها قوجه حنو السيدة ماجدة والسيد حامت ورحيتب هبميتا   

        أن حتضر       كان جيب    ؟   كرمي                             ففال السيد عارف: "أين كنت يا   .    وجل 
             ؤمتر الصحلي".  امل

                     به وهنض متوجها حنو سور    ة                             قناول كرمي كأس الليموناضة اخلاص
               "أبيتيتي، أنيتا      :                          ً احلجر األبيض واقكأ عليه قائاًل   ي              التراس الضخم ا

                                                            سئمت هذا النوع من املؤمترات والنيتدوات السياسيتية، أعتفيتد أن    
                                                      حاجتكم إىل قعزيز موقلكم السياسي الستفطاب اجلماهري واملصوقني 

                                             من فكرة قواجدي، فاحلزب احلاكم ال يزال يسيطر منذ           حولكم أهم 
                                       أمل يأن حلزب التآلف الوطين أن ييتدير هيتو      .                  أعوام على دفة احلكم

                         ما هي احلاجة ال  قسيتتدعي      لذا                              ساحة احلكم برئاسة العم حامت..! 
  .       وجودي؟"

                                                   أجاب عارف بنربة ال ختلو من العصبية: "هي نل  احلاجة ال  
                          وإن اضطرت إىل قغطية عينيها    ،      الصحلي                     جعلت جوليا حتضر املؤمتر 

ً   بالنظارة الشمسية لياًل".                     
                  "هنا يكمن الليترق     :                                  ً عندها ضحك كرمي مفتربا من جوليا قائاًل

             والده واجلميع     إىل                         وأشار حنو صدره مث عاد ينظر    ،                بني الرج  واملرأة"
                                                   أبيتي... الفلب دوما هو املسيطر عند جوليا... لذا امسحي           "الفلب يا

                                             جترأ لدقيفة وأعلن أمام اجلمييتع أنيتين أرغيتب يف     أ   أن       عزيزيت      يل يا
        واليتدي                                                      اختطاف هذا الفلب امللعم بالعاطلة.. ومن بعد إانك ييتا 

                                                ن قوافق أنت والسيد حامت ويف هذا اليوم احلافيت ، أن   أ     أرجو    ،      العزيز
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                                             ً              أختمه بلحظة دافئة نعلن فيها خطوبتنا الرمسية غدًا يف مجيع الصحف 
         الرمسية".

       السيدة                    شلاه السيدة ماجدة و     على        عريضتان                   ارقسمت ابتسامتان
                    عندها قفدم كرمي منها    .   ذكر                                      ُ ثريا، أما جوليا فبفيت صامتة بال قعابري ُق

    ً     ً             ماسيًا ضخمًا وقدمه هليتا                                       ً ويف يده علبة خمملية حتم  يف داخلها خامتًا
   :                         ً   والدها الذي قاطع كرمي قيتائالً     إىل             ، نظرت جوليا               لتضعه يف إصبعها

       كرمي!".                    رب جوليا هبذا األمر يا                      "ولكنك على ما يبدو مل خت
                           إهنا ملاجيتأة للجمييتع وأول      ،      عم حامت   يا         ً : "طبعًا          ً كرمي مبتسمًا
                 املتلاجئني جوليا".

   ".     ً ن فعاًل ا             كرمي فنحن خمطوب                                أجابت جوليا بربود: "وما اجلديد يا
                                                  أجاب كرمي بنربة ضاحكة: "اجلديد أنك ستفرأين اخلرب عليتى  

                  خطبة ابن رئي  حزب    :                     ً          صلحات الصحف الرمسية غدًا حتت عنوان
                                                          التآلف الوطين املخضرم كرمي عارف التلواين من ابنة املرشيتح األول  

        أال قرين    .            مربوك للعروسني   ،     جوليا   ،                               لرئاسة الدولة السيد حامت الريزوين
  .                                            كم هلذا اخلرب من صدى سيهز اجملتمع السياسي بأسره؟"

         املاسيتي      اخلامت      قضع                   عيين كرمي مباشرة وهي    إىل            حدقت جوليا 
                       "نعم سيهزه... أنت حمق".   :                            سها وأجابت بصوت قادم من بعيد   بنل

                                                    هنض اجلميع واحتضنوا كرمي وجوليا وبيتاركوا هلميتا إعيتالن    
                                   عانفت نظراهتا برفق علها قسرب أغيتوار        ، ففد                     اخلطوبة إال عيين والدها

  .       أبيتي؟!"              "ألن حتتضنين يا   :                       إال أهنا اقتربت منه قائلة   ،            جوليا املنسية
       مربوك".   ،    ابن               : "كم أحبك يا      ً   قائاًل                    اقترب منها والدها ومه
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                                                  استيفظت جوليا على صوت هاقلها اخللوي وهو يرن جبانيتب  
   ،                                                           سريرها. قناولته وهي شبه نائمة لتجد املتص  كرمي، فأغلفت الشاشة

                            وعادت لتغط يف النوم من جديد.
                                                       عاد اهلاقف يرن ثانية فاستيفظت منزعجة، وقناوليتت اهليتاقف   

                       هكذا بعد سيتهرة األميت                      ً كرمي لتوقظين باكرًا      اك يا              جميبة: "مااا هن
   ". ؟       الطويلة

      هييتا     ،                                              أجاب كرمي بصوت ميلؤه النشاط: "أيتها الكسولة اهنضي
                       فلديك يوم طوي  وحاف ".

                                   وهي قكم  احلوار الصباحي املم  الذي مل         قتثاءب           كانت جوليا 
      ً                                                 له هدفًا حىت اللحظة سوى إيفاظها من نوم عميق ورائع كانيتت      جتد

          كرمي سأهنض،        ً "حسنًا   :                              قالت بصوت متثاق  يشوبه التثاؤب   . ه      قغط في
                         ولكن دعين أكم  نومي اآلن".

                                                      قال كرمي بال مباالة لنعاسها: "أعتفد أنك نلت حاجتيتك ميتن   
                            اهنضي اآلن لتنهي قرقيب يومك".   ،     النوم

                         وبنربة عصبية: "وميتا هيتو                   وجلست يف سريرها          هنضت جوليا 
        واليتذي          بدئيته     قب     د        يكاد ينل                      أن أهني قرقيبه، ووقته               ّ يومي الذي علّي

  .                 جعلتين أصحو ألجله؟"
       الساعة      عند                  حل  خطوبتنا سيبدأ                           أجاب كرمي بربود: "عزيزيت...

                           عليك النهو  واالستعداد له".   ،       الثامنة
                   وقد اهلت من قيتأثري     ،                                جلست جوليا باستيفاظ قام يف سريرها

                                                         الصدمة: "كرمي... ه  جننت؟ ألسنا خمطوبني منذ أكثر من شيتهرين  
                                           ه  أصبحت ممن يصنعون احلدث ويتمعنون يف العيش يف       ؟...    ونصف

  .         قلاصيله؟"
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             سيتم قسطريه يف    ً ًا                                      مث أردفت قائلة: "أمل يكن ك  ما يف األمر خرب
  .              صلحات اجلرائد؟"

                 اقرأيه يف الصيتحف     ،  خرب                              ضحك كرمي بنربة متهكمة: "نعم...
                                      عاودي االقصال بيتي لنسيتتعد للترقيبيتات         ً جيدًا                وعندما قستيفظني

   ".       ً . وداعًا .    ً سويًا
                                                 جوليا بعصبية: "كر.... "ولكن كرمي كان قد أغلق اخلط.     قالت 

                                                  هنضت من سريرها متوجهة حنو احلمام حماولة غسيت  وجههيتا   
    إىل                                                           لتزي  آثار النعاس ال  ما زالت عالفة يف مالحمها الغاضبة، فنظرت 

                         نلسيتها وشيتعرها املشيتعث        إىل          وأخذت حتدق    ،                املرآة ال  أمامها
   .                        واللون اليتوردي البيتارد                 الكمني الطويلني      ة اات                 وبيجامتها احلريري

                                                          كانت بعض آثار املكياج اخلليف عالفة حتت جلنيها امليتثفلني منيتذ   
ً  سهرة األم ، إال أن وقع امللاجأة عليها كان أقوى من أن قعطي بااًل                                                           

                               كانت جوليا حتيتدق بصيتمت، متيترر       .                     لوجهها أو شعرها املشعث
          "ه  هيتذه     :            اه قارة أخرى                                     أصابعها فوق شعرها قارة وفوق صنبور املي

                                                          هي البداية؟ ه  ستكون هكذا؟ ه  أنا من يفرر وه  أمليتك حيتق   
                                                  متتمت بصمت مث امتدت يدها حنو املغسلة الرخامية اللاخرة    .        الفرار؟"

        أسناهنا.       وقنظف                                       اات الصنبور الذهبيتي وفتحته لتغس  وجهها 
                              وقوجهت حنو خزانتيتها، قناوليتت      ،                   خرجت جوليا من احلمام

ً       ً بنطااًل قطنيًا     ً       ً                                   خليلًا وقميصًا اا لون أزرق بارد، سيترحت شيتعرها         
                                       وخرجت إىل اللناء اخلارجي حيث كان والداها    ،              ببساطة حنو اخللف

  .      اللطور                     على وشك البدء بتناول 
                                                      نزلت جوليا الدرجات الرخامية ال  كانت قلص  طابفي الليال 
                                                          الصغرية ال  كانت قسكن فيها مع والديها ططوات خليلة قعرب عيتن  
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                           ورغم أهنا مدلليتة واليتديها      .                         ا وخلة حركة جسدها الرياضي      رشاقته
                                                         الوحيدة، إال أهنا كانت حتاول دوما أن خترج من حيتدود اليتروقني   
                                                                     املعهود لللتاة املدللة الرقيفة بالفراءة واملطالعيتة، واختيارهيتا لفسيتم    
                                                            الللسلة كان من أكثر الفرارات ال  دعمت هذا السيتعي املتواصيت    

                            الك قبفى هي املدللة الوحيدة.                         داخلها للنجاح، ولكن رغم
                                                         كان املنزل رغم بساطته يتمتع بلخامة قلييتق قفيتام واليتدها    

                                       ً   وملسات والدهتا خرجية السوربون قعطي طابعيتاً    ،              السياسي املخضرم
     ميتن                  بسيطة وخالييتة                        فالستائر الكرميية اللون    ؛       يف املكان       ً دافئًا        ً فرنسيًا
             للون الذهبيتي                                    واألثاث الكالسيكي يف منطفة الضيوف او ا   ،        الرفاهية

                                                            املعتق ميزج املكان بروح فولتري وبعض من نلحات نزار قباين العاشفة، 
                                                      كانت دواوينه متأل املكتبة الصغرية اات الرفوف اخلشبية اليت          والذي

      جعلت                                                    قفبع يف زاوية مكتب والدها املوجود يف الطابق األرضي وال  
    وف.                             لك  رواد املنزل من قاطنني أو ضي     ً سهاًل   ً ًا           املطالعة أمر

                                                   سارت جوليا هبدوء حنو باب التراس األرضي املط  على حديفة 
                                                         املنزل ال  كانت قوحي باعتناء أسرهتا هبا ألمهيتها كمكان الجتماع 

              مجال خاص مييتنح     ي                                     بينما بركة السباحة قفبع أمامهم قنظر ا   ،       العائلة
ٍ       دفئًا عائليًا ممزوجًا بصباٍح ال خيلو         النشاط.    من     ً       ً      ً      
            "صباح اخلري".   :          ا وقبلتهما                      اقتربت جوليا من والديه
                             "جوليا؟ ما الذي أيفظك اآلن؟".   :                    أجاب والدها باستغراب

   ،              قناول اللطيتور    ا                                   ابتسمت جوليا وأزاحت كرسيها لتشاركهم
                                                         بعد أن قفدمت إحدى اخلادمات وأضافت طبفهيتا عليتى الطاوليتة    

                            مسعت والدهتا قفول وهي متد إحدى       عندها                    وكوب العصري اخلاص هبا 
                         "ال بد أن هذا ما أيفظها".   :                 جتاه والدها مبتسمة                الصحف اليومية با
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                                          الصحيلة وهو يفرأ اخلرب وقال بنربة متلاجئيتة:      إىل           حدق والدها 
   إىل                                                      "كرمي أعلن خطوبتكما منذ الصباح؟ مىت استطاع أن يوص  اخلرب 

  . "       الصحف؟!
                        ماجدة وهي قتناول قطعيتة       ّ شلّ                     فهربت ضحكة خليلة من 

                          عد ملاجأة جلوليا ولك منيتذ                     "يف الواقع كرمي كان ي   :          خبز أمامها
                    والييتوم هيتو حليت        ،                                     أكثر من أسبوع بترقيب معنا أنا ووالدقه

  .                خطوبتهما الرمسية"
                                         جوليا وهو ال يكاد خيلي اندهاشه: "حفيتا! أال      إىل        حدق األب 

                            قعلمني أن حل  خطوبتك اليوم".
                           بعصبية وابتسامة باردة حتاول        فطورها                        أجابت جوليا وهي قتناول 

                                          "ال، ال أعلم، فكرمي يعتفد أن اخلطوبيتة علبيتة      :               أن ختلي هبا غضبها
     ميتن                                                          ً شوكوالقه ليهديين إياها كملاجأة! وعلى ما يبدو أنه هو أيضًا

  .                  ارقدى ثوب اخلطوبة!"
                                                     قاطعتهما ماجدة ويف صوهتا نربة غري راضية عن طريفة جولييتا  
                                                         بالكالم عن خطيبها: "وه  هذا هو ردك على ملاجأة رائعة كهذه؟ 

         ه إياه". ن        لذي متنحي                 ه  هذا هو الشكر ا
                                                       أجابت جوليا باستهتار: "أشكره على مااا؟ على إلغاء حضوري 

  .                  يف يوم مهم كخطوب !"
       طعامها     إىل                        عيين جوليا ال  كانت قنظر     إىل                قالت ماجدة حمدقة 

  .                                                      ففط: "كيف الك؟ إهنا ملاجأة! أال قعرفني ما ملهوم امللاجأة؟"
              ال أقفن فيتن                                          أجابت جوليا حبنق: "بلى، أعرف وهذا ما جيعلين

                                                        الشكر على قنسيق يوم خطوب  دون علمي، مل أكن أعلم أنين ميتن  
  .              كماليات احلل !"
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                          قسعني إلفساد يوميتك! ال أدري                             ً أجابت ماجدة بعصبية: "دومًا
  .                          أهي الللسلة أم عفلك أنت؟!"

                                                      هنضت جوليا بعصبية عن الطاولة وقالت بنربة متهكمة: "ب  هي 
  .         الللسلة!"

   :          زوجته وقال    إىل              عندها نظر حامت    .   اخ                    وغادرت متجهة حنو الد
                  إنه يوم خطوبتها".   ؛               "هلا احلق أن قغضب

                                                   أجابت ماجدة بصيتوت ال خيليتو ميتن العصيتبية: "ييتوم      

                                              يوم خطوبتها، وما املشكلة إن كان قد أعده ملاجأة             خطوبتها...
  .    هلا؟"

                                                 هنضت ماجدة غاضبة وقالت وهي قسري: "كالكما أغرقتكميتا  
   .                ال يكسوها احلجيتر"    ً ًا               أن للحياة أعتاب   ا م                        السياسة والللسلة حىت نسيت

               "حىت أنت نسيتيت     :                                    استدارت حنو زوجها وقالت وهي قشري بيدها
                            باري  وك  لياليها الدافئة".

   

                         قالت بصوت بارد ولكن قسري  و   ،              جوليا يف غرفتها      جلست
                                  "ومااا قعتفد؟ أهذا ضرب من امللاجآت    :                    فيه العصبية بك  وضوح

                    يباد حيث قأيت العروس         يلون واآل     صر اآل                       احلديثة الذي يتناسب مع ع
                                                        بلمسة زر على احلل ، ومل ال؟ فالعامل كله بات يعميت  بلمسيتة   

  .    زر!"
          "ومل أنيتت     :                                      كان كرمي يستمع هبدوء وأجاب بنربة متهكميتة 
                                               غاضبة؟.. سأرس  لك ثوب اخلطوبة لتريه على اهلاقف".

                                   قالت جوليا حبنق: "نعم... بلمسة زر".
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                                    ردفت قائلة بنربة يسري فيهيتا فحيتيح       مث أ   ،               ً صمتت جوليا قلياًل
               "كيترمي... هيت       :                                          اخترقت برودقه آاان كرمي ما جعله يتسمر مكانه
  .                                         للحب خانة يف هاقلك لتجعله يعم  بلمسة زر؟!"

   ،                منذ شهرين ونصيتف         خمطوبان                        مث أكملت بنربة ساخرة: "حنن 
                                                متارس دور العاشق بإقفان حىت اآلن ولكيتن ال قيتن          قزال       وأنت ال 

                                                املوضوع جمرد اقلاق جيمع العائلتني لتوسيتيع نلوامهيتا            عزيزي أن    يا
                    السياسي واالجتماعي".
                     خرجية الللسيتلة بيتأن                 "وه  سترضني يا   :               عندها أجاهبا كرمي

                              إن مل يكن يف قلبك شيتبه مسيتاحة      ،                         قرقبطي بزواج من هذا النوع
      نيتبض     إىل                                                 ملشاعر ضائعة بيين وبينك؟ رقا هو اقلاق ولكن استمعي 

                          وحىت إن كان بلمسة زر".             فال بد أنه يعم   ،    قلبك
        أنليتاس           ببدء مخود                                    أردف كرمي كالمه بنربة املنتصر وهو يشعر 

                                         "سأرس  لك الثوب خالل نصف ساعة، إن مل يعجبك   :              جوليا الثائرة
           ، أما احلل      إليك                                           قستطيعني أن قبدليه فمصمم الثوب هو من سيوصله 

        ما هيتو                                              لذا ستفبلني بترقيباقه ألنه قد حان الوقت لتعريف    ،        فهو هدي 
                                   اوقي وإحساسي ومن هو كرمي... خطيبك".

                                                    صمتت جوليا ألهنا كانت قعلم أن النفاش مل يعد سوى نفيتاش  
ٍ                                           أفالطوين غري جمٍد فاحلل  سيتم حىت وإن كانت ميتن الكمالييتات،               

                           "ال جتعله يتأخر فالوقت ميضي".  :                           عندها قالت وهي قنهي املكاملة
              ة الطويلة ال      املرآ    إىل      وحدقت        بفوة،                      رمت هباقلها فوق السرير 

          فالسيترير     ؛                                        كانت غرفة نومها قنعك  أمامها بك  زواياها   .      أمامها
                                      وخزانة احلائط الفابعة هناك وال  حتتيتوي     ،                  اجللدي األسود البسيط

                       والتراس الكبري املط  على    ،                                     على ثياب متنوعة ما بني العملية والرمسية
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      شيتيء                           واجلدار األبيض اخلايل من ك    ،                         حديفة املنزل بربكته الصافية
                                                  لوحة مؤللة من خطوط فخارية سوداء قتمازج باحننيتاءات     من    إال 

      فهيتو     ،                                                    خليلة متناغمة أهداها إياها رميون صديق والديها يف فرنسا
                                                         حنات وفنان وقب  الك كله إنسان حيم  يف حنايا نلسه ك  التناغم 

              ولكنها قعليتم     .                                           اإلنساين الذي كانت حتاول جوليا اقتباسه من احمليط
                                                  بعد، حيث قال هلا وهو يفدم هلا اللوحة املنحوقيتة: "إن            أهنا مل جتده 

                                                   هذه املنحوقة قبحث عن صاحبها منذ سنني وأنت هي، فسالستك 
                                                           ومرونة شخصيتك املتنفلة ما بني احلديث والفدمي قشيتبه احنناءاهتيتا   
                                                         املنسكبة برفق" منذ الك الوقت وهي قعلفها على اجلدار األبيتيض  

                           كلما قاهت يف حبور زمنها غيتري                              الصايف فوق سريرها حىت جتد ااهتا 
                                             مجيع التلاصي  قلك كانت قعرب عن وضوحها وعن خطوط    .      امللهوم

    إىل                   ولكنها ما زالت حتدق    ،                                    شخصيتها البارزة ما بني احلفيفة والواقع
                       املرآة قبحث عن إجابة...

     قغيب       قزال                                    يف قلبها مساحة حائرة بينها وبني كرمي ال          ً فه  حفًا
                                     اج مرقب من أج  العائلة رغم الللسيتلة                          يف حناياها؟ وه  ستفب  بزو

                                                          ال  شوشت عفلها كما قالت أمها؟ أم أهنا عالفيتة بيتني اليترفض    
         وقبول حلب    ،        اجتماعية و                                      والفبول؟ رفض لزواج قرمسه حيثيات سياسية 

                                        رقا يسري بغري وضوح بني الغمام؟ ه  هو كرمي؟!
                                                     وقلت أمام املرآة طويال باحثة عن اإلجابة يف رقوش غرفتيتها  

                                                    ة املعامل إال أن رقوش وجهها البارد كانت أكثر سيطرة على       الواضح
                             الراكدقني هبدوء رغم اللوضى ال             السوداوين                      مالحمها الدافئة بعينيها 

                                                        قغزوها اآلن وما زالت األفكار قتواىل حىت انفطعت بصوت ينيتادي  
         من بعيد:
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                                   فتح الباب؟ املصمم قد وص  ومعه ثيتوب   أ                  "آنسة جوليا... ه  
       احلل ".

                                             وليا بشرود ويدها متر فوق شعرها األسود املنسيتدل         أجابت ج
            دعيه يدخ ".   ،                    برفق فوق كتليها "نعم
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 الفصل الثاني

 ربما....

          حاملة طرف    ،                                        كانت جوليا ختطو ببطء خارجة من بوابة املنزل
                                                         ثوب خطبتها األخضر الزمردي، واحملاك من الساقان اللاخر لينساب 

                كام  ضيتيق ميتن          ، وكم     عارية     بكتف    ،                      برقة فوق جسدها املتناغم
           ً      ً                              ليظهر قناسفًا أخااًا بني قامتها املمشيتوقة ووجهيتا      ،  خر        الطرف اآل

     ميتن      ات      رقوشيت    ة              والذي علته بضع   ،                          العاجي اي التلاصي  الواضحة
             بينما قاميتت     .                                             مكياج السهرات الذي يتناسب مع مناسبة هامة كهذه

                                                            والدهتا بإضافة ملستها اخلاصة عندما علفت يف عنفها قطعة من امليتاس  
                                                   تناسب مع خامت اخلطوبة املاسي الذي أهداها إييتاه كيترمي          األسود ق

                                أما شعرها اللاحم اليتذي انسيتاب      .                        كإعالن عن ارقباطهما الرمسي
      ً خاصًا                              ً جع  اللون الزمردي يعطي بريفًا    ففد                       بتموجات قليق باملناسبة 

                      اللتني حتيتاوالن إخليتاء      ،                                      يتالءم مع الربيق املشع يف عينيها السوداوين
   إال    .                       واملمزوج باألسئلة املبعثرة   ،             يف عفلها املنهك                     بعض األفكار املتناثرة

                                                   أهنا أخذت بنصيحة والدهتا، وقررت أال قلسد يومها املميز.
                                ابنته الصغرية، وقتجاابه أحاسيتي       إىل                  كان السيد حامت حيدق 

                                                          متشابكة ما بني االنبهار جبمال فتاقه الذي بات خيطيتف األنليتاس،   
                         اآلن، لتعلن أن طللته باقت                                      وإحساسه ططوات الزمن العابرة متر بثف 

                                      ومن بني األفكار املبعثيترة اقتربيتت اراع      .                     شابة على أعتاب الزواج
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                                          لتنتشله من أحاسيسه املتناقضة ما بني الليترح     ،                زوجته حتتضن اراعه
                                                    وكان صوهتا املتراقص يفترب من شروده ليوقظه قائلة: "هيا    ،     واحلزن

                احلل ، اجلمييتع                               فجوليا قنتظر اراعك لتدخلها إىل               عزيزي اقترب..   يا
                    يف الداخ  بانتظارك".

   ".                             ً أجاب بصوت قادم من بعيد: "حسنًا
    ك                                                    كانت جوليا قراقب والدها وقلاصي  وجهه بدقة حماولة فك 

                                     إال أهنا وجدت ابتسامته قيتد حميتت قليتك       ،                   ما علق فيه من أفكار
  :                              ً                               التلاصي  العالفة ومنحتها شعورًا باألمان، ومسعت صوقه الدافئ يفول

  .      صغرييت؟"       عدة يا           "ه  أنت مست
  .       أبيتي؟!"                  "أما زلت صغريقك يا  :                  ابتسمت جوليا برقة

  :            ً   مث أردف قيتائالً    ،                                   أجاهبا والدها بدفء: "وستبفني صغرييت..."
                 حلظة الوالدة حييتث     ؛                             فرحتان ميتزجهما أمل او لذة خاصة   :     قي  يل "

ً                     حبيبتك قشرخ الزمن بصرخاهتا لتمنحك طلاًل، وحلظة زواج ابنتيتك                                      
         يف كلتيتا     .                                وقسري هبا لتمنحها احلياة من باب آخر       اراعها    ّ   قتأّبط     حيث 

                         يعتري إحساسك نشوة خاصيتة     ،                            اللحظتني قلارقك الروح لسويعات
                                 ً                         حينما حتم  طللك فتشاركه البكاء قسرًا، وحينما جيتاحيتك امليتوج   
                                                            العارم من املشاعر املتناقضة وأنت قفدم طللتك بسعادة كزوجة مليتن  

  .   يت؟"   صغري                أقدمك ملن حتبني يا               ً حتب... فه  حفًا
                                                 حدقت جوليا بصمت جليدي بارد كاد أن حيطم صوهتا وهيتي  

  .        "مااا؟!"   :    قنطق
                    : "ه  أمحليتك اآلن إىل                   ً عينيها بثبات قائاًل    إىل           حدق والدها 

                                  جوليا؟ هيت  كيترمي هيتو ميتن حتيتبني                      ً    أبواب سعادقك حفًا يا
  .      صغرييت؟"   يا
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        حماوليتة     ،                                          أجابت جوليا وهي حتاول اهلروب من نظرات والدها
             أبيتيتي أنيتين                                اللحظات األخرية: "وه  قعتفد يا              قرقيب شعرها يف 

  .                                   سأكون على باب الفاعة هنا إن مل يكن؟"
  .                         قال والدها هبدوء: "رقا..."

                                                        قالت جوليا وهي قفترب بنربة مطمئنة بعد أن طبعت قبلة دافئة 
                                                          على جبني والدها: "رقا... فال يوجد يف الكون كله حفيفة حتمييتة  

                      اآلن... ورقا لن يكيتون            فلرقا هو                           والدي، فنحن مزي، من رقا...    يا
  ،                                           ً ورقا هو من ال أحب اآلن ورقا يصبح من أحب الحفًا             فيما بعد...
                ال قفلق... ك  ما    ،   قلك      "رقا"     اليت                 أبيتي نصنف يف خانة            فجميعنا يا

   ".  ً نًا                     عليك اآلن أن قكون مطمئ
                       لها وحاول أن جيمع رباطة                                  ّ ابتسم والدها برقة وعانفها حبب مث قّب

       صغرييت".            : "قلضلي يا       ً عه قائاًل            جأشه ومد ارا
                                                      قأبطت جوليا اراع والدها، وقفدمت ططوات ثابتة قتوازن مع 
                                                         خطوات والدها متوجهني حنو باب الصالة الكبرية يف قصيتر السيتيد   
                                                              عارف ليعلن وصول العروس وعائلتها، بينما قبعتهما واليتدهتا اليت    

       تها قا                                                     كانت قترج  من السيارة بعد أن قأكدت من أهنا يف كام  زين
          ٍ         كانتها كأٍم للعروس. ق     يليق 

                                                      فتحت أبواب الصالة الضخمة وهي قستفب  العروس وعائلتيتها  
                                                            وكان كرمي ووالده ووالدقه أول املستفبلني حيث قفدم منيتها بيتبطء   

ً               يدها، عندها ابتعد والدها قائاًل: "قلضيت  ييتا             ً واحنىن مفباًل       كيترمي                               
        عروسك".

       "قبدين    :         ً منها قائاًل                       اراع جوليا برقة واقترب    ّ   وقأّبط           ابتسم كرمي 
        عزيزيت".         رائعة يا
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     لك".       ً "شكرًا   :                  أجابت جوليا مبتسمة
                                            مجيع احلاضرين مراقبني اللحظات األوىل إلعالن احليتدث       وقف

      ماسي                                                     عندما قناول كرمي العلبة املخملية وأخرج خامتني: أحدمها حبجر 
                   جوليا، واآلخر حبجيتر            قتزين به                               أسود يتناسب مع العفد الذي كانت 

         ، وعليتت         اخليتامتني       قبادال    .           يناسب إصبعه           ً أصغر حجمًا      أسود      ماسي
                                                             الصالة بصوت التصليق واملوسيفى معلنة بدء احلل  وافتتاحه برقصيتة  
                                                             العروسني بينما كانت أنوار الكامريات والصحافة الفليلة ال  مسح هلا 

                                                    حبضور احلل  حتاول أخذ أكرب قدر ممكن من السبق الصحلي هذا.
                             يفة منسابة على أنغام املوسيفى                         كانت جوليا قرقص ططوات رش

                                                        قتناغم مع خطوات كرمي الذي كان يتفن رقص اللال  بدقة حيث مل 
                      والدقه يف إحدى اإلجازات    ا                         دروس الرقص ال  علمته إياه      ً يومًا       ين  

                       ً                    الصيلية يف روما استعدادًا ألي مناسبة قليق به.
                                                           "مل أكن أعلم أن خلف البدالت الرمسية ال  قرقدينها فتاة قيتتفن 

                    مه  كرمي يف أان جوليا.   .            الرقص هكذا!"
                                                       "وه  لألنوثة زي أو لغة غري املرأة بكام  قلاصيلها حيتىت وإن  
                                                       كانت خطوات راقصة؟!" أجابت جوليا بصوت ال خيلو من السعادة.

                             ، مث لف اراعه فوق خصرها لتنحين      إليها               حدق كرمي للحظات 
         .. لغيتة                    لألنوثة لغة أخيترى.    ،    "نعم   :                         جوليا بدورها إىل اخللف وقال

       مجيل ".           دعى أنت يا ُ ُق
                                                   ضحكت جوليا، وقابعت اليترقص عليتى أنغيتام املوسيتيفى     
                                                           الكالسيكية واجلميع يشاهد رقصهما الرائع بأنلاس خمطوفة "ه  هيتو  

                                                        من أحب أم أنين ما زلت عالفة يف خانة الرقا؟" كانت األسيتئلة    ً  حفًا 
   نت    وكا   ،                            بلحظات السعادة املمزوجة باحلرية   ي                    قتوارد يف اهنها املنتش
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                            ً   حتيا اللحظة بتلاصيلها بعييتداً     أن                            حتاول أن جتد اإلجابة ولكن قررت 
    ك                                                   عن التساؤالت فأكملت الرقصة ططوات منسابة حينما وجدت 

                                  بتلاصي  ممزوجة بني الغرية والسيتعادة          إليهما                 وجوه احلاضرين حتدق 
                                                    فتلك الشفراء هناك كانت قتمىن لو أهنا بني اراعيتي كيترمي      .      والفلق

   ،                       جبسده الرياضيتي املمشيتوق     ،              م  يف نظر اجلميع              الك الشاب الكا
                                         وبشرقه السمراء بلون رمال البحر املللوحيتة     ،                  وشعره الناعم األسود

                                               وعينيه الرماديتني اجلليديتني اللتني اابتا حلظة دخول    ،          بشم  الصيف
         تحاول أن  ف                                                       جوليا الصالة بلستاهنا الزمردي الساحر. وأما الفابعة هناك 

                              خطيبها الواقف جبوارها أو زوجها     ّ عّ                 قلاصي  حركاهتما    ك       قلتفط 
                                            والك الواقف من بعيد جبوار والدها يبدو أنه قد    .              مينحها حلظة كتلك

        بينميتا     .                              فارقسمت ابتسامة مجيلة فوق شلتيه   ،                    متتم بأمر أسعد والدها
                                                       كانت والدهتا قتهام  مع والدة كرمي بكلمات قصف احلل  ومجيتال  

   ،                         لاجأة رائعة كهذه البنتيتها                         ودقة كرمي وروعته يف قفدمي م   ،         الترقيبات
                                      وكم يذكرها بباري  وعشق باري  وأصيتداء     ،              وكم هو رومانسي
             احلب يف باري .

                    : "يبدو أنك غبيتت يف                                  ً ابتسمت جوليا مث شدها كرمي حنوه قائاًل
                     قلاصي  احلل  وحضوره".

                                                  أجابت جوليا بعينني المعتني: "كم أنيتت قيتوي املالحظيتة    
        عزيزي".   يا

                   خصرها الصغري بفيتوة               ً أكثر معانفًا                 ب كرمي جوليا منه        ّ عندها قّر
ً                                          قائاًل: "أمل أق  لك ال بد أن قري كرمي واوقه اخلاص".     

                                                     قالت جوليا وهي قللت خصرها ملتلة حول نلسها مث مفتربيتة  
                                                         من كرمي قائلة: "نعم.. ولكن كان ال بد أن أكون احلليت  وليتي    
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                                           مث قابعت خطواهتا الراقصة لتفترب من كرمي وقلفي    .             كماليات احلل "
  .                                         سها بني اراعيه قائلة: "وهذا ما حيدث اآلن..."  نل

                                                           عندها قوقلت املوسيفى ليعلو املكان بالتصليق معلنا هناية الرقصة 
                                                           وافتتاح حل  العشاء حيث بدأ اجلميع يتبادل أطراف احلديث وقناول 

                وركسيتترا اليت     أل                                        املفبالت على صوت املوسيفى ال  قعزفها فرقة ا
                                حدث، فكان موقزارت وبيتهوفن وباخ                           كانت ختتار مفطوعاهتا وففا لل

   ن. ي          مجيعهم حاضر
                                                  والدا كرمي وجوليا جبوار جمموعة ميتن رجيتال السياسيتة         وقلا 

         قفوميتان            والدقامها                                         واإلعالميني يتبادلون أطراف احلديث بينما كانت 
                                                      بالترحيب جبميع املدعوين واحلضور من خالل قبادل أطراف احلديث 

                معهم هنا وهناك.
                                يات اهلامة واملرموقة اليت  جيتاءت                      كان احلل  يض، بالشخص

                  من الرقي والتناف                                        ً باملناسبة ما أضلى على أجواء احلل  روحًا        ً احتلااًل
                                                          االجتماعي الذي كان مييز هذا النوع من احللالت ال  قعد مناسيتبة  

               الشائعات بكيت                                  الستعرا  آخر صيحات املوضة وقناول           ً جيدة جدًا
  .          واالجتماعية                         أنواعها السياسية واللنية 

                                                    د مسعت بأن بانا ابنة السيدة كرميان انلصلت عن زوجهيتا"     "لف
                                                      قالت إحدى ضيلات احلل  وهي قتمتم يف أان صديفتها ال  مل ختف 

                              دهشتها الشديدة لسماع خرب كهذا.
                                                   "لفد مسعته أيضا ولكن مل أعلم بأن اخلرب صيتحيح" أجابيتت   
                                                           صديفتها بعد أن وضعت كأسها اللارغ يف يد النادل الذي كان مييتر  

      بعيتض                                       ً مجيع الكؤوس اللارغة ويليه زميله حاماًل              ً احلضور متناواًل   بني 
        املميزة.           االستوائية                     صغرية من قارت اللواكه   ال    فطع   ال
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                         ن بانا هيتي اليت  قيتررت     إ                           "أخربقين إحدى قريباهتا، وقالت 
   ".       االنلصال

                                                         "ال، غري ممكن، فزوج بانا رائع ولكن بانا فتاة مدللة صيتدقيين،  
                       أساليب التسيتلية اليت                    الزواج لي  أحد                          ويبدو أهنا مل قدرك بعد بأن

               اعتادت عليها".
ْ  والديْت                                                "نعم ولكن....." صمتت السيدة حينما اقتربت ك  من      

                                       جوليا وكرمي حنومها مرحبتني وشاكرقني حضورمها.
                                                        بينما كانت إحدى اللتيات قسري يف أرجاء الصالة برففة خطيبها 

  .       عزيزي؟"   يا                         ً "ما أمج  حللهما ألي  مجياًل
                                                 إنه رائع" مث اقترب الشيتاب ميتن خطيبتيته ليتيهم            ً "فعاًل

                 أكثر، كان احليتب                                    ً : "ولكن حل  خطوبتنا كان رومانسيًا      ً مداعبًا

                     غللت املشيتاعر بيتبعض       ففد                                يف األجواء أما الرقوش الرمسية هنا 
        اجلمود".

                                                       حدقت خطيبته فيه قائلة: "ومن قال لك هذا، إن عيين جولييتا  
     وىل".          رقصتهما األ         أمل قر   ،                ً وكرمي قنبضان حبًا

    ال".      ّ : "قلّض                        ً            ً اقترب النادل منهما مفاطعًا حديثه قائاًل
                                   من العصري وشيتكرا النيتادل، عنيتدها                         ً قناول ك  منهما كأسًا

               ً                          لتبدأ العزف جمددًا املفطوعة اخلامسة لبيتهوفن                    ً صمتت املوسيفى قلياًل
                      مكشوف الكتلني يعك  مسرة         ً قرمزيًا                              ً بينما دخلت فتاة قرقدي فستانًا

                                   مالمح وجهها أكثر حدية مع خصالت شعرها                      بشرهتا العاجية ليجع 
                                                             اللرنسية الفصرية اات اللون الكستنائي الالمع واقتربت جبوار كيترمي  
                                                         وجوليا قائلة بنربة أنثوية وصوت رفيع من خلف كتف كرمي اليتذي  
                                                         كان ينظر يف اجلهة املفابلة حنو احلضور: "عزيزي كرمي مل أكن أقصور 
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                    لصيتحف ولسيتت أحيتد                                   أن أكون ممن يفرأون خرب خطوبتك يف ا
                                املدعوين على قوائم كبار الزوار".

                                  حمياه "ناقاشا.... مل أكن أعلم أنيتك     متأل                    استدار كرمي والدهشة 
                       هنا، ظننت أنك مسافرة".

                                                  مث استدار حنو جوليا وهو يفول بصوت ال خيلو من احلميتاس:  
                                                           "ناقاشا أحد أعضاء جمل  اإلدارة يف فندق الريتز وصيتديفة قدمييتة   

              جوليا خطيب ".      ي...               وغالية على قلبيت
        عزيزيت".                                   صافحت ناقاشا جوليا قائلة: "مربوك يا

                                                      اقتربت جوليا من كرمي بعد أن التلت يدها حول خصره النحي  
                               عزيزيت" قالت ناقاشا: "هناك ميتن                             قائلة: "أشكرك على حضورك يا

                                    ً                     استطاع أن يسفط كرمي يف شباك الزواج أخريًا" فابتسيتمت جولييتا   
                                      "رقا هو من استطاع أن يفودين للمواففيتة           عيين كرمي   إىل          وهي قنظر 

                                                           على الزواج" مث أكملت قائلة "علينا أن نرحيتب ببفييتة احلضيتور    
                                                        عزيزي" مث استدارت حنو ناقاشا قائلة: "شكرا حلضورك وأمتيتىن أن     يا

                              هزت ناقاشيتا رأسيتها قائليتة:       .                              متضي ليلة سعيدة معنا، امسحي لنا"
                     دل أن يفيتدم العصيتري                            عندها أشارت جوليا إىل النا   ،             "بالطبع قلضال"

                                   لناقاشا وغادرت وهي قتأبط اراع كرمي!
                                             جوليا وكرمي يتنفالن بني احلاضرين، ليشكرومها عليتى       كانت 

                                                        احلضور، ولتأخذ هلما الصحافة بعض الصور ال  قليق طرب سياسيتي  
ً                             اجتماعي كهذا وما أن سارا قلياًل حىت وجدت جوليا نلسها فجيتأة                               

         ً            كبري بعيدًا عن الضجي،.                            بني اراعي كرمي يف قراس املنزل ال
                                ً                     احتضنها كرمي من خصرها النحي  هامسًا يف أاهنا: "ه  اعترقك 

  .        عزيزيت؟!"         الغرية يا
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                                    كرمي للحظات مث قالت وهي قنظر يف احلديفة    إىل            حدقت جوليا 
  .                            الشاسعة أمامها: "مااا قفصد؟"
                        قال كرمي: "أقصد ناقاشا".
            هنيتاك ميتا                      "ناقاشا؟ مل أشعر أن    :                      ففالت جوليا بنربة هادئة

                                                      جيمعكما غري الصداقة، ولكن مل يعجبين حضورها هبذه الطريفة بال 
       دعوة".

  .                           : "ه  هذا هو السبب الوحيد؟"                         ً عندها اقترب كرمي أكثر قائاًل
                              اللراغ: "رقا لي  الوحيد ولكنه    إىل                      فأجابت جوليا وهي حتدق 

                الواضح حىت اآلن".
                                  "وبرغم ك  فلسيتلتك، ورغيتم حضيتور       :               ً فابتسم كرمي قائاًل

                                         جلميع، قبفني أنت مجيل  الوحيدة هلذه الليلة". ا
ً           عندها اقترب منها كرمي أكثر حماواًل جع  يديه           برفق فوق        قلتلان                              

                                            خصالت شعرها املموج عن كتليها لتفول جوليا بصوت              ً عنفها مبعدًا
    ن". و           احلل  واحلاضر   !          رقيق: "كرمي

                                                     قال كرمي وهو يفترب أكثر وأنلاسه املتهدجة قعليتو بصيتمت   
            خطيب  اآلن".          ِ الك فأنِت          "ومااا يف

       ولكيتن                  قائلة: "نعم...       الفوية                             حاولت جوليا التملص من اراعه 
                 لي  أمام احلضور".

                                                        أمسك كرمي رسغها وقرهبا منه أكثر ونظراقه قزحلان فوقها ببطء 
                                                             بينما كانت أنلاسها قتواىل هبدوء مصطنع عندها قاطعتهما والدة كرمي 

                  عزيزي لفد وصلوا".               قائلة: "هيا يا
        أميتي،    يا                                           ً ب كرمي وهو ال يزال يبحر يف حنايا جوليا "حسنًا   أجا

            حنن قادمان".
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                                                   دخ  ك  من كرمي وجوليا إىل احلل  وكانت النيتاس قراقيتب   
                                                           خطامها وبعد قلي  كانت ابتسامة كرمي ونربقه املسرحية ال قزال قغمر 

                            للعيتازفني بيتالتوقف وقيتال                                 ً كلماقه حني وقف وسط املكان مشريًا
                                  بأن أختم حللي هذا باختطاف حبييتب           األعزاء     ضيويف             "امسحوا يل يا

                                                             من اجلميع فبينما أنتم قتناولون عشاءكم وقستمتعون بيته اآلن حنيتن   
                                                            بدورنا سنكم  احتلالنا على منت اليخت يف قلب البحيتر اسيتتمتعوا   

   إىل                         كم  كرمي مجلته وهو ينظيتر   أ   .                    كملوا احلل  كما كنتم" أ و      ً مجيعًا
                        ة كما قسمرت العديد ميتن                                   عيين جوليا ال  قسمرت من هول امللاجأ

                                                           اللتيات اللوايت متنني ولو للحظة أن يفلن هناك حيث جوليا قفيتف.  
                 كيترمي، كيتم هيتو                                               كانت والدهتا هتم  بأاهنا قائلة: "يا لروعتك يا

    ي". يت                                                   رومانسي، ال أصدق أنه فع  هذا! كم هو رائع... هيا ااهب
  :                              ً     كرمي الذي اقترب من واليتدها قيتائالً     إىل                كانت جوليا حتدق 

      عمي".     يل يا      "امسح
      وهيتو                     ً بين" مث أكم  مبتسمًا        قلض  يا         ً : "طبعًا                ً قال والدها مرحبًا

ِ  اعنِت         : "ولكن               ً يلوح بيده قائاًل    ".          ً جبوليا جيدًا  
                   : "بالطبع ال قفلق".               ً أجاب كرمي مبتسمًا

                                                     قوجه ك  من كرمي وجوليا حنو السيارة بينما كيتان اجلمييتع   
          الشيتاطئ   و                                                 يهنئوهنم ططوبتهم املميزة، مث سارت السيارة متجهة حنيت 

                                                        حيث يرسو اليخت املضاء والذي كانت قعلوه املوسيتيفى ومتليتؤه   
                                 الشموع ممزوجة بطعم البحر ورائحته.

                                                    صعد ك  من كرمي وجوليا إىل اليخت وبينما كانيتا جالسيتني   
                                                                 يتناوالن طعام العشاء على أنغام املوسيفى ال  قعزفها اللرقة املوسيفية 

                      الكمان واآلخر التشيللو       أحدهم    مح        الذين                         املؤللة من العازفني الثالث 
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                             ً     ً                       اخلاصة به ليضلي على األجواء سحرًا خاصًا مع ضوء الشموع املنارة 
             أرجاء اليخت.   ك    يف 

                                                       قالت جوليا وهي قتناول كأس العصري الذي أمامها لترقشف منه 
                     كرمي.. مل أكن أعلم أنك                                       بضع رشلات صغرية: "إهنا حفا ليلة مميزة يا

                       رومانسي كما قفول أمي".
                                               سم كرمي الذي هنض ليفف على حافة اليخت وصلحة البحر    ابت

                                                          الشاسعة خلله قنعك  يف عينيه املضيئتني بليتون الفميتر: "احليتب    
                                                  عزيزيت يف علم الرجال يصنف حتت ك  ما هو ملموس وحسيتي،     يا

                   طويلة على بضع مجيت                            ً النساء رقا يفتصر أعوامًا     أننت   ن            بينما يف عاملك
             وقت اللزوم".  ا      جتتررهن                        وكلمات وأحاسي  غري مرئية 

  .                                           هنضت جوليا ووقلت جبانبه قائلة: "وه  هذا احلب؟"
                                  : "ال أدري رقا أنت من ميلك اإلجابة".                ً أجاهبا كرمي مفتربًا

                         الفمر ويد كرمي قداعب خصالت    إىل                     أجابت جوليا وهي حتدق 
                                                           شعرها احلالك املمزوج بظلمة املساء: "الماهية لك  ما هو غري مرئي، 

                               النساء غري مرئي ال أملك اإلجابة".                  وما دام احلب يف عرف 
                                    : "وه  وجدت مساحة احلب الضائعة بيننا                ً اقترب كرمي هامسًا

               دون ملسة الزر".
                                           ابتسمت جوليا بصمت وقالت: "رقا ما زلت أحبث".

                                        جوليا وموسيفى حبرية البجع قرسيتم الصيتراع      إىل         حدق كرمي 
         قبحيتثني                                                      الداخلي فيه إىل صورة فوق صلحة وجهه املتيتوقرة "عيتم   

          ً                                               جوليا؟ أحفًا ما زلت غري متأكدة من وجود ما جيمع بيننيتا غيتري      يا
                                                       قرقيب الزواج بني العائلتني هبدف قوسيع نلوامها كما قسمينه".

                           حتدق يف البحر أمامها: "رقا".       ال قزال                قالت جوليا وهي 
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                                                     كانت املوسيفى قعلو أكثر فتنتزع مشاعرمها املتالطمة لتتكسر 
                              أمامهما فوق صلحة البحر املضاءة                            فوق أنلاسهما كتكسر األمواج

     اآلن"    ا                      حتاصرين نلسك يف زواياهيت     ال        الرقا    ي      "وما ه   :          بنور الفمر
                                                        عندها التلت يد كرمي حول خصر جوليا بفوة لييتديرها يف وسيتط   
                                                                ساحة اليخت ال  مت إزالة بفايا العشاء منها لتبدأ خطواقه قراقصيتها  

               علت ميتن فيتوق                                               بصخب على أنغام البجعة السوداء املتمردة وال 
                                       ً                     أوقار الكمان الذي أغمض عازفه عينيه مندجمًا بأنغيتام املوسيتيفى   

          املتناثرة.
                        جوليا؟ أمل قلمسيتي بعيتد                                   "ما الذي قعتفدينه بالرقا هذه يا

  يف                                                  ً     جوانب احلفيفة الكامنة خلف متردك الذي ال حيميت  مكنونيتاً  
  .       داخله؟"

     قعترب      م    ِ "وِل   :                                             اقتربت جوليا منه وهي قبادله اخلطوات بنل  الفوة
                                       ال قسميه حالة من التوافق غري امللحوظ ميتع       م  ِ لِ     ...              ً عدم قأكدي متردًا

                                        عزيزي، ومن منا حنن البشر يعرف حفيفة كلمة                   نلسي، فنحن بشر يا
  .                    نعم، فه  أنت متأكد؟"
                                       واملوسيفى ما زالت حوهلما ونظر يف عينيهيتا                 ً قوقف كرمي قلياًل

                                وقال: "نعم اآلن متأكد بأهنا نعم".
                                  قائلة: "وه  مصري الفرارات احلتمية يف      إليه    دق             كانت جوليا حت
  .  ؟"               ً حياقك حلظية دومًا

                                                     كان كرمي قد بدأ صوقه يلفد هدوءه حني قال جلوليا: "كليتاك  
                                             جوليا وإن كنت ال متلكني جرأة النعم فأنا أملكها،             بالللسلة يا       ً قسلحًا

                                 على عتبة الرقا قلك حىت يعلم كييتف                           ً وسأقرك قلبك يفف متأرجحًا
      رات".ُ          ُقحسم الفرا
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                                                       عندها أشار كرمي لللرقة بالتوقف، مث قرك جوليا قفف وحيتدها  
ّ           ال  قوّجه أفرادها                                            يف وسط اليخت، ودفع بعض املال لللرقة املوسيفية        

                                     بدورهم حنو درجات اليخت مغادرين املكان.
                                                    عاد كرمي باجتاه جوليا ال  كانت قسري متوجهة حنيتو حافيتة   

  .         ت حائرة؟"                                     اليخت مث قال بصوت قادم من بعيد: "ما زل
                                          كرمي وكأهنا حتاول أن جتعله يرى ردة فع  مالحميته     إىل      حدقت 

                  متأكد أنين أصلح أن      أنت             املصفولة "وه         عينيها                  على سؤاهلا يف مرآة 
             أفكر وميتااا        وفيم                                        أكون زوجتك؟ ه  قعرفين؟ ه  قعرف من أكون 

     ميتا                         ً وقالت: "أنت مثلي متامًا                                   ً أريد؟" سارت جوليا مبتعدة عنه قلياًل
                               ً  فكالنا نعرف أن زواجنا لي  قفليديًا    ،             عن قلك املساحة          زلت قبحث

   ".     سياسي      ولكنه 
                        "وه  قعتفيتدين أن هيتذا      :        كتم غضبه                     ً اقترب كرمي منها حماواًل

  .                                      احلل  وهذه التجهيزات من أالعيب السياسة؟"
                                           "لو مل قكن ابن السيد عارف وأنا ابنة املرشيتح     :           أجابت جوليا

                          زب التآلف الوطين السيد حامت                                    األول لرئاسة الدولة واملمث  الرئيسي حل
                                                        ه  كان حل  خطوبتنا هكذا؟ ه  كنت ستعلنه هكذا؟ ألن يكيتون  

                                                     على هذا اليخت بيننا حنن العائلتني ففط؟ أو يف منزل والدي          ً هنا مثاًل
                                                       جبانب الربكة؟ حنن واملفربني، ألي  ك  هذا نوع من اإلعالم املبطن 

   ".                                          وفن استفطاب اخلرب؟ وهكذا نعود إىل فلك السياسة
                         "ه  قعتفدين بأن رقصيتتنا     :                 ن اقترب منها أكثر أ            قال كرمي بعد 

                                                         األوىل حمض جماملة إعالمية؟! أم قعتفدين أن حل  العشاء اليتذي ال  
          من قبييت                                                      ً يشهده سوانا على ظهر هذا اليخت وضوء الفمر هنا أيضًا

        اإلعالم".
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  .                            عينيه بثبات: "وه  أنت حتبين؟!"   إىل                  عندها نظرت جوليا 
                         وكان سؤاهلا قد مزق هيتدوء               ً كانه متسمرًا           جتمد كرمي يف م

                                                       املكان وهدوء نلسه لتدخله جوليا بسؤاهلا يف دائرة الشك فحدق 
                                                    بصمت يشبه هدوء البحر أمامهم قب  ثورانه، رقا بدأ احلب       إليها 

 ً                      رًا لكثرة الطيترق اليت                                     ّ يطرق باهبما ورقا ال، فاإلنسان خلق خمّي
                 فيها ولكن يبفيتى                                        سيسلكها وال  سيحاول اختاا قرارات مصريية 

                                   الظروف وعندها يعلم حيتىت الفيترارات       لك         ً خاضعًا             ً الفرار دومًا
                                                         احلتمية كانت جمرد كلمة رقا، وبعد جتربتها باقت حفيفة قؤكد له 

                     خطأ الفرار أو صوابه.
                                  لدرجة جع  نسمة اهلواء الرقيفة قشعر     ً  هادئًا             كان صمت كرمي 

               خصرها النحييت                                                    ً جوليا بالربد، اقترب منها أكثر وعانفها برقة جاابًا
                                                          حنوه مث بدأت شلتاه قزحف فوق عنفها بانسيابية بينما كان صيتوت  
                                                           نبضاهتا خيلق يف أحناء جسدها بفوة فهمست قائلة بنربة مفاومة دافئة 

  .        "كرمي..."
             يف قبلة غمرها            غاب االثنان    حىت              شلتاه شلتيها             عندها عانفت 

       حافيتة      فوق                                               ً ضوء الفمر، يف قلك األثناء كان املوج يعلو متكسرًا
             دفء لتنسيتاب                                            اليخت الباردة وجوليا وكرمي قغمرمها اللحظات ب

             فتنهدت جوليا                                        كرمي الباردقني فوق احنناءات جسدها املرقعش    كلا 
                        "كرمي...." عندها وضع كرمي                 كليه قائلة هبم        إبعاد         وهي حتاول 

                                                         اصابعه فوق شلاهها وعادت ملساقه قبحر بني حناياها لتفول ميتن  
                        ً            جوك" كان كرمي ال يزال غائبًا يف نسيتائم                      بني أصابعه "كرمي... أر

                                                          عطر جوليا وأنلاسها الناعمة وصوهتا اليتذي ينسيتاب يف أانييته    
                                                  مااا قلع ؟" أجاهبا كرمي وهو ال يزال يغليتو يف حناييتا            "كرمي...
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        عزيزيت".                                    فوقها برقة: "أضعك على عتبة النعم يا         املنسابة      ملساقه 
          ذي حيتيترق                                            وبني اراعه امللتلة على خصرها النحي  وجسده ال

                                                        حتت وطأة جسدها املرقعد كانت مشاعرها املتضاربة قثري عاصلة من 
                       عندها وضعت جوليا كليها    .                              التساؤالت املمزوجة بني احلب والرفض
                        ال أدري ولكن ك  ما أعرفه                                    فوق كتلي كرمي وأبعدقه قائلة "كرمي..

                                                         يف هذه اللحظات أن هناك جمموعة من املشاعر اجلميلة ما بني احليتب  
                   يف أنلاسها ال قستطيع                                     ً دة والشعور قعىن كلمة أنثى قسمع نبضًا      والسعا
  .      قلسريه"

                                                  نظر كرمي إليها بصمت، مث امتدت يده حنو شعرها املتميتوج  
   :                                                        ً وجذهبا إليه، مل قستطع التملص منه فاقترب منها أكثر ومه  قائاًل

  .                                 قواصلني االنسحاب؟ دعي قلبك هو احلكم"ِ    ِلم             "جوليا...
  .          علي الرفض"                    "وألن قلبيتي هو احلكم

  .   ؟!"ِ    ِلم  "   :        كرمي فجأة      إليها     حدق 
                                                    قالت جوليا وهي قفترب من حافة اليخت "ليتين كنت أعليتم  

  .                                 ..رغم مجال ك  هذا إال أنين ال أستطيع"
      كيترمي                       على الليلة اجلميلة يا                              استدارت حنو كرمي قائلة "شكرا..

       لتغادر                                                    ولكن دع النعم قطرق الباب وحدها" مث اجتهت حنو الدرجات
                             خطواهتا الباردة ال  غللت روحه    إىل                       ً ت عندها وقف كرمي حمدقًا    اليخ

                                     ً   ما بني حب ملموس ورغبة متفدة؛ فه  حفيتاً                     ً بربودها فأصبح عالفًا
                                                     هذا هو احلب؟ وما أن خطت خطواهتا على الدرجيتة األوىل حيتىت   
                                                         اقترب منها ولف اراعه بفوة فوق خصرها ليلتصق جسدها املكسيتو  

                                  لعاجية جبسده املرقعش عنيتدها قاليتت                             بثوهبا املنساب فوق قلاصيله ا
             مااا قلع ؟".         "كرمي...          االبتعاد:      حماولة 
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                                                     حاولت جوليا فك اراعيه إال أهنا قعثيترت فيتوق اليتدرجات    
                                                       وسفطت، فاقترب منها كرمي وهي قتأمل بسبب كاحلها الذي التوى 
                                                         حتت ساقها، عانفها بفوة مث اقترب من عنفها وهو ميسيتك شيتعرها   

   .             كرمي... ابتعد"                        ت جوليا قصرخ: "ابتعد يا                     املتناثر على األر ، أخذ
                             عنها وهنضت بسرعة حماولة اهلروب،         وأبعدقه                       مث ضربته بكلتا اراعيها 

                                               سفطت بسبب كاحلها امللوي ما جع  كرمي ميسكها بفيتوة         ولكنها 
       كانيتت     .                               "كرمي ابتعد، ال قلع  أرجوك ابتعد"   :             فصرخت مستجدية

                      ملتعطشتني اللتني كانتيتا          وشلتيه ا                                 حتاول بك  قوة مفاومة يديه الفويتني 
                                كانت قركله بيديها وقدميها وحتاول   .                  فوق جسدها املتهاوي       قزحلان 

         ً                                                   دفعه بعيدًا عنها، مل يسمع صراخها وال أناهتيتا ومل يتيتأثر طيتدوش    
                                                       أظلارها ال  مزقت قميصه احلريري األبيض، كانت قصيترخ بيتأمل   

                 "كيترمي أرجيتوك ال      :                                    وصوهتا يدور يف رأس كرمي كالفادم من بعيد
        ابتعد".    ..      ال قلع     ..   كرمي        إياك يا   .  ع   قل

                                                   كانت حتاول جاهدة بك  ما أوقيت من قوة الرميتق األخيتري   
                                                         للمفاومة أن قبعده عنها، إال أن ثوهبا األخضر املمزق حتت جسيتده  
                                                            الفوي وعضالقه الصلبة جعلتها قعي أنه مل يكن يسمعها وأهنا باقيتت  

                ن وجسدها املشروخ                                  احلفيفة العارية كعري ثوهبا املمزق اآل           ً قعلم جيدًا
                                                حتت وطأة نلواه، بأهنا مل قعد قتأرجح يف حنايا الرقا.
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 الفصل الثالث

 ليلة اليخت

                                                     كانت جوليا قرمتي يف وسط أر  اليخت اخلشبية بثياهبا املمزقة 
                                          بصمت وهو جال  جبانبها يعتريه الذهول، قفدمت       إليها          وكرمي حيدق 

                      ارقسمت رغم غياهبا عن                                        يداه املرقعشتان حنو وجهها املمزق بتعابري أمل
                     وصوت أميتواج البحيتر           أنلاسه                             الوعي، كان نبض قلبه يعلو صوت 

                                        وال  كانت هتز مرساة اليخت بني احلني واآلخيتر     ،               الثائرة من حوله
                                                           معلنة ثورة قعتلي روح جوليا اهلائمة يف حالة الالوعي ال  سيتفطت  

                  فيها جراء ما حدث.
          لييتا...   جو                                          اقترب كرمي بصوت مرقعش من جولييتا "جيتو...  

  .     اهنضي"
                            رفعها عن أر  اليخيتت ولكيتن                            ً حاول أن يفترب منها حماواًل

                                                          خذلته يداه فلم يستطع محلها ومل يكن يعلم ه  هو شعور الذنب أم 
                                                           خارت قوى جسده الرياضي أمام فلسلة جوليا ال  كان يشعر بأهنيتا  
                                                             غري منطفية فأشعلت يف قلبه نار الرجولة احملترقة حتت رميتاد اميترأة   

       رافضة!
              رثى هلا بثياهبا                        ُ جوليا ال  كانت يف حالة ُي   إىل             ً ق كرمي مطواًل  حد

                                                         املمزقة وشعرها املشعث وعفدها املاسي احملطم جبانبها ميتن جيتراء   
          ً           . زحف بعييتدًا عنيتها                                             ً مفاومتها الطويلة له. كانت نظرقه قرقعد خوفًا



17 

   إىل                                               مل قستطيعا حىت الوقوف فأخذ حيبو كطل  ططواقه األوىل        وقدماه 
  .            "مااا فعلت؟"   :     جوليا   إىل                  ميزق نظراقه احملدقة               لوراء والذعر ا

                                                  كان صوت والدها يرن كفرع الطبول مع ك  موجة هيتادرة  
          ً   جبوليا جيدًا".           ِ "ولكن اعنِت

                 ساعة يده املكسورة    إىل                               حاول أن يهدىء من نلسه وهو حيدق 
                                                           بشظايا أشبه بشظايا روحه الشائكة يف هذه اللحظة، وأخيتذ يليتك   

                                   ك الزر األول من الفميص فوجده قد سفط                          البابيون السوداء مث بدأ يل
                             أثناء العراك بينه وبني جوليا.

                        كليه ورأسه يسفط بني يديه                   ً أمام البحر عاقدًا              ً جل  كرمي طوياًل
            سوى التحديق             ً ال ميلك شيئًا   ،                                   قارة ويرفعه حنو األفق أمامه قارة أخرى

                                                          اللراغ، يف قلك األثناء بدأت جوليا قتحرك ببطء حماولة االستيفاظ    إىل 
                                                      غري مدركة ملا حدث ومل قتذكر شيئا للوهلة األوىل ولكيتن حيتني   
                                                   نظرت حنو ثوهبا املمزق ارقعشت بفوة وزحلت للخلف واخليتوف  
                                                     يكاد ميزق أوصال جسدها املتهالك، قراجعت حنو اخللف وهي حتدق 

                                                      كرمي الذي على ما يبدو مل يكن يشعر حبركتها حىت ارقطم رأسها    إىل 
                                رأسه حنوها بصمت. كان غري قيتادر                            حبافة اليخت، عندها أدار كرمي

                                                      على االقتراب، ففال هلا من بعيد: "جوليا... لفد استيفظت".
                                                  كانت جوليا عاجزة عن الكالم، فانسابت عرباهتيتا بصيتمت   
                                                           حارق فوق وجنتيها وأخذت قلملم ثوهبا املمزق فوق كتليها العاريني 

        ريفه حتت                                                       حماولة االختباء ببفايا الفماش األخضر الزمردي الذي انطلأ ب
                                                             ضوء الفمر املتلثم بالغيوم الضبابية يف السماء، فأصيتبحت روحهيتا   
                                                                 قتبعثر كتبعثر األطراف املمزقة من ثوهبا وال  هتيم مع الرياح الفادميتة  

                                    من الشمال معلنة هبوب عاصلة عن قريب.
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           "جوليا...   :                                        اقترب كرمي ططوات متعثرة وبصوت ال يكاد يسمع
         أنا...".

ٍ         نظرة حمترقة ومغللة جبليٍد قاٍس وصيتوت                      "ابتعد" قالت جوليا ب     ٍ                      
                                                        بارد كربودة شباط، أثارت الرعب يف قلب كرمي وجعلته يتراجع إىل 

      اخللف.
ِ         "جولييتا.. علييتِك أن      :                              وعاد يفول بصوت ال خيلو من التوقر             

  .                  قستمعي إيل، أنا..."
                                                    قاطعته جوليا بنربة شرسة: "ومن قيتال بيتأنين سأسيتتمع؟    

       اصمت".
    وهو                              ً لتماسك وقال بصوت أكثر ثباقًا ا                     ً اقترب كرمي منها حماواًل

  .                                 حيدق فيها: "جوليا... أنا مل أكن..."
                                                      قاطعته جوليا وبصوت مزجه الرعد الذي مزق السماء حبالة من 

                                          الغضب "قلت لك اصمت، إن صوقك يثري امشئزازي".
                إييتذاءك ولكيتن         ً   يوميتاً               ِ وقال: "مل أنِو      إليها               عندها حدق كرمي 

  .       أنت..."
                        املتهالك وقالت والدهشيتة                           هنضت جوليا رغم ضعف جسدها

             أمتلك اجليترأة                                                 متتزج بالغضب يف صوهتا الواهن الضعيف: "أنا...؟!..
                    الكافية لتفول أنا".

   :                          حنوها حني لوحت بيدها مهيتددة                          ً كان كرمي يسري ببطء مفتربًا
                      "إياك أن قفترب أكثر".

                         ما: "جوليا حبييتب  أنيتا                                  ً قال كرمي بصوت يشوبه احلنان نوعًا
                                      ... ولكن أنت يف النهاية زوج  وما حيتدث                  آسف مل أقصد صدقيين

        بيننا".             ً لن يغري شيئًا



19 

             ن لك احليتق يف   إ                                     قالت جوليا بصوت يهدر كالريح "ومن قال 
  .     الك؟"

      أنا".                                           عندها أجاب كرمي: "أنا مل أمنح نلسي أي حق...
                              "قلت لك قوقيتف، فصيتوقك ييتثري       :                 صرخت جوليا مفاطعة

              ت اليخت حماولة                                سارت جوليا ططوات متعثرة حنو درجا   .        امشئزازي"
                      رسغها فارقعيتدت طيتوف                                      ً مغادرقه عندما اقترب كرمي منها ممسكًا

                                                            شديد وابتعدت عنه بعد أن أفلتت يدها بفوة منه، ففال كرمي وصوقه 
                                                 سمع من صرخات الرعد ال  مزقت السماء معلنيتة بيتدء           ُ ال يكاد ُي

               أنا لن أؤايك".   ،     ال ختايف   ،                      العاصلة: "جوليا انتظري
                               وج بأنات الرعيتد وضيتوء اليتربق                      صرخت جوليا بوهن ممز

                                                        الغاضب ينعك  على وجهها الباكي: "مل يعد هناك ما قؤايين فيه 
   ".  ..    أكثر

                    هتدئتها ولكنها صرخت:                                  ً حاول كرمي االقتراب منها أكثر حماواًل
                         "ابتعد... قلت لك ابتعد".
                                   أن جيعلها قشعر باألمان "ال قفلفي ليتن                     ً رفع كرمي يديه حماواًل

                                    الدخول إىل اليخت فالسماء قنذر بعاصلة           ولكن عليك    .         ً أفع  شيئًا
        قريبة".

                                          حدقت جوليا بصمت وقالت بصوت شارد: "ال يهم".
                 : "جوليا أرجوك".            ً بكتليها قائاًل                ً اقترب كرمي ممسكًا

                                     كتليها، انتلضت جوليا بفوة وركضت حنيتو       يداه           عندما ملست 
      كيترمي                                                      اجلهة املفابلة من اليخت وأخذت حتدق فيه طوف" ابتعد ييتا 

                                  وأخذت قصرخ بطريفة هستريية جعلت كرمي    .            بتعد، ابتعد"        قلت لك ا
                                  "ال ختايف جوليا" كانت قتراجع إىل اخللف    :        لتهدئتها         االقتراب     حياول 
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                                         عن كرمي حىت اصطدمت حبافة اليخت، كيتان كيترمي            االبتعاد      حماولة 
                            جذهبا إىل داخ  اليخت فالعاصلة       ً حماواًل      هادئ                 يفترب أكثر وبصوت 

                                ليا باقتراب كرمي أكثر رمت بنلسها                          بدأت قشتد، وعندما شعرت جو
                                من على حافة اليخت إىل قلب البحر.

                                     من هول ما حدث، كانت األمواج العالييتة                  ً وقف كرمي متسمرًا
                                                          متزق البحر من حوهلما وصوت الرعد خيترق أنلاسهما ليتيعلن بيتدء   

ٍ                    ً شرٍخ ستتواىل قبعاقه الحفًا           يف حياهتما.    
             ليا نلسيتها،                                          كانت العاصلة حترك اليخت بفوة حينما رمت جو

                                                         عندها ركض كرمي باجتاه احلافة واألمواج قكاد قلتهم جوليا يف طرف 
                 كعمالق يشهد احلدث.                                  ً البحر حيث يفبع اليخت الضخم جاثيًا

             أخذ كرمي يصرخ    .                                        "جوليا مااا قلعلني ارجعي إىل هنا... جوليا"
                                                 بصوت خيتلي مع صوت الرعد العايل وهدير البحر الثائر.

                                باجتاه الشاطئ حماولة اهلروب من كرمي                      كانت جوليا قسبح بفوة 
                                                      وخيته وك  ما حيمله من أمل يف داخله هلا، كان صوت كرمي يأيت من 
ً                                                 بعيد حاماًل امسها عرب أثري املكان ما جعلها قسبح بشيتك  أسيترع،            

                                   فعلمت أهنا باقت بعيدة عن اليخت وكرمي              ً صوقه قدرجييًا    خبا        وعندها 
                   ك، وفجأة شعرت بشيء                                    وطوقها املاسي احملطم فوق أر  اليخت هنا

            فسمعت صيتوت      منه                                     يلتف حول اراعها، أدارت وجهها لتتخلص 
                                                            ً أنلاس قعلو وهتبط من سرعة السباحة وإاا بكرمي يطوق اراعها قائاًل
                                                         "ه  جننت مااا قلعلني؟!... ال قسيتتطيعني السيتباحة يف عاصيتلة    

       كهذه".
                                                    كانت جوليا قد بدأت قلفد قواها حينما بدأت قضرب كيترمي  

                                             ليه قائلة: "ابتعد عين، دعين وشأين، قلت لك دعين".           بفوة على كت
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                                                       ً كان كرمي قد بدأ صربه ينلد حينما قال: "كلى... كلاك قصرفًا
                                                      كاألطلال، لفد اعتذرت لك عما حدث مل أقصد الك، انتهى األمر 

                قد حص  ما حص ".
                                                     قالت جوليا بنربة باردة زحلت فوق وجه كرمي املبت  حتت املطر 

  .  مي"  كر                "ب  بدأ األمر يا
       الذي مل         الشاطئ                                       أفلتت يده بفوة من فوق اراعها مث سبحت حنو 

             من بني زخيتات        إليها                   ً      بينما بفي كرمي عائمًا حيدق    ،    عنها           ً يكن بعيدًا
                                                             املطر ال  بدأت قنهمر فوقه ومتحو صورة جوليا أمامه واليت  باقيتت   

                                حىت اختلت بني الضباب اليتذي غطيتى           ً قدرجييًا   ئ              قفترب من الشاط
       املكان.
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 رابعالفصل ال

 رياح شباط

                           ً                          "علينا أن نستفطب احلاضرين غدًا بطريفيتة قيتدعم موقليتك    
                                        بة جوليا وكرمي حدث سيدعم املوقيتف وبفيتوة    و             االجتماعي، فخط
          هنض حكميتت     .            هبذا االرقباط"               ً احلزب سعيد جدًا   أن               وعلى ما أعتفد 

                   "إن دخيتول حزبنيتا           وقيتال:         استدار    ،             حنو سور الشرفة            ً مث سار قلياًل
                                  االنتخابات الرئاسية خطيتوة حتميت  يف                        كمناف  للحزب احلاكم يف 

                                  أمجعنا على خوضها رغم إدراكنا التام         ولكننا                       طياهتا الكثري من املغامرة 
                                                            لسيطرة احلزب احلاكم على احلكم منذ أعوام طويلة، لذا بات علينيتا  

        باللوز،       قنتهي    ،                                          التلكري يف محلة إعالنية مدروسة وخمططة بشك  دقيق
                   ولكن إن استطعنا أن    ،        من الشعب                               فاحلزب احلاكم يتمتع بتأييد كام 

                                                           ندير الدفة باجتاه حزبنا من منطلق البحث عن التغيري ووضع خطيتط  
                بطريفيتة قيتدعم      ،                                         سياسية جديدة ملواجهة أحداث املنطفة ومتغرياهتا

          ، عنيتدها             ً                     سنكسب قأييدًا وإن كان بنسبة بسيطة                وجهة نظر الشعب، 
  يف                                    أمل يعد من الضروري ضخ دماء جدييتدة    :                 سيطرح السؤال نلسه

                                                      ساحة احلكم من خالل حزب التآلف اليتوطين املتمثيت  بوجيتودك    
  .             كرئي  منتخب؟"

                          دون أن يعلق على ما قاليته                      ً اللراغ أمامه صامتًا   إىل     حامت      حدق
                                                    حكمت، ففد كانت نظراقه حتمله إىل حلظات زمنية أخرى حييتث  
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                                                          جوليا وقسلس  عمرها أمامه حىت انتهت اللفطات بثوهبيتا األخضيتر   
        الليلة.

                            هذا العام" قالت ماجدة وهيتي                     ً لشتاء سيكون قاسيًا          "يبدو أن ا
     ً                                               كشمرييًا على كتليها حماولة قدفئة نلسها قاطعيتة أفكيتار            ً قضع شااًل

              حامت املتواقرة.
                                        ً   عزيزيت أعتفد هذا" أجاب حكمت مث أردف قيتائالً    يا   ،    "نعم

   ،     حيتامت                         حامت "إهنا خطوة اكية ييتا    إىل                         وهو يوجه نظراقه املبتهجة 
   .                             ة أهبرت الوسطني اإلعالمي والسياسي              كرمي وجوليا خطو         فارقباط

                                                        واحلل  الرائع الذي أقامه كرمي جع  الزواج يبدو قصة حب مجيلة 
   .                                                       جتمع الطرفني قكللت بالزواج والسعادة األبدية كما يف السينما"

                                                   مث ضحك وهو يشع  السيجار الكوبيتي الضخم بيتني إصيتبعيه   
   وى                    شفيفي العزيز كم هتيت          "حكمت يا   :          ماجدة بدالل             فاقتربت منه

                                                          السياسة ووسطها الذي ال ينتهي، ولكن ما أشعر به الييتوم هيتو   
                                                          السعادة، السعادة ففط، فلفد رأيت قلك السعادة يف عيين جولييتا  

           ً      ً                  ومل يكن زواجًا منسفًا كما قظن، كرمي حيب    ،             وهي قراقص كرمي
                                                        جوليا وكان هذا احلل  من أمج  حلظات الرومانسية ال  أهيتداها  

   ".  هلا    كرمي 
       "وهيت      :                           يفته بنظرة ال ختلو من التساؤل  شف    إىل         حدق حكمت 

  .                            أنت متأكدة أن جوليا حتب كرمي؟"
  .        "رقا..."   :                        عندها أجاب حامت بصوت شارد

ّ  حّدق         كلميتات      أن               ً   وهو يعلم جييتداً    ،              السماء الغائمة    إىل    حامت    
                                            قفرع يف أانيه حينها قاطعت ماجدة قساؤالت حيتامت          ال قزال      جوليا 
                               يها أنه قد أهنى حللهما الرائيتع           : "أال يكل                 بفوهلا بطريفة حاملة        الصامتة 
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             ". فأجابتيته                             نسى على منت اليخت وضوء الفمر                  ُ بلحظة رومانسية ال ُق
  .  !" ؟                كم هي مجيلة باري  "         متنهدة:

            "يبيتدو أن    :                     ً اقترب من شفيفته ممازحًا و       برقة،         ضحك حكمت 
         باحلياة".           يزال ينبض                شفيف  العاشفة ال      قلب

        ليتة:    قائ                   وغيتادرت الطاوليتة      ،                          فرمفته ماجدة بنظرة مؤنبيتة 
                                                     .. أما أنتم رجال السياسة فعالقتكم باحلب كعالقة الرييتاح       ً "طبعًا

                   وقرمي الصفيع فيتوق     ،                                    بشهر شباط، قثور لتنثر برودهتا يف األحناء
                قبفيتى الرييتاح      ،          يغادر شباط        وعندما   ،                    الثل، الذي يغلف األر 
      وميتىت     ؟                     فال قيتدرك ميتىت سيتتهب      ،                      قتأرجح رغم اوبان الثل،

  . "       ستنطلئ؟
   ،                 مث استدار حنو حيتامت    ،          غادر غاضبة     وهي ق       إليها         حدق حكمت 

                  ً                                      ب كرسيه أكثر متمتمًا: "دعنا اآلن من شباط ورييتاح ماجيتدة،      ّ وقّر
          فأنا بدأت    ،                                                    علينا أن ننسق جيدا للمرحلة الفادمة من محلتك االنتخابية

                                                            أعم  على قوسيع عملية التسويق للحملة بطريفة جتع  نسبة التصويت 
                     يف الوقت املناسب ليتذا                                         قنتف  لصاحلك، إن ارقباط كرمي وجوليا كان

  .            علينا أن..."
                                     : "ابن  ليست من ضمن إعالنيتات احلمليتة                 ً قاطعه حامت قائاًل

       حكمت".   يا
   ،       إهنا حدث   ،                         ً حامت مث قال: "هي ليست إعالنًا    إىل         حدق حكمت 

   ".            ً وحدث هام جدًا
                                            "إن زواج ابن  هو حق من حفوقها الشخصية، فإاا    :       قال حامت

             أما إاا رفضت    ،            سأمنحها إياه                 ً              قبلت أن يكون خربًا من ضمن احلملة
                        ً   عليك أن قلغي اللكرة متامًا". ف
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                                          وأخذ يسري ببطء حنو الشرفة واجلو يزداد برودة:    ،       هنض حكمت
                 قيتؤمن قصيتداقية                                               ً "أما زلت قعتفد أن احلياة قيزان واحد؟ ه  حفًا

  .       احلدث؟!"
             إهنيتا ابيتن      ً   ًا..             "إهنا ليست حدث         ً     حبدة نوعًا ما:              عندها قال حامت 

    ة".            وابن  الوحيد
   :                     بريق كاد خيترق صدر حامت       عينيه                     اقترب حكمت من حامت ويف 

           "أمتىن الك".
                      حكمت؟ ه  قعتفد أنين قد             "ه  جننت يا  :           حامت بعصبية       فسأله

                                     أضع ابن  كطعم سياسي لتحفيق مبتغاي!".
                           وهو يعلم أن حامت رغيتم كيت       ،                   جل  حكمت على الكرسي

      فليست    ؟         في مرساقه                أين سيفف ومىت سيل      ً متامًا            ً  ال يزال متيفنًا         شعاراقه 
                                  وليست ك  الشهور آب، حيث الشم  حتلق    ،               ك  الشطآن واحدة

                                                      ك  يوم يف السماء لتكشف مجيع احلفائق. ابتسم حكمت وهو ينلث 
                                           "أنت قعلم أنك اآلن يف معتيترك البفيتاء فييته       :                ً دخان سيجاره قائاًل

        لألقوى".
                   "ب  البفاء لألنفى".   :                 فأجابه حامت بشراسة
                           ي عصر؟ عصر اللالسلة؟ حنيتن يف      "يف أ   :              ابتسم حكمت قكر

        ال يزال        أفالطون                                    ه  قعتفد أن البفاء لألنفى، أقعتفد أن    .              األللية الثانية
                                      ملا ظهر مارك ؟ وملا كان هناك رأمسالييتة؟       ً حفًا               ً ؟ وإن كان حيًا   ً حيًا
                                                       صهري العزيز إن هنم البشر لذة كلما قذوقها الشيتخص ازدادت     يا

                      حلفة من نار، لذا عليك                                     رغبته يف االقتراب أكثر حىت وإن كانت يف
             دون احتراق".         االقتراب           أن قتفن فن 

             "وه  قعتفيتد    :            بصوت املتمرس       وسأله     حكمت     إىل        حدق حامت 
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                            املتشعبة، ألي  من املمكيتن أن           وأزقتها                        أنين حديث العهد بالسياسة 
                                                        قكون خربيت السياسية كافية للوزي؟ وعندها ستكون وجهة نظيتري  

        صائبة".
         "عنيتدها                   امليتاء أماميته:                   وهو يرقشف من كأس          قال حكمت 

                                                               سيجرفك التيار، فخريطة العامل باقت يف قغيري مستمر واللعبة السياسية 
                                                          مل قعد قفتصر على احلزب ورغباقه، فلي عصر العومليتة، علييتك أن   

                                       ختصخص ك  شيء حىت فكرك إن أردت أن قستمر".
                               هنض حامت متجهيتا لليتداخ  وقيتال                         مع ازدياد برودة اجلو، 

                                   نرى اخلارطيتة اجلدييتدة للعيتامل ميتن                     : "عندما أستمر س      ً مبتسمًا
    ي". يت     أعتاب

                                                كانت ماجدة جتل  وهي قفلب يف الصور اليت  اسيتتطاعت   
                                                        التفاطها بشك  سريع حلل  خطوبة ابنتها وقالت بصوت شارد دون 

                   "كيتم أنيتت مجيليتة       :                                    أن قدرك دخول شفيفها وزوجها إىل الصالة
       صغرييت".   يا

   ،       عزييتزيت           "كأمها يا   :                                 اقترب حامت وطبع قبلة على جبني زوجته
   ".              ً فأنت مجيلة دومًا

              وحكمت قبالتها    ،      جانبها   إىل                            ابتسمت ماجدة عندما جل  حامت 
   ،     ممتازة               ك  األمور كانت                         رائع ما فعله كرمي الليلة،    هو             مث قالت: "كم 

    متنني          احلاضرات              فجميع السيدات    ،                            ولفد رأيت الغرية يف عيون اجلميع
  .                                أن قكون بناهتن مكان جوليا حيث..."

                                       عها صوت جوليا املنهك من ورائهم وهي قكاد              "أبيتي..." قاط
                                                  بثياهبا املمزقة ووجهها الذي حلرت عليه الليليتة كيت                 ً قتهاوى أرضًا

             اكرى ال قنسى.
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      ً   حميتاوالً                    ً                          ً هنض حامت بسرعة حمتضنًا ابنته ال  بدأت قسفط أرضًا
                                                              محلها بثياهبا املمزقة واملبللة مث وضعها على األريكة اجللدييتة وقيتال   

  .      ابن ؟"                ... مااا حص  يا        : "جوليا     مرقعد     بصوت 
                     مث أخذت متسيتح وجههيتا      ،              ابنتها املنهارة                 اقتربت ماجدة من

             عليها: "ميتا                        ً بصوت يكاد يتمزق خوفًا         وسألتها   ،                   باملنادي  ال  أمامها
                                  وأين كرمي؟ ه  هو طري؟ ه  أنت طري؟ ما    ؟        مااا حص    ؟    ابن       بك يا

   ".                       الذي فع  بك هذا؟ أجيبيين
        من املاء                     ً ع  جوليا قشرب كوبًا    أن جي                   ً كان حكمت يفف حماواًل
                                ، حاويل أن قشربيتيتي بعيتض امليتاء                            ً مث قال: "دعوها قسترح قلياًل

        عزيزيت".   يا
                        عيين والدها باحثيتة عيتن       إىل                            اقترب حامت من ابنته ال  نظرت 

           أن قيتدرك                                          "مااا حدث؟!" مل قستطع جوليا حىت هذه اللحظة    :     إجابة
     هنيتض     .            "أشعر بالربد"   :                   عندها مهست بصوت مرجتف   ،        مااا حدث

         ابيتق     ،  "ال   :       وقاليتت            براحة يده       فأمسكت         يدفئها                حامت ليجلب هلا ما 
    ي". يت         جبانبيتي أب

          لها عليتى                    ّ مث احتضنها برقة وقّب   ،                       اقترب حامت من جوليا بصمت
          ال قفلفي".   ،           أنت معي اآلن   ،    ابن           "اهدئي يا   :      جبينها

       اليتذي     ،                                 مث ألفت برأسها بفوة فوق صدر والدها   ،         صمتت برهة
                               وأجهشت بالبكاء ومن بني النحييتب     ، ح                     كانت قسمع أنلاسه بوضو

    ي". يت  أب          لي  هو يا   ،  "ال   :           أردفت قائلة
                           هتدئة ابنته، بينميتا وقليتت             حاول حامت   ،              حتت وطأة ما حيدث
                                وحاول حكمت هتدئة شفيفته ال  سفطت    ،                  ماجدة ال قعي ما حدث

                                                       على الكرسي املفاب  بعد اهنيار جوليا التام يف أحضان أبيها.
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  ال    ،                          أبيتي، ال ميكن أن يكيتون هيتو    ا     معه ي        البفاء           "لن أستطيع 
                                                  كانت جوليا قردد هبستريية وصوت ميتزق أركيتان املنيتزل       .    ميكن"

      "هيت           يسيتأل:      وهو    ً  الهثًا                                 الساكن، عندها قرع اجلرس ودخ  كرمي 
                 عنيتدها اقتربيتت      ،                                      وصلت جوليا؟" فرآها يف أحضان والدها قبكي

  .    طري؟"     أنت       كرمي ه               "مااا حص  يا         وسألته:             ماجدة من كرمي 
  .                       التأكد أهنا ستص  إىل هنا"      أردت "  :    كرمي      أجاهبا 
  .                                  "وها قد قأكدت، ما الذي قلعله هنا؟"  :           جوليا بغضب     قالت 

                مث اسيتتدار حنيتو      .         "اهدئي.."   :                        اقترب حكمت من جوليا وقال
  .     كرمي؟"             "مااا حدث يا        وسأله:    كرمي 

            جوليا منهكة    أن       "يبدو    :                     وهو يلملم قميصه املمزق           هبدوء أجاب
         املوضيتوع                سأناقشيتها يف               بحر، ال قفلفوا                        بعد مشوارها الطوي  يف ال

  . "    ً الحفًا
                          يف داخلها يكاد حيطم جيتدران        يعتم                   هنضت جوليا والغضب 

             قدوس أعتيتاب     أن                        "أي جرأة قلك ال  دفعتك   :                   املنزل مث اقتربت منه
       منزيل".

    كيف           ه  جننت؟               "جوليا ما بك؟   :                     عندها هنضت ماجدة قائلة
  .                          قكلمني خطيبك هبذه الطريفة؟!"

                              حماولة انتشال نلسها من هاوييتة     ،         رخ بال وعي             كانت جوليا قص
                       يخرج اآلن وإال..." وقيتف   ل "   :                       سفطت كافة أحاسيسها فيها   ،     عميفة
                          ني قلوحيتة البحيتر وهتافيتت     ت    مبتل         ال قزاالن                  وكتلاه العريضتان    كرمي 

                                                        أمواجه فوق صدره نصف العاري بعد أن سيتفطت أزرار الفميتيص   
ً       األوىل وقال متجاهاًل جوليا           ا ألقصيترف                      "سيد حيتامت مل آت هنيت     :               

                                                   ولكن جوليا مل متنحين اللرصة الكافية لتصحيح املوقف، لفد    ،      بوقاحة
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                                                         جئت بسبب خويف الشديد عليها عندما ألفت بنلسها يف البحر ساحبة 
                  فأنا مل أكن أعي ما    ،                           ، وجئت ألقدم اعتذاري عما بدر      الشاطئ      باجتاه 
                                            لتوضيح املوقف. فما اقترفته خطأ ولي  بكارثة".          لفد أقيت   ،   حص 

                                  ، أنت ال متلك من الرجولة سوى مظهرها              ً ت لك اخرج حااًل   "قل
           ً        "اخيترج فيتورًا...           متحشرجة:         مث أردفت    .                كك  شيء يف حياقك"

              بلغت الشرطة". أ    وإال            ً اخرج فورًا
                                   بينما فغرت ماجدة فاهها مشيتدوهة، مث     ،               حدق اجلميع بذهول
                                    "ومب ستبلغني الشرطة؟ أنين اعتديت عليتى     :                  قسل  صوت كرمي ليفول

  .  ؟"              ً هي زوج  مستفباًل          خطيب  ال  
                                      ً          سفطت ماجدة فوق الكرسي، ووقف حكمت متسمرًا بينميتا  

                   عندها اقترب كرمي من    ،                                  ً كانت خلجات وجه حامت قكاد قنلجر غضبًا
   ،            كرمي بنظيترات     إىل    حيدق                           ً "سيد حا.." كان حامت واقلًا   :        ً حامت قائاًل

ٍ          عندما قاطعه بصوت خاٍل من املعامل   ،               شعر كرمي بلسعتها          "اخرج من    :                   
   ".  ً رًا      بي  فو

                                      حامت واجلميع، وقد كانت مالمح وجهيته قيتد       إىل        نظر كرمي 
                                                             قبعثرت من نظرة حامت احلارقة، حاول أن يتكلم إال أنه قراجع مث غادر 

                 واليتدها عنيتدما       إىل      جوليا       حدقت                            املكان دون أن ينطق ببنت شلة، 
                                 ً                       بدأت الصورة ختتلي أمامها لتسفط أرضًا وآخر ما مسعتيته صيتوت   

              "جوليا ابن ".   :     ينادي                      والدهتا الفادم من بعيد 
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 الفصل الخامس

 لن يكون  ال...

                     جانبها حماولة استيعاب    إىل                                صعدت ماجدة إىل غرفة جوليا لتبفى 
                                                      ما حدث، بينما كان ك  من حكمت وحامت يف الصالة الكيتبرية يف  

                 عندها قوجه حيتامت     .                                     األسل  جيلسان والصمت خييم بثف  على املكان
         السماعة.              ً اهلاقف ملتفطًا   حنو 

  .         ر قي ..."     "دكتو
        "ميتااا     :                  ً   وأغلق السماعة قيتائالً                        ً ركض حكمت باجتاهه مسرعًا

  .      قلع ؟"
   ،              طبيب العائليتة  ب    قص   أ "                        إليه بعينني ملؤمها الغضب:         حدق حامت 

  .                أال قرى حالتها؟!"   .                     عليه أن يأيت لريى جوليا
           ه  قعتفيتد                                        ً    قال حكمت: "ه  جننت! بالطبع لن خنرب أحدًا...

  مث    .                       الع على حالتيتها ففيتط؟"                                أن الطبيب سيكتلي بعالجها أو االط
ً                  أردف قائاًل وهو يشع  سيجارقه       ً                    "إن خربًا كهذا سيسفط محلتيتك     :        

              ً   االنتخابية فورًا".
                                        حكمت بوجه خال من التلاصي  حينما اقتيترب      إىل    حامت      نظر

ً       منه قائاًل بصوت    .           هنا ابن ..." إ               لدرجة الصفيع: "      هادئ       
                                       ً          قال حكمت: "وما الذي حدث؟ إنه خطيبها رمسيًا وما حدث 

                                              ً    بينما محلتك االنتخابية قعين الكثري، كرمي خطيبها وغيتدًا             ً  يعين شيئًا ال
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                                                       حينما يتزوجا سيصبح ك  ما حدث يف طي املاضي، عليك اليتتلكري  
              احلايل هو أنت".       الوضع                فاخلاسر الوحيد يف    ،       بعفالنية

     ! ه   ؟        "ه  جننت   :                   ً            عندها صرخ حامت منلجرًا يف وجه حكمت
   :                        قترب من حكمت بنظرة مهددة                              احلياة كلها لديك جمرد صلفة!" مث ا

  .       املزيلة"           االنتخابية      احلملة     قلك                   ، لن قكون ابن  مثن     ً جيدًا           ّ "استمع إيّل
                                                      كان حكمت يعلم أن املثاليات ال قيمة هلا يف املعترك السياسي، 

                                              كبري وحيتاج إىل خطوات ثابتة ومدروسة حىت ال يتعثيتر       مرقص     فهو 
             ي واجتميتاعي                                          اجلميع وقصبح رقصتهم األخرية، فحامت كرج  سياس

                         لذا ال جيب أن قكون العاطلة    ،                                 مرموق، حياقه وحياة عائلته على احملك
           هي الليص .

   :                                            "قوقف عن التلكري يف حلظة غضب" قال حكمت مث أكميت  
                          ولكن انظر حنو األفق أمامك".   ،                          علم أن النريان قشتع  يف صدرك أ "

           عن مشيتاعر                ميكنين التنازل   "ال    :                       ففد حامت رباطة جأشه وقال
                                                  ً و ابن  من أج  سراب السلطة الذي قلهث وراءه متعطشًا      أبويت حن

                                                    وال قرقوي، إن حلظة االرقواء من دموع صغرييت هيتي احلفيفيتة   
       احملضة".

     حكمت          "حامت...ً   ًا:                        صوت ماجدة من بعيد مفاطعُ    ُسمع       عندها 
                                             وهي قكم  خطواهتا على الدرج الطوي  لتفترب ميتن       قالت       حمق" مث 

              يدمر ك  شيء".      كهذا س         ً "إن خربًا   :              حامت وبصوت ثابت
       خرجييتة                                                  قال حامت يف وجه ماجدة بعصبية: "ما الذي قفولينه يا

  .          ه بباري ؟"                         ِ السوربون؟ ه  هذا ما قعلمِت
       تيتأمل؟   ي                    "ه  قظن أنك وحدك من    :                    أجابت ماجدة وهي قبكي

   ،                                                       ً     ه  قعتفد أنك وحدك من ميتلك العاطلة يف قلبه؟ إهنا ابيتن  أيضيتاً  
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       ، هيت        األخرى         حياهتا هي        وسيدمر    ،       ً                 ولكن خربًا كهذا سيهز اجملتمع
  .  ؟"             إن علمت باألمر                           الصحافة ستترك جوليا وشأهنا    أن      قعتفد 

   :                                                  عندها مزق صوت جوليا املكان وهي قسري حنو اجلميع قائليتة 
                                       "ال يهمين ما قد حيدث، فكرمي لن يكون زوجي".

              مث خيم الصيتمت     ،                         ً جوليا ال  كانت أكثر ثباقًا   إىل           حدق اجلميع 
                         الثفي  حىت كاد خينق اجلميع.

   

ّ  حّدق                    دخ  كيترمي بثيابيته          عندما                       ك  من عارف وثريا بذهول    
   :                                                        املبتلة وشعره املبعثر وقميصه املمزق فركضت ثريا حنوه بصوت فزع

  .    بين؟"             "مااا حدث يا
      شيء".    "ال   :                        جل  كرمي والغضب يكاد ميزقه

                هبذه احلالة؟ وأين       وأنت                                 عندها قال عارف: "مااا قعين بال شيء 
        جوليا".

               ية: "يف منزهلا".            أجاب كرمي بآل
                              بين مااا هناك؟ ه  قعرضتما حلادث                فلق: "أخربنا يا ب            سألته ثريا

  .                        ما؟ ه  قعط  اليخت بكما؟"
     "ال".   :   كرمي       أجاهبا
  .                          "ه  قعرضتما حملاولة اغتيال؟"   :    عارف      سأله      عندها 
         من هذا".   ء    ال شي "   :         كرمي بشرود   ه    أجاب

                  قدخ  املنزل هبيتذه    . ء    ال شي         ، ال شيء،  ء    ال شي "   :         صرخت ثريا
   :                                    مث اقتربت من كرمي وبنربة هتدييتد قائليتة     .      ال شيء"   :           احلالة وقفول

                     "عليك أن قنطق واآلن".
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                                  "قلت لكم ال شيء، لفد حص  خالف بيتيين     :           ً هنض كرمي قائاًل
                وبني جوليا ففط".

                    "وأي خالف هذا اليتذي     :                       "خالف" صرخت ثريا مث أكملت
  .                                               ميزق ثيابك وجيعلك قعود إىل املنزل هبذه احلالة الرثة!"

ِ  لِك          "كلى قلت    :            ً خ كرمي متأفلًا  صر       كلى". 
                                                عندها هنض عارف حنو كرمي اجلال  عليتى الكرسيتي وهيتو    

                                             ً   متهالك وبصوت بارد قال له: "ستخربنا قا حدث فورًا".
                                      "ك  ما حدث جمرد أمر طبيعي قد حيص  بني أي    :       صرخ كرمي

   ،                                               ولكن بالطبع اآلنسة جوليا حتوله إىل حدث مثري لالمشئزاز   ،     خطيبني
                                       عليها؟ وبك  وقاحة يف منزهلا هتيتددين أهنيتا               ً حدث اعتداًء         وقعترب ما 

               ستبلغ الشرطة".

             وبعد حلظة صمت    .                                كالم كرمي ش  حركة ك  من عارف وثريا
  .            صبت جوليا؟!"         ُ : "ه  اغُت         سأله عارف

        مجيتيعكم       م                      ِ    ووووو اغتصبت اعتديت، ِليت  أ "   :            ً صرخ كرمي قائاًل
       كهذه".                    ً قطلفون عليه أللاظًا

                     "ه  اغتصبت جوليا؟!".  :                         عندها كرر عارف سؤاله حبزم
                                                          سار كرمي حنو النافذة الكبرية املطلة على التراس واملطر بدأ يكسر 
               ً                                              معامل الزجاج متامًا كتلاصيله وأعماقه وقال بنربة شاردة ال ختلو ميتن  

                         غتصبها. كنت أبادهلا احلب". أ   "مل    :   األمل
   :                                                قال عارف وهو يفترب من كرمي والذهول ال يلارق صيتوقه 

  .    ً   "عنوًة!"
                   "هي من أجربقين عليتى              وقال بغضب:            رمي حنو والده         استدار ك

              "أيها الوقح".   :                 ً صلع عارف كرمي قائاًل   .    الك"
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     ميتن               ً مث خرج مسرعًا  ،     ً نارًا                               حدق كرمي إىل والده بعينني قتفدان
   ،                   بين أرجيتوك ال قيتذهب        عد يا         "كرمي...  :                         املنزل وقبعته ثريا منادية

       املطيتر                                              ولكن كان صوت عجالت السيارة املنزلفة بفوة فوق   .      انتظر"
                     صوهتا املكتوم بالعربات.     غطى
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 الفصل السادس

 الطرق املرصوفة

                                                     جوليا أمام مرآة احلمام واملياه قنساب بفوة من الصيتنبور        وقلت
        حيتدقت                         بصمت بال معامل أو قلاصي ،                 وحدقت إىل نلسها        امللتوح. 

                                                   دون أن حتاول فك بعض التساؤالت ال  قشيتابكت يف حناييتا      من 
                                    تني كليلة عاصلة يف قلب شباط، فالصيتمت                         عينيها اللتني كانتا مظلم

        حيتدقت                                                     كان املسيطر يف حناياها، يلسع صوهتا املكتوم بسياط الندم، 
                                              حماولة التخلص مما شرخ نلسها من قلاصي  واكرييتات     ،        بال مباالة

     بيتال          حيتدقت                                          قراكمت بكافة حلظاهتا يف قلب الك اليخت امليت، 
         وغسيتلت    ،  مر                                         معىن، بال هدف، مث مدت يدها ببطء حتت املاء املنه

                مث عيتادت قغسيت       ،                              وقناثرت املياه فوق شعرها املبعثر   ،          وجهها بفوة
                     رأسيتها بيتني ييتديها       ً                           جمددًا، قب  أن قتوقف فجأة وقسفط       وجهها 

                                        املرقكزقني على حافة مغسلة احلمام الرخامية.
   ،                              وجهها باملنشلة البيضاء املعلفيتة        وجللت   ،                 أغلفت صنبور املياه

          السيتتفبال     ،             رفع السيتتائر      حتاول            حنو النافذة        متجهة      احلمام         وغادرت
                        منسدلة ملنتصلها ما جعيت           إبفاءها      آثرت      أهنا   إال    ،              مش  اليوم اجلديد

                    . سارت حنيتو خزانيتة                    على خج  إىل غرفتها                 أشعة الشم  قتسل  
                     أبيض بياقيتة سيتوداء           ً وقميصًا             ً أسود كتانيًا                      ً مالبسها وقناولت بنطااًل

   ،        السيترير                                                     مينحها بعض الرمسية، وبينما كانت قضع ثياهبا على حافيتة 
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                                                             وقلت فجأة أمام اللوحة ال  أهداها إياها رميون، كانيتت معاملهيتا   
                             ً                            ختتلف وقعرجاهتا باقت أكثر احنسارًا، شعرت أن قلاصي  املنحوقيتة  

          فاقتربيتت     ،                                                 ً   اخلزفية املعلفة خمتللة فبعض احنناءاهتا كانت أكثر قعرجيتاً 
                  أصيتابعها فوقهيتا     ّ    ومّررت             ومحلتها برفق    ،                 وأنزلتها عن احلائط   ،    منها
   ،                                   جوليا أن قلاصيلها اللخارية متعرجيتة       الحظت   ،          للمرة األوىل  .   طء  بب

                                                           ومل قكن مشذبة وملساء ولكن اللون األسود الرباق فوقها استطاع أن 
                                                        خيلي قعرجاهتا، عندها أدركت ما كان يفصده رميون حني قال هليتا:  

   ".                          أقعلمني ما اسم هذه املنحوقة؟ "
        ملطر ال                                            أجابت جوليا مبتسمة وهي قرى باري  حتت قبالت ا

  .          "ما امسها؟"   :                   قسفط عاشفة لزواياها
                 "الطرق املرصوفة".  :           أجاهبا رميون

                    جانب النافذة وقالت:    إىل                               أدارت جوليا وجهها حنوه وهي قفف 
        إنسان".                    قوقعت أن يكون امسها:    ،         "يف الواقع

        زمن مضى        قشري إىل                                    اقترب رميون منها وخصالت شعره البيضاء 
          النافيتذة        عيترب                 مث قال وهو حيدق           عمره الستني    وسين               بتلاصي  خمتللة 

                                          عزيزيت... أقرين شوارع باري ، كثرية هي الطرق                   جبانبها: "انظري يا
                  ومنيتها ميتا هيتو             أسيتلل                                       فيها، فمنها ما هو قرابيتي ومنها ما هو 

              لإلنسان ومعامله                                        ً أما الطرق املرصوفة فهي أكثر الطرق قربًا   .     مرصوف
                     احلية أو حىت الزمنية".

  .            "مااا قفصد؟"         وسألته:                   نظرت جوليا إىل رميون 
                   يف وجهه، عرفت عندها        ً دافئًا                               ً أجاهبا رميون بابتسامة رمست حنانًا

                                             صديق والدها امللض  "الزمن بتفلباقه مييتر فيتوق            وال يزال    كان      م  ِ ِل
                                     أرواحنا بتعرجات عدة كالطرق املرصوفة".
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                                  أن قفلبات الزمن قنساب بيتني شيتفوق              ً رميون جيدًا         كان يعلم 
                          قسيتتفر رشيتلات السيتعادة             االلتفاء   ات                     الطرق الصغرية وعند حلظ

                                                      لسويعات بني اخلطوط مث قكم  مسريهتا بني باقي قلاصي  الطرييتق  
                                                                ممررة نشوة السعادة يف كافة حنايا قلاصيلنا البشرية. وأما ما هو مؤمل 
                                                            فريقطم بفوة فوق الفطع الصغرية املرصوفة ليتلتت إىل شظايا قستفر يف 

                            طريق، ال يترك األثر ب  ينخيتر                                 قلب الشفوق وبني احلزوز املهترئة لل
                                      مرت فوقه مياه املطر معلنة قدوم الشتاء.     كلما 

                    إهنا الطرق املرصوفة".      ً "فعاًل   :                       جوليا يدها فوق التعرجات      مررت
   ،                                     مكاهنا، وقوجهت حنو املرآة مرقدية ثياهبيتا    إىل              أعادت اللوحة 

                     مث خرجت ميتن غرفتيتها      ،          خللف برقابة    إىل ا                  بعد أن عفلت شعرها 
             صالة الكبرية.  ال    إىل       متوجهة 

                                                    كانت جوليا قنزل ططوات هادئة على الدرج الطوي  اليتذي  
                                    عندما مسعت األصوات املمتزجة يف األسيتل .     ،                يربط طابفي الليال

                  ، يستعدون بك  جهد         يف الصالة    مها ا                       كان والدها وحكمت ومساعد
                                                       وحزم للمواجهة ال  ستتم بني والدها ومنافسه من احلزب احلاكم 

                                      املدينة الرئيسي لإلعيتالن عيتن برنيتاجمهم                        أمام العامة يف مسرح
                                                         االنتخابيتي بتلاصيله كمحاولة خللق حالة من املفارنة بني الطرفني 
                                                      ً     لتسه  عملية التصويت على الشعب واللئة ال  ميثلوهنيتا وففيتاً  

                          للربنام، االنتخابيتي املطروح.
         ال قيتزال                       األصوات قزجيها املتشابك  و                  وصلت جوليا الصالة 

                                  ً    قاطعها صوت احملامي الذي دخ  مسيترعاً  مث   ،                قفرع أانيها بشدة
     ً                   مادًا ييتده ليصيتافحها:         اقترب   .                ه جوليا أنت هنا" آ "   :        وهو يفول

               "مربوك اخلطوبة".
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               ، بيت  خاطبيتت                         بصمت ومل قبادله السيتالم       إليه            حدقت جوليا
                       ً   عليكم مغادرة املنزل فورًا".                      مساعدي والدها قائلة: "

     ق                 "ال أنيتت... ابيت    :                                مث أشارت للمحامي الذي وقف أمامها
ً   قلياًل".     

                                    ليطلب من اجلميع املغيتادرة باسيتتثناء                  فأشار حامت حلكمت 
  .     احملامي

       وحيتدق                                              جلست جوليا ووالدها برففة احمليتامي يف املكتيتب،   
                                                وهو يشع  سيجارقه الثالثة عنيتدما بيتدأت جولييتا                حكمت إليهم

   ان          ً    عليها قصيترًا           االعتداء                              "أستاا عزت ه  حيق لللتاة ال  مت    :      بالكالم
  .                    حىت وإن زالت األدلة؟!"    اين         ً     قوجه اهتامًا للج

             عيتن النطيتق                      ً لدرجة جعلته عاجزًا                      ً كان احملامي عزت مشدوهًا
  .    ً                         "علوًا... مااا قفصدين باألدلة؟"   :             ً مث قال متلعثمًا   ،      للحظات

                   بعصبية ملرطة. نظرت                                   ً كان حكمت يذرع الغرفة جيئة واهابًا
                ً        وجهه قتساقط واحدًا قليتو              أخذت أقنعة          خاهلا الذي     إىل          جوليا حبدة 

                                                  أمامها، وشعرت أن مالحمه باقت حتترق باحلملة والتصيتويت        اآلخر
                                                          والسعي لتحفيق النجاح واللوز، مث قالت للمحامي عزت "أقصد أنه 

          الشيتاطئ                                                بعد حادثة االعتداء رميت نلسي يف البحر ووصيتلت إىل  
        سباحة".

                                                  كادت الصدمة قش  عزت لدرجة أن خلجات وجهه املتيتوقرة  
                             قائلة: "أعلم أن قلزي يف البحر               مث أردفت جوليا    ،              قوقلت عن احلراك

   ".           على االعتداء             أي دلي  مادي        يلفدين
ّ  حّدق                                   جوليا بصمت مزق صدره الذي قيتواقرت      إىل    عزت    

                                                         أنلاسه بشك  ملحوظ ما جعله يطلب كأسا من املاء مث قال بعد أن 
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                  ً                                         جع  صوقه أكثر ثباقًا وبدأ يشرح بنربة املتمرس: "بالطبع قستطيعني 
                                    ة فذلك دور التحفيق يف إثبات احلادثيتة                         اللجوء للفضاء، أما األدل

                                                وما حدث من قلاصي ، رقا هناك بعض األدلة ال  متحوها    ا      وقبعاهت
                                                         املياه ولكن هناك قلاصي  ال ميكن أن متحى إال بعيتد فتيترة ميتن    

        الزمن".
     قاطع    .             "وال حىت الزمن"   :                            شردت جوليا جبملته األخرية ومتتمت

          يلضيت  أن       عادة  "   :                                    صوت عزت الذي بدأ يسهب يف شرح التلاصي 
                                  وجود أي آثار اعتيتداء أو مفاوميتة        يؤكد                        يتوفر قفرير طبيب شرعي

                  ويعترب أحد األساليب    ،                                         وهذا التفرير ميتلك خاصية األدلة يف هذه احلالة
   ".       االعتداء                                 ال  يستخدمها الفانون لتوثيق حالة 

                  : "وما نتيجة احلكم                                   عندها قالت جوليا وهي حتدق إىل الالشيء
               حالة االعتداء".                إاا مت التأكد من 

                بعيتد أن أطليتأ      ،               ً   حكمت ينلجر غضيتباً        ، كاد            يف قلك األثناء
      ً   شيتزراً         إلييته                                             سيجارقه بفوة يف املنلضة املوضوعة أمام عزت وحدق 

        عليك أن      أخ                                   قب  أن قكم  حوارك الفانوين مع ابنة    ،    "عزت   :    ً قائاًل
                                                       قعلم أنك املسؤول الوحيد عن ك  كلمة قسمع بني هذه اجليتدران  

ً           وح حبركة هتديد أمام عزت قائاًل بصوت بارد   مث ل   .       األربعة"     إاا    ،    "لذا  :                          
                                                          قسرب الكالم خارج حدود هذه اجلدران فبلغتك الفانونية قعترب أنت 

             املتهم األول".
              ، كيتثرية هيتي            قلتهم حامت                     الغضب والفلق واللوم           كانت نريان

     فبات    ،                                                    املشاعر املبعثرة يف نلسه وال  كانت قتناوشه بني احلني واآلخر
                                   ابنته من اختاا الفرار اليتذي قيتراه        منع               لغائب، مل يستطع         كاحلاضر ا

     ً                                                      مناسبًا والذي كان يف أعماقه يشعر أهنا اخلطوة األفض ، مل يستطع أن 
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                                                        خيضع لضغوطات احلملة وبروباغندا األحداث اليت  قليتر  علييته    
                                                         الصمت، كان النزاع يف داخله أقوى من حتمله لوجه جوليا املمزوج 

      باألمل.
                    "احلكم الفيتانوين إاا     :               ً ره املتالطمة قائاًل                 قاطع صوت عزت أفكا

             ، أما يف حالة        للمعتدي                       ، السجن ملدة مثاين سنوات       االعتداء          ثبتت جرمية 
                                          بالزواج من املعتدي قسيتفط الفضيتية ويغليتق                        مواففة املعتدى عليها 

   ".     مللها
                  "إان ستتزوج جوليا    :                                  دخلت ماجدة املكتب وأغلفت بابه قائلة

                     ولن يكون هناك قضية".   ،   كرمي
ِ       "لسِت ميتن     :                                      ضت جوليا بعصبية عن األريكة اجللدية قائلة هن    

                "عزت دعنا نتوجه   :             حنو عزت قائلة           . مث التلتت          ً       يتخذ قرارًا كهذا"
          ال قيتزال                         فجميع عالميتات املفاوميتة      ،                    إىل الطبيب الشرعي اآلن

         موجودة".
                          ً   وبدت معامل وجهه أق  قيتوقراً    ،                    وقف حكمت جبانب شفيفته
                             جوليا، ما الذي ستحصدينه ميتن     يا                              وقال: "ما الذي قسعني إىل إثباقه 

              وراء ك  هذا".
        "أحصيتد     :                              خاهلا ونظرة االمشئزاز قعلو عينيها          جوليا إىل     حدقت 

              دعى الكرامة".     ً              ً        ُ مصطلحًا رقا كان جديدًا عليك ُي
                                                           عندها هنرهتا ماجدة قائلة: "قب  أن قتعلميتي الكراميتة قعلميتي    

   ".       االحترام
  :       ا مسعته                                          ففال حكمت بصوت أصبح يثري جوليا باالمشئزاز كلم

                                                              "وما هو ملهوم الكرامة إاا اقترن باللضائح ال  ستتناوهلا الصيتحف  
  .                          بنوعيها النظيلة والصلراء؟"
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                                  جوليا وقال لعزت: "عزت أنيتت لسيتت       إىل              عندها نظر حامت 
   ،                        وجوليا أمانة بيتني ييتديك     ،                                 حمامي هذه العائلة فحسب ب  فرد منها

                  وأعد هلا كرامتها".   ،                 فافع  ما هو مناسب
                     وأجهشت بالبكاء وقالت    ،                 على الكرسي جبانبها           سفطت ماجدة 
         جوليا" مث    يا       ً غاليًا                      "سيكون مثن هذه الكرامة    :                     من بني الدموع املتناثرة
                       "استمعي إيل، فأنا أمك".   :               قالت بصوت مرقعش
               "عزت هيا بنا".   :     وقالت     جبمود        والدهتا     إىل           نظرت جوليا 

   ،                                               سارت مع عزت وقوجهت حنو البيتاب، اسيتتدارت فجيتأة   
   إال    ،                           غادرت، حاول حكمت اللحاق هبما  مث           يين والدها  ع    إىل      ونظرت 

                                         أن يد حامت الغاضبة كانت أقوى منه فأوقلته.
   

                                                     مح  عارف مساعة اهليتاقف بتيتردد مث أعادهيتا، مث قناوهليتا     
                                      إال أنه أعادها مرة أخرى. كيتان عيتارف      ،      االقصال      ً حماواًل      ً جمددًا

    اع                                                  حىت هذه اللحظة ال ميتلك الفدرة على االقصال حبيتامت ومسيت  
                ومااا ميكن له أن    ؟                         على جوليا، مااا عساه يفول          لالطمئنان     صوقه 

                             ُ                        خيرب حامت؟ كان املوقف أكرب من أن ُيناقش أو حىت يتم التحيتدث  
     فيه.

      حيميت             ال ييتزال                                        قاطع صوت ثريا البارد أفكار عارف اليتذي  
                                         نائم يف غرفته، لفد عاد قب  بيتزوغ اللجيتر        كرمي "  :              ً السماعة شاردًا

        بفلي ".
       سأهلا:  مث    ،                    وكأنه مل يسمع ما قالت   ،      ف بصمت   عار       إليها    حدق 
  .               بالسيدة ماجدة؟"           ِ "ه  اقصلِت
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                                                ً    جلست ثريا ال  كان التعب واإلرهاق نتيجة السهر واضيتحًا  
ِ  ّ م  ُقِصّر ِ لِ          م  أقص ؟   ِ "وِل   :   ً           متامًا على وجهها                        على أن حتيتول األميتر إىل        ُ 

       ً                                              وختلق جوًا من التوقر بني العائلتني، جوليا هي خطيبة كيترمي     ،    موقف
                                                   شكلة إاا حص  بينهما أي قواص  من أي نوع بعيتد حليت          فما امل

  .                            وستصبح زوجته فما اللرق إان؟"   ،                    خطوبتهما، إهنا خطيبته
  .    ً                 "أحفًا ال قعرفني اللرق؟"   :                       اقترب عارف من ثريا وقال
                              وأخذت قرقب الوسائد فوق األريكة    ،                     أشاحت ثريا بنظرها عنه

    ا:      وسيتأهل                     وأدار وجههيتا حنيتوه      ،                  فأمسك عارف بذراعها   ،       الطويلة
  .      ثريا؟"                 ال قعرفني اللرق يا               ً "أجيبيين، أحفًا
                  "وإن عرفنا اللرق،    :                         وهي قسفط فوق األريكة منهكة        أجابته

      أنيته                        ً عارف، وكرمي يعلم جيدًا                              ما اللائدة؟ لفد حدث ما حدث يا
       وال جنع     ،            علينا أن هندأ   ،   لذا   .                  ً         أخطأ فكان هذا واضحًا من كالمه

              العائلتني ولي   ب      الضرر       يلحق          ألن املوضوع    ،             ً     األمر يأخذ حيزًا أكرب
                                                         جوليا ففط، أنا متأكدة أن حامت وزوجته لن يفدما على أي خطوة 

                                                  فالوضع الراهن ال يسمح بذلك سواء على الصعيد السياسي    ،     جمنونة
                         وجه عارف الذي جل  والفلق               نظرت حبنان إىل   .            أو االجتماعي"

                                                      يرقسم على وجهه وجمموعة من املشاعر غري واضيتحة املعيتامل، مث   
             عزيزي، سيكون            "ال قفلق يا   :     وقالت         راحتيها   بني          احة يده ر     غمرت 

                 حىت يبيت األمر كله         االثنان                               ك  شيء على ما يرام، ما إن يصحو 
             يف طي املاضي".

                                                       رن اهلاقف النفال للسيد عارف الذي قناوله من جيبه ليسيتمع  
                "سيد عارف كييتف    :                                   ً صوت احملامي عزت على الطرف الثاين قائاًل

                                  احملامي الرمسي لعائلة السيد حيتامت أن      ل   بص     بلغك     أن أ           ّ حالك؟ علّي
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         إىل احملكمة   ً  غدًا       جوليا         وستتجه          االعتداء،                          التفرير الشرعي أثبت حادثة 
                     ً                                        لرفع الفضية، لذا حلاظًا على الود الذي جيمع بني العائلتني وبسيتبب  

     ميتن     ،  ّ                 ً         فّضلنا أن نبلغك شخصيًا بيتاألمر    ،                        املكانة االجتماعية لكليكما
        فضائي".  ال         التبليغ              دون اللجوء إىل 

                                                وجه عارف يتشح بالسواد حينما سفط على الكرسيتي ومل       بدأ
                 ثريا ال  شعرت أن     إىل                     ً                 ً  ينطق بكلمة واحدة مغلفًا مساعة اهلاقف وحمدقًا 

   :                        ً                           وجه عارف بات كمن رأى شبحًا أمامه وقال بصيتوت متفطيتع  
  .                     "جوليا جلأت للفضاء..."
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 الفصل السابع

 الستار املسدول 

   إال                            دما حاول التحرك يف سيتريره   عن               بالثف  يف رأسه،          شعر كرمي
                                    ً  صاب بالغثيان فنهض من سريره ببطء متجهًا                     ُ أن الصداع كاد جيعله ُي

                                                         حنو احلمام، غس  وجهه عدة مرات عله يلفد الك الشعور املسيتيطر  
               ففرر أخذ محيتام     ،                                ً إال أن غس  وجهه باملاء مل يكن كافيًا   ،           عليه بالثف 

                يطر عليه، وميتا                                             بارد يساعده على التخلص من التعب الذي كان يس
                                          حىت بدأت املياه قندفع بفوة لتصطدم حبافة احلو     ،              كاد يلتح الدوش

                                          فانتلض وشعر أنه كمن استعاد ااكرقه فجيتأة،     ،               السرياميكي األبيض
ٍ        ٍ لتتواىل األحداث يف رأسه بشك  سريٍع ومتتاٍل                   اليخيتت، جولييتا،      :                             

                            لفد أمضى الليلة كاملة وهيتو    .                          ، وعجالت السيارة وهي قنطلق      والداه
       وينساب    ،                                          يف الشوارع ال  قرمتي حتت عجالت سيارقه املسرعة   يسري

               ً                                           املطر فوقها ممتزجًا بصوت الرعد، كان جيوب الشوارع الساكنة ميتن  
                       يفضون لياليهم املاجنيتة      وا                                    مجيع روادها إال بعض الساهرين الذين كان

          االقيتزان                                                  يف إحدى احلانات وحياولون العودة إىل منازهلم حبالة ميتن  
        املصطنع.
                                                مي السيارة إىل الالمكان والتساؤالت قفرع رأسه، جوليا   كر     قاد

                                                           وهتديدها باإلبالغ عن احلادثة، ووالده والصلعة ال  قلفاها بسيتبب  
          ً  ُ                                                جوليا؛ أحفًا ُيصلع من أج  جوليا؟ وبينما كانت األفكار قتيتواىل يف  
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                                                         اهنه، وجد نلسه يفف أمام اليخت حيث كان احتلاهلميتا الصيتغري   
                                    أنه مل يستطع، كانت قدماه املتسمرقان ال                       هناك، حاول االقتراب إال 
ً           حدق طوياًل إىل اليخت،                          قساعدانه على التفدم أكثر.              مث جل  عليتى           

                               استجماع ما حدث، وفجأة هنض وقوجه       ً حماواًل   ،      قبالته        الشاطئ     حافة 
  ،             احملرك بسيترعة     ّ  وشّغ    ،                    وصعد إىل قمرة الفيادة   ،    ً          مسرعًا حنو اليخت

                  متالطمة والعاصيتلة       مواج                                     وبدأ يفود اليخت بسرعة جمنونة. كانت األ
                                    كرمي سوى يف الالشيء، عفله أجوف من كيت         يلكر    ، مل          إىل اشتداد

         بعيتد أن          امليتتني      جوليا        وعينا                             عدا رنة صلعة والده فوق وجهه،    ،   شيء
                                قوقف فجأة وصوت الرعد ميزق أنلاسه    .                     استيفظت على ظهر اليخت

  ق                               بعد أن غادر قمرة الفيادة، حيتد    ،                     ، اقترب من حافة اليخت      الالهثة
                                                          البحر الثائر أمامه، مل يكن يعلم كم مضى عليه من الوقت وهيتو      إىل

                                            الصلحة املتكسرة للبحر اهلائ، حىت بدأ خيط السحر     إىل       ً  يفف حمدقًا 
                                                              يسرق اللي  معلنا اقتراب اللجر، فاجته إىل الداخ  وأعيتاد قشيتغي    

   ً  متامًا                           قاد كرمي اليخت شارد الذهن               ناحية الشاطئ.   به      عاد  مث    ،     اليخت
        باجتيتاه                           ً حىت قوقف فجأة، نزل مسرعًا        الشاطئ             بدأ يفترب من        وما أن 

               ً وقناول جالونًا   ،                                           املخزن الصغري املوجود يف الطابق السللي من اليخت
       ً      ً                                                   بالستيكيًا مملوءًا بالوقود، مث صعد باجتاه الطابق العلوي وبيتدأ بنثيتر   

        وأشيتع      ،                     انتهى حىت قناول قداحته   أن      وما   ،                     الوقود يف أرجاء الفارب
                      حتيط بكرمي من ك  جانيتب                           خت، كانت النريان وألسنتها            النار يف الي

                                             ً                وقب  أن قشتد، قلز إىل املياه وبدأ بالسباحة مسرعًا، وما أن وصيت   
                  الذي بدأ يهدأ بعد                                        الشاطيء حىت مزق صوت االنلجار سكون البحر

                      اليخت احملترق الذي كانت     إىل                                العاصلة ال  ضربته بشدة، نظر كرمي 
    فيه           بنهم، حدق                        عطش الذي حياول االرقواء                        النريان قلتهمه بشدة، كاملت
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                     ً حىت غادر املكان مسرعًا          باالقتراب                       وما أن بدأ خلر السواح        ً مطواًل
                  بسيارقه حنو املنزل.

  مث           إليهيتا،         حدق كرمي       حينما    ،        افة احلو  حب            املياه قصطدم      كانت 
                            وغس  وجهه سريعا، أخذ ينظيتر     ،               وقوجه حنو املغسلة               أغلق الصنبور،

                                     اهلاالت السوداء حتيتت عينييته، واملالميتح              فوجد بعض   ،     املرآة    إىل
     بيتني                   وميترر أصيتابعه             مرة أخرى،                          املمزوجة بالربود، غس  وجهه

        الليتون     ي                            بنطاله اجلينز وقميصه الكتاين ا        مث قناول            خصالت شعره، 
                     درجات الفصر الضيتخمة     حنو        ً مسرعًا               ولبسهما ليخرج             البين اللاقح، 

         "جولييتا  ً   اًل:            خياطبه قيتائ                                      حينما قسل  إىل أانيه صوت والده املصدوم 
   ".         إىل الفضاء    جلأت 

                                     أقوى من الكالم عندها اقترب كرمي بصيتوت        كانت           شهفة ثريا
  .                  "مااا فعلت جوليا؟"   :    بارد

                                        وجه كرمي والغضب يكاد يلتهم عينيه "ميتااا      إىل         حدق عارف 
  .                قعتفد أهنا فعلت؟"

                                    وبدأ برفع الستائر حىت بيتدأت الشيتم       ،                  أجابه كرمي باستهتار
                                     "وما الذي ميكنها أن قلعليته إاا جليتأت      :                     قتسل  بفوة داخ  املكان

  .        للفضاء؟"
                                    ً          كاد استهتار كرمي ميزق عارف حني هنض متوجهيتًا حنيتوه   

          ُ               "ميكنها أن ُقسفط مسعة عائلة   :                            ً بغضب وأمسك بذراعه بفوة قائاًل
                                                         التلواين ال  مت قشييدها عرب السنني الطويلة بلحظة طيش واحيتدة  

                كنها أن قسيتجنك   مي و "   ،             لو من التهديد خت  ال       بنربة       مث أردف    .    منك"
                 وأصرت على اللجوء    ،                                     لثماين أعوام إن مل قوافق على الزواج منك

   ".         إىل الفضاء
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ً            والده وفتح باب التراس بفوة قائاًل وهو يفيتف      إىل        حدق كرمي                                
                                                        على أعتاب الباب الزجاجي الضخم وهالة من أشعة الشم  أحاطت 

                          "نعم قستطيع أن قلع  كيت                                 فأبرزت اإلهناك البادي على مالحمه:   به 
ً   هذا، ولكن عليها أن قثبت أنين اجلاين أواًل".                                     

                              ً       وقناول مليتاقيح السيتيارة مسيتتعداً      ،                    سار كرمي باجتاه والديه
                  "كان عليك أن قفرأ    :                                 وقب  أن يص  عتبة املنزل قال لوالده   ،      للخروج

           مث انطلق حنو    .                       والدي قب  التلكري جبوليا"                        الصحف اليومية كعادقك يا
      ملنزل. ا              معلنة مغادرقه        اإلسللت      فوق                         سيارقه ال  خبا صوت عجالهتا 
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 الفصل الثامن

 عاصفة من نيران

                                              كانت جوليا قترج  من السيارة سفط وشاحها اليتذي        بينما 
                                                       غطت به عنفها حماولة إخلاء بعض العالمات ال  كانيتت قظهيتر   

                                وقبعها عزت اليتذي بيتدأ بكافيتة       ،                         عليها، مث سارت باجتاه املنزل
                         لفضيتية، فحميت  حفيبتيته                                     اإلجراءات الالزمة لتعزيز موقلها يف ا

      وقالت    ،                                   وقبع خطوات جوليا ال  استدارت للحظات   ،           الدبلوماسية
  مث    ،                   أومأ عزت برأسه بنعم   .                         "ه  حتم  نسخة من التفرير؟"   :     شاردة

     مكتب    يف               مجيع من قركاهم                  ودخال الصالة ليجدا    ،              قوجها حنو الليال
        والدها.

              مث هنيتض حكميتت      ،          وقبعها عزت   ،                    فتحت جوليا باب املكتب
              "مااا فعلتما؟    :                من بني شلتيه بغضب      ً        نافثًا الدخان          صوت متوقر       وقال ب

  .                   ه  علم أحد قا حدث؟"
                                    جانب والدها الذي كيتان رأسيته بيتني       إىل            جلست جوليا 

                                 أبيتي، إنه الدلي  على ما اقترفيته                    "ها هو التفرير يا   :          يديه وقالت
      كرمي".

          ً             ووضيتعه جانبيتًا دون أن      ،              وقناول التفرير   ،     ابنته    إىل        نظر حامت 
      ً   دوميتاً  "   :                                  ً     ندها اقترب حكمت من جوليا وصيترخ موطيتاً          يلتحه، ع

                    مث قنيتاول الصيتحيلة      .                                    قعتفدين أنك قفدمني على اخلطوة الصحيحة"
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                                              "انظري، اقرأي اخلرب هنا، أظننت أن عائلة التلواين    :          أمامه وقال       املرمية 
                                                    ستتركك قضعني امسهم ومسعتهم على احملك، إن ك  ما قمت به هو 

         قاطعتيته     .                    لدك االنتخابية ففيتط"                           جمرد قصرف طائش سيدمر محلة وا
      إحدى             إىل مىت ستعتربين          "كلى...                                ً جوليا بعد أن رمت الصحيلة جانبًا

                                    وسائلك التروجيية للحملة االنتخابية؟".
  مث    .  ي" يت                    "قصرفاقك قيتثري غضبيت     :                      عندها هنضت والدهتا وقالت

                    "اقرأي اخلرب" كان حامت   :                                      فتحت كلها وناولتها الصحيلة بفوة وقالت
             ً        ً             وعزت جل  صامتًا احتراميتًا حلساسيتية      ،      اللراغ    إىل    ً      جالسًا حيدق 

       املوقف.
                 وبدأت بفراءة اخلرب    ،                                 جلست جوليا ممسكة بالصحيلة باستهتار

                                              عندها بدأت قتبدل مالحمها إىل خوف وغضب يف آن واحد.
                       "احتراق اليخت الذي كان    :                          أمسك عزت بالصحيلة وقرأ اخلرب

            التليتواين يف                                                  حيتل  به ك  من اآلنسة جوليا الريزوين والسيد كيترمي 
ٍ                                               حادٍث غامض دون قكشف األسباب وراء احلريق حىت هذه اللحظة    ،   

                   ً   ويبفى التحفيق جاريًا".
                 مزق روحهيتا ميتن                         ولكن جوليا قالت بغضب   ،       صمت عزت

                       ال ميكن له أن يلع  الك".           "اجلبان...   :      الداخ 
                                 "بلى يستطيع، إهنا عائلة التلواين".   :        قال حكمت

     حبزم.       جوليا     قالت    .                   "ال أرغب بسماع رأيك"
                         "قكلمي باحترام مع خالك".   :                هنرت ماجدة ابنتها

         وأشيتاحت     .                             "إن االحترام ملن جييد االحتيترام"    :              فأجابتها جوليا
                 قفرييتر الطبييتب                             مث محلت املغلف الذي حيتوي على    ،           بوجهها عنها

             عندها قاطعها    .                                   "يثبت التفرير حالة االعتداء بالكام "   :     وقالت        الشرعي
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   :           ً     مث أكميت  قيتائالً     .       اجليتاين"                              صوت عزت "لكنه ال يثبت من هيتو  
                                                       "فسفوطك يف البحر جع  التحلي  غري كاف لتوضيح هوية اجليتاين،  

         قبيت  أن                                                        ً التفرير يثبت وجود اعتداء بالكام  و..." قردد عزت طوياًل
                                  عتذر عن الللظ" مث حاول إكمال احلديث  أ              ً           يكم  "وففدانًا للعذرية..

            رى بالنافذة                                    جوليا بوجهها عن اجلميع حماولة أن قتدا       أشاحت       بعد أن 
                                                          أمامها بينما بدأت قسمات وجه حامت باالرجتيتاف وقيتال: "وبعيتد    

       دلييت                                                      احتراق اليخت، مجيع األدلة أصبحت ملفودة ب  مل يعد هناك 
   ".                       ً ما جيع  موقف جوليا ضعيلًا    وهو 

         "وما احل     :                                 حامت وللمرة األوىل بعد النفاش الطوي      سأل      عندها 
       عزت؟".       اآلن يا

             ، فجولييتا مل      ً شيئًا           فرير ال يعين              "ال مشكلة، الت   :         أجاب حكمت
                                                            قفم بأي خطوة غري التفرير، سننهي البلبلة اليت  حصيتلت بيتإعالن    

         الزفاف".
   .         سيد حكمت"              هناك مشكلة يا   ،         "يف الواقع  :                عندها قاطعه عزت

      وأخرج    ،       الطاولة                 الدبلوماسية على                          مث هنض عن كرسيه ووضع حفيبته 
               ائية قتهم هبيتا                         "لفد رفعت جوليا دعوى قض   :                    ً منها ورقة وأكم  قائاًل

        عليها".          باالعتداء    كرمي 
                 ففد قسمرت قيتدما                                      كان وقع امللاجأة على اجلميع كالصاعفة، 

                        وسفطت السيجارة ال  حياول    ،         على احلراك               ً وما عاد قادرًا       حكمت،
                                                ، أما حامت فامتزج وجهه قجموعة من األحاسي  املبعثرة            ً إشعاهلا أرضًا

                    ما بني اللرح والفلق!
        "ولكيتن     :                         ً نافذة حينما أكم  عزت قائاًل                     بفيت جوليا قنظر من ال
                       ً         وكرمي سيتم الفبض عليه غدًا مباشرة    ،   اآلن                       ً أصبح موقف جوليا ضعيلًا
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   ،                            وسيبفى يف السجن قيد التحفييتق    ،                           بعد حصوله على التبليغ الرمسي
                                            حىت يتم البحث بالفضية، ولكن األدلة غري كافية".

  .               "أنا الدلي ..."   :                            قالت جوليا بصوت شارد وهي حتدق
        جوليا".          ال يكلي يا          ً "قانونيًا   :               ً ب عزت منها قائاًل    اقتر

      ً                              نا مجيعًا شهود على ما قاله كرمي ليليتة   ن    "ولك   :               ً ففال حامت مفاطعًا
  .  ؟"                      ً اخلطوبة، ألي  هذا كافيًا
  .                               : "مااا.. ه  اعترف كرمي أمامكم؟"               ً ففال عزت مندهشًا
  .                 قال حامت: "نعم..."

    ،         "بيتالطبع   :                            وبدأت احلماسة قعود إىل صيتوقه    ،        أجاب عزت
                                    ولكنه قد يدعم عيتن طرييتق التفرييتر       ،                     ً هنا دلي  لرقا لي  قويًا إ

    ي". يت    الطب
               الفضية لصاحلي".        ال قزال     "إان    :                    فاستدارت جوليا قائلة

  ال      ألنه             بعض الثغرات،      فيها      ولكن    ،    ً    "نوعًا ما   :              ً أجاهبا عزت قائاًل
ً              مث أردف قائاًل وهيتو يسيتري      .                             شهود على احلادثة سوى أنت وكرمي"           

                                   من خشب البلوط "ويف حالة صدور احلكيتم                     باجتاه املكتب املصنوع 
             أما يف حاليتة     ،                                      لصاحلك سيسجن كرمي ملدة ال قف  عن مثاين سنوات

  .                     صدور احلكم لصاحله سيت.."
                "ستسفطني عائليتة     :                                قال حكمت بسخرية وهو يشع  سيجارقه

          الريزوين".
ً           هنض حامت قائاًل بصوت ثابت                  أعلن أنين سيتأعفد           "حكمت...    :          

                 فأنا سأهني األمر".   ً ًا   هام             ً       ً يف الغد مؤمترًا صحليًا
  .                                            قال حكمت حلامت والفلق يشوب صوقه: "مااا ستلع ؟"

                عفد املؤمتر ففط". ا                        هنض حامت وقال بصوت حازم: "
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             االنتخابييتة              رئي  احلمليتة        بصل        : "حامت                 ً ففال حكمت مناقشًا
                                 اخلاصة بك جيب أن أعلم فحوى املؤمتر".

        كافيتة        عيتن                     ً     ً               قال حامت: "سيكون ميتؤمترًا عاميتًا لإلجابيتة    
       سئلة".  األ

         املليتاجئ                 فك طالسم طلبيته            ً حامت حماواًل    إىل         حدق حكمت 
                                                ً       "لكن..." أشار حامت حلكمت بيده أن املوضوع بيتات منتيتهيًا،   
                               ُ                      وما كاد ينهي حديثه مع حكمت حىت ُفتح باب املكتب بوسيتاطة  
                                                      اخلادم الذي مسح لكرمي والسيد عارف بالدخول مث أغلق البيتاب  

       وراءه.
                        بنظرة ال ختلو من التحيتدي     ه   إلي                          وما أن رأقه جوليا حىت حدقت 

  .        "قلضال.."   :                    ُ    ً       واالمشئزاز، مث هنض حكمت ُمرحبًا مث قال
                                                    جل  اجلميع يف الغرفة واألجواء مشحونة بالتوقر الذي سيطر 
                                                        على املكان حىت ماجدة اكتشيتلت أهنيتا ال قسيتتطيع أن قغليتر     

                       كرمي، فال يكاد يصيتدق أي      إىل                         لكرمي فعلته، وكان عزت حيدق 
         ً    يتلجر غيظيتًا               كاد وجه حامت              إىل هنا، بينما                     جرأة قلك ال  قادقه

        حني قال:
  .                "مااا قلع  هنا؟"

                 : "أحاول إنفيتاا     ً          ساقًا فوق أخرى                       أجابه كرمي بربود وهو يضع 
          سيد حامت".                                   مستفبلك السياسي واالجتماعي واملهين يا

         "حيتامت ال     :        ً                    ولده مشريًا له أن يصمت مث قيتال     إىل         نظر عارف 
                                وليا ابنتنا يف النهاية وما حدث ال                               داعي أن جنع  األمور قتلاقم، إن ج

   ".            ً يعين لنا شيئًا
  .            "مااا قعين؟!"   :                 حدقت جوليا مصدومة
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                                                 أجاهبا عارف وهو يرقشف كوب العصري الذي وضعه اخليتادم  
                                           "أعين أن كرمي حيبك وال يهمه األمر" مث أكم  كيترمي     :           أمامه وغادر
ً      قائاًل بعبث                                  "وال يهمه حىت أن يعرف من هو اجلاين".   :   

                                 كرمي على رؤوس اجلميع كالسيتهم حيتىت               سفطت كلمات
                                  أمسكت كرمي من ياقة قميصه مما أجيتربه   ف                  ففدت جوليا أعصاهبا 
                                      "أقعتفد أنيتك سيتتنجح قكييتدة قيتذرة        :                على النهو  وقالت

  .      كهذه؟"
       "كرمي".   :                                 ً هنض عارف من مكانه ونظر يف كرمي غاضبًا

                                         عيين جوليا اللتني عكستا نشيتوة االنتصيتار يف       إىل        حدق كرمي 
              عزيزيت حالتيتك               "أنا أقدر يا   :                       يلك يدها عن ياقته مث قال    وهو    ،     عينيه

       وأنزهلا    ،           مث أمسك كلها   .                                    النلسية ملا حدث، ولكن... ما زلت أحبك"
                                     سأرقبط جبوليا ونتزوج وعنيتدها ستسيتفط      ،        "سيد حامت   :         برفق وقال

             ً                                                الدعوى قلفائيًا، وإال ستكون التمثيلية ال  شاهدمتوها اآلن هي احلكم 
                بيننا يف احملكمة".

                            فأمسك يدها ونظر إليها بعينني    ،                         قتربت جوليا من كرمي لتصلعه ا
                     "إياك أن قنسي نلسك".   :           ً غاضبتني قائاًل

          "وإياك أن    :                                         فنهض حامت وأمسك يده وفكها عن يد جوليا وقال
        "الفضية    :                                                 ً قنسى أنين والدها ومجيع أالعيبكم ال قعنيين" مث أردف قائاًل

                               ستستمر وجوليا ستحص  على حفها".
                                 "حامت أنا أقدر املوقف، ولكن فلتعلم    :         عارف وقال         عندها هنض 

                                                       أن ابنتك هي اخلاسر األكرب يف ك  ما حيدث، ال دلي  يثبت أن ابين 
               فليتيكن األميتر      ،                                  وإن ثبت فستتزوجه جوليا شاءت أم أبت   ،    اجلاين

ً                 ً قواففتها بداًل من أن يكون رغمًا        عنها".             
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   عن      حتدثين        هذه؟!          "أي وقاحة    :                       ً صرخ حامت يف وجه عارف قائاًل
  .                         قوقييتع وينتيتهي األميتر"      إىل                         وكأن األمر جمرد ورقة حتتاج    ،    ابن 

                           ً           "وهو كذلك.. ورقة حتتاج قوقيعًا مين وميتن     :                 ً ففاطعهما كرمي قائاًل
                                      مث أكم  كرمي وهو يفف على الدرجة الوحيدة    .                   جوليا وقنتهي الفصة"

     ميتن     ،    "لذا   :     جوليا   إىل      كالمه                                 ً ال  قلص  بني املكتب والباب موجهًا
ِ  األفض  لِك                                                  أن قواففي على الزواج وكافة اإلجراءات كميتا كيتان          
                                              كادت نظرات جوليا الغاضبة قلتهم كرمي حيتني قيتال      .   ً     خمططًا هلا"

   ".                          املآل الذي ستؤول إليه األمور        "ال يهمين    :      والدها
                عن األميتان ميتن                                   ً جوليا خلف والدها كمن يستتر حبثًا     وقلت 

   :                                       عندما صرخت ماجدة بصيتوت منيتهار وقاليتت      ،             عاصلة قلتهمها
                                                      ! لن قص  األمور إىل ك  هذا، على الفصة أن قنتهي بالكام ،     "كلى

ٍ                   لن يدفع حامت الثمن بعد عمٍر طويٍ  من النزاهة والشرف            ولن قيتدفع     ،                        ٍ     
                                                           ابن  الثمن بأن قصبح إحدى احلكاوي ال  يتسلى هبا اجلميع، ال ليتن  

            ً              حيدث هذا أبدًا ما دمت حية".
ٍ      قال عارف بصوٍت ثابت           وال أرغيتب     ،              "حامت أنت صديفي   :            

  ً                                                   حفًا باألاى، وما حص  ما هو إال حلظة مجوح قعتلي الشيتباب يف  
   ٍ       ٍ                                                  ليلٍة عاطليٍة كليلة اخلطوبة، لو كان كرمي فع  فعلته وغادر فلك ك  

               جبولييتا، وميتا            االرقباط    على              ً ال يزال مصرًا   ه                احلق أن قغضب ولكن
                                 أرادت جوليا أن قنطق ففاطعها عارف    .                   حدث لي  إال حلظة طيش"

   ين ن     ولكيت    ،    ابن              ّ              أنين أدافع عّما فعله ولدي يا           "هذا ال يعين    :    ً مكماًل
                  من منظور آخر، وما           ، ورؤيته              من وطأة ما حدث         التخليف      أحاول 

   ِ               ، فِلم  نضع أنلسنا        االرقباط              ويريد أن يكم     ،              ً      دام ولدي معترفًا ططئه
  .   ً           مجيعًا على احملك؟"
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                                                 هنض حامت بعد أن ضغط على زر اجلرس الداخلي امليتؤدي إىل  
ُ    لفد ُحسم          "كلى...   :                  ب يعتلي وجهه مث قال                    غرفة اخلدم، وكان الغض     

                         وستبفى اليتدعوى قائميتة،      ،   كرمي                    فجوليا لن قتزوجك يا   ،      املوضوع
ّ     "قلّضيتال     :                         ً       مث أشار خلادمه ميتن بعييتد قيتائالً      .                  واآلن انتهى اللفاء"    

                                      سيصحبكما خادمي إىل باب املنزل لتغادرا".
ً     ً                   كانت كلمات حامت قد محلت ثفاًل كبريًا على اجلميع ما جع                           

            يم يف املكان.       الصمت خي
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 الفصل التاسع

 فوق املنصة

        ميتؤمتره        فييته                                          كانت قاعة اللندق الذي قرر حامت أن يعفيتد  
                              فموظلو اللندق كانوا يسيتتعدون     ،                        الصحلي قض، باحلركة والناس

                                                        لترقيب كافة الكراسي وحتديد أماكنها حسيتب األمهييتة، معظيتم    
                                الصحف ووسائ  التواص  االجتميتاعي           وإعالميي                 الفنوات اللضائية 

   ً ًا                             املؤمتر، لفد كان إعالن املؤمتر سبف             منتظرين بدء              مهروا يف اخلارج  جت
  .            ً                        للجميع خصوصًا بعد حادثة حريق اليخيتت    ً ًا   مهم   ً ًا     إعالمي   ً ًا    صحلي

                           اجلميع ملعرفة ما حدث، ولكيتن        وجوه      ً     واضحًا على           كان اللضول 
                                                      أبواب اللندق املوصدة مل قسمح ألحد بالدخول قب  وصول السيد 

                     من بينهم حكمت اليتذي             االنتخابية      احلملة                     حامت ومجيع معاونيه يف
                                                     كان حياول ستر مالمح الغضب ال  اعتلت وجهه منيتذ سيتاعات   

                               مل قغمضا أميت  قبيت  اللجيتر إال                    فعيناه املرهفتان    ،             الصباح الباكر
                            حامت ومساعديه من الباب اخلللي          املوظلون      أدخ               سويعات قليلة،  ل

    بدء           اإلعالن عن                                              لللندق، وقركوهم يف الغرفة اجملاورة ليسترحيوا قب 
                                  كان ك  من عارف وماجدة وثريا جيلسون    ،                   املؤمتر، يف قلك األثناء

             فحامت أميت  مل     ،                                          أمام شاشة التللاز يف منازهلم مترقبني ما سيحدث
                 حينما أهنى النفاش    ،                                    بكلمة واحدة بعد ما دار بينهم يف املكتب     ينب  
                    جوليا لن قتزوج كرمي.   :    ً قائاًل
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   .      حيتامت"                       اءة وجهك كالسابق ييتا                     قلكر؟ ليتين أستطيع قر     قااا  "
                   املوجودة فوق حافيتة                                       كانت ماجدة قتمتم وهي قنظر يف صورة حامت 

ً          بأنواره املشتعلة لياًل، مث سارت       إيل               يظهر خلله برج                املدفأة احلجرية                   
                              وجلست قبالته عندما الحظت بيتأن     ،                            باجتاه األريكة املواجهة للتللاز

            ً  متر بات قريبًا.                          بدأت بالدخول مما يعين أن املؤ       اإلعالم      وسائ  
         ً                                عفده مؤمترًا قب  املناظرة ال  سيتتتم بينيته      عن          إعالن حامت      كان

                 للجدل ميتا دفيتع                                              ً وبني خصمه يف املسرح الكبري للمدينة بأيام مثريًا
                                                           اجلميع ملتابعة احلدث فال بد أنه قد طرأ ما يدعو ليتذلك، يف قليتك   

              مث جليت  عليتى      ،                                           األثناء بدأ حامت يستعد للدخول إىل قاعة امليتؤمتر 
                         وجبانبه حكمت وأحد ميتوظلي     ،                        لكرسي املخصص له على املنصة ا

                                 احلملة املختصني بالتروي، اإلعالمي هلا.
   ،             ً            "أشكر لكم مجيعيتًا حضيتوركم     :                     بدأ حامت بالكالم حني قال

  "                                                         ولكنين قب  البدء بإعالن سبب عفد هذا املؤمتر سأفتح باب األسئلة
                  يها املؤمتر باألسئلة                               "لرقا هي املرة األوىل ال  سيبدأ ف   :             مث ابتسم وأكم 

                                                        قب  اخلطاب، ولكن باقت اخلطابات كيتثرية يف عصيترنا واألسيتئلة    
ُ                               شحيحة، وحىت إن وجدت ُحملت إجاباهتا بني طيات السطور حىت                     

                   وعلق أحدهم من بعيد    ،                                   ال قعرفوا اإلجابة الواضحة" فضحك احلضور
                               يصدق" عندها ضحك اجلميع مث أشيتار       ً  سياسيًا                 "للمرة األوىل أرى 

                                        "وقا أنك أجرأ احلاضرين قلض  فلك السؤال".   :   ً ائاًل        حامت له ق
              ً                                  هنض الصحلي متجهًا حنو املايكروفون املثبت بيتني صيتلوف   

ّ   من بعيد وقرمق اجلميع كمن يدّون               عينان قرمفانه                احلاضرين، وكانت                            
                                                          األحداث بالتلاصي . جل  كرمي يف الزاوية البعيدة بيتني الصيتلوف   

                       سطور كلمات حيتامت اليت                قراءة ما بني       ً حماواًل               األخرية للحاضرين 
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                                                           كانت قنبعث من شلتيه بك  راحة واطمئنان، ولكن مل يكن يعلم أنه 
     وغطت    ،                نظارة سوداء كبرية     قضع          جلست فتاة    ،                    يف الزاوية املوازية له

             ومحليتت بعيتض      ،                                         رأسها بوشاح أسود شلاف يليق ببدلتها الرمسية
ّ      ُ                    األوراق حماولة االدعاء بأهنا قدّون ما ُيفال، ففد كانت جوليا       قراقب                              

            بيت  كانيتت      ،                            ومل يلاجئها حضور كرمي للميتؤمتر    ،            مجيع املوجودين
  .                ستتلاجأ إن مل حيضر

                                                       كان والدها ومؤمتره هو ما يسيطر على قلكريها، فبمااا كيتان  
                                                        ً  يلكر؟ ال أحد يعلم وال حىت والدهتا، لكن جوليا قعرف والدها جيدًا 

ٍ      ٍ   فهو حني يفدم على خطوة، لن يفدم عليها إال بعد قلكرٍي طوييت ٍ    يف                                                 
     وطلب    ،                                             وهذا ما فعله والدها أم  حينما غادر عارف وولده   ،    األمر

                                                            من اجلميع قركه يف مكتبه، ومل يغادره حىت ظن اجلميع أنه سينام فيه! 
                                                           إال أن خروجه منه قب  منتصف اللي  وقوجهه حنو غرفة النوم جعيت   

                                           أن حامت لن يدع األمر مير كما يظن عارف أو حيتىت      ون          اجلميع يعلم
      احلزب!
  ،       "جوليا   :                                             ً طع صوت الشاب الذي جبانبها أفكارها املبعثرة قائاًل  قا

  .                    على املنصة مع والدك!"     ِ لسِتِ    ِلم  
     حنيتو                       ً       لتنطق حيتىت غيتادر متجهيتاً           شلتيها                ما كادت أن قلتح 

                                                        املايكروفون، وعلمت جوليا من نظرات اجلميع أنه لي  جمرد صحلي 
   إىل     ليا                                                       عابر، فعيون اجلميع أحاطتها امللاجأة حينما رأقه، فحدقت جو

                  ً                                              ظهره وهو يسري مبتعدًا بسترقه السوداء احلالكة ليبدأ بتوجيه السيتؤال  
               ُ                        إن كان مؤمترك ابُتدئ بطريفة خمتلليتة عيتن      ،        "سيد حامت   :        ً حلامت قائاًل

                                    فال بد أن حيم  يف طياقه بعيتض األسيتئلة              االنتخابية             باقي املؤمترات 
                                      املختللة عن باقي وسائ  اإلعالم العادية".
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          سيد أشرف،                          أنت من حتم  هذا السؤال يا      "وه    :          فأجابه حامت
                                                     بالرغم من أن حضورك إىل مؤمتري حدث خمتلف حبد ااقه، فامسح يل 

                            بالترحيب بوجودك بيننا اآلن".
                                                حدق كرمي والصدمة واضحة على وجهيته اليتذي راقبيتت    
                                                       خلجاقه جوليا من حتت النظارة، وهي قشعر بدغدغة غري واضيتحة  

                     كافوري قيتد حضيتر إىل                                   يف مشاعرها حينما علمت بأن أشرف ال
                            يف الوسط اإلعالمي ومدير قنيتاة           اإلعالميني                    املؤمتر. فهو أحد أشهر 

                 املتحدة اإلخبارية.
        ٌ                    "هذه ضربٌة للحزب" فأشرف يعترب    :                       متتمت جوليا لنلسها قائلة

      إال أن    ،                                               أحد اإلعالميني املعارضني لسياسات احلزب وبراجمه املختللة
                   ً            عرب الفناة قبفيه دومًا يف دائيترة                                      قلمه الذي خيط األخبار البارزة املعلنة

            ً                                           الشك، فه  حفًا هو ضد احلزب لنزاهته؟ أم هو جمرد إعالمي حياول 
                                                          حياكة الواقع قا يتناسب مع متطلبات املشيتاهدين ورفيتع نسيتب    
                                                          املشاهدات قا خيدم قناقه؟ مرقزق يسعى للوصيتول ولكيتن بطرقيته    

       سلسيت                                                      اخلاصة؟! وبينما كانت التساؤالت قتوارد إىل اهن جوليا بت
                                         سؤال أشرف الفاعة بالذهول "ه  لتلجري اليخت      أصاب    ،       غري واضح

                                                         عالقة بالدعوى ال  ستطرح ضد السيد كرمي التلواين خطيب ابنتيتك  
  .               يف احملكمة اليوم؟"

                                                   ً    سفط الفلم من يد جوليا املرقعشة إال أن صوقه مل يكن كافييتًا  
                                      ً                 لللت نظر كرمي الذي شحب وجهه كمن رأى ميتًا يفيتف أماميته،   

                       ً                               قدمه اليسرى قرجتف قلفائيًا، كاد أن ينيتهض إال أن قدمييته          وبدأت
                                                      كانتا مثبتتني يف األر  كوقدين ال ميكن نزعهما، مل يستطع حيتىت  

      ً   حميتاوالً         ووضعها                                            التحديق فيمن حوله ما أجربه على إخراج النظارة 
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                                                       سرقة بعض حلظات االختالء والشعور باهلدوء الكااب الذي مل يشعر 
                                   اقرت األحداث يف رأسه كيتالربق وصيتورة                          به ولو لثانية واحدة، قو

                                                             اليخت احملترق قشتع  أمام عينيه لتشع  اجلميع، أراد أن يتوجه حنيتو  
                                                            أشرف إال أنه آثر البفاء مكانه "فلك  حدث ميفات" متيتتم لنلسيته   

                                          وقوقلت أفكاره عندما مسع صوت حكمت املتلعيتثم     ،          بصمت اهلااي
  .                    سيد أشرف؟ مااا قفصد"            "أي دعوى يا   :           ً يفول مفاطعًا

            أخذت قزحيتف     ،                                كان وقع اخلرب قد أصمت اجلميع للحظات
                                              ُ           ببطء فوق أنلاس ماجدة ال  قابعت قوايل األحداث عن ُبعيتد ميتن   
                                                        خالل شاشة التللاز، حىت شعرت أن أنلاسها قد قوقلت للحظيتات،  
                                                          أما عارف فكان ينلث الدخان من سيجاره الكوبيتي الفيتابع بيتني   

                 أن عضيتالت وجهيته       إال          ً           ويضع ساقًا فوق أخرى،   ،            أصابعه اخلشنة
                                                        املتوقرة كانت قعك  حالته النلسية بوضوح، مل يكن ميتلك سيتوى  

                                     ليستمع لباقي املؤمتر وما حيم  يف جعبتيته     ،                      التحديق يف الشاشة أمامه
                                        إال أن الكلمات البعيدة ال  وصيتلت إىل أاين     ،                   من أسئلة قاقلة أخرى

                   ولتتوجه مسرعة حنيتو     ،                                   ثريا جعلت الكأس يسفط من يدها متهشما
                                                       حماولة السماح لصوت قلبها الذي بات يف أانيها باهلدوء قائلة    ،     تللاز  ال

ً          "عارف ارفع الصوت قلياًل لو مسحت".   :     لعارف                      
          ال ييتزال                             "الدعوى املفامة يف احملكمة وال     :              قال أشرف بدهاء

  .                         عن فحواها حىت هذه اللحظة!"    ون           اجلميع يتحلظ
         ا قردد مل                     وبدأ يتكلم بنربة يشوهب   ،       ّ                 عندها قّرب حامت املايكروفون

            األم  نشر خرب  ب                فاجلميع يعلم أنه          "نعم...   :                      قلحظه إال جوليا من بعيد
ِ              ِرق بالكاميت ،                                         ُ    بشأن اليخت حيث اكتشف خلر السواح  أنه احُتيت 

  .                           معرفة أسباب احلادث إال أن..."     قتم                 وحىت هذه اللحظة مل 
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                              كالم والدها بفلب مرقعش وصوقه يف    إىل                  كانت جوليا قستمع 
      وميتا     ،                                  ح من هدير رعد قلك الليلة املشيتؤومة                   قلك األثناء كان أوض

                                                         كادت قستمع لباقي كالم والدها حىت وصلتها رسالة على هاقلهيتا  
             االنتخابيتات                                             النفال من خاهلا حكمت "حامت سيعلن انسحابه ميتن  
                                                الرئاسية اآلن دون اكر األسباب بوضوح، انتهى األمر".

                        ومل قستطع قراءة الرسالة   ،                           مل قستطع جوليا استيعاب املوقف
                    وكلمات والدها أصبحت    ،                      فالوقت بات يشرخ األحداث     ً  جمددًا،

                                                     خترج بسرعة أكثر، فجوليا مل قكن قسمع فحوى كالميته، أميتا   
   ،                                 ً                    عارف ما إن قرأ الرسالة حىت عرف جيدًا أن حامت أهنى املوقيتف 

                                                        وما عاد لك  ما قاله له يف املكتب قيمة وال حىت احلزب وقأثرياقه 
   .        ً       ٍ                مللعب متامًا غري آبٍه بنهاية املباراة                             عليه، فحامت ألفى بالكرة خارج ا

                                                        مل يستطع عارف حتديد ما راوده من شعور جتاه ميتا قيترأ إال أن   
                                          اجتاه حامت كان السائد يف قلك اللحظيتة دون أن           االحترام     شعور 

                                                        يعرف السبب! بينما يف قلك األثناء كانت ماجدة متسمرة أميتام  
ّ        ّ  حيتامت             كانت قصرخ ع   .                   حامت ال قلعلها أرجوك"             الشاشة "ال يا

                                                     يسمع قوسالهتا املمزوجة باألمل إال أن صوت حامت الذي كان يفول 
    إىل              جعلها ففط حتدق                            "لذا وبسبب قلك الظروف...."         عرب األثري 

             الشاشة بصمت.
                                                 كانت جوليا قصارع الوقت دون وعي غري مدركة ه  بيتات  
                                                            الزمن يسبفها أم هي من يسبق الزمن؟ مل يكن لديها أي إدراك مليتا  

                                         قوجهت مسرعة باجتاه كرمي الذي صيتدمه وقيتوف               سيحدث، لذا
                                                          جوليا أمامه بوشاحها األسود ونظارهتا السوداء مث أمسكته من كله 
                                    ً                    واجتهت مسرعة حنو املنصة وهو يتبعها مرغمًا بسبب كلها اليت  مل  
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                                                       قللت يده للحظة واحدة. وقلت جبانب والدها الذي كان يكميت   
    بدأ  أ            و الذي جعلين                                      كالمه ألشرف "كان سبب انعفاد هذا املؤمتر ه

                                                              باألسئلة، فما سأعلنه اآلن ما هو إال قرار مت اليتتلكري فييته بدقيتة    
                                         للظروف احلالية و....." مل يكم  حامت كالمه ألن                ً ومراجعته وففًا

                                                             املايكروفون الذي أمامه كانت جوليا قد قناولته بسرعة بعد أن سفط 
  ن                                                       الوشاح الشلاف عن شعرها األسود املنساب فوق كتليها بلمعيتا 

                ً                             الشمسية "ألنه وففًا للظيتروف احلالييتة ونتيجيتة             النظارة      ورفعت 
                                                  للحادث املؤسف الذي حص  يف األم  معي أنا وخطيبيتي كرمي، 
ً                           قررنا إعالن الزواج األسبوع الفادم بداًل من السنة الفادمة، وهيتذه                                     
                                                             رسالة موجهة منا حنن املمثلني لعائلة الرييتزوين والتليتواين خاصيتة    

                             ن ك  من حياول بث مسومه يف محلتنا  إ    مة،                     وحزب التآلف الوطين عا
                                                      وإخضاعها، لن خنضع حىت وإن أحرقتم اليخيتت، فاليتذكريات يف   

  مث    .                                                 قلب اليخت ال حتملها قطع احلديد واخلشب ب  حيملها الفلب"
     فلفد    ،                                                   اقتربت جوليا من كرمي، الذي كانت مالحمه عاجزة عن التعبري

          شيتلتيها                                              كانت نظراقه قزحف فوق وجه جوليا ببطء حىت وصلت
                                         قلاجأة فاقت قوقعاقه، وميتن وراء كيتوالي                        اللتني كانتا قنطفان

                                                 أخذت اراعه قفترب من خصر جوليا حماولة قفريب املسافة    ،     املكان
                                  ُ                            بينهما أكثر إال أن جوليا عرفت كيف ُقبفي املسافة بينهما متباعيتدة  

ّ                      ورغم قسّمر كرمي الذي مل يسيتتطع     ،                       دون أن يلحظها أحد سوامها        
                                              املمزوجة بني السعادة وامللاجأة واليت  مل قلحظهيتا               إخلاء مالحمه

                 ً              ً          بعينني مشتعلتني متردًا عرفه كرمي فورًا "أليتي         إليه            جوليا. حدقت 
ً                   ً     عزيزي" فابتسم كرمي حماواًل استدراك احليتدث قيتائالً          كذلك يا                      :   

                                                         "بالطبع زفافنا سيكون يوم اخلمي  الفادم وهذا كان سبب عفيتد  
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                          ول الوصول إىل حيث ال يستطيع                              املؤمتر إليصال الرسالة لك  من حيا
                                              ً      يص ، وما احتراق اليخت إال رسالة مسجة مل حتميت  مضيتمونًا      أن 

                 سوى قفريب احلدث".
                                    وخلق اخلرب حالة من البلبلة واهلم  بيتني     ،               ً بفي احلضور صامتًا

                             جلست ثريا فوق الكرسي اليتوثري     ،            يف قلك األثناء   .           مجيع احلاضرين
                ف الذي كان وجهه    عار    إىل      وحدقت    ،              وقنلست الصعداء   ،      املزركش

   :                                                         كفطعة من العاج مل ميسها بشر بال معامل أو قلاصي  مث قاليتت ليته  
              "انتهى األمر".

                      إال أن سيتعادهتا بيتاخلرب      ،                                    فأجاهبا "ب  ابتدأ" مل قلهم ثريا قعليفه
                                                         جعلتها ال قكترث وقكم  متابعة األحداث، بينما كانيتت ماجيتدة   

                 ه حامت ال  عرفيتت                لتفرأ قعابري وج   ،                    شاشة التللاز يف منزهلا    إىل    حتدق 
                                                            للمرة األوىل ومنذ أعوام طويلة أن قفرأها، فحامت كان شبه ميت فوق 
                              ٍ                           املنصة، ما جع  دموعها قنساب بفوٍة فوق وجنتيها غري مدركة سبب 
                                                           بكائها أهو فرح أم أمل! فه  حفا هذا ما كانت قريده وه  هكيتذا  

   عن              ُ                                        كانت قتمىن أن ُقزف ابنتها إىل زوجها؟ مل حتاول ماجدة البحث 
                                                         اإلجابة بني الدموع ألن صوت أخيها املمزوج بسعادة مل قسمعها منذ 

            "هيتذا هيتو     :                                              ً   وقت احلادثة كان يدنو منها عرب شاشة التللاز قيتائالً 
                                                     أعزائي احلضور سبب عفد املؤمتر الصحلي للسيد حامت فهو ليتن     يا

                    ولكنيته ميتليتك ميتن       ،                                    يعلن شكوكه بشأن حادثة اليخت أمام املأل
                                         نح الشعب حق حىت معرفة قلاصي  حياقه الصغرية                   الفناعات ما جيعله مي

                                                        لذا دعونا نبارك للعروسني" فصلق حكميتت مث عيتال التصيتليق يف    
           إال أن أشرف    ،                                       وبدأت التهاين والتربيكات قعلو أجواء املكان   ،      الفاعة

ً                         بفي مكانه حىت مخد صوت التصليق قائاًل: "لن أمنع نلسي ميتن أن                                  
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                       ولكن حىت اآلن مل أحص  على    ،                                أبارك لكما قناسبة هذا اإلعالن اهلام
  .                         إجابة لسؤايل... والدعوى؟!"

                              خاهلا حكمت لتجل  مكانه معلنيتة          وأبعدت   ،             فاقتربت جوليا
   نك  إ         "أنت قلت    :                         ً                 للجميع وأوهلم كرمي واحلزب معًا أهنا باقت موجودة

                                                      مسعت بدعوى غري معروفة وال قعلم ما فحواها ضد كيترمي أليتي    
       كذلك".
   عرب                          فتنع باملسرحية ال  مت بثها          بصمت غري م       إليها       ق أشرف   ّ حّد

             ً                                                 الشاشات منتظرًا إجابة قفنعه وقستحق نزوله من مكتبيته يف الفنيتاة   
                                                           حلضور املؤمتر، عندها أجابت جوليا بابتسامة مل قرمسها على وجههيتا  

ّ                     لكنها أدركت حينها أهنا ُلدغت ِبُسّم السياسة "إهنا حتضريات    ،     ً مسبفًا  ُ  ِ     ُ                      
         وأشيتارت     ،  ٍ         وجٍه ميتتجهم                                    أوراق الزواج، ولكن.." مث هزت رأسها ب
                    أنيتتم اإلعالمييتون ال    "   .                                   بيدها بطريفة قشبه حركات كرمي املسرحية

          سيتيدي أن               لذا امسح يل يا   ،                            لنا اجملال أن حنيا يف طي الكتمان        قتركون
                                      أدعوك لتكون أول الضيوف يف حل  زفافنا".

                                جوليا قكر مث قال: "بالطبع وسأكون     إىل                ابتسم أشرف وحدق 
                    أول احلاضرين، مربوك".

                                                   ن غادر اجلميع، وانلض املكان من احلاضرين عيتدا جولييتا    إ   ما 
                                                       ووالدها وخاهلا حكمت وكرمي حىت فكت جوليا يدها بفوة من ييتد  

    "قم    :                                               وقالت بينما كان والدها يفف ونظرة األمل قعتصر وجهه   ،   كرمي
                                                           بإعداد الترقيبات كما فعلت يف السابق، وال قلكر حىت بإرسال صورة 

       عنيين".                    فستان الزفاف ألنه ال ي
                 ً       حنيتو البيتاب مسيتتعداً                                     ً ابتسم كرمي وقال وهو يستدير متوجهًا

                                     عزيزيت" مث لوح بيده وغيتادر، كيتم راود                          للخروج: "لكنه يعنيين يا
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                                          ً              جوليا شعور يف قلك اللحظات أن متزق املكان صراخًا معلنة رفضها 
                                                       ملا حدث يف قلب املكان الذي اضطرها إلعالن اخلرب هبذه الطريفيتة،  

                                              لدها املتجمدة وال  جعلته ينطق بصوت يغلليته األمل                إال أن نظرات وا
                  راحة ييتدها فيتوق                                    "جوليا..." ففاطعته جوليا وهي قضع    :     بوضوح
                            أحبك... فال قفلق إنه قراري".          "أبيتي...        شلتيه:

                                                     احتضنت جوليا والدها ودموعها قنسكب فوق سيتترة بدلتيته   
   .  ت"           جوليا... أن              "أنت رائعة يا   :                              ً الرمسية، فاقترب منهما حكمت قائاًل
                          وبنربة آمرة ال ختلو من الكره    ،                               ففاطعته جوليا بصوت قشوبه الدموع

                               "أنت اصمت... وابدأ حبملة قروجيية    .             ً               الذي بات دفينًا يف قلبها اجتاهه
           ًّ                        ً                     جديدة مستغالًّ احلدث احلايل كما قلع  دائمًا فهيتذه االنتخابيتات   

             هز حكمت رأسه   .                                          الرئاسية ستكون لوالدي وال أحد آخر، أفهمت!"
                                ً       ً             ومل يعبأ لنربهتا الصارمة مث خرج مسرعًا متوجهًا حنيتو بيتاب          مبتسما 
       ولليتت     ،                                             وقبعته جوليا ووالدها، وضعت نظارهتيتا السيتوداء     ،      الفاعة

    وما    ،                                                       الوشاح فوق رقبتها هذه املرة متوجهة هي ووالدها حنو السيارة
                            حىت رأت أشعة الشم  ختترق عدسة    ،                    ن خرجت من باب اللندق إ

                               لتعلن هلا أهنا باقت إحيتدى دميتى      ،    بفية                         نظارهتا قزي، من الدموع املت
ُ                      ُ     السياسة املسرحية حىت وإن ُسحق صوهتا حتت عجالهتا كما ُقسحق                         
                                                     الطرق اآلن حتت عجالت سيارة والدها ال  قسري متوجهيتة حنيتو   

       املنزل.
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 الفصل العاشر

 خيار أم قدر؟

                                                     كانت جوليا جتل  يف احلديفة خارج منزهلا مرقدية كنزة صوفية 
        قعيتانق          ال قزال                            ت يلوح يف األجواء إال أن الشم                  خليلة فالشتاء با

                    أخذت جوليا قسيتتمتع    .       الشتاء                بفاءها رغم غيوم                   السماء بفوة معلنة 
               اهنيتها مشيتوش           ميتع أن                                   بالدفء بني لسعات برودة اجلو اخلليلة 

                                                          باألحداث ال  قوالت منذ يوم خطوبتها وحىت اليوم األربعاء حييتث  
                         اللائت بالتلاصي  املؤمليتة         األسبوع      حل    .  ً                    غدًا حل  زفافها على كرمي

                                                         والشاقة ال  أرهفت كاهلها جعلتها قبدو كسيدة يف اخلمسني، فمنذ 
                       الكرسي يف احلديفيتة أو يف       على                            املؤمتر الصحلي وهي جالسة هكذا 

                     ً                            ً      ً     غرفتها أو قتناول كتابًا قضيع بني سطوره غري مدركة حرفًا واحدًا مما 
              ا اليت  مسعيتت                                             فيه! ففد كانت حتاول اهلروب من احلوار مع والدهت

    ً    موعيتدًا           حددت لك            "جوليا، لفد    :                           صوت خطواهتا قفترب منها قائلة
                                                     صالون التجمي  لتنظيف البشرة وجلسات قدليك جتعلك قشعرين    يف

   ".                                        ً باالسترخاء قب  الزفاف، لفد حجزت يل ولك معًا
                                      جانب جوليا وبدأت ختربها بترقيباهتا اخلاصة    إىل            جلست ماجدة 

                                 لة عزوبية لك هنا يف املنزل لنجميتع                     "كنت أرغب بإقامة حل   :     باحلل 
                         "إال أن رفضيتك ليتذلك..."      :                             صديفاقك واجلميع" مث أكملت قائلة

                                     "ال بأس سنذهب اليوم إىل مركز التجمييت      :                  قنهدت ماجدة مث قالت
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       كانيتت     .                                فهذا سيضلي بعض األجواء يف املكيتان"    ،            لتستعدي للغد
   ،                          فجوليا وضعت نظارهتا الشمسية   ،                        ماجدة قتحدث كمن حيدث نلسه

        وباقيتت     ،                                              وقناولت رواية )رحل  إىل أدي ( وفتحت إحدى صلحاهتا
                                                          مفلتيها بني سطورها دون إدراك ما جعلها جتد الطريفة املناسيتبة       قدير 

      ومااا    ،                                                  حىت ال قتناقش مع والدهتا ال  كانت قسهب يف اكر التلاصي 
           أن ختتيتار                 وكم كانت قرغيتب     ،                   وإىل من وجهت الدعوات   ،     ستلع 

                                      واريه اخلاص حبل  زفافهيتا واإلكسسيتوارات                       جوليا معها فستان الس
       ووو...

       أمي...  "   :             الطاولة قائلة     على                                 عندها أغلفت جوليا الرواية ورمتها 
                                                        كلى! أال قستطيعني حىت هذه اللحظة أن قفنعي نلسك بأن األمر ما 

  .                           هو إال حمض كذبة كبرية حتيينها؟"
                       وقسوة كالمها ال  باقت ال    ،            جوليا مشدوهة    إىل           حدقت ماجدة 

       "ال...   :                                                 ق جوليا يف اآلونة األخرية آملتها أكثر من أي مرة سبفتها    قلار
                           مل أدرك ولن أدرك أهنا كذبة".

   :                 أمها بربود وقاليتت     إىل      وحدقت    ،                       عندها رفعت جوليا نظارهتا
   ي                                                          "إان فلتعلمي أهنا كذبة، فالزفاف واحلل  وحىت عفد الزواج ما هيت 

          دث وكيتأن              فكلي عن التح   ،                                إال وسائ  قرفيه جلميع احلاضرين عداي
                                  ما حيدث أمر اعتيادي كأي حل  زفاف".

        ه كذلك؟  ن  ِ       ِ          "وِلم  ال؟ ِلم  ال جتعلي   :                        صرخت ماجدة يف وجهها قائلة
ِ                                                           ِلم  ال قلرحني كباقي اللتيات وجتعلييتنين أشيتعر باللرحيتة ككيت      

                                    ين على أن قغتايل فرح  بك قب  ظهورها،          ِ       ً  ُ   ّ األمهات؟! ِلم  دومًا ُقصّر
     م                ِ        يوم ييتوم زفافيتك، ِليت               وهكذا أنت ال   ،                   فهكذا كنت يوم خطبتك

                                             الشعور بالسعادة كك  أم، فأنت ال قعلمني كم هيتي                ّ قستكثرين علّي
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                                                        األيام ال  انتظرهتا ألج  هذه اللحظة، وال قعلمني كم حلميتت أن  
ّ                            ألبسك ثوب زفافك، وأزفك بيدّي إىل حبيبك ومن سيملك قلبيتك                             

                                                    أنت ال قعلمني منذ مىت وأنا أنتظر أن أرى ابن  الوحييتدة     .      وحياقك
                                                          عيدة يوم زفافها" مث بدأ صوهتا يتحشرج والدموع متأل عينيها ببطء  س

  .       ِ     جوليا؟ ِلم ؟"              ِ      دون أن قسفط "ِلم  يا
        "ألنه مثن    :                                            هنضت جوليا غري آهبة بدموع والدهتا املترقرقة وقالت

              أمي، فلن قكوين                    "األمومة ال قتجزأ يا   :             مث أكملت قائلة   .         ولي  فرح"
  مث    . "       االنكسارٍ         ٍب يف حلظات   ً                            أمًا يف حلظات الزفاف وقكوين زوجة أ

                                    كلمات ابنتها الفاسية ودنت من أاهنيتا         جرحتها                    اقتربت من أمها ال  
                           قائلة "ألن األمومة ال قتجزأ".

                                                       غادرت جوليا املكان قاركة ماجدة منهارة، وقاليتت بعيتد أن   
                                      "فلتلغي موعد مركز التجمي ، أما إن شئت    :                   استدارت متوقلة لربهة

ِ                 فاحتلِظي باملوعد لك وحدك                                  فأنا متأكدة أنك سيتتتمتعني بيتبعض      ،     
    ي". يت                         هناك لذا من األفض  أن قذهب          االسترخاء     حلظات 

                           أجهشت بالبكاء. اقترب حيتامت   ف                         مل قستطع ماجدة متالك نلسها 
         عزيزيت؟".                 "ماجدة! ما بك يا   :         منها وقال

                   "منذ مىت وأنت قاسية    :                              أخذت ماجدة قكلكف دموعها مث قالت
            ن! غري ممكن".                        جوليا؟ غري ممكن ما قلته اآل        هكذا يا

                 ، فحىت هذه اللحظة                                     ً "هي مل قعد قاسية ففط ب  غري واضحة أيضًا
            ً          صوت حامت بعيدًا كمن حيدث      بدا                  اختذت هذا الفرار؟"      ملااا        ال أدري 
                               "من أج  هذا" مث ناولته هاقلهيتا     :                        عندما قاطعته ماجدة قائلة       نلسه،

               فتناول اهليتاقف     ،                                       وصلحة الرسائ  املرسلة من حكمت قضيء أمامه
ً                                 ً                         ًا الرسالة ال  كان قارخيها يوضح متامًا أسباب ك  التغريات اليت       قارئ
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                          "حامت سيعلن انسحااب  نحن                               طرأت يف اللحظات األخرية للمؤمتر 
                                                        االنتخابات الرئاسية اآلن دون ذكر األسحااب بووحوا انتح      

   ".    األنر
           "ومليتااا مل           يفيتول:                                    هنض حامت والغضب يتطاير من عينيه وأخذ 

                              ؟ مىت كنت قنوين إخباري باألمر".     ماجدة              ختربيين باألمر يا
                       مل أكن أنوي إخبيتارك" مث     ،         "يف الواقع         غري آهبة:           قالت ماجدة 

         يف وجهها.      اآلخر                                غادرت املكان قب  أن ينلجر حامت هو 
                   وأخذ يبحث عن اسيتم     ،                                 ً قناول حامت هاقله ويداه قرجتلان غضبًا

                                     وعصبيتي مث رن عليه وما إن أجابيته حيتىت      ،              حكمت بشك  سريع
                                      "أيها اجلبان... من مسح لك أن قلع  الك".   :    ً قائاًل           صرخ يف وجهه 

  .                        "حامت ه  جننت؟ مااا حص ؟"   : ب ء                 قال حكمت وهو يتثا
ً        ً قائاًل: "أحفًا      ً جمددًا        صرخ حامت                              أنت خاهلا، أقعتفد أنك ما كنت      

          ً                                              قلعله صحيحًا أن قتالعب قشاعر ابن  الوحيدة، من منحك احلق أن 
  .   ؟!" ت        االنتخابا   من          االنسحاب               ختربها بأنين أنوي 

   :                            وجل  يف سريره وقال بصوت أجيتش    ،             عندها هنض حكمت
   ".         االنتخابية                "حفي كرئي  محلتك 

                               مث قال: "وأنا أعليك من هذا احلق،           ّ              ً عندها امحّر وجه حامت غضبًا
ٍ       حكمت أنا أقيلك من منصبك كرئيٍ  حلمل            مث أغليتق     . "         االنتخابية                            

                                 اهلاقف دون أن يستمع لرد فع  حكمت.
                         وما أن وص  باب الغرفة حىت    ،         رفة ابنته    حنو غ                ً قوجه حامت مسرعًا

                              ولكن جوليا مل جتب، حاول أن يفرع    ،                        مسع صوت هاقلها النفال يرن
                                   ً                     إال أن يديه املرجتلتني كانتا عاجزقني متامًا، مااا عساه أن يفول    ،     الباب

                                                       هلا؟ كيف ميكن هلذا أن حيدث دون علمه، كان يتآكليته الغضيتب،   
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ً    قنل  قلياًل حماواًل هتد      ً                            قرع الباب فسمع صوت جولييتا    مث    ،      ة نلسه ئ        
                                         مع أحد، فإاا كان اهلاقف أبلغا والدي بيتأن          التحدث        "ال أريد    :    ً قائاًل

                            جييبا كرمي وخيربانه أنين نائمة".
       ابن ".       أنا يا     هذا       "جوليا    :                         ً عندها قسل  صوت أبيها قائاًل

                                                     فتحت جوليا الباب مسرعة وقالت: "أبيتي آسلة مل أعتفد أنك 
                         أكملت "ظننت أهنم اخلدم".             أغلفت الباب مث   .          أنت، قلض "

   "ال    :                                               أجاهبا والدها الذي كان العرق يتصبب منه بشك  واضح
      بأس".

  .                 "أبيتي ه  أنت طري؟"         وسألته:      إليه           حدقت جوليا 
ً   دعينا جنل  على التراس قلياًل".   ،            "نعم ال قفلفي         فأجاهبا:                          

  مث    ،                    وجعلت واليتدها جيليت      ،                        فابتسمت وفتحت باب التراس
          وناولتيته     ،                         خذت متسح جبينه املتعرق ببطء  وأ   ،                 أحضرت منشلة مبللة

                  "أبيتيتي ميتا بيتك       :              جانبه مث قاليتت    إىل       وجلست    ،       من املاء      ً كأسًا
  .      أخربين؟"

                        ً       وأخذ صوقه يبدو أكثر ثباقًا حيتني     ،                  بدأت أنلاس حامت هتدأ
                                           ابن .. أقذكرين عندما سألتك ليلة خطبتك بشأن           "جوليا يا   :   قال

  .     كرمي؟"
     "وقا    :        ً حامت قائاًل       فأكم    ،               وهزت رأسها بنعم   ،            أشاحت بوجهها

  .             أجبتين يومها؟"
                                                   كانت جوليا شاردة، فكيف هلا أن قنسيتى كلميتة قسيتربت    
                                                           شروخها يف أرجاء روحها الفاحلة وجعلتها حتيا مع من ال ميكن له أن 

                            أبيتي.. فال وجود للنعم يف حياة  ُ                               ُيحيي أرضها بعد موهتا اآلن "رقا يا
        البشر".
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             جعيت  جلييتد         دافئ  ن                                  قال حامت وهو ميسك يديها بني يديه حبنا
       بات من     ألنه      ابن                      أعاود هذا السؤال يا    "لن    :                  جوليا ينصهر بلحظات

ً       أن أسألك سؤااًل آخيتر               ّ اآلن ولكن علّي       للماضي           ، وال قيمة      املاضي             ،   
        جوليا".                       وعليك أن جتيبيين بصدق يا

      "اسأل    :                           واحلزن يغلف روحها قب  عينيها          إىل عينيه           نظرت جوليا 
               أبيتي وسأجيبك".   يا

 ِ     ِ                          "ِلم ؟ ِليتم  قيتررت أن قتزوجييته       :           ً عينيها قائاًل   ىل إ        حدق حامت 
  .      ابن ؟"   يا

          "ال أدري".        بتردد:                    مالمح جوليا وهي قفول      على                بدأ التوقر يظهر 
                  "إان هي الرسيتالة     :                                      ً عندها أمسك والدها بكتليها وأوقلها قائاًل

                                    ً        ال  أرسلها حكمت ما جعلك قتخذين قرارًا كهذا".
                  ركة ميتا يفيتول مث                      والدها مصدومة غري مد    إىل           حدقت جوليا 

  .               "من أخربك بذلك؟"   :    قالت
   ".         أهنا السبب                       "لي  املهم من أخربين املهم    :       قال حامت

       وقيتال              على شلتيها    يده       أبوها                "أبيتي..." فوضع    :          قالت جوليا
                 مفاطعة وقلت أبيتي          على شل                       "يف يوم املؤمتر وضعت يدك    :      ً مفاطعًا

  .      ابن ؟"                                             أحبك، فه  كنت قعتفدين أن حبك يلوق حبيتي لك يا
                                                       قالت جوليا وهي قستطيع قراءة الصراع الذي ميزق والدها: "ال 

              "أبيتي للفيتدر     :                                          ولكن..." اغرورقت عينا جوليا بالدموع وأكملت
                 علينا أن جنيتزم يف     ،   لذا   .          صلة الفرار   ا                        طرق، وللخيارات قدر، مينحه

                                                بعض األمور حيث احلدث ال حيتم  قابلية الصح أو اخلطأ".
        "ولكيتن     :        ً        كثر وضوحًا يف وجهه                          فاقترب حامت منها واألمل بات أ

       ابن ".                                        لست مضطرة الختيار هذا الطريق من الفدر يا
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ُ           أبيتيتي لفيتد ُحس يتم          "ال يا   :            والدها يائسة    إىل            فحدقت جوليا           
       األمر".

                  وانتهت اليتدعوى ال     ،                "لفد سفطت الفضية   :             ً قال حامت موضحًا
         جمموعة من              ميكننا اختالق   ،    بكرمي         االرقباط                    يوجد ما جيربك اآلن على 

                 بينكما ما أدى إىل         االقلاق                            اإلعالمية املللفة ال  قوضح عدم       الفصص 
                  ابن  وإهناء األمر".                            فسخ اخلطوبة، ميكنين فع  الك يا

   :                                    وهي متسح دموعها حمتضنة والدها مث قاليتت    ،            ابتسمت جوليا
                                أبيتي! والدعوى موجودة يف السيتجالت                           "قب  الزفاف بيوم واحد يا

                       ت الدعوى، فيتإاا كيتان                                     والتفرير الطبيتي يف املستشلى، وإن سفط
                  أقعتفد أنيته ليتن          رفعها                                 أشرف الكافوري وص  خلربها يف نل  يوم 

                                                     يكون هناك ألف أشرف كافوري حياول التوص  حلدث ينهض به من 
  .                                         أج  مستفبله اإلعالمي على أطالل عائلة نزيهة؟"

      "ليتن     :                            ابنته حبنان رغم صوقه الصيتارم    إىل                 قال حامت وهو حيدق 
ِ                 أمسح لِك أن قكوين الثمن".       

                ً             أبيتي، لن أكون مثنًا، فالصيتلفة             "ال قفلق يا   :     جوليا      إليه     حدقت 
                                   عفد بني طرفني لذا كالنا سيدفع الثمن".
ِ             "لن أمسح لِك أن قغتيتايل     :                                   ففال حامت دون أن يأبه ملا قالته جوليا          

             "سيتم الزفاف    :                           اقتربت جوليا من أبيها وقالت   .     ابن "             نلسك بيدك يا
    ي". يت  أب   ً    غدًا يا

                     أنا لن أحضر الزفاف".  "و   :              ففال حامت عندها
                                                كانت مجلة حامت كضرب اخلنجر يف قلب جوليا وقاليتت: "ال  

       اليتذي                                                    أبيتي أرجوك ال قلع  هذا، فعيناك مها املكيتان الوحييتد      يا
         باألمان".      يشعرين 
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            "ال أسيتتطيع     :                      ابنته وقال بصوت متحشرج                  ً فاقترب حامت حمتضنًا
                                      ابن  فحيث قشعرين باألمان أشعر باخلذالن".   يا

                                           ن زفايف وأنت من سيتأبط اراعي ويوصلين إىل قاعة    ً      "غدًا سيكو
           ً                        الزفاف متامًا كما كان يف يوم اخلطوبة".

                                                     ابتسمت جوليا حماولة حمو اخلوف الذي قراه يف عيين واليتدها،  
                                      ففد كان يف داخلها ميتزي، ميتن املشيتاعر       ،                  وال قشعر به يف نلسها

                                                             املتالطمة ما بني احلزن على والدها الذي كانت قراه ضيتحية مثليتها  
   ً                                                         متامًا، والبدء قرحلة جديدة يشوهبا رغبة من نوع آخيتر مل قتذوقيته   
                                                             جوليا مسبفا، رغبة قنازعتها كتساقط الورق يف كانون األول حينميتا  

                             الريح لساعات، رغبيتة بعثيترت           قعصف به                  يالم  األر  لربهة مث 
                                                           أحاسيسها ليبفى التساؤل الوحيد الذي يؤرجحهيتا بيتني الفبيتول    

         أن يتم؟!                          والرفض، ملااا قريد للزفاف
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 الفصل الحادي عشر

 ألارواح الشائخة

                      ب الكتب واألوراق اليت                           ً      ّ كان حامت جيل  يف مكتبه شاردًا، يفّل
                                                            أمامه بال هدف، مث سار ببطء حنو النافذة املطلة على حديفة املنيتزل  
                                                        ال  احتوت يف داخلها اكريات ك  ما هو مجي ، فهنا كانت جوليا 

                           خطواهتا األخرية مودعة حناييتا                              ختطو خطواهتا األوىل، وها هي ختطو 
                                                             بيت اكتنلها منذ الصغر، فجوليا يف األعلى كانت قستعد ليوم زفافها 

                            من قب  اجلميع عداها هي وحامت!        املنتظر
                                                     كانت جتل  يف غرفتها أمام املرآة الكبرية واملصلف يضع ملساقه 

    إىل                                                         األخرية على مظهرها النهائي لليلة العمر، كانت جولييتا حتيتدق   
     رود.        نلسها بش

                                                           ليلة العمر... وملااا قرر اجلميع أن حيصر العميتر كليته بليليتة    
                                                         واحدة؟! من أعطى احلق للبشر بأن يعنونوا فصول احلياة قصطلحات 
                                                             هم ابتكروها وهم وضعوا قعاريلها؟! فإاا كانت احلياة خلق اخليتالق  
                                                          كيف لنا أن حندد امللاهيم إاا كنا حنن من املخلوقني؟ ولكيتن هيتو   

                                             رب الذي جيع  البشري يعتفد بأن العف  جعله يتسيد                الغرور، الك الك
                                                املخلوقات حىت الشياطني دون أن يدرك أنه شيطان ااقه!

                       "آنسة جوليا ه  قيترغبني     :                           ً قاطع صوت املصلف أفكارها قائاًل
                                  "مااا؟!! نعم نعم ففط أنيتزل هيتذه      :           فأجابت سامهة   .          بأي قعدي "
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      ابق".                                     ً        اخلصلة أشعر بأن التسرحية أصبحت أكثر علوًا من الس
                                 "ولكنين حاولت أن أخلض من ارقلاعها    :              حدق املصلف وقال

  .   ً   كثريًا!"
          "أقعليتم،     :                                            عندها أخذت جوليا قدير رأسها مينة ويسرة مث قالت

                                                     اجعلها قنساب فوق كتلي فأنا ال أحب الشعر املرفوع هكذا".
   :                                                     عندها قاطع صوت والدهتا الفادم من وراء البيتاب امللتيتوح  

             ييتوم حلليتة                           هر نلسه الذي ظهرت بيته     باملظ                   "بالطبع ال، ستظهرين 
                         يليق بعروس ليلة زفافها".                                     ً اخلطوبة! عليك أن جتعلي من مظهرك مظهرًا

                                                   جلست جوليا باستهتار، مث قالت للمصلف مشرية بيدها حنيتو  
                                     "اقبع قعليماهتا فهي ستحفق لك املطلوب".   :      والدهتا

          ً            ً              جوليا صامتًا مث قال موجهًا كالميته حنيتو       إىل          حدق املصلف 
  .                              سيديت... ه  من إضافة قرغبني هبا؟"    ً نًا   "حس  :      ماجدة

                   وبدأت قشري للمصيتلف     ،                               عندها اقتربت ماجدة غري آهبة جبوليا
                                                            ببعض التعديالت لتظهر ابنتها يف ليلة زفافها كما كانت قيتتمىن، يف  
                                                        قلك األثناء دخ  الثوب بغالف بالستيكي أسود كبري خمتوم بشيتعار  

                    خرية بينما كان حيتامت              ً                            جيلينشي معلنًا بدء العد التنازيل للحظات األ
                                                        جيوب أرجاء املنزل بعف  شارد حىت قاطعه صوت ماجيتدة "جولييتا   

                حيتامت علييتك أن                           وأنت مل جتهز بعد!! هيا يا         االنتهاء          شارفت على 
      جتهز".

                                     ماجدة ال  جعلت املصلف اآلخر جييتري هليتا       إىل        حدق حامت 
     متعن                                                      كافة التحضريات أثناء حتضري جوليا مما جعلها يف كام  زينتها، 

                                                          حامت يف قلاصي  وجهها الذي قرك الزمن بعض اآلثار الصغرية علييته  
                                                            بعينيها العسليتني فجوليا مل قرث من والدهتا سوى الفوام املمشيتوق  
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            رسم اليتزمن                      قانك العينان اللتان                                والشعر احلريري األسود املنساب أما 
                                     وبدت ظاهرة يف اآلونة األخرية أكثيتر ميتن         حوهلما             بعض قلاصيله 

                                       سوى حكر على ماجدة جعلت حامت يشعر بالدفء      قكن    فلم       غريها، 
 ُ                      ُيللظ املاضي كاحلنظ  ميتن                                     ِ    حنوها كدفء باري  ولياليها اهلادئة "ِلم 

                                                        دروب البشر رغم مجاله! فما املاضي إال مسحة من مسحات اليتزمن  
         قال حامت.        اجلمي "

  .         عزيزي..."        "حامت يا   :                         اقتربت ماجدة من حامت قائلة
                "ويف عينييتك أرى     :           ً وجنتها قائاًل          ماجدة من            ُ  ّ  ً اقترب حامت ُمفّباًل

                                    عزيزيت فرغم احلاضر قتشحني جبمال باري ".               الزمن اجلمي  يا
   :                                                    للمرة األوىل قشعر ماجدة بدفء حامت الفدمي ففاليتت بلهليتة  

                                                           "حامت..." مث احتضنته وقأبطت اراعه قائلة وهي قبتسم سعيدة "أنت 
         عا الزمن                                                      والد العروس، سيد احلل ، لذا أنا سأجهزك بنلسي لنستعيد م

                                                    مث صعدا باجتاه غرفتهما، يف قلك األثناء أهنت جوليا كافيتة     .      اجلمي "
                                                     وباقت مستعدة لليلة زفافها، ثوهبيتا، شيتعرها، قلاصيتي        ،        التلاصي 

                  ً                                           مكياجها الصغرية بدءًا من قدميها وحىت الرموش ال  مت إضافتها لتمنح 
     كيت                              ً                 يبهر املوجودين ومينحها ستارًا عن احلاضرين، بات             ً عينيها عمفًا

                                                          شيء مستعدا عدا قلبها! ففد كانت قغلله بصمتها الذي أصبح صلة 
           منحوقتيتها      إىل                                         غالبة على حضورها يف ك  مكان. كانيتت حتيتدق   

ً                                     املعلفة، فكم فكرت طوياًل ه  حتملها معها إىل حيث منزهلا اجلدييتد                       
                                                ولكنها علمت بأن الطرق املرصوفة رغم ميتا حتمليته يف      ،      مع كرمي

                  هي هنا حيث والدها   -             كما قال رميون  -                       حناياها من سعادة أو أمل
                                                            ودفء ليايل هذا املنزل الكبري، فهي لن حتم  أكثر من نلسها املسلوبة 

                                   إىل كرمي، ال شيء من روحها املنسية هنا.
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                                                       كانت جوليا قنزل الدرجات ببطء بلستان أبيض من اليتدانتي   
  م   قت              من اليابان حىت                                             ً اللاخر املطرز ببعض اللؤلؤ الذي مت طلبه خصيصًا

                                                            حياكته بطريفة يدوية متنحه الك اإلحساس باللخامة والثراء، كيتان  
        وطلب من    ،                                              كرمي قد أوصى على فستان الزفاف وقلاصيله من فرنسا

                                                            املصمم كافة التلاصي  الدقيفة ملنحه ك  قلك اللمحات والتلاصيتي   
                      ً                                   ال  جعلته كما يرغب متامًا، وكما طلبت جوليا مل يرس  هلا كيترمي  

                 وجعله ملاجأة هلا!                 حىت صورة اللستان
         واكتليتت     ،                                             رفضت جوليا ارقداء الطرحة التفليدييتة للعيتروس  

               الدانتي  اليت        اوي                والكمني الطويلني             الظهر املكشوف    ي          باللستان ا
              ً      ً                                   منحت بشرهتا لونًا كرمييًا خاصا جعلت طفم األملاس اجلديد اليتذي  
                              ً                                أرسله كرمي مع اللستان أكثر ملعانًا، فك  ما حوهلا كان ليته بريفيته   

             بريق مل يلهمه    ،                             ففد كان فيهما بريق من نوع آخر   ،           ص إال عينيها   اخلا
                                                        سوى صوت قلبها الذي كان ينبض يف أانيها كلما اقتربيتت حنيتو   

                                          وما أن وضعت قدمها على الدرجة األخيترية حيتىت      ،             الطابق السللي
                                                        استدار حامت، مل يستطع أن خيلي قفاطيع وجهه ال  غمرت جولييتا  

                     ً           ا باألمل، لكنها عروس حفيتًا، لفيتد                                حينما رآها، بالرغم من امتزاجه
                        ً                                  أصبحت ابنته الوحيدة عروسًا، وكم قبدو مجيلة بثوهبا األبيتيض، مل  

                              وأخذ يبتلع هدوءه بصمت حينميتا     ،                          يستطع حامت أن ينطق ببنت شلة
           كيتم أنيتت                      "آه جوليا ابن ...       دافئ:                        اقتربت ماجدة وقالت بصوت 

          حنو والدها          مث قوجهت   ،                 والدهتا نظرة حائرة   إىل            نظرت جوليا    .     مجيلة"
                       حاول حامت أن جييب بصيتوت     .      أبيتي؟"                 "ه  أبدو مجيلة يا         وسألته:
                                                  إال أن الرعشة ال  اكتست كالمه افتضحت ك  مشاعره أمام    ،    ثابت

       صغرييت".                "قبدين رائعة يا         فأجاهبا:                   عيين ابنته املترقبتني 
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             ولكنه استطاع    ،                                       مل يستطع حامت منع الدموع من أن قغرق عينيه
                    "أما زلت قلك الصغرية   :              قالت له جوليا       عندما     فوط      من الس         أن مينعها 

  .      أبيتي!"   يا
   ".            ً "وستبفني دومًا   :               ً فأجاهبا حامت قائاًل

                        "حيتىت وإن شيتاخت األرواح      :                            ففالت جوليا بابتسامة بيتاردة 
    ي". يت  أب   يا

ً  قائاًل        إليها        حدق حامت                           اجلدية عادت قرقسيتم فيتوق          وعالمات    
       ن قشيخ                                      "ولست مضطرة ألن جتربيتي كيف ميكن لألرواح أ   :    مالحمه

       ابن ".   يا
    "دع    :                                  وطبعت قبلة فوق وجنة والدها وقاليتت    ،            اقتربت جوليا

        والدي".              الزمن يفرر يا
                                                        أمسكت جوليا بيد والدها املرقعشة، مث قوجه اجلميع حنو السيارة 

                         املزرعة اخلاصة بعائلة كرمي.  يف                                منطلفني إىل حيث حل  الزفاف املفام 
   

                  ار حضور العيتروس،                                 وصلت جوليا حيث كان اجلميع يف انتظ
                رأى جوليا وهيتي         عندما       أنلاسه      يكتم                        حىت كرمي نلسه مل يستطع أن 

          ً                                              ً    قفترب رويدًا حنوه متأبطة اراع والدها الذي حاول أن يرسم وجهيتًا  
                                    ً              املعامل أمام احلضور، فكان كرمي يفف منتظرًا وصوهلا بلهلة     ً     خاليًا من 

      اراعه                                                         حينما اقترب من والد جوليا الذي أبفى اراع جوليا يف أحضان
                                                      ومل يرغب يف فكاكها، ما جع  احلاضرين ينتظرون حلظة انلصيتال  
                                                           العروس عن والدها ليبدأ إعالن احلل ، بينما أشرف حيدق من بعييتد  

                                                 التفاط احلدث من حتت طيات األقمشة ال  ختلي ارقعاش مجيع       ً حماواًل
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                                                          األطراف قن فيهم كرمي، ولكن برودة أطراف جوليا والرعشة اخلليلة 
                                               لت حامت ميسك هبا دون أن يسلمها لكرمي فاقترب عيتارف          فيهما جع

                جوليا البين كرمي".     أنا                       "سيد حامت امسح يل أن أسلم    :    ً قائاًل
   :                                            ً          عندها أفلت حامت اراع جوليا ال  باقت أكثر هيتدوءًا وقيتال  

        "قلض ".
ّ                     مث قّدمها لكرمي الذي اقترب    ،     جوليا              ضم عارف اراع          منيتها،    
                            ة، إال أن جوليا مل قضع كافيتة           يده الفوي       براحة                   وأمسك يدها ليغمرها 

                                                       راحة يدها فوق كله ب  قركت مسافة صغرية بينهما حىت ال متيتنح  
                                                             كله الك العناق الذي يبحث عنه بني أناملها املمشوقة وال  قنبعيتث  
                                                           منها رائحة احلمام املغربيتي الذي أصرت ماجدة أن جترييته جلولييتا   

           ليك كافيتة                                                لتمنحها بعض االسترخاء والراحة، فاألعشاب ال  مت قد
                                                          أحناء جسدها املنهك فيها حىت أصابعها كانت قلوح ممتزجة برائحيتة  

                     اللرنسي امللض  جلوليا.   5          عطر شاني 
                                               ن أمسك كرمي بيد جوليا حىت عال قصليق احلاضرين وبدأت  إ   ما 

                                                             اللرقة املوسيفية بعزف مفطوعة االفتتاح، عندها ابتدأ كالمها اخلطوات 
                              شعرت جوليا بأن العيون قنهشها،                              األوىل للرقصة حتت رقابة اجلميع،

                                                          ال قراقبها فحسب! حتاول اختراق فستاهنا وبطانة جلدها وخالياهيتا  
                                                  ً          لتفرأ قلاصي  ارقعاشاهتا املكنونة، حاولت أن قرقدي وجهيتًا آخيتر   

                                        إال أن اكرى الرقصة األوىل لليلة خطوبتيتهما     ،              يتناسب مع احلدث
ً                                كانت قفف حائاًل بينهما كشخص ثالث متتد يده إىل قل           ب جولييتا              

                                      على أنغام املوسيفى املنسابة من بيتني آالت           االندماج           كلما حاولت 
                                                            اللرقة املوسيفية ال  كانت قعزف دون أن قشعر باحلاضرين، اقتيترب  

ً        سائاًل إياها:             كرمي من جوليا                           ال قرقصني؟ اجلميع يراقبنا".     م   ِ "ِل     
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        : "هكذا             احملدقتني إليها                                   أجابت جوليا بربود مبتعدة عن عيين كرمي 
     ً   دائمًا".      أرقص

                                                   قال كرمي بصوت ال خيلو من نربة االستغراب: "ه  قعتفدين أن 
  .                                                        من راقصك يف املرة األوىل لن يدرك قغري خطواقك يف املرة الثانية؟"

       فلكيت      ،                              بنظرة ال ختلو من التحدي: "بالطبع      إليه           حدقت جوليا 
        عزيزي".              رقصة خطاها يا

ً                أمسك كرمي جوليا من خصرها حماواًل االقتراب منها ح        ىت قعود                            
                            إال أن جوليا شعرت بفشيتعريرة     ،                          خطواهتما لالنسجام مع املوسيفى

           مث ابتعيتدت     ،                                           قتسرب حنو جسدها ببطء كادت أن قتعثر هبا خطواهتا
                             قبتعدين هكذا! جوليا علينا أن      م        ِ كرمي: "ِل       فسأهلا                   قاركة مسافة بينهما 
  .         أال قرين؟"       إلينا                 نرقص فاجلميع ينظر 

  .            احلاضرين"                           "ورقصتنا اآلن ما هي إال من أج
ّ                            "لكّن الرقص قناغم موحد بني روحني".     

        مث أدارت    .           "روحيتني؟!!"           وسيتألت:                   ضحكت جوليا بسخرية 
                                                 وأخذت قلتف حول احلضور موزعة نظراهتا اجلليدية أمامهم    ،     وجهها

                                                          ً    واملشتعلة أمام كرمي دون أن قدرك أن قلك النظرات ستزداد احتراقيتًا  
                صيتي  وجهيهميتا                                            حينما قرى عيين أشرف امليتراقبتني قترصيتد قلا  

            ً           من بعيد، خمللًة وراءهيتا                  كلماهتما املبهمة                  وخطواهتما وحىت حروف 
                                                          ك  اجلليد املتراص يف عينيها ينسكب أمام قلحصه الدقيق لرقصتهما 
                                                       األوىل، عندها احننت جوليا إىل اخللف حبركة فاجأت كرمي وجعلتيته  
                                                      ينتلض ليمسكها أثناء الرقص حىت ال قسفط وهنضت مسيترعة ميتع   

        "روحيتني     :                                    ات اإليفاع العايل وقالت بصيتوت متيتهكم           املوسيفى ا
                                                     وقناغم... يبدو أنك قد نسيت احلفيفة مع أنغام املوسيفى".
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  .                     ال جنع  احلب هو احلفيفة؟"     م    ِ "وِل
ً                          أجابت جوليا دون أن قعري كرمي بااًل قائليتة: "احليتب أنيتواع                                  

      إمنيتا    ،      األعايل          فريسته من          ينفض على             النسر حينما    أن           عزيزي، حىت    يا
               من أنواع احلب". ً  عًا        ميارس نو

   ". ً ًا                                               أجاهبا كرمي بعصبية: "ب  رغبة، فالنهم رغبة ولي  حب
ِ           عندها أجابت جوليا ساخرة: "إان قعترف أنك ن ِهم، ولسيتت                                             

   ". ً ًا    عاشف
     ولكن    ،           ً                  جوليا مشدوهًا حىت قوقف عن الرقص    إىل        حدق كرمي 
                 ليصلق اجلميع هلما،    ،                         قوقلت معلنة انتهاء الرقصة    قد              املوسيفى كانت

                                                      نا دور العاشفني أمام اجلميع، عداها وعدا أشرف الذي كيتان         ففد أقف
                                                         يعلم أن بني التمتمات وخلجات اليتوجهني املتيتوقرين واخلطيتوات    

                          ً                ً  الراقصة املتعثرة بذكاء لغزًا ال بد أن حي  يومًا.
                     ن احلضيتور الترحييتب،        يبادال   ا                      سار كرمي بصحبة جوليا ومه

          قيبات حل                         بأجواء احلل  اللاخر، فتر         يستمتعون               حيث كان اجلميع 
                                 ً                    الزفاف كانت قلوق حل  اخلطوبة أضعافًا، من خدم وجتهييتزات  
                                                        وموسيفى ومفبالت وبوفيه طعام فاخر امتد على طيتول املزرعيتة   

                  آالف متيتر، ميتيتد      ة                                      الشاسعة ال  كانت قبلغ ما يفارب العشيتر 
                     ً                      ً     ً         فيها العشب األخضر باسطًا اراعيه فوق املكان صيلًا شتاًء، أميتا  

ّ  ً       ً   ية لتعطي قدّرجًا واضيتحاً             زراعتها بعنا     فتمت        الزهور             بيتاأللوان،               
      لتمنح      زكية       رائحة    ا ا   ً  عبفًا                                 والشجر املفلم كان يضلي على املكان 

                                                      عرسهما ملسات أسطورية قنطبق مع احلدث الذي مت التخطيط ليته  
           ً            ُ                                     بعناية؛ درءًا لك  ما قد ُيستنبط من بني السطور والعيون ملعرفة ما 

     حص !
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                   أن قدفن أي إشيتاعة                                     لفد كانت أجواء احلل  وحتضرياقه كليلة ب
                                     ُ                     بشأن الفضية أو حريق اليخت، كليلة أن ُقنسي اجلميع بنشوة كيت   

                   ً    جوليا من بعيد مراقبيتًا      إىل                            ً      املاضي، عدا حامت الذي كان شاردًا حيدق 
           كان يعليتم     .                                              مجيع قصرفاهتا، حركاهتا، ضحكاهتا، ابتساماهتا، خطواهتا

          جولييتا مل                                              ً       أهنا قتصنع، لكنه كان يعلم أن يف عف  جوليا خيارًا آخر، 
                                                       قوافق على الزواج من أجله فحسب ب  هناك سبب خلي آخر، سبب 
                                                            يظهر يف عينيها كلما حاول إقناعها بالتراجع، سبب يتشيتح بليتون   
                   ً                                        عينيها فيختلي مبتعدًا حىت ال يكشله حلظة النفاش، سبب مل يعرفه أو 
                 ً                                           مل حياول السعي جاهدًا لفراءقه حىت قبفى جوليا هي جولييتا طللتيته   

                                                  أن يرى قعديالت نفشتها أمواج البحر الثيتائرة ليليتة               الصغرية دون
                        اليخت يف نلسها دون زوال.

                                                    أما ماجدة وثريا وعارف ففد غمرهتم األجواء حىت نسوا كيت   
                                                               الليايل السابفة بك  قلاصيلها املؤملة واملرهفة واستمتعوا مع احلضيتور  

        منهمكني                 وبينما كان اجلميع    ،                               بالتحضريات ال  قكل  هبا كرمي كاملة
                                                      احلل  وقلاصيله، دخ  حكمت وقوجه حنو جوليا عندما اعترضيته   ب

  .                "مااا قلع  هنا؟"   :        ً حامت قائاًل
                 "أهكذا قسيتتفبلين     :                       ً لاجأة على وجه حكمت قائاًل  امل       ارقسمت 

  .                 ليلة زفاف ابنتك؟"
           من دعاك إىل  و "   :                           والشرر يكاد يتطاير من عينيه      إليه        حدق حامت 

  .       احلل ؟!"
                      ميتن دعوقيته أرجيتوك                "حامت.. أنا   :                   فاقتربت ماجدة قائلة

       اهدأ".
ِ        "ومن مسح لِك بذلك؟"   :               عيين ماجدة بفسوة    إىل         فنظر حامت           .  
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                            "حامت أرجوك إنه خاهلا، وشفيفي    :                    قالت ماجدة بصوت حزين
                     ها هي ابنتنا قتيتزوج     ،                 ً           ّ         الوحيد، ال ختلق شرخًا بينكما جّراء ما حدث

                         وقالت مكملة كالمها بصيتوت     ،                     مث أشارت بيدها حنو احلل    " ر   انظ
                    واحلل  يسرق أنلاسهم،       فرحون             عزيزي اجلميع              احة "انظر يا          ينتابه الر

   ،                             ً                         رقا كانت هناك قلاصي  شائكة جدًا سحفت اجلمييتع يف السيتابق  
  .                                            ولكنها ستنجلي قجرد أن قنتهي الليلة، صدقين..."

                                فشعر أهنا هي أيضا حتيتاول جاهيتدة      ،     ماجدة    إىل        حدق حامت 
         أهنيتا أم                                                 االنسياق ضمن األحداث دون مفاومة، فكيف له أن ينسى 

                 من أنيتواع احليتب      ً ًا    ً                  جبارًا حيم  يف ثناياه نوع     يكن              وقلب األم مهما 
                ً                                              الذي ال حيم  قعريلًا أو لغة، يف عينيها فرحة مغتالة وسعادة مسلوبة، 
                ً                                            فكم كانت قتمىن حفًا أن قكون مطمئنة وسعيدة على ابنتها يف ليليتة  

   ان    كيت           االطمئنان                    ً                          العمر ال  بفيت أعوامًا طويلة قنتظرها إال أن الك 
                                                           خيتبئ باستحياء خلف ما حدث غري قادر على الظهور وليتو لثانييتة   

                كالميته ملاجيتدة:                               ً ، عندها صمت حامت وقال موجهًا      قلبامها       ليطمئن 
   ،                  مث قبلها على جبينها   .                             حبيب  استمتعي حبل  زفاف ابنتك"     ً    "حسنًا يا

                                                    وغادر دون أن يرمق حكمت بنظرة واحدة، دخ  حكمت احلليت   
                                ارف وجمموعة من رجال حزب التيتآلف                         برففة ماجدة متوجها حنو ع

                                                            الوطين الذين كانوا يتبادلون أطراف احلديث ونظراهتم قتنفيت  بيتني   
                                               أما عند الباب فتوجه حامت مستفبال جمموعة من ضيتيوف     ،       احلاضرين

                               ً    ن حملهم حكمت حىت أسرع باجتاههم مرحبيتًا   إ    وما    ،          احلزب احلاكم
         لف الوطين                                           فوجود أعضاء احلزب احلاكم يعين شلافية حزب التآ   ،  هبم

        عنيتدها     .                                         وعدم دجمه للمعترك السياسي باحلياة االجتماعية   ،         يف املعاملة
                       جمموعة من الصور له وحلامت                                    ً أشار ألحد املصورين بأن يفترب ملتفطًا
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        ندرج حتت  ق      الصور     بعض    ت    فكان   ،                          مع أعضاء احلزب احلاكم واويهم
                                                          اللفطات الطبيعية املمزوجة بالضحكات واالبتسيتامات واحليتوارات   

                             وبعضها جدي يتناسب مع مكانيتة     ،                     لة ال  قتناسب مع احلدث    اخللي
                                       لو منها روح التناف  ال  كانت قسيطر على  خت                   احلزبني حيتويها الود و

          الرئاسية.           االنتخابات                       الساحة السياسة يف معركة 
                   : "بالرغم من مضمار                                  ً قال عادل حلامت وهو يفترب منه مبتسمًا

      سيتيد       ً      ً      زواجًا سعيدًا ييتا                                   السباق الذي حنياه إال أنين أمتىن البنتك 
      حامت".

ً            فابتسم حامت قائاًل: "أشكرك يا               وجودك يسعدين".   ،        سيد عادل               
                      ً                               فاقترب حكمت وقال مفاطعًا: "ولكن متنياقك قلك ال متنيتع أن  

                                                   قبفى املنافسة على االنتخابات الرئاسية هي احلدث األهم".
                 قبفى هيتي احليتدث      ،    حكمت               ً             ففال عادل ضاحكًا: "بالطبع يا

                         كحزب مرشح فأعتفيتد بيتأن          إلينا               زب أما بالنسبة              األهم لديكم كح
                             الساحة ال قزال خالية أمامنا".

      "قبدو    :                               وهو ينلث الدخان من سيجاره الكويب   ،          ابتسم حكمت
  "    ...                                                     الثفة واضحة يف صوقك والك حبكم النتائ، السيتابفة، ولكيتن  

ً  صمت قلياًل                   كلمته هذه املرة".     يفول              "آن للزمن أن         مث أضاف:        
                    الكلمة يف كيت  ميترة        يفول           زمن هو من                     ابتسم عادل وقال: "ال

     ً                    فدومًا للتاريخ لغة أخرى".   ،    حكمت   يا
                       "سيد عادل نوران رئيتي      :                            ً عندها اقترب أحد الصحليني قائاًل

                                                          الدولة السابق واملرشح احلايل ه  قسمح يل ببعض األسئلة ولو أنيتين  
            أن ألتفييتك      ّ إيّل                                             أعلم أن املكان غري مناسب ولكنها فرصة بالنسيتبة  

  .             ا فهال مسحت يل؟"             بشك  مباشر هن
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ً                 ابتسم عادل قائاًل: "بالطبع قلض ".                
  .                           كم  مجلته حىت غادر حكمت املكان أ  ن  إ    وما 

                                                     يف قلك األثناء كانت جوليا جتوب بني احلاضرين بعد أن استأان 
                                                            رفاق كرمي من جوليا بأن متنحهم إياه لبضع دقائق حىت يستمتعوا معه 

                       قفلفوا فعزوبيته ليتن    "ال   :                                     بلحظات العزوبية األخرية فأجابتهم مبتسمة
             فنظيتر أحيتد      .                                             قنتهي، لست ممن يفتلون حرية الرج  بعد اليتزواج" 

ً  كرمي أن متتلك قلبًا وعفاًل                 "كم أنت حمظوظ يا   :                  ً أصدقائه وقال معجبًا      ً               
                             ابتسامة مل يلهمها أحد سواه هو                 ً صمت كرمي مبتسمًا   .          يف آن واحد"

        وجوليا.
ً                  بينما كانت جوليا قتوقف قلياًل حماولة فك اي  ثوهب            ا الذي كان                           

                         الشجريات الصيتغرية اقتيترب         بإحدى                          يزحف وراءها ما جعله يعلق 
  .           "أقسمحني يل؟"   :         ً أشرف قائاًل

                           وحاول نزعه برفق من أغصيتان     ،                       مث احنىن بالفرب من اللستان
               وناوهلا إييتاه               ، واقترب منها       املزرعة                            الشجرية الصغرية الفابعة يف أر  

        قلضلي".           "انتهيت..   :    ً قائاًل
           "يبيتدو أن     :                لك" وأكملت قائلة         ً : "شكرًا                  ابتسمت جوليا وقالت

                                                        أحدهم قب  الدعوة دون حماولة هروب واحدة من األجواء املصطنعة 
                   لفاءاقك الفدمية أنك     أحد            "لفد مسعت يف    :             مث أردفت قائلة   .       للحلالت"

                                  ال هتوى اجلو املصطنع يف وجوه احلاضرين".
                           كان هذا يف إحيتدى املفيتابالت      ،                   ضحك أشرف وقال: "نعم

         ً       ً   كنت صحليًا مبتدئًا".    ما   عند       الفدمية 
              كلميتا أصيتبح             املبيتادئ           "وه  قتغري    :     قائلة      إليه            فحدقت جوليا 
  .               ً   اإلعالمي أكثر مترسًا؟"
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         رصد ردود       ً حماواًل           إىل عينيها                            فأجاهبا أشرف قكر: "رقا" وحدق 
              ً "للواقع دومًا   :                                                 أفعاهلا ال  حاولت أن قشيح هبا مبتعدة عن عينيه مث قال

        جديدة".       مبادئ
   :       عينييته     إىل                              جوليا بصوت ثابت دون أن قنظيتر                 عندها قالت له

  .                       "وكيف للمبدأ أن يتبدل؟"
  .          جيربه الفدر"       عندما "

                                                          فأجابته جوليا: "ولكننا منتلك حرية االختييتار وإال مليتا كنيتا    
                        خملوقات خمرية وليست مسرية".

  .                                   "وه  هناك ما يثبت أننا منتلك اخليار؟"
      حلليت                                            قنا.." كانت جوليا جتيب أشرف وهي قنظيتر يف ا  ا     "قرار

                                                       واحلاضرين من بعيد كصورة بدأت قتالشى أمامها ففاطعها صيتوت  
                                                    "وه  كان قرارك أن قكوين ابنيتة املرشيتح األول لرئاسيتة       :    أشرف
  .        الدولة؟"

  .                              أمل يكن قرارك حضور حل  الزفاف؟"         "وأنت..
              "وحىت إن كنيتا     :                   وقال هلا بنربة املتمرس   ،                فاقترب منها أشرف

                              خنترها عندها يكيتون اختيارنيتا           ّ                  ففد حيّملنا الفدر قرارات مل   ،    خمريين
            ً   للهروب قرارًا".

                 وحماولة أن قعبيتث     ،                                  فأشاحت جوليا بوجهها مبتعدة عن أشرف
          "كيتاهلروب     :                                   كمن حياول إصالح ما فسد حينما قال أشرف   ،     بثوهبا

                                                           اجلامث يف عينيك منذ الرقصة األوىل، والذي قرمجته خطواقك املتعثيترة  
                                    على األنغام املتوازنة يف الساحة هناك".

   :                                أشرف مشيتدوهة للحظيتات، مث قاليتت       إىل          دقت جوليا  ح
  مث    .  ؟"                         ً     ولكن ه  منا من مل يهيترب حفيتاً     ،                  "للهروب مسالك كثرية
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          "أمل هتيترب     :                    ً أشرف كمن ينتظر جوابًا    إىل                    أكملت قائلة وهي حتدق 
  .  ؟"    ً يومًا

                                    للحظات، عندها استطاعت جوليا أن قفرأ         عليهما ّ         خّيم الصمت 
                     يعتفدون أهنم ميتلكيتون         البشر           أدركت بأن و                  اإلجابة يف عيين أشرف 

                       يعتربون اهلروب انتكاسيتة     ،   لذا  ً  ًا.                             السلطة العليا يف األر  كوهنم بشر
                              فال ميكن لبشري أن يعترف باهلروب.

                                                        ابتسمت جوليا قائلة: "واآلن سأهرب أنا منك قب  أن يسيترقنا  
                                                احلوار أكثر، وننسى احلضور، فامسح يل، وقشرفت حبضورك".

ً        ً ابتسم أشرف قائاًل: "حسنًا                          دعك قتهربني ولي  هتربني كما   سأ   ،              
               "ولكن امسحيتي يل         أردف:  مث    .                             قعتفدين حىت ال يلحظ احلل  غيابك"

                                                          أن أنزل اي  فستانك الساحر على األر  حىت ينثيتر مجاليته عليتى    
                            احلاضرين كما فع  حلظة وصولك".

                      وابتسمت لكالمه املنميتق     ،                           هزت جوليا رأسها مرحبة بأشرف
   ،                         ة احلل  وقلاصيله مع الباقني                        مث قوجهت حنو ضيوفها مستكمل  ،     األخري

                    جبوار الضيتيوف إال أن           والبفاء       عن كرمي          االبتعاد        اإلمكان          حماولة قدر 
                                    أكثر من مرة أن قفترب من كرمي حىت قدحض         أجربقاها          عيين أشرف 

  .     إليها                                    نظرية اهلروب ال  قداعب فكره كلما حدق 
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 الفصل الثاني عشر

 الزواج صك امتالك

                       يف السيارة املتوجهة حنيتو        اورين    متج                     كان كرمي وجوليا جيلسان 
                                                           املطار بعد أن غادرا حل  الزفاف مودعني اجلميع. قناول كرمي هاقله 
ً                                                        حماواًل التأكد من أن كافة إجراءات السلر باقت جاهزة بينما كانت     

                                              نافذة السيارة ال  مزجت كافة قلاصيتي  املدينيتة                 جوليا حتدق عرب
                    واجلدران وحىت البشيتر                                         حبركتها املتوجهة حنو املطار ما جع  األضواء

      سألت                                         يالية ممزوجة باأللوان وقلاصي  ممسوحة املعامل.   سري         جمرد لوحة 
    دون       وميتن                                              بصوت أبرد من اهلواء الذي يضرب األشجار يف اخلارج 

                     نين أرغب باليتذهاب إىل   إ            "ومن قال لك    :                   حىت أن قستدير حنو كرمي
             الكاريبيتي؟".

          يتي من أمج          "الكاريب   :                             أجاهبا كرمي بصوت ال خيلو من احلماس
        الفبلية            االستوائية                                          املناطق لفضاء شهر العس  حيث الشطآن واألجواء 

   :             ً   مث اقترب هامسيتاً    .           من نوع آخر"                             ً الغريبة قضلي على املكان سحرًا
       األوىل".   ا                           أكثر من السحر يف ليايل زواجهم         العروسان             "ومااا يريد 

                       قنظر عرب زجاج النافيتذة          ال قزال                          قالت جوليا بنربة حازمة وهي 
    ي". يت                         ال أرغب بالذهاب إىل الكاريب     إنين   لك       "قلت

                ً                                   "أنت من طلب مسبفًا بأن قكون كافة التحضريات بال علميتك  
ِ           لِك االعترا ".    حيق      لذا ال   ُ   ُنلذ                       أو حىت مشورقك وما طلبته    
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                                                    "ب  أملك ك  احلق، فأمواج الكاريبيتي لن متحو شروخ أمواج 
             ليلة اليخت".

              اليتذي يلصيت                                           أشار كرمي للسائق بأن يرفع احلاجز الزجاجي 
       "جوليا    :    وقال    هلما                                    حىت يكمال حديثهما بسرية دون أن يستمع    ا     بينهم
ِ  عليِك                       اآلن أنك أصبحت زوج ".        اإلدراك   

              اليتزواج صيتك       إن          من قال لك                             فأجابته جوليا: "وإن يكن...
  .       امتالك؟"

   ".  ّ إيّل                           قال كرمي: "صك امتالك بالنسبة 
        ت جوليا    كان   .  ّ                                        "غّير اجتاه الرحلة إىل أي مدينة أخرى بال شطآن"

               . استدارت حنيتو        الشاطئ                                       قعلم بأنه ال مرفأ لديها لتضع مرساهتا على 
                 أغري احلجز اآلن قب      أن                                     كرمي عندما قال هلا: "وه  جننت! أقريدنين 

               السلر بساعتني".
       "نعم".                     بالصوت البارد نلسه:      أجابت 

         رحلتنيتا          قسيتمي                                       مث ابتسمت بربود وقالت: "هذا إاا أردت أن 
                      الزائلة هذه شهر عس ".

                                                     ستدار كرمي حنو النافذة وقال: "عليك أن قعلمي أنك زوجيت    ا
       جتمعنا                                                اآلن ورغم ك  ما حدث أعلم أن هناك مساحة حب ضبابية 

                                              وكان يوم خطوبتنا هو البصمة األوىل لتلك املساحة".
  .       األخرية!" و "

  ال              "جولييتا...    :                                       أمسك كرمي اراعها املرمتي جبانبه بفوة وقيتال 
                           جتعلي البداية مسمومة هكذا".

             "ب  مشروخة".   :                               فأجابته قرارة شعر هبا كرمي يف حلفه
                يف جواهبيتا فهيت                   ً وهو يفف حائرًا                      ً أفلت كرمي يدها مشدوهًا
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                                                        شرخها بات أقوى من السم الذي أخذ يسري يف حناياه؟ ومتىن ليتو  
                                                            أهنا كانت بداية مسمومة فالسم قد يفت  صاحبه أما الشرخ فكلميتا  

                 إىل عنق الزجاجيتة                                     مررت فوقه حلر األمل بعمق حىت قص  روحك 
                                    مستجدية الرحي  مث قعود زاحلة بال أم .

                                                       قاطع السائق أفكار كرمي وهو ينزل باحلاجز الزجاجي اللاصيت   
  .        إىل املطار           ً         بينهما معلنًا الوصول 

                       منتظرين موعيتد إقيتالع                             جل  كرمي وجوليا يف غرفة خاصة 
                ً                           ر كرمي احلجز متوجهًا حنو باري ، اقترب النيتادل                   ّ طائرهتما بعد أن غّي

                                                "سيدي هذه ضيافة بسيطة من املطار قناسبة زفافكميتا     :        ً هما قائاًل  من
                                                             نتمىن لكما رحلة سعيدة" ووضع الصينية النحاسية املنفوشيتة واليت    
                                                             احتوت على علبة من الشوكوالقه البلجيكية اللاخرة اليت  مت للهيتا   
                                                            بشريط أمحر وضع عليها كرت كتب عليه "مع متنياقنا لكما بالسعادة" 

                                           الشرقية وقهوة اسربسو وكوبني من املاء، شكر كرمي              وبعض احللويات 
                             وناوله مبلغا من املال مث غادر.   ،      النادل

                        أسطول الطائرات الفيتابع      إىل                         كانت جوليا جتل  بشرود حتدق 
                           أمسكت بعلبة الشوكوالقه بعبث                                أمامها حيث هتبط وقعلو بال قوقف.

  .                          "مع متنياقنا لكما بالسعادة"                         حينما رأت البطاقة أمامها 
   ً ًا                                                غريب هو ملهوم السعادة عندما يكون اإلنسيتان خملوقيت     كم 

                                                 من نفيض، فما هي السعادة؟ ه  هي جمرد أمر حلظي؟ ومل ال    ً ًا    ممزوج
     ميتن    يف                   ً                                 قكون حتمية؟ وه  حفًا نشعر بالراحة حينما نرى السعادة 

                                                                حولنا؟ وإاا كانت السعادة مرهونة بالباقني فلم ال قعربد فوقنا حينما 
                                 عر بالضيق؟ ومل نشيتعر بالغضيتب إن                         نرى وجوههم ضاحكة ب  نش

                                              ليست السعادة مرقبطة بالفلب والفلب مرقبط باحلب؟    و               َ جتاهلوا أملنا؟ َأ
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                                                                فلمااا حينما حنب نتأمل؟ وملااا حينما ال يتأمل من حنب معنا يزداد أملنا؟ 
                                                             ه  ألننا خملوقات أنانية حتكمنا الرغبة ال احلب؟ وه  قبفى السيتعادة  

                                    لرغبة؟ ليتذا ال نشيتعر بالسيتعادة إال                    يندرج حتت قصنيف ا   ً ًا     ملهوم
                                                        للحظات أو رشلات صغرية كرشلة هذا اللنجان البارد. قاطع صوت 
                                                             املضيلة املنبعث من مساعات املطار أفكار جوليا "النداء األخري للرحلة 

   ".  33                                              ... على السادة املسافرين التوجه حنو البوابة رقم    213    رقم 
            الطائرة حيث                           وسارت جبانب كرمي متوجهني حنو   ،         هنضت جوليا

                 وأهدأ ميتن غضيتب      ،                                      كان هديرها أقوى من أفكار جوليا املتالطمة
  .          كرمي املشتع 
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 الفصل الثالث عشر

 
 
 الحي الالتيني ال يشيخ أبدا
 
                         

          ال قنيتام،        اليت                                        كانت جوليا قسري يف شوارع باري  الصاخبة 
     ً      ً      ً                                           مرقديًة معطلًا جلديًا حتاول أن قفي نلسها لسعات الربد ال  قضيترهبا  

ً      ً      ً            ولّلت شااًل قطنيًا دافئًا حول رقبتها   ،     واآلخر       بني احلني            ال قدري ه     ،  ّ     
                                    ُ                      وضعته لتكم  الشك  العام ملظهرها؟ أم لُتخلي ك  ميتا قسيتتطيع   

       جبعيت                                                   إخلاءه حتته؟ كان اللي  وصخب الشوارع يف باري  كليلني 
                    ، فلم يكن هناك ميتن   ً ًا                    ٍ                  ك  من حييا هناك غري آبٍه قخلوق يدعى إنسان

      كانوا                             اخلطوات أو حىت الكلمات، اجلميع                       يسعى ملراقبة األحداث أو 
                                    ففط. الك اإلحساس باحلرية ميتن احلركيتة         اواهتم     خلف        يسعون

            السوداء ال           النظارة                                          اجملهرية ال  كانت حتياها يف وطنها جعلتها قزي  
ً       ً             كانت قضطر إلبفائها حىت لياًل أحيانًا، كانت قسيتري            رغيتم األمل    -                        

                فالكامريات اليت      ،       ة طويلة    ٍ                  براحٍة مل قشعر هبا منذ مد  -           الذي ميزقها
            بينما كيتان     ،                                            قالحفها يف بالدها كانت متنع حىت دموعها من التساقط

                                                             لي  باري  هنا وحده مينع دموعها من التطاير مع اهلواء الذي كيتان  
     كانت    .          قب  الثملني                 ليترنح املستيفظون    ،                     يضرب عاصمة الضوء واحلب

         حيتىت وإن     ،    محها                                             خطواهتا املتعثرة واملبعثرة والتائهة جتع  ك  من يل
                            باري  بدقة إال أن ااكرهتيتا مل    ّ   أزّقة                 يعلم أهنا ال قعرف    ،          كان غري آبه

                                               ختنها يف أن قسري فيها هروبا من ك  شيء حىت من ااهتا!
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                     بفميصه األبيض وربطيتة                                  ً بينما جل  كرمي فوق األريكة منهكًا
                                وعفله يردد مجلته األخرية جلوليا قب             ً رأسه أرضًا                    ً عنفه امللتوحة مطرقًا

       ِ            جوليا؟ ِلم  حتيتاولني    ِ      "ِلم  يا                                   قغادر الغرفة منطلفة إىل حيث الالشيء    أن
          من العذاب      ً خطًا     قرمسني      م                                  ِ دس العفاب يف كأس اللحظات املنسية؟ ِل

                    وهو يفذف ك  شيتيء يف                ً مث أكم  صارخًا   .                   بيننا؟ أألنين أخطأت؟"
  .            "النزيه..!!"   :                     أجابت جوليا بصوت بارد   .                     وجهه "ومن منا قدي ؟!"

                                        شوارع باري  حماولة حمو ك  ثانييتة ميترت               سارت جوليا يف
  ،  ُ      لُتمحيتى                                                    خالل هذا اليوم، إال أن الساعات واأليام املاضية مل قكيتن  

                            ُ                             فه  ميكن هلذه الثواين األخرية أن ُقمحى؟! بدأت جولييتا قسيتتعيد   
                                            عنها وبالرغم من مجيع حماوالهتا لطرد ما حدث ميتن               ً األحداث رغمًا

                        ت شعرها وفكرها كان أقوى                          إال أن اهلواء الذي بعثر خصال   ،      ااكرهتا
              من أن قفاومه.

                                   جوليا اللندق حىت وضع اخلادم احلفائب يف      كرمي و           فما أن دخ  
           ً                         وغادر مبتسمًا بعيتد أن أخربمهيتا بيتأن       ،                        اجلناح امللكي للندق الريتز

                 وهي دعيتوة عليتى      ،                                        اللندق يفدم هلما هدية خاصة قناسبة زواجهما
                 ففط حىت يسيتتمتعا                                           العشاء مت من خالهلا حجز املطعم كامال لكليهما

                                 دون وجود أحد من املتطللني، مث بيتدأ     من                        بليلتهما األوىل يف اللندق 
                                وجل  على األريكة ليسيتتريح حييتث      ،                     ً كرمي بوضع احلفائب جانبًا

                                                    كانت جوليا جتل ، وما كاد جيل  حىت هنضت مسرعة حماوليتة أن  
          فأوقلتها                                 إال أن يد كرمي كانت أسرع من خطواهتا    ،               قتجه حنو حفيبتها

                            "جوليا اجلسي عليك أن قسترحيي    :    يفول       اهلادئ             هنا وكان صوقه    مكا
ً               قلياًل من عناء السلر                                      ولست مضطرة للتوجه إىل أي مكيتان آخيتر      ،   

                  كوين أصبحت جبوارك".
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                                     لتها الرمسية املغطاة بالدانتي  املخيترم   ذ      وظهر ب       واقلة           بفيت جوليا 
                                                         أخلاه شعرها األسود احلالك الذي انساب فوق كتليهيتا بعيتد أن   

                ملطار فما عيتادت      إىل ا                                ليا أن قطلق له احلرية قب  الوصول        فضلت جو
                                                       مضطرة ألن جتع  مظهرها الرمسي يليق بالربوقوكوالت االجتماعييتة  

                على أن يبفى كما                                              ال  حتيط هبا أثناء احلل  والذي كانت والدهتا قصر
                                هو حىت اللحظات األخرية حلل  الزفاف.

            : "قوجهي حنو           يف قبضة كرمي        ال قزال                       أجابت جوليا بربود ويدها 
                        ولكن يعيتين أنيتين أنيتوي       ،                                 احلفيبة ال يعين أنين ال أنوي أن أستريح

                     يف مكان يناسبين أكثر".          االستراحة
          ال ييتزال     وهو    ،             جرها حنوه بفوة       عندما      بيدها       ً ممسكًا        بفي كرمي 

   فال    ،          وأنت جبواري   ،                              وقال: "لست مضطرة للبحث عن مكان       ً جالسًا
                                بد لك أن جتدي زاوية للراحة هنا".

                                              رت جوليا وجهها حنوه حبنق وقالت: "لي  وأنت هنا".    فأدا
ً              هنض كرمي ليفف قبالتها مباشرة قائاًل: "جولييتا...               لفيتد بتنيتا                                   

                   الطابع الليكتيتوري     ي                                    زوجني أال قرين؟" مث سار يف اجلناح الكبري ا
                                                         املعتق واملؤلف من صالة كبرية حتتوي على طفم من األثاث األنتييتك  

                                  ه وشاشة قللاز معلفة على احلائط متنح                             املميز بتلاصيله احللرية ونفشاق
                                                           املكان رغم عتفه بعض احلداثة لتكتم  الصورة املمزوجة بني املكيتان  
                                                                  والتاريخ منتهية بالتراس املط  على الساحة العامة حيث النافورة اليت   
                                                       قوسطت الساحة بنفوشها احمللورة حتم  يف حناياها اكرى لك  مار 

                          الصيتغرية حتميت  نفوشيتها يف                                    أو عابر حوهلا، كما كانت التلاصي  
              لذا أكم  كالمه    ،                          رغم حماوالت كرمي قناسي ما حدث   ،           ً قلبيهما معًا

                          ً                        نظري حنن هنا يف قلب باري  معًا، جيمعنا مكيتان واحيتد،    ا "   :    ً قائاًل
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                                  ، وحفيبة سلر واحدة، وحمطة واحيتدة،            غرفة واحدة             وحتيطنا جدران 
         تيار؟ أال   ال     عك    يف  ذ                   ً      ً                 ك  ما بيننا بات جزءًا واحدًا، فلم حتاولني التج

                                                             قعلمني أن التيار يفتلك إن جرفك إىل قعره؟ أال قعلمني أن هذا النوع 
  .  ؟"      يهلكنا              من املخاطرة قد 

                                       "ألنه ال وجود لتيار جيمعنا، وال وجود للرقم    :             فأجابته جوليا
                            كرمي وسنبفى اثيتنني" مث سيتارت            اثنان يا                    واحد يف حياقنا، فنحن 

                 فهيتا يف اخلزانيتة                                            باجتاه حفيبتها وبدأت بإخراج مالبسيتها وقعلي 
                                        غري آهبة بك  ما يفوليته كيترمي أو يلعليته،       ،              املخصصة يف اجلناح

          "جوليا، مل    :      الثياب             اللتني قعلفان                               فاقترب منها بعد أن أمسك يديها 
  .              قلعلني ك  هذا؟"

  .                        وعادت قعلق ثياهبا املتبفية   ،                          أفلتت جوليا يديها من قبضته
       قد حص           ُ                   "ومنذ مىت ُيعاقب املرء على خطأ    :               ففال كرمي بعصبية

  .            حلظة انلعال؟"
                    "ب  حلظة رغبة قذرة".   :                 أجابت جوليا قرارة

                                                      "وإن يكن، أمل قصبحي زوج  يف النهاية! ما الليترق إان؟" مث  
                                                              اقترب منها وهو ميسك اراعيها وما أن رأى عينيها الليتتني قتفيتدان   
                                                      بالغضب حىت قبض شعرها املنساب بني كليه بفوة واقتيترب ميتن   

                                "ومااا قريدين؟ أن أحصيت  علييتك      :   فول                        شلتيها وقبلها عنوة وهو ي
            امليترقعبتني                                  حدقت جوليا بلمها املطبق وعينيهيتا    .                عنوة كالسابق!!"

                                                                دفعته إىل اخللف مبعدة إياه عنها وقالت: "ابتعد، وإياك أن قعتفد أنه  و
                                                        ميكن لك أن قلع  ما فعلته يف السابق حىت وإن كنت زوجتك، فأنت 

ٍ  باٍك:          وت متحشرج           مث أكملت بص   .                        لن يكون لك أي حفوق عندي"     
  .                            كرمي حىت وإن كنت ميتة أقلهم؟!"             "لن قنالين يا
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                          الباب بفوة ما جع  كرمي يفف         وأغلفت   ،                دخلت جوليا احلمام
                                                           أمام النافذة الكبرية املطلة على صخب باري  الذي مل يكن ييتوازي  
                                                         الصخب الدائر بينهما يف الغرفة، وما أن خرجت حىت رآها بيتدلت  

                ووقيتف أمامهيتا      ،                  ً   ة، فركض حنوها مسيترعاً              ً         ثياهبا استعدادًا للمغادر
                             جوليا؟ مل حتاولني دس العفيتاب يف     يا     م                         ِ وصوقه يشوبه بعض اليأس "ِل
                          من العذاب بيننيتا؟ أألنيتين      ً ًا       ّ قرمسني خّط     م                      ِ كأس اللحظات املنسية؟ ِل

                              وهو يفذف ك  شيء يف وجهه "وميتن                ً مث أكم  صارخًا   .      أخطأت"
         مث خرجيتت     .  !"                                أجابت جوليا بصوت بارد "النزيه..!   .           منا قدي ؟!"

                                                            بعد أن أقللت باب الغرفة بفوة مل قكن قعلم إىل أين؟ ولكنها كانت 
    ِ  ع ِلم    ألنه    ،                                                  قعلم أن عليها اخلروج، أما كرمي فلم حياول حىت اللحاق هبا

       فيتآثر     ،                                                    أن املسافة بينهما كانت أكرب من أن يستطيع اللحيتاق هبيتا  
                           وهي قسري ططى متعثيترة فيتوق      ،       من بعيد       إليها               الصمت والتحديق 

  .                  وارع باري  املرصوفة ش
         حىت ااهتا،    ،                                      كانت جوليا قسري حماولة االنسحاب من ك  شيء

                                                      جعلت اهلواء يصلفها دون اكتراث، وأخذت هتيم يف شوارع باري  
                                           وما أن قوقلت حىت وجدت يدها قفرع جيترس أحيتد      ،        املستيفظة

   :                             حيث كانت والدهتا قفيتول دوميتا     ،                          البيوت اهلادئة يف احلي الالقيين
            ً                                      ين ال يشيخ أبدًا" فه  هلا أال قشيخ هي أيضيتا يف يومهيتا             "احلي الالقي

              األول يف باري !
   إال    ،           وهي شيتاردة    ،         قفرع اجلرس        ال قزال                      مل قنتبه جوليا أن يدها 

       أيهيتا                                          ً     مسعت صوت رميون يتمتم باللرنسية "لسيتت أصيتماً         عندما
             ومل يكم  مجلته    .                                          الطارق، أال قعرف أن اجلرس يفرع مرة واحدة..."

               وشعرها مللمتيته     ،                          ى الباب قفف بابتسامة خليلة               حني رأى جوليا عل



007 

                                                           النظارة الفابعة فوق رأسها رغم صخب اللي  اليتذي ال ينتيتهي يف   
             عاصمة النور!

                           "جوليا... أي ملاجأة مجيليتة     :                        ابتسم رميون وقال بصوت فرح
        عزيزيت".                                 هذه ال  جاءت بك إىل هنا، قلضلي يا

    ،                                                 دخلت جوليا والربد بيتدأ يتسيترب إىل زواييتا جسيتدها    
                                                       قتربت من املدفأة احلجرية ال  كان رميون قيتد بيتدأ يشيتع       فا

         فوق كتلي                    وضع رميون شاال صوفيا        بعد أن    ،                  حطبها لتدفئة املكان
                         صغرييت رغم حلول الشيتتاء يف            ُ                وقال: "مل ُيفب  الربد بعد يا       جوليا

        باري ".
               احلطب الذي حيترق     إىل                                   فأجابته جوليا وهي قدفئ كليها وقنظر 

                            رميون، وما عاد الزمن مينحنيتا              بال ميعاد يا                       ببطء "فصول السنة باقت
                                           فرصة اللصول األربعة سوى عرب معزوفة فيلالدي".

                                                       فابتسم رميون وهو يفترب ببطء فرضه الزمن على خطواقه بعيتد  
                   وجه جولييتا اليتذي       إىل         وأخذ حيدق    ،                      أن قارب السبعني من عمره

                                                          اختلى خلف ظالل ألسنة اللهب املشتعلة ال  قفف قبالتها لتحصيت   
                       جوليا حتملني اجلمال بكيت               "كما أنت يا   :                ى بعض الدفء وقال  عل

         معانيه".
       حتم  من           "وأنت كم   :        عيين رميون    إىل                      فأجابت جوليا وهي قنظر 

                                          حىت يف كالمك" مث أمسكت بذراعه مساعدة إياه على      رميون         اللن يا
   :                                                الكرسي اجللدي الوثري املفاب  للمدفأة ففال هلا مبتسما     على      اجللوس 

                                   بك إىل باري  يف هذه الليايل الباردة".               "وما الذي أقى
               "أنيتا هنيتا يف      :                                      ابتسمت جوليا وهي قفرب كرسيها حنوه قائلة

       رميون".                 رحلة شهر عسلي يا
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                        "آه جوليا الصغرية قزوجت!    :       بوالدها            حبنان اكرها     رميون        فسأهلا
  .                          أنت هنا يف رحلة شهر العس ؟"      ً أحفًا

          "منذ ميتىت     :                  ً مث أكم  رميون متسائاًل   ،                      أومأت جوليا رأسها بنعم
  .              وأنت يف باري ؟"

   :      أمامها                         ً املدفأة ال  قزداد اشتعااًل    إىل                      فابتسمت جوليا وهي حتدق 
             "منذ ساعات".

       مث أردف    .         "ساعات؟!"   :                              قال رميون بصوت ال خيلو من امللاجأة
  .            "وأين زوجك؟"  :     ً قائاًل

            "يف اللندق".              بعدم اكتراث:            أجابت جوليا 
                   "ومااا قلعلني هنا يف    : خ       حنو املطب                          ً ففال رميون وهو ينهض متجهًا

  .                                           هذا الوقت؟ أليست هذه ليلتكما األوىل يف باري ؟"
   ،                     مث هنضت باجتيتاه املطيتبخ     .     "نعم"  :              جوليا من بعيد        فأجابت

        مث ابتسم    .             "مااا قشربني؟"   :                                ً لتساعد رميون الذي سأهلا بدوره قائاًل
                 فهزت جوليا رأسها    .                                "ال بد أنك اشتفت للفهوة اللرنسية"   :    ً مكماًل
   ،                                      مث بدأت بتحضري اللناجني على صينية خشيتبية    .      الطبع"  "ب   :     قائلة

             سألته وهيتي                              أهنا إحدى أعمال رميون املميزة مث                  ً علمت جوليا فورًا
                         "أما زلت قصنع املنحوقيتات     :                               مترر أصابعها فوق احللر املميز فيها

       رميون".   يا
                                                      فأجاهبا رميون ومها يتوجهان حنو الصالة الصغرية حيث امليتدفأة  

                                              منزل رميون البسيط الذي ال خيلو من ملساقه اللنية                 واألجواء اهلادئة يف
                                                          املبعثرة هنا وهناك وكانت قزحف فوقها ملسات الوحدة ال  باقيتت  

          جولييتا يف                                              واضحة حىت يف مالمح رميون "وما احلاجة إىل النحت يا
  .                                زمن كثرت فيه املنحوقات البشرية؟!"
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   أن                                  ً   "صدقت". فكانت األحداث كليلة دوميتاً    :           قنهدت جوليا
                                                     ت آثارها على صلحات الوجوه اهلائميتة يف دوران األر  بيتال      قنح

      قوقف.
           عيتروس اآلن       ً حفًا          ِ "وه  أنِت   :                         قال رميون وهو يرقشف فنجانه

  .       جوليا؟"   يا
                    "أال قصدق أن جولييتا     :      مبتسمة                     ه جوليا وهي حتدق إليه       فأجابت

  .      رميون؟"                   الصغرية قد قزوجت يا
           س يف منيتزيل                           "ب  ال أصدق أن جوليا العرو   :                ً فأجاهبا رميون قائاًل
        عزيزيت".   يا                      يف أوىل ليايل شهر عسلها

                                                      فنهضت جوليا وهي حتم  فنجاهنا الساخن بكلتا يديها عله يبث 
              النافذة املطلة         قنظر من                                       الدفء يف روحها ال  باقت جليدية، مث أخذت 

 ِ      "ِليتم      :                قعرف النوم وقالت       ال  ال      باري      إىل                   على قلب احلي الالقيين 
       رميون".          والنور يا                باري  عاصمة احلب     إن     يفال 

   :                               مدفأة منزله يرقشف فنجانه بيتبطء                من مكانه أمام     رميون    ا    أجاهب
                                                         "ألهنا حتم  ك  أصناف العشق املمزوج بنور الس ح ر ساعة الشروق، 
                                                        فهنا ال يعرف الناس مىت سيأيت احلب، ومىت سيغادر؟ لكنهم يعلمون 

              أهنم سيعشفون".
      عليتى     عت    ّ قوّز        احلي حيث          قنظر إىل                    كانت جوليا سامهة وهي 

                                                             األرصلة كافة أنواع املطاعم واملفاهي بك  اللغات والنكهات، وأميتا  
  ال                                                             املكتبات فكانت قنثر كتبها بني األرجاء لتعلن أن للثفافة مسيتاحة  

       جتماعي  ال                                           حملوظة حىت يف زمن اإلنترنت والليسبوك والتواص  ا      قزال
  م                   ً                       احلي الالقيين حيم  روحًا من املاضي ال قندثر رغيت         ال يزال   .      عن بعد

                                                            الزمن املار فوقه بال مل ، فعلمت جوليا عندها أن احلي الالقيتيين ال  
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  يف                               ً                        ً     يشيخ فعال كما قالت والدهتا يومًا، وأن العشق سيتيبفى مغلليتاً  
                         بتوليلة أثريييتة سيتاحرة،     -                ً      حىت وإن كان ممزوجًا باألمل  -      باري 

                                                        فالناس هنا سيعشفون، ال من أج  شيء ب  من أج  العشق ففيتط!  
                            جوليا كمن حياول البحيتث عيتن         سألت    صمت                وبعد حلظات من ال
       عندما                كانت قتساءل حبنق    .      رميون؟"              ميتزجنا األمل يا     م                 ِ إجابة مع ااقه "ِل

  يف    .  ً               سيترًا وال نفاوميته      أو                                   ً  شعرت أن األمل متتد أارعه إىل حياقنا علنًا 
                                                          العشق، يف الكره، يف الوفاء، ويف الغدر يف جانبيتي احلياة اإلجيابيتي 

                     ً              لعفة من األمل منضغها قسيترًا، ونتجيترع                         أو السلبيتي ال بد لوجود 
                                                        مرارهتا دون مفاومة وكأننا نعلم أهنا جزء أساسي من الترياق.

   ،                            مث ارقشلت من فنجاهنا رشلة أخرى   ،       النافذة    إىل           حدقت جوليا 
             ميتن أنيتواع      ً ًا               بيتات األمل نوعيت       م   ِ "ِل   :                       وقالت بصوت قادم من بعيد

  .         الترياق؟"
           وقال وهيتو     ،    ادئة                                      فاقترب رميون منها دون أن قشعر ططواقه اهل

                                  "وه  قشعرين بالشلاء بعد أن قتناويل    :      ً متسائاًل                      ينظر من النافذة معها
      "ميتا     :                                    ً فهزت جوليا رأسها بال مث أكم  رميون قائاًل   .             هذا الترياق؟"
                            إان، فالتسيتامح حاليتة ميتن                هو الترياق         فالتسامح    ،          دمت ال قشلني

     ً ضرًا                                                    الصراع بني بفاء اجلرح ونسيانه، فال ميكن للجرح أن يكون حا
        بال أمل".

  .      سامح؟" ن        عرف كيف  ن            "ومااا إن مل 
                        وجل  قبالة املدفأة اليت      ،              حنو كرسيه ثانية                 ً سار رميون متوجهًا

       تعلم". ن       تأمل حىت  ن  "س   :                      ً أصبحت نارها أكثر هدوءًا
  .  ؟"     التأمل                "وإن كنت ال أريد    :                ففالت جوليا سامهة

ِ            "عليِك أن قساحمي".   :          أجاهبا رميون      
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                         وجنتيها حبرارة ميتا جعيت                                 ففالت ودموعها بدأت قسفط فوق
  .                                                     احلي الالقيين قغيب معامله يف دموعها املنسابة "وإن مل أستطع؟"

               سيتيجتاحنا األمل   "                 ً           والفلق بدا واضحًا يف صيتوقه:            أجاهبا رميون 
                                  نستلذه حينما نراه يف عيون اآلخرين".            ً    لنصبح عبيدًا له

                      رميون ب  اغتالين حيتىت مل          جيتحين يا            "يبدو أنه مل    :           ففالت جوليا
                                              مث مسحت دموعها وقالت وهي قتوجه حنو كرسيها قبالة    .    حية"     أعد

                               مل أعد الطرق املرصيتوفة، مل أعيتد      ،    رميون                "مل أعد جوليا يا   :    رميون
                  سوى بفايا جوليا".
                                "جوليا لن أجربك على أن قفويل يل ما    :    وقال       إليها         حدق رميون 

                            ولكن احبثي يف نلسك عن طوق جناة    ،                      سبب ك  هذا الكم من األمل
                    "احبثي عيتن جولييتا،           وأردف:                   مث أمسك يدها املرجتلة    . "    صغرييت   يا

                     عزيزيت حيتىت وإن ميتات                                 واحبثي عن احلب، فال موت يف احلب يا
        الزمن".

   :                                                  فابتسمت جوليا وهي قضع فنجان قهوهتيتا وقاليتت حبنيتان   
  .           "سأحاول..."

                                مث غادرت حيث بدأت بيتاري  قغيترق      ،               ودعت جوليا رميون
         فبيتاري      ،              بعاصمة النيتور                         الصاخبة، عرفت اآلن مل مسيت           بأضوائها

                                                            عاصمة ال هتدأ كنبضات قلبها الثائرة منذ ليلة اليخت وحيتىت هيتذه   
        اللحظة.
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 الفصل الرابع عشر

 قفل على حافة نوتردام

                        مللمة أفكيتاره، فجولييتا                                ً كرمي يف شارع الشانزليزيه حماواًل     سار
                                                            ونظرة الرعب يف عينيها كانت كليلة بأن جتعله يفف ألف مرة أميتام  

             ً                                    ة اللندق باحثًا عن ااقه الشرسة ال  بثت كيت  اليتك             نلسه يف مرآ
                      جوليا جتعلييتنين أشيتعر                                       الرعب يف عيين جوليا وبفي متسائال؛ مل يا

                   ِ                        ً                 بالتعري حىت من اايت؟ ِلم  جتعلي ك  ما بيننا نوعًا ميتن االغتصيتاب   
                                                     الفسري؟ أمن أج  هلوة؟ كانت األفكار قعصف يف اهيتن كيترمي   

                         كاره قتكسر فيتوق الطيترق                                    كعصف اهلواء يف شارع الشانزليزيه وأف
                          كتكسر املطر فوق أر  باري .

                                                          مل يكن يعلم أنه رغم خربقه الطويلة يف التعام  مع كافة أنيتواع  
                                       سيعجز عن التعام  مع جوليا، ومل يكن يعلم    ،             وخصوصا النساء   ،     البشر

                                                            بأنه سيدخ  دوامة الشك هذه، فه  هو حيب جوليا؟ أم أنه جمرد زواج 
              ً           ً           ؟ وإن كان زواجًا بروقوكوليًا كما قفول                      ّ  بروقوكويل كما كانت قسّميه

  ! ؟ ِ                                                     ِفلم  يشتع  قلبه كلما رآها؟ ه  هو احلب أم أهنا الرغبة ففط
ً                        هّز كرمي رأسه حماواًل طرد ك  األفكار املتوالية    ،  ّ            ً لعّله يهدأ قلياًل   ، ّ              

                                   وجل  على الرصيف الغارق يف لي  باري     ،                    فاقترب من أحد املفاهي
ً        ألخضر بنكهة التوت حماواًل قناسي           من الشاي ا             ً        ً الصاخب طالبًا فنجانًا                     

        ينظر إىل                                                  األحداث بك  قلاصيلها الصغرية، أمسك فنجان الشاي وهو 



021 

                                                     وعاوده السؤال ثانية، إىل مىت سيحاول جتاه  جوليا وهيتو ال         املارة
   ،                   مث رشف منه بضع رشلات   ،      فنجانه    إىل                       يتفن التجاه ؟! حدق كرمي 
                    كار املتالحفيتة اليت           قطع األف      ً حماواًل   ،           ً            وغادر متوجهًا إىل الالمكان

                                                      قزحف يف رأسه املرهق من ك  شيء، الزفاف والسلر وجوليا وحىت 
            ليلة اليخت!

         يسيتتمتع     ،                           كان حامت جيل  يف حديفة منزليته    ،            يف قلك األثناء
        عنيتدما            اهليتادئ،                                         بنسمات الربودة ال  كانت متر بسالم فوق وجهه 

  .      عزيزي"         "قلض  يا   :       من املاء                               ً اقتربت منه ماجدة وهي حتم  كأسًا
ِ   لِك".       ً "شكرًا   :              ً ابتسم حامت قائاًل   
  :                                   وهي جتل  جبانب حامت قائلة بصوت شيتارد    ،           قنهدت ماجدة
  .              "لفد قزوجت..."

   ،        الليتراغ     إىل         وبفي حيدق    ،                           لف حامت اراعه حول كتلي ماجدة
              "لفد قوجها إىل    :                                       أكملت ماجدة وهي ال قزال قتحدث بنل  النربة ف

    ي". يت          من الكاريب           ً باري  بداًل
      عزيزي            "ال قفلق يا   :             نلسها قب  حامت      طمأنة       حماولة            قالت ماجدة 

         ما حدث".          سيتجاوزا
                                                السماء الغائمة وال  بدأت قبتلع الفمر ببطء ونظرة     إىل    حامت      نظر

            "أرجو الك".   :                             جوليا األخرية ال قلارق اهنه وقال
                                                    "نعم، دعنا نرجو الك". أجابت ماجدة مث غادرت متوجهة حنو 

                             مزقت أفكارها املتوارية عيتن                                    غرفتها قاركة حامت يغرق يف أفكاره ال 
                        ً                                   نلسها وال  كانت قعلم متامًا أهنا لن هتدأ حىت وإن هدأت أفكار حامت 

      نلسه!
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                                                      جلست جوليا على التراس املفاب  للمدينة شيتاردة يف حركيتة   
                                                           الشوارع ال  بدأت منذ الصباح الباكر، كانت قشعر أن ك  عضيتلة  

                 واستعادت كلميتات     ،                                   يف جسدها قؤملها بسبب نومها على األريكة
                                               كرمي وهو يفول هلا "جوليا، ااهبيتي ونامي يف فراشك".

   ،                                                 محلت بعض األغطية اإلضافية املوجودة يف خزانيتة اللنيتدق  
                                   دون أن قستمع لكلمة من كلمات كرمي ما    من                  وقوجهت حنو األريكة 

  .              قتجاهلني كالمي؟"     م   ِ "ِل   :               ً يفف أمامها قائاًل   ه   جعل
                  نيتك غيتري موجيتود      "أل   :                  جوليا بسخرية وقالت      إليه      فحدقت 

      كرمي".   يا
      ً    أو رغميتًا         برضاك                                      "أال قعلمني أنه ميكن يل فع  ما أشاء معك؟

                                  ُ       ً                  عنك، ولكن حىت هذه اللحظة أحاول أن ُأبفي رمفًا للثفة املشيتروخة  
                    بيننا علها قستليق".

                           "ولن قستليق" مث أخذت قرقيتب     :                       فأشاحت بوجهها عنه قائلة
            أنا ال أكيتن       كرمي،                              "ب  أنت من عليه أن يستليق يا   :            األغطية وقالت
ً                             مث صمتت قلياًل واقتربت منه بنظرة متحدييتة     .    ً  واحدًا"             ً لك إال شعورًا           

  .          "االحتفار!"   :     وقالت
                                          ً         ً       اقترب كرمي منها وأنلاسه املتالهثة قزداد قسارعًا واحتراقًا ميتن  

                                        وأمسك بكتليها بفوة حىت كاد وجهيته يالميت       ،              كلماهتا املسمومة
             ن امتدت يداه  إ    وما    ،  بة                                      وجهها، شعرت جوليا بأنلاسه احلارة والغاض

   ،                                                         حنوها حىت عربد اخلوف يف قلبها لتظهر نظرة الرعب يف عينيها ثانية
                                                          وقرقعش من جديد ولكنها متالكت نلسها بربود اصطنعته أمام كيترمي  

                        باإلجبيتار كميتا اعتيتدت                             ّ "ومااا ستلع ؟ ستحص  علّي   :     وقالت
           ولكنك ليتن     ،             "قلض  لك جسدي   :                        كرمي؟" مث اقتربت منه وقالت   يا
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                                         قنسى أن قدفع األجرة يف هناية الليلة فهذا هو            ً     قلبيتي يومًا، وال    متلك 
                    حالك معي لي  أكثر".

ِ                               "كيف ميكن لِك أن قبخسي من نلسك حىت بالكالم؟!"           .  
                                                      "عليك أن قعلم ما أنت إال اسم على ورق لي  أكثيتر وهليتذا   

         قزوجتك".
         مث ألفيتى              وهوى عليه،   ،                    ً           غادر كرمي املكان متوجهًا حنو اللراش

                     حدث منذ حلظيتات إال أن            حمو ك  ما              ً إىل اخللف حماواًل           بظهره بفوة 
                                      يراقب جوليا من بعيد قب  أن يسدل جلنيه     أخذ                    رأسه كاد أن ينلجر. 

          من التعب.
                                                       يف الصباح الباكر، مللمت جوليا نلسها حينما اقترب منها كرمي 

          أنا مغادر                                        "خذي هذا الشال الصويف سيمنحك بعض الدفء،    :    ً قائاًل
       "سنبفى    :     ً                        ً متوجهًا حنو اخلارج مث استدار قائاًل     وسار    . "           ً وسأعود مساًء

   .                                                          يومني آخرين هنا، مث نعود وبذلك قنتهي رحلة شهر العس  الزائلة"
        جوليا".                      "سنكون امسني على ورق يا   :                           مث أدار ظهره هلا وقال من بعيد
             وأخذت قراقبه    ،               غادر كرمي الغرفة       عندما                    قنلست جوليا الصعداء 

        وأخيتذت     ،   هنضت       عندها   ،    قفبع               ً               وهو يسري مبتعدًا عن اللندق حيث
                                          رت ثياهبا، وخرجت لتستمتع بباري  وشيتوارعها     ّ وغّي   ،   ً       ً محامًا سريعًا

                                                   وأهنارها وناسها. كانت قسري فوق جسر احلب حني ميترت بيتني   
        هنر السني         قنظر إىل       وأخذت    ،                             املعلفة على أطرافه، فوقلت برهة       األقلال 

            م العريفيتة                                                     أمامها، حيث قسري املياه بسالسة وقفبع فوقه كنيسة نوقردا
                                                               بنحتها وقلاصيلها املعمارية الدقيفة، وقصة أحدهبا الذي عشق الغجرية 
                    ً                                        من خلف الستار متناسيًا ك  أنواع التشوه يف جسده ليشيتعر بأنيته   
                                          ً                كام  حني يلتفيها، كان أحدب نوقردام يعلم جيدًا بأنه هو الشخص 
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                                                           السليم الوحيد يف جمتمع بات معظم قاطنيه مشوهني! ولتبفيتى هيتذه   
        ً      ً                                          سة ناقوسًا أدبيًا مرهونا باحلب والتضحية من أج  الالشيء بيت        الكني

                    عشاق باري  يلتفيتون        يزال                                 ففط من أج  ما يسمى إنسان، وهلذا ال 
                                  ً      ً          ً           هنا فوق هذا اجلسر ليشتروا قلال حديديًا حديثًا أو مهترئًا، فال يهم! 

                                                ً          املهم أن يلفيا ملتاحه يف قلب النهر ليبفى حبهما حيًا إىل األبد.
                                             بشر مثريين للشلفة إىل هذا احلد ليتشبثوا بسيتطور            ه  أصبح ال

                                            ً               رواية ابتدعها األدب كرمز للحب؟ أم بات احلب مثريًا للشلفة حينما 
                                                         يبحث عن قلوب بشر لتحتويه؟! ه  أصبح احلب جمرد سلعة إما قباع 

                     معلفة ببضع سنتات على           أو كأقلال                           ككتب فوق أرصلة احلي الالقيين 
ً            هذا اجلسر حاماًل يف حناياه ا                   لصدئة معىن اخللود؟!            

                             ً                        ً     اقتربت سيدة عجوز قرقدي ثيابًا ريلية من جوليا حتميت  قليتالً  
ّ                        ً ابن  عّ  احلب يفبع يف حناياك يومًا          "علفيه يا   :    ً      ً       اهبيًا معتفًا وقالت       ."   

                         "ومن أخربك بيتأنين ال أحيتب             وسألتها:       إليها            فحدقت جوليا 
  .      سيديت؟"   يا

   :      قاليتت                                                 فاقتربت العجوز بيدها املرقعشة وأشارت حنو قلبيتها و 
                              هكذا، وعندما قشيتعرين بنبضيته         عيناك                         "حينما ينبض هذا لن قكون 

ّ    حّدقي                                                   املرآة وانظري، سترين نبضاقه قرقعش من بني الرموش حىت     إىل 
                    وإن حاولت إخلاءها".

                       مث قالت وهي قشري بييتدها     ،      العجوز    إىل                  حدقت جوليا مشدوهة 
      وميتا          سيتيديت                    "ال أؤمن باخلرافة يا   :                               للسيدة بعدم رغبتها بالفل  قائلة
ً   دمت ال أحب فِلم  أعلق قلاًل؟"            ِ           .  
        حىت جنتاز                           ً "قد حنتاج للخرافات أحيانًا   :                   ابتسمت العجوز وقالت
                                 مث ناولتها الفل  وملتاحه وأكمليتت     .                         اللحظات الشائكة يف حياقنا"
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                                                  "علفي الفل  من أج  احلب ال من أج  العشيتق، واقركيتي      :     قائلة
                العشق لعاشفيه".

                   لحظات حينما سيتارت         الفل  ل    إىل                   صمتت جوليا وهي حتدق 
ً       مث استدارت قلياًل وقالت   ،         املعاك  هلا       االجتاه   يف            العجوز ببطء        "وإاا    :             

   ".                              ً حببتين فعلفي الفل  من أجلي أيضًا أ
                 ه  قعتفدين أنيتين              "انتظري...   :                       ركضت باجتاه العجوز وقالت

      عيتيين      إىل           وأخذت قنظر    ،                          ابتسمت العجوز بعد أن قوقلت   .     أحب؟"
         ابتسيتمت     .    احلب"   من      أكثر       ً شيئًا     ً ومًا             "أنت مل قعريف ي   :           جوليا وقالت

                           وغادرت مث أخذت قبحث عن مكان    ،       من املال                      ً جوليا وناولتها مبلغًا
                                                          بني األقلال املعلفة واملكدسة وال  مت نفش حروف العاشفني فوقهيتا،  
                                                            مل قكن قعلم ملا اجتاحتها قلك احلرية املمزوجيتة بالسيتعادة فكيتالم    

                  بني رجيت  واميترأة                                          العجوز جعلها قعلم أن احلب لي  ففط العشق 
                                                       فالسري حتت املطر بسعادة هو حب، والتلذا بلنجان قهوة هو حب، 
                                                        والتمتع قنظر هنر السني اآلن وهي قفف هنا هو نوع ميتن احليتب.   
                                                          عندها علفت الفل  وأغلفته بإحكام بال اسم أو نفش أو حرف، ففط 
                                                          قل  بني األقلال، وقلت برهة أمام هنر السني ورمت قلتاحها يف قلبه 

  !     يف احلب                                    بح نوقردام شاهدة على رغبتها احلفيفية    لتص
 



028 

 الفصل الخامس عشر

 نهيل الروح

                                                     كانت ماجدة جتل  يف التراس منتظرة كرمي وجولييتا الليتذين   
                                                        شارفا على الوصول بعد أن اقصال وأخرباها هي وحامت بوصوهلما من 
                                                         ً  باري  منذ ساعتني. كانت قنتظر بلهلة وقشعر بأن الوقت بطيء جدًا 

                     . مل قكن قعلم ه  كانت        االنتظار                    قزحف داخلها فوق شوق           والدقائق
                 عليتهما قكونيتان                                                 قنتظر جوليا أم عيين جوليا املنطلئتني ليلة الزفاف 

                 جولييتا ففيتط أم      إىل                                يف باري ؟ ومل قكن قعلم ه  اشتاقت          اشتعلتا
                                                  عبق احلي الالقيين وساحة السوربون بك  اكرياهتا الفابعة    إىل        اشتاقت 

                                        للحظة؟ مل قكن قعلم سوى أهنا قنتظر بك  قلك                   يف حناياها حىت هذه ا
                        املشاعر، ففط كانت قنتظر.

ً                     خلف نافذة مكتبه حماواًل قرقب جوليا من بعيد       فوقف        أما حامت                     
ّ                                          قب  دخوهلا املنزل لعّ  النافذة متنحه خصوصية يف مراقبيتة قلاصيتي                       

                                                    حىت يرى قراراهتا ونتائجها قب  أن حتاول إخلاءها قسحة من    ،     وجهها
                             ً                       اهلادئة وال  باقت قستعملها كثريًا كغطيتاء ألحاسيسيتها يف         مالحمها 

                                        نريت الساحة بأضواء السيارة املفبليتة ميتن                        ُ اآلونة األخرية، وما أن ُأ
                                                         اخلارج حىت اشرأبت عنق حامت حماولة رؤية جوليا ال  نزليتت ميتن   

   ،                         وما أن اقترب كيترمي منيتها     ،                              السيارة وحدها دون أن قنتظر كرمي
                         حىت علم حامت بيتأن جولييتا      ،      دة عنه                       وسارت هي ططى سريعة مبتع
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          كلما حاول    ،         ً     ً          ً                         نلذت قرارًا خاصًا هبا، قرارًا كان يلمع بريفه يف عينيها
                          ً                                 ثنيها عن الزواج بكرمي، قرارًا أرادت من خالله أن متارس دور اجلالد 
                                                        على اجلميع، عندها علم أن التبدالت ال  حاول غض بصره عنها يف 

                            ارة ال  أشعلها قب  قلي  رغم                                 صغريقه باقت حفيفة! أطلأ حامت السيج
                                                             هجره لعادة الدخان منذ أعوام، مث انطلق حنو ابنته وزوجها مرحبيتا  

         بوصوهلما.
   ،                      والصمت يثف  صدور اجلميع   ،            مائدة العشاء    إىل          جل  اجلميع 

                                           صحن احلساء أمامها قفلب امللعفة بصمت، أما كرمي     إىل           فجوليا حتدق 
                        موعة من الرسائ  املختللة                                        فكان ينظر يف هاقله النفال بعد أن وصلته جم

                              ، بينما حامت كان يتناول العشاء                        ً ما اضطره إىل فتحها سريعًا   ،         واملتتالية
                            جوليا أو كرمي فجلستهما قليتك                        من دون أن ينظر حىت إىل     بصمت 

                                                          كانت كافية بأن قعطي كافة قلاصي  رحلة شهر العس  املزعوميتة،  
        لتحظيتى       ليه إ                                                وماجدة مل قعلم بأن العشاء الذي دعت ابنتها وزوجها 

            حماولة كسيتر         فسألت                                      ببعض الدفء العائلي سيكون على هذا احلال 
  .       جوليا؟"                 إىل احلي الالقيين يا   ا         "ه  اهبتم    ا:                حاجز الصمت بينهم

   :                                                   أجابت جوليا بربود وهي قرقشف احلساء يف الطبيتق أمامهيتا  
       "نعم".

                                        "وه  رأيت رميون؟" قوقلت جوليا عن قنيتاول     :            فسأهلا والدها
                   ه رميون، لفد نسيت". آ "   :               ربة محاسية ملاجئة  بن        وأجابت   ،     احلساء

                                                  مث هنضت متوجهة حنو حفيبة يد صغرية محلتها معها من باري  
   ،                       جيوب احلفيبيتة اجلانبييتة       أحد     ومن                              فيها جمموعة من اهلدايا لوالديها 

                           "لفد طلب مين رميون أن أقيتدم     :                         أخرجت صندوقني خممليني مث قالت
       لكما".      هاقني
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                                   زرقاء اللون ولوالدهتا علبة محراء وما                          ففدمت لوالدها علبة خمملية 
                                                       أن فتحاها حىت وجد حامت منحوقة حجرية لرج  خايل املعامل ميييت   

                                               يالية متناغمة قفوده يف النهاية إىل قاعدة مربعيتة    سري              جسده باحنناءات 
         صيتنلرهتا      متت                                          واضحة وصافية خالية من أي ضربة حنت خاطئة ب  

                  بانسجام مع اجلسيتد                                         بعناية حىت باقت ملساء، كانت قاعدة قنساب 
                                             امللتوي فوقها خالية من ك  شيء إال من نفش واحد:

                                                    "عزيزي حامت انثناءات احلياة وقعرجاهتا قد قنيته  رحييتق   
  .          وهكذا أنت"   .              ولكن قبفى األس    ،       أرواحنا

 رميون
 

                     "وأنت قبفى كما أنيتت     :    وقال                ً املنحوقة مبتسمًا    إىل        حدق حامت 
       رميون".    ً    حاملًا يا

                               ها اجلافة وال  أعادت بعض برييتق                          سعدت جوليا بابتسامة والد
                                                         احلياة إىل وجهه دون أن قستمع جيدا لصوت والدهتا املنلع  وهيتي  

                                                     "آه رميون عزيزي كم أنت رائع، لفد أرس  يل حجر التوبيتاز     :    قفول
                           حامت" مث اقتربت ماجدة من حامت                                  األصلر النادر ألرقديه كعفد انظر يا

                  افظ عليتى قيمتيته                                          وهي قعر  احلجر الكرمي الذي مل يتم صفله ليح
                                                 ومت وضعه يف إطار اهبيتي مع سلسلة ليتحول إىل عفد أنيق    ،       النادرة

                                                        ميكن ارقداؤه يف أي مناسبة واحتوى الصندوق املخملي على كيترت  
              صغري كتب عليه:

ِ  .. لِك                                  ً "إىل رفيفة درب الدراسة والشباب معًا           ميتين كيت        
  .             احلب والتفدير"

 رميون
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   ما    ،             لعشاء الباردة                         رميون بعض احلركة على جلسة ا            أضلت هديتا
                                     أطراف احلديث متسائلني عن رمييتون واحليتي            يتبادلون           جع  اجلميع 

                                                          الالقيين وشوارع باري  عدا كرمي الذي مل يكن يعلم أن جوليا كانت 
                                                           قفضي لياليها مستمتعة بباري  مع رميون وقصصه ومنحوقاقه، وهيتو  

                   ً  يسري يف شوارعها هائمًا!
               أن مسع الصوت حىت                      فأجاب على املكاملة وما    ،           رن هاقف حامت
      وأغلق    ،                                  وغادر الطاولة متوجها حنو غرفة مكتبه   ،              قغريت مالحمه فجأة

                            وال بد أن هلا عالقيتة باحلمليتة          مهمة،                           الباب، شعر اجلميع أهنا مكاملة 
                                                 فتابعت ماجدة قبادل أطراف احلديث مع كرمي الذي بيتدا     ،         االنتخابية

           اية املميتر                                                  شارد الذهن، أما جوليا فتوجهت حنو احلمام املوجود يف هن
                                        ما جع  صوت والدها املنلع  يص  إىل مسامعها    ،              املؤدي إىل املكتب

           مين احلمليتة   هت   "ال    :               مث صمت برهة وقال   .               "قلت لك ال يهمين"   :    ً قائاًل
                                                         االنتخابية وجناحها إاا كانت ستحص  على النجيتاح عيتن طرييتق    

  .             انتهازي مثلك"
ً             وقلت جوليا قلياًل قسترق السمع                      ولكن صمت والدها طوال    ،              

             جيل  على كرسي    ه     فوجدق   ،                      جعلها قلتح الباب مسرعة  ،       ه املدة  هذ
                      ويستمع بصمت، فأغلفيتت     ،                         يضع اهلاقف النفال على أانه   ،     مكتبه
            "حكميتت...    :                                 ً   وجلست قبالة مكتبه حينما أكم  قيتائالً    ،     الباب

                                                 مهمتك يف محل  قد انتهت حىت وإن اضطررت إىل االنلصال عن 
       احلزب".

                         لذي مل يشيتعر بيتدخوهلا إىل                                 قناولت جوليا اهلاقف من والدها ا
    ً           ك غدًا يف منيتزل   ا       دعنا نر              "خايل حكمت...   :          ً        مكتبه أساسًا مث قالت

         وأغلفيتت     ،                 مل قنتظر رد حكميتت    . "    إليك                      والدي فأنا أود التحدث 
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    "لن    :                        وهي قنهض متوجهة حنو الباب   ،            والدها قائلة   إىل               اهلاقف وناولته 
    محلة                       أبيتي، عليك أن قلوز يف                               جتع  أوراقي قتبعثر يف حلظة غضب يا

                      وأغلفت البيتاب هبيتدوء      ،             مث غادرت املكتب   .                   االنتخابات الرئاسية"
                                                              قاركة والدها يغرق يف جمموعة من املشاعر املتناقضة ما بيتني الرغبيتة   

               واحلنان والغضب!
   

ً          وكان يسري ططًى واثبيتة     ،              وص  حكمت املنزل   ،             يف اليوم التايل            
         احلديفيتة                                         ولكنه مل يدخ  حيث وجد جوليا بانتظاره يف   ،        حنو املنزل

ً         "جوليا لفد وصلِت، أهاًل وسهاًل بك ييتا    :             ففال بصوت فرح      ً      ِ        ابنيتة                 
                شفيف  الغالية".

            بال اكتيتراث       ً          ساقًا فوق أخرى                       كانت جوليا جتل  وهي قضع 
                               "هناك موضوع علينا التحدث فيه".   :     وقالت

           حيتىت بعيتث      ،                                كان برود جوليا قد عصف يف جسد حكمت
                     ل  كان يرقديها فجل ،                                         الفشعريرة فيه من حتت قماش البدلة الرمسية ا

                          "أنت قعلم أن زواجي من كرمي    :                             عندها قالت جوليا بصوهتا اجلليدي
                                                       مل يكن بسبب رسالتك فحسب، ب  من أج  محلة انتخابييتة بيتات   

               ً   مصري جناحها لزامًا".
ً              ففال حكمت وهو يبتسم مشعاًل سيجاره الكويب              "بيتالطبع إن     :                       
               ...." قاطعتيته                                             احلملة يف أوج انتصاراهتا اآلن فزواجك أنت وكرييت.

                               "زواجي شأن ال ولن يعنيك منذ هذه    :                        جوليا مشرية بيدها أن يصمت
   .            بعد الييتوم"            االنتخابية                               ولن قستغله كوسيلة قروجيية حلملتك    ،      اللحظة

     "أما    :                                                مث هنضت وأخذت قسري فوق العشب املتكسر حتت قدميها قائلة
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     نيتك                                          فلن نعلم هبا أو نسمعها، ك  ما سنلعله هو أ           االنتهازية        أساليبك 
                                          ستعود لتصبح مدير احلملة االنتخابية لوالدي".

                 "وعليك أن قعليتم     :                                    مث اقتربت منه قائلة بلحيح كلحيح األفعى
                             للمراهنة ب  هو أميتر حتميتي،         ً قاباًل                          ً بأن فوز والدي لي  موضوعًا

  .                 أنه ال حزب بوجودي"                     ً أفهمت؟! ولتعلم جيدًا
   ،                                             كانت كلمات جوليا قسري كلدغة أفعى يف جسد حكميتت 

                                                   وىل يشعر بأن جوليا باقت كثعبان مترصد غادر طور قبدي           وللمرة األ
ً                                              اجللد وبات كاماًل، ومن نظرهتا الفاسية علم بأن جوليا قد أعلنيتت                

  .    ً                              ً قرارًا متت املواففة عليه من حامت مسبفًا
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 الفصل السادس عشر

 اسم على ورق

                                                 جوليا قعتاد على روقني حياهتا فبعد أن غطت الصيتحافة        بدأت
  يف           امسيهميتا                               ر العس ، أمضت أسابيع مل قفيترأ                 خرب عودهتما من شه

                                                          الصحف ما جعلها قشعر ببعض الراحة واالسترخاء، أما كرمي فبيتات  
                                                             غيابه عن البيت أكثر من حضوره بعد أن قرر هو وجوليا أن يسيتتف   
                                                            ك  منهما يف غرفة بعيدا عن اآلخر حىت قكون احلياة بينيتهما أكثيتر   

                     ثري قسيتاؤالهتا أو حيتىت                                          مرونة، ومل يكن غيابه الطوي  عن املنزل ييت 
                    وأما يف حالة عودقيته     ،                                     فضوهلا، ب  على العك  كانت قشعر بالراحة

                                 كانت خترج متوجهة حنو منزل والديها. ف    ً  باكرًا 
                                      كان كرمي يدخ  املنزل حني اصطدم جبوليا دون    ،           يف الك اليوم

                 وغيتادرت فأمسيتك      ،    بربود      إليه      فحدقت    ،                      أن ينتبه لوجودها أمامه
                                         ..." مث أفلت يده بعدما شعر بفشعريرة جوليا        "انتظري   :           ً اراعها قائاًل

                                                            بني يديه وقال: "هناك حل  زفاف ابن أحد أعضاء احليتزب الليليتة،   
                               مث اجته حنو الثالجة وقناول إبرييتق     .                           ومتت دعوقنا لذا علينا احلضور"

   :        ً                          وسكب بعضًا منه يف الكوب أمامه وقيتال    ،                  عصري الربقفال الطازج
             احلل  كزوجني".      حضور       "علينا 

                            وقوجهت ببطء حنو الدرج اليتذي     ،              جوليا ببنت شلة      قنب   مل 
                                                        كان يلص  بني غرف النوم والصاالت يف الطابق السللي وقالت وهي 
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                                                       قصعد: "ومىت سيكون احلل ؟" وأكملت صعودها دون أن قنتظر، رد 
                           "الثامنة والنصيتف" مث شيترب      :                            ً كرمي الذي قال بصوت مرقلع قلياًل

     يفة.           واجته حنو احلد   ،                      كأس الربقفال دفعة واحدة
    ً                         وحماطًا حبدائق متنوعة بني األشجار    ،                     كان منزهلما كبري املساحة

              حيتو  سيتباحة        فيها                              واحتوى على منطفة شاسعة مبلطة    ،       والزهور
      بينما    ،                   وقلز يف الربكة الكبرية   ،             رغم برودة اجلو   ،                  كبري. نزع كرمي ثيابه
            وما أن رأقه    ،                              من نافذة غرفة نومها املطلة عليه      إليه               كانت جوليا حتدق 

                 واجتهت حنو خزانتها    ،                                  ثيابه ليفلز حىت أشاحت بوجهها مشمئزة      ينزع
                                                               لتنتفي أحد الثياب ال  قليق حبل  الزفاف بعناية حىت قبفى األكذوبيتة  
                                                        قسري يف مسارها الصحيح عند اجلميع عداها وعدا كرمي الذي آثيتر  

                    السباحة على التلكري.
   

      ط هلما                    وبدأت الكامريات قلتف                         ً  دخلت جوليا وكرمي احلل  معًا،
                       الصور الرمسية للعروسيتني       أوىل                                  الصور من كافة الزوايا لتستطيع نشر 
                             بعد رحلة شهر عسلهما يف باري !

                                               جوليا األنظار بثوهبا الشيلون األسود احلالك واليتذي        خطلت
                                                         انسدل فوق جسدها العاجي طلة حيث اشترقه من بيتاري  عنيتدما   

      سيتود                                                    قوجهت إىل ديور باحثة عن فستان جديد، وكان شيتعرها األ 
                                                            املموج الساقط فوق وجنتيها احلادقني ولون أمحر الشيتلاه الفرميتزي   

             ً        ً                قد منحها طابعًا كالسيتيكيًا ميتن حفبيتة            شلتيها               الذي وضعته فوق 
                                                       ات فجعلها قبدو أكثر جاابية، أما كرمي فسار جبانبها ممسيتكا   ي      الستين

                             أنلاسها، فجماهلا هذه الليليتة                                   يدها، كان يشعر جبوليا ونبضاهتا وحىت 
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                                                   الليايل السابفة، ولكنه وحده كان يعلم بأن مجاهلا كجمال          يلوق ك 
                                 حلظة السفوط وما إن يبيتدأ اليتثل،         أبيض   ؛                        الشتاء حينما يغمره الثل،

  !                                    ً بالذوبان حىت يتشح بالسواد فيصبح مشوهًا
             وكان ك  ميتن     ا،                    الطاولة ال  حجزت هلم    إىل           جلست جوليا 

    وما    ،    احلل                                              عارف وثريا وحامت وماجدة جيلسون حماولني االستمتاع ب
      حييتث     ا                       بالضيف املفب  حنو طاولتهم              قلاجأت جوليا            أن جلسا، حىت 

                                   "سيد حامت، سيد عارف سررت بلفائكميتا     :                   قال أشرف بنربة سعيدة
ً                    مث قوجه حنو جوليا قائاًل "سيدة جوليا قبدين    .                 لفد مضى وقت طوي "                    

       فأجابه    . " ً ًا                                   أمتىن أن قكونا قد أمضيتما شهر عس  مميز   ،                رائعة هذه الليلة
  مث    .    ً                 ً                        "مميزًا بطريفة بت متأكدًا أنه لن يكون له مثييت "    :        ً مي مبتسمًا  كر

                                                       اقترب من جوليا وهو يداعب احللق األملاسي او احلجر الليتريوزي  
                       فابتسمت جوليا بربود رآه    .       حبيب ؟"              "ألي  كذلك يا   :            املعلق يف أاهنا

                           عزيزي" ففال أشرف وهو يشيتري             "بالطبع يا   :                أشرف بوضوح وقالت
                                  "أقسمحون يل باجللوس ومشاطرقكم أجواء    :       اللارغة            أحد املفاعد   إىل 

                                                 عندها أشار حامت وعارف له بذلك. جل  أشرف بينما كان    .     احلل "
   :                                                     حامت وعارف يكمالن حديثهما حينما قال عارف بنربة غري مطمئنة

                                                            "لفد أصبحت املفاومة أكثر شراسة وعلى ما يبدو أهنا مل قعد مفتصرة 
      طاء".                            على جمموعة الشباب وقادهتم البس

  .      عارف؟"             "مااا قعين يا   :               ً ففال حامت متسائاًل
                                           "ه  قعتفد بأن املفاومة ططاهبا السياسي احليتايل     :         أجاب عارف

  .         واويهم؟!"        الناشئ                       هي جمرد جمموعة من الشباب 
      الوقت           أعتفد أو                             "وإن كانت غري الك فما املشكلة،    :        ففال حامت

   ".                                         ً لصوت املفاومة أن يسمع على مستوى العامل كاماًل        قد حان
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                           "رقا...."، عندها قاطعه صوت    :                        ً ابتسم عارف وهز رأسه قائاًل
                                                   "يبدو أن انغماس العم عارف بدهاليز السياسيتة جعليته      :          ً جوليا قائاًل
                                          ال وجود للحق يف زمن رقا يصعب فيه مساع احليتق!     أن         ً  يوقن متامًا 

                                                      فك  الظروف قلني مهما كانت قوية حتت وطيتأة احليتزب وإرادة   
                      ن الشعب؟ إان حنن احلق".                     الشعب املغيبة، ألسنا حن

                                   "وه  حق الشعب بات مرهونا باملفاومة؟    :                قال عارف بامتعا 
                                        بأسلوب دميفراطي يتخلله النفاش احلزبيتي على                 ميكن أن يعرب عنه   أال 

                        كافة التيارات واألصعدة".
            ً فيها ممزوجًا  ً  أملًا                                   فضحكت جوليا مفهفهة جعلت أشرف يلم  

          عمي؟ ألي              حق النطق يا       ً                "وه  حفًا قتركون للشعوب    :         حبنق وقالت
                                                            للحزب وك  األنظمة احلزبية أساليبها اخلاصة باإلقناع، أعتفد أنيتين  
                                                              سأقول مجلة باقت بالية ولكنها حفيفة حتمية، ك  ما يف زمننا بات له 

        "ولكيتن     :          وهي قضيتحك        قابعت                            قيمة إال اإلنسان" صمتت برهة مث 
   حتت                                                       أقعلم؟ لرقا يستحق اإلنسان أن يصبح عدم فهو من سحق نلسه

  .                                              وطأة اخلضوع، فالكرامة ليست سلعة قابلة للمساومة"
                                                 كانت كلمات جوليا قلسع كرمي كالسياط الذي فاجأه صوت 

                                    "كرمي أنت هنا؟ ظننت أنك ما زلت يف شهر    :                  ً أنثوي من اخللف قائاًل
                                          استدار كرمي فوجد ناقاشا أمامه بثوب أزرق من    .             عسلك يف باري "

                        شرهتا السمراء جعلت كيترمي                                 الساقان ينسدل فوق جسدها هبدوء وب
                        حتت الشم ، اقتربت ناقاشا                                  ً يدرك بأن ناقاشا أمضت الصيف كاماًل

   :                                           وسلمت على مجييتع املوجيتودين مث قاليتت جلولييتا       ،          من الطاولة
                                                   "أقسمحني يل بأن أخطف زوجك للحظات؟ فهذه الرقصة إحيتدى  

                           فنهض كرمي قب  أن ينتظيتر رد     .                            رقصايت امللضلة وأحتاج إىل شريك"
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ً           واففة أو الرفض وأمسك ناقاشا قائاًل وهو يبتسم         جوليا بامل          "ال بيتأس     :                               
        عزيزيت".              أنا أمسح لك يا

                                                        مل قكن جوليا آهبة ملراقصة ناقاشا لكرمي بفدر ما كان رد كيترمي  
                                  ً  فكيف له أن يراقصها دون أن ينتظر ردًا    ،             ً        ً قد سبب هلا غضبًا مضاعلًا

       ال شكوك                                                     منها؟ كان ال بد أن يتركا قلك اهلالة لزواجهما حتيط هبما ب
                                                  كال  ارقسمت يف عيين أشرف حلظة هنو  كرمي وقوجهه لسيتاحة  

                 الرقص مع ناقاشا.
                                                   كان عارف يناقش حامت يف موضوع املفاومة الذي على يبيتدو  
            ً     ً                                         بات يشغ  حيزًا كبريًا من قلكريه هذه األيام أكثر من االنتخابيتات  

      سيتيد                        "للمفاومة وجوه عدة يا   :                              ً نلسها! عندما قاطعهما أشرف قائاًل
                                                     ف، ولكن دعنا نكشف ك  األوراق يف حديثنا فجميعنا نعلم أن    عار

                                                               املفاومة أو غريها كلها جمرد لعبة يتم حتريكها استراقيجيا قيتا خييتدم   
                               فما الشرق األوسط إال حجر نرد يتم    ،                       املخطط األكرب للدول العظمى

                                                    ً         الرهان عليه عندما قريد ك  الدول الكربى للت النظر بعييتدًا عيتن   
                  ة أو حىت اخلارجية".               سياساهتا الداخلي

  ال      م                                 ِ "حىت املفاومة باقت أجندة خارجية، ِل   :                   ففاطعته جوليا قائلة
  .                                                        نستطيع أن نصدق ملرة واحدة أن هناك من يرغب أن حييا بكرامة؟"

                                           "رقا هناك من يرغب أن حييا بكرامة ب  أكثر مما    :         ففال أشرف
  . "                                                   نعتفد، ولكن من يف اخلطوط األمامية ومن يف اخلطوط اهلجومية؟

                                           "ال يهم من هنا ومن هناك املهم أهنم سيتيفاومون     :          قالت جوليا
          ً                للحياة حفًا ال بد أن حتياه".     قثبت    حىت 

                                        "وه  املفاومة مفتصرة على بالد مت اغتصيتاهبا     :           فأجاهبا أشرف
  .     ففط؟"
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                               "ب  للمفاومة لغات أخرى، فجسيتد     :                    ففالت جوليا وهي سامهة
  .                   اإلنسان املريض يفاوم"

                              للمفاومة وجوه أخرى فحىت األنتيك    ،        "أنت حمفة   :         ففال أشرف
  .      يفاوم"
  .        األنتيك؟"      وملااا  "

                                     فتلاصيله ال قزال حتتلظ باحلفيفيتة رغيتم      ،               "ألنين أهوى جتميعه
  .      الزمن"

   :                                                    مث غابت عيناها يف رقصة كرمي املنسجمة مع ناقاشيتا وقاليتت  
      ُ  ّ                                     هي من ُقغّيب احلفيفة، ولكن ما هو حتمي أننا بتنا                  ً "والتلاصي  أيضًا
  .        فة فيه!"           يف زمن ال حفي

                                                    كانت خطوات كرمي وناقاشا الراقصة قدوس فيتوق أفكارهيتا   
                                                            ً  املبعثرة باحثة عن ملهوم احلفيفة، فمن منا عنده الفدرة ليطلق حكمًا 
    ً                                                ّ        قطعيًا بأننا حنن البشر نعرف احلفائق ونستطيع أن جنعليتها مسيتّلمة   

                ّ                           ننا نستطيع أن نعّرف املصطلحات وامللاهيم كميتا   إ              كونية؟ من قال 
ً                ن جاء مصطلح احلفيفة؟ أألننا منلك عفاًل؟ ليتنا مل منلكه             نشاء، فمن أي                                 

                                                               وبفينا نتفن لغة الغاب بال عفول عندها سنمتلك حجة قوية بأننا بيتال  
     عف !

             سيدة جوليا".              "وال حىت أنت يا   :                    اقترب أشرف منها وقال
                      ال  كانت قد فرغت ميتن                                   جالت عينا جوليا يف أرجاء الطاولة

                        عندها وجدت والدها وعارف    ،  ها                          مجيع من كان عليها دون مالحظت
                  سريان بني احلاضيترات   ق                                         قد قوجها باجتاه أفراد احلزب، ووالدهتا وثريا 

                "رقا أنيتا هيتي      :                                         من اجملتمع املخملي فأجابته بصوت قادم من فراغ
           سيد أشرف".                                     الكذبة احلفيفية يف هذا اجملتمع املخملي يا
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                                                   كان أشرف يتلحص خلجات وجه جوليا املتأملة رغم السيتتار  
                                ً                           لفوي الذي أسدلته فوق مالحمها حماولةً  ستر ك  التلاصيتي ، إال أن   ا

ً                       ً                صوهتا الشارد كان كلياًل بأن جيع  أشرف يعلم جيدًا أهنا قتأمل، وأن                     
                 كانت األفكار قغزو         وبينما   ،                                  هذا األمل ال بد وأنه مرقبط حبريق اليخت

         العيتروس      إىل                                          اهن أشرف حىت قالت جوليا مبتسمة وهيتي حتيتدق   
                                           ثوهبا األبيض وما أن قضع خطوهتا األوىل يف احلل  حىت                "قرقدي اللتاة

                                                           قستعيد ك  الفصص اخلرافية ال  كنا ننام عليها وحنن أطلال حييتث  
                                                            األمري خيتطف األمرية على ظهر حصانه بفبلة أزلية معليتنني النهاييتة   

                                      السعيدة حلكاية شاكها الكثري يف منتصلها".
            طعها إال أهنا             وأراد أن يفا   ،                           اجتاحت الدهشة وجه أشرف فجأة

                                          ّ                 أكملت دون أن متنحه فرصة احلديث "ولكن ما مل قعّلمنا إياه احلكايا 
                                                            اخلرافية أن ما شاك احلكاية يف منتصلها هو ما سيحيك حياقنا بعيتد  

                الفبلة األزلية".
                            واستمع إىل باقي كلماهتا اليت      ،                         فابتسم أشرف لتعليفها األخري

                   راقبها كرمي من بعيد          ال  كان ي        شلتيها                        كانت قنساب بعلوية من بني 
                                                          بنظرة مل قستطع ناقاشا قرمجتها بشك  واضح، ولكنها كانت قرى أن 
                                                      جوليا مستمتعة باحلديث مع أشرف حىت كادت أن قنسى احلاضرين.

                                     "أال قعتفدين أن هذه مساحة كيتبرية ميتن      :        أشرف قكر      سأهلا
   ". ؟                         على زواجها سوى بضع أسابيع                    ِ التشاؤم لعروس مل ميِض
ٍ              ا كانت قلكر بصوت عاٍل يف حضور أشرف                 فانتبهت جوليا أهن                    

                                              "أنا لست متشائمة ولكنين عفالنية أكثر من الالزم".   :          وقالت حبنكة
                                                وما أن أهنت مجلتها حىت عال قصليق مجيع املوجودين حتييتة  

                                 وجه جوليا البارد والحظ بأنه رغيتم      إىل     أشرف       فنظر         للعروسني، 
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َ     قفاسيم وجهها احلادة منحتها مجااَل فيت       إال أن        برودها           اق مجييتع                              
         احلاضرين.

   

   :    ليته       ففالت                                             كان كرمي يسري جبانب ناقاشا بعد أن أهنيا رقصتهما 
                                     كرمي؟ لفد طلبت ميتن اإلدارة يف اللنيتدق                       "وكيف كانت باري  يا

                               هناك أن حيجزوا لك اجلناح امللكي".
                   ً                                       ففال وهو يتناول كأسًا من العصري عن الصينية ال  حيملها النادل 

                  ً   فد كان اجلناح رائعًا".        ً      "نعم شكرًا لك ل   :     أمامه
  .                       "وه  كانت باري  رائعة؟"   :          ففالت هبدوء

    ُ         وقيتد ُأضيتلي                عزيزيت ناقاشا            "كروعتك يا   :               ً فأجاهبا كرمي قائاًل
                                 ً           باخلدمات ال  قدمها لنا اللندق خصيصًا بناء على          رونق خاص       عليها 

       طلبك".
                                "يبدو أن خدمات اللندق هي الروعة    :                    فابتسمت ناقاشا وقالت

      كرمي".                        ت يف حنايا شهر عسلكما يا               الوحيدة ال  جال
      راحة                                                 ابتسم كرمي ابتسامة غللها بعض األمل وقال بعد أن أمسك 

                        شعرت ناقاشا بأن ملسة كرمي    .       ناقاشا"          "أشكرك يا   :        ً        ً يدها ممتنًا ومودعًا
                                              الكثري من األمل املمزوج بالصمت بينما كان كرمي يشعر      محلتا        وعينيه 

                          رغم انسجامها التيتام ميتع                                         بنظرات جوليا ال  كانت قراقبه من بعيد
                                                       أشرف يف احلديث، ولكنه مل يكن يعلم ه  هو حيتب أم غيترية؟ أم   
                                             ً             إحساس آخر من أحاسي  جوليا املبعثرة؟ مل يلكر كثريًا يف األمر فهو 

                          قرر االستمتاع بالليلة ففط!
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                         ً                       كان عارف وحامت يستمعان جيدًا حلوار مجيع أطراف أعضاء 
                           ركات املفاومة احلالية قشيتك        "إن حت   :                    احلزب حينما قال أحدهم

   ً     ً                                             خطرًا كبريًا على ك  من حولنا، ولي  حزب التيتآلف اليتوطين   
      ففط".

                       وحىت احلزب احليتاكم رغيتم      ، ِ             "ِلم  ك  األحزاب   :          فأجابه حامت
    على                 جناحه أو خسارقه    رهن  ي   ،                                سيطرقه على زمام األمور ألعوام كثرية
  .                              نتائ، املفاومة يف حرهبا مع اجليش؟"

                      "يا سيد حامت إن وجيتود     :            ً املتمرسني قائاًل                  فأجابه أحد األعضاء 
                ً                                           املفاومة يشك  خطرًا على ك  التشكيالت السياسية احلالييتة سيتواء   
                                                         كانت خارجية أو داخلية، ولي  اخلطر يف املفاومة ففط ب  يف أارع 
                                                            املفاومة ال  قنتشر باخللاء كحرباء متلونة ال ميكن كشيتلها مهميتا   

             كانت ظاهرة".
        "ولكيتن     :                     ني على الكرسي باسترخاء                     ففال أحد األعضاء اجلالس

                     أارع املفاومة خطرية؟".    إن       من قال 
                                   "ومااا لو كانت أجنيتدة ميتن إحيتدى       :                ً ففال عارف متسائاًل

                                                           األجندات اخلارجية ال  مت زرعها باسم املفاومة، ومااا لو مل يكيتن  
                ً                                       هناك مفاومة أساسًا وكلها جمرد صورة ألهداف أكرب، مااا سيكون 

  .        نظامي؟!"                    مصرينا حنن كحزب سياسي 
              وكيتأن سيتؤال      ،                               صمت معظم اجلالسني برففة حامت وعارف

                                        أيفظ حواسهم اجتاه احلدث ليصبح حتيتت اجملهيتر       ً  منبهًا          عارف كان 
           بصورة أكرب.
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       اهلادئ         مزاج كرمي     جع                                     كانت جوليا صامتة طيلة الطريق بينما 
ً                        ِ صمتها أكثر اشتعااًل يف داخلها، مل قكن قعلم ِل                  ك  هذا الكم ميتن       م                 

         من الغرية    ً  نوعًا                                        يف داخلها، ولكنها كانت متأكدة بأهنا ليست       الغضب 
                                   من الغرية على كرامتها ال  بات كيترمي     ً  نوعًا                   اجتاه كرمي، ب  كانت 

                          يتفن بعثرهتا بني احلني واآلخر.
           قسيطر عليه         ال قزال                                 كان كرمي خيطو داخ  املنزل وروح احلل  

          جوليا قسري                                                 ففد شعر أنه حباجة لتجديد بعض األجواء، وبينما كانت 
              "يبدو أنيتك ال     :                                     أقللت الباب حني قالت لكرمي بنربة مستهترة   ،    خلله

ّ              كرمي، فلفد كنت سيئًا لدرجة أنك للّت أنظار اجلميع                 قتفن التمثي  يا               ً                 
                                                     برقصك مع ناقاشا حىت كدت أشك ه  كانت رقصتنا األوىل هبيتذا  

  .          االنسجام؟!"
       هبيتذا      ِ   أنيتتِ            ِ   "وما شيتأنكِ    :                           ففال كرمي دون أن يستدير حنوها

  .      األمر؟"
                                      شيء... الشأن الوحيد هو الشائعات اليت       "ال   :            فأجابته بربود

                        ً                                 ستبدأ الصحافة حياكتها غدًا على صلحاهتا وال  عليك أن قسيتعى  
                  لتلنيدها بعد غد".
                          "ال مشكلة أنا سأقوىل األمر".   :        ففال كرمي

                                  "بأن ختربهم بأن الرقص مع ناقاشا أحد           مستهزئة:            ففالت جوليا 
  .                    االجتماعية الراقية؟!"              أساليب اجملامالت 

    :                                                     فأجاهبا بنربة يشوهبا التيتوقر وهيتو حييتاول خليتع سيتترقه     
                                                       "ب  سأخربهم عن سيتبب انسيتجام زوجيت  التيتام يف احليتديث      
                                                     مع الصحلي أشرف الكافوري لدرجة كيتادت قنسيتيها وجيتود    

          احلاضرين".



044 

                                   صلعة على وجه جوليا حني قوقلت فجيتأة     كال            كان كالم كرمي 
                                  اا ستفول حينها؟ أنين انسيتجمت ميتع       "وما   :                   وقالت بنربة ال مبالية

  .                           أشرف كونك جمرد اسم على ورق؟"
                    ً                                 فاقترب كرمي منها دافعًا هبا حنو اجلدار لتصبح حمصيتورة بيتني   

          ً      "قعلمني جيدًا أنين    :                                        اراعه واحلائط وقال بصوت عربد فوقها كاألفعى
                                                        أستطيع حتوي  هذا الزواج من ورق إىل حفيفة واآلن، فال متارسيتي  

   ".       قتفنينه   ال     ً          ً دورًا أنت أيضًا
   :                                                    قالت جوليا وهي حتاول أن قلك نلسها من اراعيته الفوييتة  

                                    ً                       "ولكنك ستبفى يف نظري رغبة قذوب احتراقًا أمام احتفاري!" عندها 
                                                          دفعها كرمي بفوة فسفطت جبانب الطاولة، وارقطم رأسها باحلافيتة.  

           الباب بفوة            ً                ً وخرج مسرعًا من املنزل مغلفًا   ،                     عندها قناول كرمي سترقه
                                   ودموعها قلسعها، فهي مل قعيتد قيتدرك                  ً رت جوليا أرضًا         خلله. قسم

                أم أهنا باقت أحد    ،   ً                                       أحفًا هي ال قستطيع نسيان ليلة اليخت كما قدعي
                        الفانطني يف عامل احلاقدين؟!
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 الفصل السابع عشر

 حب تحت الرماد

                                                      كان أشرف خيلع ثيابه يف املنزل البسيط الذي يسكنه واملؤليتف  
                             ة، كانت قزرعها والدقه بعناية                               من طابق واحد يط  على حديفة صغري

   ً                                                              دومًا وقروي ك  النباقات ال  حتتويها قائلة "النباقات كالبشيتر حتييتا   
                                                     باحلب ففط" مل يكن يعلم أشرف بأن وحدقه ستكون حاملة كيت   
                                                          ً    املعاين حينما قرح  والدقه قاركة ك  ما خللها من اكريات، ابتيتداًء  

                سه على املنضيتدة                                             من كأس املاء الذي اعتادت أن قتركه له جبانب رأ
ً                                  الصغرية حىت ال يشعر بالعطش لياًل وانتهاء بزهرة األوركيد البيضيتاء                             
        ُ                     َ                                 ال  ما ُأعلنت وفاة والدقه حىت َأعلنت حدادها عليها رافضة االرقواء!

                                                 ومن بني ك  قلك الذكريات ال  عربت اهنه كمحطة عاجلة، 
    تها                                عليه يف األرجاء حبزهنا وسعادهتا، ضحك     قطالن       جوليا      عينا      كانت 

                                                        وصمتها، مل يكن يعلم ما هو الك الشعور الغامض الذي جيره خلف 
                                                             عيين جوليا الباردة، ه  هو برودها املغلف بربجوازية مصطنعة؟ أم هو 
                                                        األمل املتواري خلف زواج مل يكن ملهوميتا حيتىت هيتذه اللحظيتة     

                                         والشكوك حتوم حوله منذ حادثة احتراق اليخت!
                       التمثيلية اليت  أدهتيتا                                    كان أشرف حىت هذه اللحظة غري مفتنع ب

                                                            جوليا يوم املؤمتر وكان يعلم أنه ال بد من وجود سر أعمق من حادثة 
                                                          الزواج نلسها، سر  قرقسم مالحمه على وجه جوليا كلميتا باشيترت   



046 

                                                              بالكالم، إال أن رغبة متفدة يف عينيها متنع هذا السر ميتن الظهيتور،   
   من       ً تداًء              ً                                      ولكنه يعلم جيدًا لو عرف هذا السر قد قسفط ك  األقنعة اب

                                                          جوليا وحىت احلزب، ومااا يريد أكثر من هذا فإاا كانت جوليا هي 
                  عن السعي وراءهيتا                                               ً الطريق الوحيد لنزع قناع احلزب فلن يتواىن أبدًا

                                                           لتحفيق ما يريد! ولكن حىت هذه اللحظة لن يسعى للتطرق إىل هيتذا  
                                                           املوضوع عرب قناقه لعدم وجود ما يثبت صحة أفكاره ال  قفرع رأسه 

  .   ففط
   

                                                   كانت جوليا جتل  على األريكة قتلم  األثر اليتذي قركيته   
                                                            سفوطها فوق حافة الطاولة بعد أن دفعها كرمي، ولكنها كانت هائمة 

                                 فبالرغم من ك  ما حدث بينها وبيتني     .                      يف شعور غريب سيطر عليها
                                                       كرمي منذ حلظات، كانت الصورة ال  قتراقص أمامها وجه أشيترف  

               ً                       حل  الزفاف! أحفًا هذا ما كيتان يسيتيطر                       ومها يتبادالن احلديث يف 
         يسيتتطيع                 ً   أشرف؟ وه  فعيتالً      م                           ِ على قلكريها يف حلظات كهذه؟ وِل

                                                       قراءة ما بني سطورها أم هي قعتفد الك متشبثة حبالة اطمئنان      أشرف 
                                          واحدة قد قسكن حياهتا العاصلة ولو من بعيد؟!

   

                                                      جل  أشرف وأنار ضوء الطاولة العتيق واملوجود عليتى ظهيتر   
                                                    به اخلشبيتي األنتيك، فهو من عشاق األنتيك حيث كان يفيتول     مكت
                                                      "إن قطع األنتيك قنفلك إىل عاملها فتجعلك حتيا ميتع فيتولتري         ً دومًا

                                                        وشكسبري وقغرق يف حنايا أبيات املتنبيتي وصكوك أبيتيتي العيتالء   



047 

                                            لذا كان معظم قطع منزله من األنتييتك النيتادر                    املعري دون قلكري"
                            حاهبا ومت طرحها يف املزاد العلين                           والذي حيم  اكرى خاصة لدى أص

                                                        ليذهب ريعها إىل حيث يذهب، مل يكن يأبه لكن ك  ما كان يدركه 
                                                          عليه أن يفتين قلك الفطعة مهما كان الثمن، فأشرف رغم اكائيته     أن 

                       التفاط ك  ما هو مثني بأي      يؤثر                                  وحنكته اإلعالمية املميزة إال أنه كان 
                       الوصولية بفدر ما كيتان      من   ً ًا                               وسيلة كانت، ومل يكن يعترب هذا نوع

    ً                                  نوعًا من االجتهاد الدبلوماسي كما يسميه!
                     خرب هو يعلم أنه سيتريى        صياغة                                ً فتح أوراقه وقناول قلمه مبتدئًا

                   حىت يص  إىل مبتغيتاه                         ً لكن عليه أن يكون اكيًا        ً أم آجاًل            ً النور عاجاًل
                                            ً                 فاحلزب بات له ثغرة أال وهي جوليا؟! هو يعلم جيدًا أنيته ال يكيتره   

                                              يف دورة االنتخابات احلالية هو احلدث ولكيتي يسيترق             احلزب لكنه 
  ً  خربًا                                                     احلدث عليه أن جييد قسطري اخلطوط بطريفة قتالءم قا قد يسمى 

                                                         يهز الوسط، وأي خرب ااك الذي قد يناف  حماولة كشيتف اللسيتاد   
           ! رن اهلاقف       أعضائه                                       الذي قلشى يف احلزب حىت سفط يف براثنه أبناء 

                     " مث صمت ينصت للطيترف      "نعم       هادئ:                        جبانبه فتناوله وقال بصوت 
             ً                            "أنا أعرف جيدًا ما هيتي خطيتوايت الفدمييتة،       :                 اآلخر للمكاملة وقال

                                                        سنكون خاطلي احلدث قب  ك  الوسائ  اإلعالمييتة حيتىت املرئييتة    
   "ال    :                    ً          صمت أشرف مث قهفه ضيتاحكًا وقيتال     .                 واملسموعة فال قفلق"

                                             ً           بالطبع ال، ه  قعتفد أن أشرف الكافوري سيغطي حيتدثًا أجيتوف   
ٍ               اخلرب ألي مراسيتٍ  يف الفنيتاة"                        ِ ف الليلة؟ بالطبع أعِط        كحل  زفا   مث    .           

               "قصبح على خري".   :    ً قائاًل      أردف
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                                                     كان كرمي يفرع اجلرس ببطء حينما فتحيتت ناقاشيتا البيتاب    
  .                    "كرمي مااا قلع  هنا؟"   :     بدهشة       وسألت

  .                     "ه  قسمحني يل بالدخول؟"   :                     ففال هلا كرمي بصوت يائ 
                  "بالطبع... قلض ".   :        ففالت له
                                                   كرمي على الكرسي ليستريح من عناء قيادة السيارة ال  مل     جل  

          لكن ك  ما    ،                                            يعلم كم ساعة مضت وهو يتجول هبا يف شوارع املدينة
                                                           كان يعلمه أن خيوط اللجر بدأت بالظهور عندما طرق باب ناقاشا، 
                                             ً               اقتربت ناقاشا حاملة كأسا من املاء فهي قعلم جيدًا بأن كرمي حريص 

                                املمشوق فال يدخن وال يشرب سوى املاء     ً                  جدًا على جسده الرياضي
                                      وما أن قناول الكأس حىت شربه دفعة واحدة    ،                   وعصري الربقفال الطازج

  .      وجهي؟"      بغس           "أقسمحني يل    :    وقال
         كأنيتك يف   و            "كرمي قصيترف          متلاجئ:                  قالت ناقاشا بصوت 

       بيتك".
                                                           وما أن انتهى حىت ناولته ناقاشا املنشلة ال  مسح هبا وجهه املبت  

                                        بات أكثر ملعانا حتت ضوء اللجر، عندها قالت      الذي    لك          وشعره احلا
      قفيتف        حييتث                                                 ناقاشا وهي قشع  سيجارهتا نافثة دخاهنا عرب النافذة 

  .     كرمي؟"                           "إىل أي حال أوصلتك جوليا يا   :           كرمي من بعيد    إىل     حمدقة 
                                      "إىل حافة الصمت، لذا أفضيت  أال ننيتاقش      :             ففال كرمي سامها

       األمر".
                            حاله من بني حلفات اليتدخان                             ففالت له ناقاشا وهي قنظر إىل

  .                            "ومل أقيتين إان؟ لتبفى صامتا؟"   :                    املنبعثة من بني شلتيها
      "بيت      :                             فوق الطاولة الفابعيتة أماميته         ساقيه                ففال كرمي وهو ميد 

                                                      ألرقاح، فأنا ال أرغب بشيء سوى بضع حلظات هادئة، وال أستطيع 
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                                            ً            الذهاب إىل أحد اللنادق ألنه سيكون من الغريب جدًا وجيتودي يف  
                                            لندق وأنا العري  اجلديد يف الساحة االجتماعية".  ال

                   "ال بأس، ولكن كييتف    :                                  ففالت ناقاشا وهي قفف أمام النافذة
  .     كرمي؟"                                  ً    ستجد اهلدوء إن مل قكن قد زرعته مسبفًا يا

  .         ناقاشا؟!"                       "وما الذي زرعته أنا يا
                          ولكن ال يبدو يل أنه حيميت  يف     ،                        "ال أدري مااا ميكن أن يكون

                     هلدوء يف حنايا جوليا".                 طياقه أي نوع من ا
                 ً                           "ليتين مل أزرع شيئًا ملا حصدت حال  املنهكة قلك".

           "إنه احليتب     :                   من بعيد بنظرة هادئة      إليه                   ففالت مبتسمة وحدقت 
  .    كرمي"               على ما يبدو يا
  .                         ناقاشا ولكنه حب حمترق...."        "رقا يا

              . قناول الكأس       الدافئ         من الشاي                                ً اقتربت ناقاشا منه قناوله كأسًا
                                                ست كله كلها ال  سرت حرارة الشاي فيها، وضع فنجان         منها والم

               وجه كرمي اليتذي      إىل                            وشدها إىل جانبه. حدقت ناقاشا              ً الشاي جانبًا
                                        ً              يف حنايا التعب وعينيه اللتني بدقا أكثر غورًا ميتن قبيت ،              ً كان غائبًا

                 "ال جتعليته حيرقيتك      :                                      مررت كلها برقة فوق وجنته البارزة وقالت
                                     قاشا وأنلاسه املتعبة بدأت قتواىل ببطء.                       كرمي.." اقترب كرمي من نا   يا

                     حىت كاد يغيب يف قبليتة          شلتيها     المست     إن         منها وما        شلتيه       اقتربت 
                                                             طويلة، انسابت ناقاشا بني اراعيه لتحيا من جديد مشاعر متأرجحيتة  
                                                   غمرهتا وكرمي منذ سنوات، زحلت يد كرمي ببطء بيتني خصيتالت   

 ّ     كّليتا       عادت    .                                            شعرها الكستنائي الفصري وقنهدت ناقاشا هبم  دافئ
                   ما قغليان يف عناق ال  ه    شلاه      قزال                    فوق عنفها ببعثرة وال       جتوبان     كرمي 

                                                              ينتهي. اقترب كرمي منها أكثر حينما بدأت ك  ستائر باري  ولياليها 
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                                   روحه باحثة عنه ولو من بعيد. قراقصت        لتنهض                   الباردة قسفط أمامه 
                                                    صور جوليا وهي قتسامر مع رميون وبرد بيتاري  يصيتلعه يف          أمامه
           قسعى للبحث        شلتاه      وبدأت    ،                                  رقها اخلاوية عندها عانق ناقاشا بفوة ط
                   شعره الرطب وبيتدأت        خصالت                        لوال ان قسللت أصابعها بني    ،   عنه

          كيترمي...                "عد إليها ييتا    :                                   بإبعاده وقالت وهي قنظر يف وجهه املنهك
                          فحبك ينتلض من حتت الرماد".

                                                 هنضت ناقاشا من جانبه والصمت غلف وجه كرمي بال معيتامل  
                          "يا عزيزي، حاول أن قأخيتذ     :                           ت وهي هتم باملغادرة حنو غرفتها    وقال
                    سارت ناقاشا باجتيتاه     .                                 من الراحة علك قستطيع اخللود للنوم"      ً قسطًا

                         ً                           الدرج وصعدت حنو األعلى مدركًة أن كرمي يف حياهتا جمرد حمطيتة  
                   منسية غامضة املعامل.
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 الفصل الثامن عشر

 ال حزب بوجودي!

                          بعد أن قسل  ضيتوء الشيتم                                 كانت جوليا قلتح عينيها ببطء
         عنيتدما          قؤملها إال     لها                                       حنوها فجعلها قستيفظ، مل قشعر بأن عضالهتا ك

                                                       حاولت النهو ، فوجدت نلسها قد غلت منذ ليلة األميت  عليتى   
          ال ييتزال                                                    األريكة حيث بفيت جالسة طيلة اللي ، ومن الباب اليتذي  

   ال                                                علمت بأن كرمي مل يعد حىت هذه اللحظة، مل حتاول قرك اجمل       ً مغلفًا
                                                          لعفلها بالتلكري للحظات فهي مل قكن مستعدة بعد لتلك احلالة فك  

                                               ما كانت قبحث عنه هو محام بارد ينعش جسدها املنهك.
    عرب                                               صعدت جوليا إىل غرفتها يف الطابق العلوي ووقلت حتدق 

ً                                               النافذة قلياًل، مل قكن قعلم ه  سبب حتديفها هو حماولة هروب ميتن              
                                 عن كرمي الذي مل ينم يف املنزل ليليتة      لة و              أم حماولة حبث خج        التلكري

               ً                                             البارحة؟ فه  حفًا هي قلفة بشأن كرمي؟ ولكنها كانت قعلم أن حالة 
                                ً    ّ                        االعتياد قد قلر  على اإلنسان أحيانًا قلّفد بعض األمور ال  باقيتت  

      ً      ً  روقينًا يوميًا.
                                                    "هناك بعض التحف ال  نلفد وجودهيتا إن مت قغيريهيتا دون   

                               باألمر!" متتمت لنلسها مث قناوليتت                              علمنا، فال فرق إان إاا فكرت
                                                      بعض املالب  واملنشلة وقوجهت حنو احلمام حماولة طرد كيت  ميتا   

                                     يشوب ااكرهتا من أفكار ماضية أو حاضرة.
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                                                     دخ  كرمي املنزل ططوات المبالية ورمى بسترقه اجللدية فيتوق  
ً                                         األريكة، جل  قلياًل وهو حيرك يده فوق صدغه بفوة فصداعه كيتاد                  

                  ً                           وجه حنو الثالجة باحثًا عن عصري الربقفيتال ولكنيته                جيعله أن جين، ق
                                         من املاء البارد مث فتح صنبور املياه يف املطبخ            ً             ً وجده فارغًا، قناول كأسًا

          ال قيتزال                        إمخاد حالة الصداع اليت                             ً وأخذ يغس  وجهه بفوة حماواًل
                                           جسده ولي  رأسه ففط، وما أن أغلق املياه حيتىت                 قسيطر على ك

      ً                      رج كوبًا من إحيتدى اخلزانيتات                          مسع صوت خطى جوليا خلله خت
                                                         لتسكب قهوهتا الساخنة وال  قركتها جتهز حىت أهنت محامها البارد، 

            ليلة جييتدة                                                 ِ فرأت كرمي وهو مبت  ووجهه املرهق يوحي بأنه مل يفِض
   ً                                           ً                 أبدًا، واهلاالت السوداء حول عينيه جعلتها قدرك متامًا أنه مل ينم طيلة 

                          عصري الطازج مث قاليتت وهيتي                                ً       اللي . اقتربت منه وناولته كوبًا من ال
    لفد    ،                   "عصري الربقفال الطازج   :                               قرقب بعض األواين وقعيدها إىل مكاهنا

                             إاا مل يعجبك قسيتتطيع إضيتافة      .           ضعه يف الرباد    أن أ             أعددقه ونسيت 
                                            بنظرة خالية املعامل رغم أهنا مل قكن قبالته ولكن                نظر كرمي إليها       الثل،" 

                  أن قشعر أنه يفيتف                                        كانت نظرقه حترق جوليا من ظهرها حىت كادت 
        أمامها!

                                                      مل يسمح الصداع لكرمي بالتلكري فتناول الكأس دون أن ينطيتق  
                                                         بكلمة واحدة وقوجه حنو غرفة نومه يف األعلى ومل يتملك جوليا أي 
   ً ًا                                                    فضول يف أن قعرف أين كان؟ ولكن ك  ما شعرت به أن شيتعور 

                  ً      ً        ! رقا ألهنا أخيتذت محاميتًا بيتاردًا              قد اجتاحها             أقرب للراحة   ً ًا    غريب
                          انتعشت وأصبحت أكثر حيوية! ف
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                                                  كان حكمت يناقش حامت الذي يفلب باألوراق غري آبه لكالمه 
  .              "حامت أقسمعين؟!"   :    بفوة       شلتيه                   الذي كان خيرج من بني 

                                                    أجابه حامت بربود والورق بني يديه جيذب ك  اهتمامه "نعم".
                                               اقترب حكمت وأمسك باألوراق ال  بني يدي حامت ووضعها 

                           "عليك أن قسمعين ال أن قتظاهر    :              ً تب اخلشبيتي قائاًل           فوق سطح املك
            أنك قسمعين".

             "املشيتكلة أن     :                                     فأجابه حامت باستهتار وهو جيل  خلف املكتب
  .      حكمت!"                 صوقك ال يروق يل يا

    لذا    ،                               "لكنه يروق لكثريين من أعضاء احلزب   :    حكمت      إليه    حدق 
                                     مث جل  على الكرسيتي املفابيت  للمكتيتب       .     مساعه"    على        أنت جمرب 
                                                    ي ووضع قدميه فوق الطاولة الصغرية ال  أمامه، فحدق حامت      اخلشبيت

                                               وكانت نظرقه كليلة بأن جتع  حكمت ينزل قدميه عيتن        ً شزرًا      إليه
                                          "وأنت هنا يف منزيل ولست يف مفر احلزب، وأنا من    :             الطاولة مث قال

  .                يلر  شروط اجللسة"
                                                   فأجابه حكمت باستهتار وهو ينهض من كرسيه متوجها حنيتو  

                        إن الوضع السياسي احليتايل     ،                     ّ "عليك اآلن أن قستمع إيّل   :            ً النافذة قائاًل
                                                             يؤثر على احلزب بشك  واضح، فهذه املفاومة ال قثري البلبلة السياسية 
                                                     فحسب، ب  قفلب صلحات ال يرغب أحد يف قفليبها، وملليتات ال  
                                                          يرغب أحد يف فتحها، لذا علينيتا احليتذر فمنافسيتك الوحييتد يف     

                 على هذا اليتوقر،            عزف قهارة  ي                                االنتخابات عادل نوران استطاع أن
ٍ        وقد حصد نسبة قأييد عالية منذ أن أصبح يدخ  يف مؤمتراٍت صحلية                                                   

    اا    "وملا   :          ففاطعه حامت   .                         حنو املفاومة وعملها الباس "        بآرائه          يصرح فيها 
       فضيترب     ؟                                                  قصرون على استغالل املفاومة للتأثري على نتائ، احلمليتة" 
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   :        وقيتال                                           حكمت يديه بفوة فوق سطح املكتب حيث جيل  حيتامت 
                                 "كلى، أال قدرك صعوبة موقف احلزب؟".

                                            "أنتم قصرون على اقباع منهجية احليتزب احليتاكم      :        ففال حامت
                                      بينما نستطيع أن خنلق منهجية خاصة بنا".

  .                 "وهذه سياسة احلزب"
  .             القباع سياسته"                 ً "وأنا لست مضطرًا

              "وحنيتن لسيتنا      :                                    فأجابه حكمت بصوت قشوبه نربة التهدييتد 
                                    املرشح الرئيسي للحيتزب يف االنتخابيتات                      مضطرين ألن قبفى أنت 

                                               مث سار ططوات بطيئة وأشع  سيجارقه ال  أخذ ينليتث     .         الرئاسية"
                                   "نستطيع أن جنعلك قنسحب لتحيا هبدوء".   :               ً دخاهنا ببطء قائاًل

          املكتب دون         قد دخلت       وكانت    ،                     ً ففال صوت جوليا مفاطعًا
                              "وه  قعتفد أنك قسيتتطيع فعيت       :                      أن يشعر هبا حامت أو حكمت

  .  !"    الك؟
ً         فاستدار حكمت قائاًل باندهاش    ". ؟                       "جوليا؟! مااا قلعلني هنا  :                 

         ً    واضعة سيتاقًا                                          جلست جوليا على الكرسي قبالة مكتب والدها 
  .             ً             "جئت ألجد جوابًا على سؤايل؟!"   :     قائلة          فوق أخرى

                                                      ففال حكمت بربود غري آبه بنظرات جوليا احملترقة بيتني رميتاد   
                           "لست أنا من يستطيع ب  هم".   :       سيجارقه

       "وميتن     :                                    مت جوليا وهنضت متوجهة حنو حكمت قائليتة      فابتس
  .     هم؟!"

    "وال    :          قائلة بربود                االبتسامة نلسها                          فابتسم حكمت لتبادله جوليا 
   :                    مث اقتربت هامسة وقالت   .               خايل يستطيع الك"                حىت رئي  حزبك يا

  .                              "أمل أق  لك أنه ال حزب بوجودي؟!"
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        حتيني ضمن          ال قزالني          "يبدو أنك    :              ً      ضحك حكمت مفهفهًا وقال
       صغرية".                                   للفاعة اللارغة ال  صنعناها ألجلك يا ا

                                   "ب  أنتم الذين مل قدركوا بعيتد ميتن      :                      فأجابته جوليا باستهتار
                         خاهلا مث قناولت سيجارقه من     إىل     حدقت    .                      صنعتم منذ حادثة اليخت"

         "بكلميتة     :                             وداست عليها حىت انطلأت وقاليتت    ،               ً فمه ورمتها أرضًا
                                    صغرية من مللايت الفدمية أستطيع سحفكم".

                             "هذا إاا ما زال هناك مللات".   :            حك حكمت وقال ض
   :     وقالت                                                  ً اقتربت جوليا وعيناها قلمعان بربيق مل يره حامت مسبفًا

                                         خايل أنين مل أرث منك وال خصلة واحدة؟!" حيتدق               "ه  قعتفد يا
ً                                  حكمت بصمت حماواًل إخلاء ك  ما عال وجهه من قلاصيتي          إليها              

   :                ارة خلاهلا وقاليتت                                         مبعثرة جراء ما مسع، مث اقتربت وهي قشع  سيج
                                                        "قستطيع اآلن أن حتيك ما قشاء وخاصة ك  ما يتعلق قلف فسيتاد  
                 ً                                   احلزب الذي بات قذرًا لدرجة، جع  حلظة حق حتترق حتت وطيتأة  
   .                                                          رغبة بالية، ففط ألهنا من أحد أبناء احلزب فما رأيك بيتذلك اآلن" 

          "لفد علمت    :                                             ناولت جوليا السيجارة خلاهلا وقالت وهي هتم باخلروج
                                                        م قواجهون مشكلة يف اجملال اإلعالمي التسويفي للحملة االنتخابية    أنك

      املركز                                                      اخلاصة بأبيتي، لذا قستطيع أن قعلم احلزب قوافف  على قبول 
                                                          الشاغر الذي لديكم فأنا سأصبح الناطق اإلعالمي الرمسيتي حلمليتة   

  .       والدي!"
 



056 

 الفصل التاسع عشر

 شظايا الحقيقة

  ال                     الدهتا لتراها، وحكمت                              غادرت جوليا املكتب متوجهة حنو و
                   "مااا كانت جولييتا     :                                 حتت قأثري كلمات جوليا حينما قال حلامت      يزال

  .             قعين بكلماهتا؟"
                 مث غيتادر املكيتان      .                   "كان عليك أن قسأهلا"   :               فأجابه حامت بربود

    ً                                                    قاركًا حكمت يتخبط غري مدرك ما كان يسمعه مث قنيتاول هاقليته   
      "هيت      :       ً ية قائاًل                                         النفال وما أن أجاب الطرف اآلخر حىت صرخ بعصب

            "مااا قعيتين     :              صمت برهة مث قال   .                         ختلصت من مللات ليلة اليخت"
            أدلة صيتغرية      أو                                             بالطبع؟ ه  أنت متأكد بأنه ال قوجد منها أي نسخ 

  .                   حىت التفرير الشرعي؟"
                            مث أغلق اهلاقف دون أن ينتظيتر     .         اصمت اآلن"      ً حسنًا     ...     ً "حسنًا

    زب.         حنو مفر احل                                  ً رد الطرف الثاين وغادر املنزل مسرعًا
   :                                                    كانت جوليا جتل  مع والدهتا حينما بادرهتا األخرية بيتالكالم 

                                                          "جوليا، أال قرغبني يف االنضمام إىل احلل  اخلريي الذي قفيمه اجلمعية 
                                 اخلاصة بنا؟ فوجودك قد يدعم احلل ".

                                                     قالت جوليا وهي قسري حنو التراس قالحق خطوات خاهلا املتخبطة 
                              عات السخيلة ال  ال متارسون فيها                  "ال هتمين هذه االجتما  :           حنو السيارة

                                                   سوى الثرثرة وعر  آخر صيحات املوضة باسم العم  اخلريي".
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                              "إىل مىت ستبفني على هيتذه احليتال      :                     قالت ماجدة بنربة عصبية
  .     معي؟"

  .         "أي حال؟"   :            والدهتا قائلة          ونظرت إىل              استدارت جوليا 
                              ً      "حالك هذه، يبدو أنك قتناسني كيتثريًا يف     :                عندها قالت ماجدة

                                   ونة األخرية كيف جيب أن قكلمي والدقك".  اآل
                 "ه  أحببت أبيتي يف    :                                   ففالت جوليا وهي جتل  قبالتها متسائلة

  .                                 باري  وأنتما قدرسان يف السوربون؟!"
                       مث قالت بعيتد أن مليتع يف      ،                            فاجأ السؤال ماجدة فصمتت برهة
              "نعم أحببته".   :                    ً            عينيها بريق بات واضحًا لذكرى قدمية

    "ومل    :                          دة حينما سيتألتها واليتدهتا                        فصمتت جوليا مث بفيت شار
                   قسألينين هذا اآلن؟".

                      وقوجهت حنو مكتب والدها    ،                          عندها هنضت جوليا عن الطاولة
                                 "كنت أحبث عن سبب يفيتنعين بأنيتك ال      :                   وقالت دون أن قستدير

            قعرفني احلب".
                                جوليا ال  غادرت بربود ودخلت مكتب     إىل               حدقت ماجدة بأمل 

                        خطت عتبة املكتب اخلشيتبية                                  والدها بعد أن غادره حكمت وما أن 
ً  مث صمتت قلياًل    .                "عم عارف أهال..."   :                         حىت رن هاقلها النفال وقالت           

                                                 "ال يهم مااا أملك، سأشغ  الشاغر من اآلن، ففط أخيترب     :      وأكملت
                                         ً  وسأعلن انضمامي للحملة قؤمتر صحلي سنعفده غدًا    ،          حزبكم بذلك

 ً         ثًا عنها يف               ابنته الصغرية حب    ان                          صمتت جوليا وعينا حامت قراقب   .       لوالدي"
               "أنيتا سيتأدير      :                                             التلاصي  ال  غيبت ك  معاملها الفدمية ومسعها قفول

    وما    ،                             وسأكون الناطق اإلعالمي الرمسي هلا   ،                   اجلانب اإلعالمي للحملة
                                                 ً        سيتم طرحه من مواضيع يف املؤمتر هو وظيل  من اآلن فصاعدًا، ليتن  
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      مل قعط    .                                                     أنتظر منكم املواففة ولكنين أنتظر قنظيم مؤمتر يليق باحلزب"
      ً           "وداعًا عم عارف".   :                        فرصة لعارف بالرد حني قالت

                             أن ابنته باقت يف طيتي املاضيتي                ً جوليا مدركًا    إىل    حامت      حدق
  !                                                ً وقتشح بوشاح سياسي مل يكن يعلم أنه قد يليق هبا يومًا

             ً                                  كان حكمت جالسًا يف املفر بصمت ينلث الدخان حبلفيتات  
           كانت قيترن                                                كادت قطوقه قب  أن قطوق املوجودين، فكلمات جوليا 

            ً                                                 يف أانيه بعيدًا عن ك  ما حتمله الفصة يف طياهتا من أسيترار، األميتر   
                     ً                                     الوحيد الذي بات متأكدًا منه أن احلزب وعارف وكرمي استطاعوا أن 

                                                      يوقظوا الشيطان يف قلب جوليا حىت أصبح دهاؤها يلوق اجلميع.
                      قال أحد األعضاء يف احلزب    .                         "كيف لكم أن قصدقوا كالمها"

                                              الطاولة اخلشبية البيضوية الشك  اات اللون األسود             وهو جيل  على 
                                                       وال  ضمت خنبة األعضاء اجلالسني حماولني التلاو  يف الفرار الذي 

                 ً                 أصدرقه جوليا رغمًا عن إرادة اجلميع!
                                    ً   ال نصدق؟ ما الذي جيعلنا متأكدين متاميتاً      م    ِ "وِل   :           ففاطعه عارف

  .                       أن ك  احلفائق مت إقالفها؟"
                             ال قستطيع أن قتالعب باحلزب فنحن              "وإن يكن فهي    :       قال آخر

             منلك السلطة".        ال نزال
                                                  كان حكمت ال يزال ينلث دخان سيجارقه واألعضاء من حوله 

ٍ      أن االقتراب من األسد وعرينه خيتاٍو ال        ً متامًا                    ً يتناقشون حبدة مدركًا                             
                                                      خييف، ولكن جمرد التلكري يف اختالس صمت اللبؤة قيتد ينيتهيك،   

                          فاللبؤة آهلة الصيد الشرسة.
                                "يف الوقت احلايل ال جمال حىت للتلكري يف    :           ً حكمت مفاطعًا    قال 

              وهيتو قنلييتذ      ً ًا    واحد                         ً أو عدمها، ولكن هناك جمااًل     أخ              مصداقية ابنة 
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                                                      قرارها، فوضع احلزب ال حيتم  يف ظ  الظروف الراهنة وأحيتداث  
  .           املفاومة..."

ٍ               قاطعه عارف بصوت غري راٍ  عيتن الفيترار             "ال ميكيتن     :                     
                   الظيتروف، فصيتورة          قكيتن                               لنا أن نرضخ ألي أحيتد، مهميتا  

                                                       احلزب ال جيب أن قكون ومهية، أقعليتم ميتااا يعيتين خضيتوعنا     
  .       جلوليا؟"

                             كخضوعنا لترشيح حامت للرئاسيتة         ً "متامًا   :              ففال حكمت بربود
    ً            دونًا عن اجلميع".

                                                     خيم الصمت بينهم ألن اجلميع يعلم بيتأن حيتامت مل يكيتن إال    
            الياقه وكان                                                   الطريفة املثلى لصف  بطانة احلزب أمام الشعب حبنكته ومث

ً                                  عارف أول من رشحه متنازاًل عن قرشيح نلسه لي  من أجله ب  من                        
ً                         أكم  حكمت قائاًل وهو يسري ببطء يف أرجيتاء     .             أج  مآرب أخرى              

   .                                              ً   "دعوا جوليا قنلذ قرارها، وسننلذ أحكامنا حنن أيضًا!"   :           الغرفة وقال
                             اللبؤة شرسة ال بد ميتن قنيتاص        قكن      "مهما    :               مث صمت برهة وقال

  .        يسفطها!"
                                   حكمت فرغم دهاء املوجودين إال أن حكمت    إىل          دق اجلميع  ح

            من اخلطيتوات           ً هلا دربًا   ً ًا     ّ ، معّد                  ً اخلطوة الفادمة دومًا   هي             كان يعلم ما 
         السابفة!

   

                                                 عادت جوليا إىل املنزل حيث وجدت كيترمي جيليت  وآثيتار    
                                ً  قرقسم يف وجهه املرهق فهو مل ينم جيدًا         ال قزال                  االستيفاظ من النوم 
                                           ا من املنزل وما أن دخلت وأغلفت البيتاب حيتىت               حىت بعد خروجه
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    ً                                   "أحفًا قررت أن قكوين الناطق اإلعالمي الرمسي    :               فاجأها سؤال كرمي
  .           باسم احلزب؟"

                             قدير ظهرها لكرمي دون أن قنطق،         ال قزال                علفت وشاحها وهي 
                             قرييتدين أن قنجيتريف يف قييتار             ً "ه  فعاًل   :                  ففال كرمي بصوت بارد

  .      احلزب؟"
                                 قسري حنو املطبخ امللتوح على الصيتالة                        بفيت جوليا صامتة وهي

                                ً                        ً ال  جيل  فيها كرمي وقناولت فنجانًا وأخذت قسكب لنلسها بعضًا
         "ما الذي    :                                                ٍ من الفهوة اجلاهزة منذ الصباح، ففال كرمي بصوت المباٍل

  .             يدور يف اهنك؟"
                          وهي قرقشف فنجيتان قهوهتيتا                          ً مل قكن جوليا حترك ساكنًا

                           ة السباحة ال  كيتان املطيتر                                   بصمت مفاب  النافذة املطلة على برك
                 "علينيتا قلرييتغ      :              ً                           يسفط فوقها ممزقًا صلحتها النفية مث قالت بربود

                الربكة من املاء".
                                                   "أقعتفدين أن جتاهلك لسؤايل سيوازي جتاهليتك لوجيتودي يف   

                                     مث هنض واقترب منها حىت أصيتبحت أنلاسيته      . "  ؟!     جوليا         حياقك يا
          يف حياهتيتا                                    ً                قتكثف فوق زجاج النافذة البارد مدركًا بيتأن وجيتوده   

                                                     كالسحب قلك ال قكاد قالم  وجه السماء حىت ميحوهيتا املطيتر،   
                                                     ولكن وجود احلزب سيكون كصلحة الربكة هناك ما أن يالمسيتها  

                          املطر حىت قصبح شظايا مرئية.
                                 بصمت، وكانت جوليا للمرة األوىل قرى       إليه           حدقت جوليا 

              بيترودة اجليتو          أحرقت                                   عيين كرمي بال بريق يذكر وهو يفول بنربة 
                              جوليا أنين حينما أحرقت اليخيتت                 "مل أكن أعلم يا   :       يطة هبما  احمل

             أحرقتك معه".
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                                                      كانت كلمات كرمي الباردة قشع  النار يف صدر جوليا حينميتا  
                  للحظيتة أن قنطيتق                                                 ً اقتربت منه بأنلاس متوقرة بينما وقف هو منتظرًا

            ثار الغضب يف  أ                                             اها ولو برد واحد من بعيد إال أن جتاهلها املستمر  ت  شل
                     "إىل مىت ستجعلني ااقيتك     :                             عيد ملالحمه امليتة بعض احلياة وقال        داخله لي

                                                هي الثمن؟ ه  اقسعت دائرة انتفامك حىت وصلت احلزب".
                                    عندها اقترب منها أكثر وأنلاسه حتيترك     ،                 ابتسمت جوليا بربود

                        "رغم ك  انوبيتي إال أنيتين     :                             خصالت شعرها املبتلة وأمسك بيدها
                       وجهيته الفيتوي ويدييته        إىل      جوليا       نظرت   .       ً           أمح  قلبًا يعرف احلب"

                         "نعم أنا أحببتك حيتىت وإن     :                               الصلبتني بصمت مث قال هلا بصوت بارد
                   كان يف ليلة اليخت".

                             ُ                        قرك كرمي يد جوليا ال  كادت أن ُقعصر حتت قبضته املتيتوقرة  
                          ً                                وقال وهو يرقدي سترقه متوجهًا للخارج "عليك أن قعلمي أن احلزب 

ً             وقف قلياًل وقال وهيتو               فتح الباب مث   .                         لي  جمرد أدلة حلادثة عابرة"        
                   "وال يهيتم إن كنيتت      :                ً              ظهره جلوليا ومطبفًا رأسه حنو األر      يويل

                      جولييتا وال مسيتلمات يف                                      أحببتك، فال حفائق حتمية يف الوجود يا
      احلب".

                 بفاييتا خطواقيته                    ال قزال حتيتدق إىل                       أغلق كرمي الباب وجوليا 
                                                  اخلارجة من املنزل قاركة صمته البارد حىت بعد أن غادر!
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 لعشرونالفصل ا

 الصمت ألاصم

                                                  كانت جوليا جتل  هبدوء يف مفعدها اجللدي حماوليتة حترييتر   
                                                        أفكارها علها قستطيع صياغة خطاب يليق قنصب فرضته على احلزب 
   ً                                                            قسرًا ودون استئذان، إال أن خطوطها املبعثرة فوق الورقيتة البيضيتاء   
                                                            أمامها واخلربشات املتشابكة جعلتها قكتشف بأن الورقة كانت عبارة 

                                                   جمموعة من الرسومات املشعثة بال معىن وبال وضوح، ومل قكيتن     عن 
                                                          قعلم بأن اسم كرمي كان يرقسم بطريفة عشوائية بني اخلطوط مث قفوم 

                قحوه ططوط أخرى!
                                 بال صدى حتاول من خالله اهلروب من رنني                 ً كان صمتها أصمًا
                                        "نعم أنا أحببتك حيتىت وإن كيتان يف ليليتة       :              حروف كرمي األخرية

                                           رأسها حماولة طرد احلروف قب  الكلمات، ففد كان     هزت    .      اليخت"
   .        كيترمي؟!"           أحببتين يا         ً "ه  حفًا   :                         بلفر اللغة قب  ففر اإلحساس      ً مثفاًل

                                                          قساءلت بصمت وهنضت حنو النافذة الباردة، مث كتلت اراعيها حماولة 
                                    أوراق األشجار املبعثرة يف اخلارج واليت                وهي قنظر إىل            قدفئة نلسها 

                                         ال مفاومة قاركة هلا حرية الفيترار إىل أييتن                       رحلت هبدوء مع الريح ب
                 حتملها هذا العام.

                                                    صمتت برهة، مث قوجهت حنو الباب، ارقدت سترة دافئة خليلة 
ً      ً      ً                                       واضعة شااًل صوفيًا ناعمًا وغادرت املنزل حماوليتة اهليتروب ولرقيتا             
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                                                            التهرب مما بدأ يزحف حنوها بال استئذان. ما هو مل قكن قعلم ولكنها 
ً  ا أن قغادر حااًل!                   كانت متأكدة أن عليه               

   

                                                   كان أشرف يدخ  أحد احملال التجارية الضخمة، حينما مليتح  
                                                             جوليا من بعيد وهي حتاول انتفاء ثوب رمسي يليق قناسبة يبدو أهنيتا  

   :           وهو خللهيتا                                                 ً خاصة، وما أن رآها حىت اقترب منها وقال هلا مبتسمًا
                                         ً   "مل أكن أعلم أن األبراج الللكية قصدق أحيانًا".

   :                                            جوليا بعدما فاجأها صوقه الفادم من اخللف وقالت         فاستدارت 
                                                          "ومل أعلم أنك قلض  اقتحام خلوة التسوق الشخصية بنيتاء عليتى   

        الللك".
                     ً                            فابتسم أشرف وقال ضاحكًا "لفد مسعت يف برنام، صيتباحي  

                   ً                  بأن يومي سيكون مميزًا بلفاء غري متوقع".
   :                                                      فحملت جوليا الثوب الذي انتفته بني يديها واستدارت مبتسمة

  .          غري متوقع؟"     إنه         "ومن قال 
ً                ففال أشرف متسائاًل بعبث وهو يفلب                  الفطع املعلفة من    ى  حد إ               

  .          "ألنه صدفة"   :      الثياب
         إلييته:                                              ففالت جوليا وهي متسك بالفطعة ال  بني يديه وحتدق 

                  "صدفة أم مالحفة؟".
         نه ييتوم   أ      أعتفد       أزال                 "يف كلتا احلالتني ال    :      ً مبتسمًا      أشرف     ففال 

  .    مميز"
         "إان أنت    :                            نظرة الشك بدت واضحة يف عينيها             ففالت جوليا و
                 هنا قحض الصدفة".
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                   "ولكن هذه الصيتدفة     :                                 هز أشرف رأسه بنعم وقال بنربة ساخرة
                                                        ال متنع أن أدعوك على فنجان قهوة صغري قد أستطيع ميتن خالهليتا   

                         اقتناص خرب أو حدث لفنايت".
      سيكون                             ً "ال داعي للنجان الفهوة فغدًا   :                 فضحكت جوليا وقالت

ً                مث اقتربت قلياًل وأكملت قائليتة    .            وسائ  اإلعالم"       يف ك      ً علنًا     اخلرب م             :   
                                                           "لذا أعتفد أن أشرف الكافوري أحق من حيم  السبق يف هذه احلالة".

                                         جوليا ال  شعر للمرة األوىل أنه يلمح فيهيتا      إىل          فحدق أشرف 
                               عندها قاطعيتت جولييتا نظراقيته       ،                             قعابري والدها السياسية يف الكالم

                                    بح الناطق اإلعالمي الرمسي للحزب وسيكون     "سأص   :             املتلحصة قائلة
                              ً   هذا خرب املؤمتر الصحلي لوالدي غدًا".

                                                    كانت الدهشة ال  ارقسمت على وجه أشرف الذي فغر فاهيته  
                                                         بصمت دون أي قعليق يذكر كليلة بأن جتع  ضحكة جوليا قفهفيته،  

                      قلفة من أن أعلن اخليترب      ِ                   ِ "وِلم  ختربينين اآلن؟ ألسِت   :              مث قال بعد برهة
      وره".      قب  صد

                                                    فاستدارت جوليا حنوه ما جع  شعرها األسود املنساب ميي  حنو 
              "ال لن قعلنه".   :                            الناحية األخرى من كتلها وقالت

  ِ                          "وِلم ، ه  قثفني بيتي إىل هيتذا     :      بغرابة       إليها               ً قال أشرف حمدقًا
  .     احلد؟"

                                 "ال، ولكنين أثق بأنك لن قتواىن عيتن     :                   فابتسمت جوليا وقالت
             إحراج احلزب".

  .             ً          "وه  قرغبني حفًا يف الك؟!"   :  كر          قال أشرف ق
                                "ال يهمين ولكيتن علييتك أن قسيتمع       :                    ففالت جوليا باستهتار

         ً   اخلطاب غدًا".
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      كميت    أ   أن      ّ   عليتيّ    ،      "اعذرين   :                         مث استدارت وقالت وهي قغادر
                               وما أن أكملت مجلتها حىت وجدت كرمي    .             ً        قسوقي استعدادًا للحدث"

              كانت ناقاشيتا                            من رأسها وحىت قدميها بينما        إليها               ً  يفف قبالتها حمدقًا 
      ففيتد                                            قبحث بني املالب  املعلفة عما هو جديد أما أشرف            ً قفف بعيدًا

                                                         قبادل مع كرمي بضع كلمات مفتضبة وغادر املكان بعيتد أن وجيتد   
         "مل أكيتن     :                              عندها استدار كرمي حنو جوليا وقال   .                  التوقر حييط بثالثتهم

                          فه  هناك من سبب وجيه خلروج    ،                          أعلم أنين سأجدك مع أشرف هنا
  .                             عزيزة للتسوق مع أحد اإلعالميني؟"       زوج  ال

                        الذي جع  زوجي احملب خييترج                     السبب الوجيه نلسه         "لرقا هو 
                                  للتسكع مع ناقاشا يف شوارع املدينة".

                 هنيتا يف اجتميتاع      إىل                   "أنا وناقاشا جئنا    :               فاقترب كرمي وقال
      عم ".

                  "اجتماع عم  يف قلب    :                                ابتسمت جوليا ابتسامة ساخرة وقالت
  .               احملال التجارية!"

              ً   "سأشرح لك الحفًا".   :       فال كرمي ف
   .         ً                         "لست مضطرًا للشرح، فاألمر ال يعنيتيين"    :                 أجابته جوليا بربود

                     "لذا أعتفد أن وجيتود    :                                      مث اقتربت هامسة منه وقالت مكملة حديثها
                                  وما أكملت مجلتها األخرية حيتىت سيتارت      .        ً          أشرف أيضًا ال يعنيك"

        أنيته                                                    جبانب كرمي متوجهة حنو الصندوق لشراء ما حتم  من ثياب إال
                                                             أمسك اراعها وهي جانبه وقال دون أن ينظر إليها "أعتفد أنك ليتن  

                مث أمسك قجموعيتة     .                                    قرقدي ثوب املؤمتر على اوق إعالمي عابر!"
               "اآلن قسيتتطيعني     :      وقيتال                                        ً الثياب املوجودة بني يديها وألفاها جانبًا

  .                         التسوق وشراء ثياب جديدة!"



066 

                 كرمي فأنيتا لسيتت       ِ           "إنِه اللعبة ياً   ًا:       يه شزر  إل                 قالت له وهي قنظر 
                      وما أن أكملت اجلملة حىت    . " ً ًا    قدير                           ً مشاهدة بارعة وأنت لست ممثاًل

                                                            كانت ناقاشا قفترب منهما منادية على كرمي وقاليتت بعيتد أن رأت   
   :                               مدت ييتدها لتصيتافحها مث أكمليتت      .                "جوليا أنت هنا!"   :     جوليا

  .                                    أن أغادر أنا وكرمي اآلن فالوقت يدركنا"                  ّ "اعذريين ولكن علّي
  .     قلضال"   ،      "ال بأس   :       يا بربود           أجابتها جول

                                                    أمسكت ناقاشا بذراعه على اسيتتعجال ومل قكميت  خطوهتيتا    
                                                           األخرية حىت كان فالش الكامريا الفادم من بعيد ألحد الباباراقزي قد 
                                                           التفط صورة قد قصبح خرب الغد أو اليوم، مل قكن متأكدة ولكنه بال 

ِ                        ً  قأكيد سُيحِدث جلبة قب  مؤمتر احلزب غدًا!   ُ        
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 والعشرون الفصل الحادي

 شقوق ألانتيك

                                                    استلاق كرمي على رنات اهلاقف املتواصلة وال  أخذت قفرع يف 
                                                            رأسه الغائب يف حالة نوم عميق وما أن قناول هاقله النفال حىت مسع 
                                                     صوت والده على الطرف الثاين يصرخ بصوت يكاد مييتزق حميتيط   
                                                              غرفته البارد "أي لعبة سخيلة قلك اليت  متارسيتها أنيتت وجولييتا     

  .   مي؟"  كر   يا
      "ميتا     :                                          أجاب كرمي بصوت متثائب ال خيلو من الكس  الواضح

  .               أبيتي؟ ملا قصرخ؟"      بك يا
                                   "اهنض وكلاك قصرفات صيتبيانية، منيتذ      :             ً صرخ عارف قائاًل

                                                      صغرك وأنت على هذه احلال، اعتفدت أنك حني قتزوج قد قنضيت،  
                                                  ولكن يبدو أنك قد قزوجت ممن ينفصها النض، أكثر منك".   ،    ً قلياًل

                              "ال أعتفد أنك قد اقصيتلت..." مث     :        ت متثاق             ففال كرمي بصو
                                  الساعة املوضوعة على املنضدة وأكميت      إىل                    صمت برهة وأخذ ينظر 

                    ً                                 "الساعة السابعة صباحًا يوم اجلمعة حىت قلفي على مسيتامعي     :    ً قائاًل
                                                             هذا الكم من الشتائم واإلهانات، مث قنتظر مين أن أرد بكلمة صيتباح  

        أبيتي!".       اخلري يا
                              "اهنض من فراشك اآلن واقرأ صحيلة    :  ية                 قال عارف بنربة عصب

         الصباح".
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                                                    هنض كرمي كمن مسه قيار كهربائي بعد كلمات واليتده اليت    
                 "ميتااا يوجيتد يف            متلاجئ:                              اخترقت مسامعه كالسم وقال بصوت 

           الصحيلة؟".
                                "اهنض أيها العيتري  وفكيتر أنيتت       :                   قال عارف بنربة ساخرة

       مث أقل     .   رب؟"                                             وزوجتك الناطق الرمسي باسم احلزب قااا ستلندون اخل
                                         عارف املكاملة دون أن يترك لكرمي فرصة للكالم.

           ً                                ً     هنض كرمي مسرعًا وغس  وجهه مث نزل سالمل املنزل سيتريعًا،  
          ال قيتزال                                               فوجد جوليا يف املطبخ قسكب قهوهتا وعالمات النعيتاس  

                 واضحة على وجهها.
                                          "ال أعتفد أن ك  هذه الضجة ضرورية لتعلن أنك    :          ففالت بربود

          استيفظت".
             "اقرأي هيتذا     :                                كرمي وهو يفلب بالصحيلة حىت وجد اخلرب     قال

                 عضو احلزب اجلديد".   يا
                                                 قرأت جوليا اخلرب مث جلست على األريكة والدهشة متأل مالمح 

    "ه                                      هذا؟!" مث أكملت وعيناها متران فوق اخلرب      "ما   :             وجهها الباردة
  .                                حييا كرمي قصة حب جديدة برضا زوجته"
        ان حالة  ش ي ع              وكرمي التلواين ي                            "ه  بات ك  من جوليا الريزوين 

                                                     من الربود العاطلي وال  قادهتما حنو قصص جديدة قعصف هبميتا  
                                             احلب؟ حيث كانت جوليا يف حالة من االستمتاع التام    ئ       حنو شواط

                                                        يف أحد احملال التجارية مع الصحلي الشهري أشرف الكافوري بينما 
                                                       كانت يد ناقاشا كارمليان قعانق اراع كرمي يف حضور جولييتا،  
                                                        فه  هي جمرد مصادفة مجعت اجلمييتع أم أهنيتا أخبيتار قادميتة     

           يف األجواء".
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ً                                       صمتت جوليا قلياًل والصدمة قرقسم فوق مالحمها وقالت بنيتربة                 
  .                  اآلن وهبذا التوقيت؟"     م   ِ "ِل   :     شاردة

                        جوليا لفد رأينا املصيتور          "كلى يا        إليها:                 ففال كرمي وهو حيدق 
   ً                    معًا أنا وأنت وناقاشا".

                               حدث بنل  النربة كمن يلكر بصيتوت    قت        ال قزال          ففالت وهي 
                      وكيف؟ ومل مت قصويرها؟".                      "ولكن صورة أشرف؟ مىت؟   :     مرقلع

                      "حىت قستمتعي باحليتديث     :                          ً اقترب كرمي منها وقال متهكمًا
              حنيتو حديفيتة                         ً مث ارقدى سترقه متوجهًا   .                    معه يف األماكن العامة"

ً                              املنزل رغم برودة اجلو ليسري قلياًل وقب  أن يغلق الباب وراءه قال                             :   
                     حىت جند طريفة لتلنييتد     ً ًا   رمسي   ً ًا                            "لفد مت قأجي  مؤمتر إعالنك ناطف

      اخلرب".
                                                    صمتت جوليا دون أن قنطق ببنت شلة وعادت قفرأ اخلرب حمدقة 

                                     صورهتا هي وأشرف بال أي أفكار أو قعليق.    إىل
   

                                                    كانت ابتسامة حكمت املتوقرة يف مفر احلزب قتخل  كلماقيته  
                                لن الناطق الرمسي للحزب يف خطاهبيتا              اآلن مااا ستع        "لنر    :        وهو يفول
  .      األول؟"

                                حكمت بدهشة مزقيتت مالميتح وجهيته        إىل         حدق عارف 
  .                             "ه  أنت من أرس  املصور خللهم؟"   :      الغاضب

        عيتارف،                        "بالطبع ال، ه  جننت يا   :                    قال حكمت بنربة منتشية
                                                   ه  قعتفد أنين أمارس هذا النوع من األحاجي الصبيانية".

  .         قعين إان!"           "مااا كنت   :                ً ففال عارف متسائاًل
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ً               ابتسم حكمت قائاًل بربود وهو حيدق                      النافذة املطلة عليتى      إىل              
                                                         املدينة وال  باقت قظهر كمكعبات صغرية بسبب علو املكان "ال أعين 
                                                        سوى السخرية من احلدث، فالناطق الرمسيتي ابتيتدأت مشيتوارها    

                        عارف فما حيدث رقا يسري حنو                                  السياسي ططوة مرقبكة لذا، اهدأ يا
                                   مث رشف رشلة من سيجارقه ونلث دخاهنيتا     .        األكرب..."            قيار هدفنا

          الرئاسة".                               ببطء يف اهلواء وقال بشرود: "...
                                                   كان عارف يفلب الصحف املرمية أمام أعضاء احليتزب عليتى   
                                                          الطاولة املستديرة بينهم حيث كان اخلرب قد شغ  احلييتز األكيترب يف   

       وء على                                                   صحلها ما فتح اجملال أمام الصحليني واإلعالميني لتسليط الض
                             وجعله اخلرب الرئيسيتي يف كافيتة                              حزب التآلف الوطين بشك  أكرب، 

             وسائ  االعالم.
                                حكمت الذي كان ينظر عرب النافيتذة      إىل               عندها حدق عارف 

        ما هيتو               أن الذي حدث           ولكنه يعلم               ما يدور حوله                 أمامه غري آبه لك  
                                                          إال فرصة ال بد من اقتناصها خلدمة االنتخابات ال  مل يبيتت جميترد   

                                                        ل عنها بفدر ما باقت قتغلغ  يف نلسه بإصيترار. لفيتد كيتان         املسؤو
             ً                                          عارف يعلم جيدًا أن للساسة عواملهم ودهاليزهم، ولكن حكميتت  

               حربه اليتداكن يف                            ً متتد أارعه يف ك  ركن نافثًا   ً ًا   سام   ً ًا          بات أخطبوط
                              ً           سواده بربيق الرئاسة! ولكن ه  حفيتًا يعليتم                     ً عفول احمليطني مغللًا

                              وة السلطة باقت قغرقه واحلزب إىل                  ما يلع ؟ أم أن شه           ً حكمت جيدًا
                     حيث هاوية ال قعر هلا؟!
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                                                  كان أشرف يرقشف قهوة الصباح على قراس منزله املتواضع 
                                                  رغم برودة اجلو، فأشرف كان يعشق يف الشيتتاء برودقيته          اهلادئ

                                                          حينما يسعى لتلبية نداء جسده بالدفء مرقديا بعيتض الكنيتزات   
                         من، لذا مل يكن يعلم ه  حيب                                   الصوفية ال  حاكتها له والدقه منذ ز

                                                          الشتاء بربودقه الفاسية أم كنزات أمه الصوفية هي ميتن جعليتت   
                                                        للشتاء نكهة خاصة قذكره هبا بعد رحيلها؟ فهو حىت هذه اللحظة 
                                                          يسمع بفايا خطواهتا البطيئة يف حنايا املنزل وهي حتميت  فنجيتان   

                          لذا بفي الكرسي اخلاص هبيتا    .                               الفهوة لترقشله معه هنا يف التراس
ً                                     جيل  أمامه فارغًا حاماًل عبفها من املاضي، وميتا زاليتت بضيتع          ً              
                          ً     ً                         حاجياهتا ال  حتم  يف قلبه نبضًا خاصًا قرمتي يف أركيتان املنيتزل   
                                                        هبدوء يشبه هدوء أمه الراحلة، كان أشرف يعشق الصباح سيتاعة  
                                                        السحر فحرص دوما على أن يستيفظ مع بزوغ اللجر ألنه يعلم أن 

                            خاصة منحها اخليتالق لنلحيتات                              حلظة نفاء الكون قلك هي ملسة
                                                          اللجر الصامتة وأنلاسه املنعشة مهما كان اللص  السنوي اليتذي  

                قشرق فيه الشم .
                                                كان جيل  قبالة الشم  وهي قنهض معانفة األر  قب  أن 
                                                        قلوثها أصوات املستيفظني وغاز السيارات املنبعث يف األحناء، وبني 

             يلهمها إال من                                             ك  هذا كان يعلم أن ألنلاس الصباح لغة أخرى ال
                ه أن يعشق اإلعالم  ي ل إ                                     يسمع صوت السحر، ومل يكن غريبا بالنسبة 

                                 ً                     الذي يصاغ بترنيمة خاصة متنحه إيفاعًا جيع  لألحداث لذة حتم  
                                                   املشاهدين إىل خياالت احلدث دون الوصول إىل عمفه، هلذا كان 
ً                       يتربص اخلرب كمن يلتفط فريسة حماواًل احللاظ على صيتله األول                                 

    ات.        بني الفنو
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                                                    مل يكن يعتفد بأنه وصويل ولكن لإلعالم بوقفته اخلاصة حيث ال 
                                                       متتزج فيها ك  املعادن ولكن ميكن لك أن ختلق وسيلة لصهر احلدث 
                              ً        ً                   يف قالب جديد، وإن كان املعدن ماسًا أم حجرًا ال يهيتم، فدرجيتة   
                                ً                            االنصهار كافية بأن حتول التراب اهبًا، لي  كعلم اخليمياء ب  كعلم 

                                                العناصر حاضرة إال أن الطريفة قبفى قيد اجملهول وضمن               اللراعنة، ك 
         جرة قلم!

                                                      أخذ أشرف فنجان قهوقه واقترب من الصحف امللفاة أمامه وما 
                                                      كاد أن يلم  الصحيلة األوىل حىت مسع طرق الباب، فنهض يليتتح  
                 ً                                             بابه ألنه يعلم جيدًا أن حبه للبفاء مع نلسه ال يسمح له بوجود اخلدم 

                                      تح باب املنزل اخلشبيتي املعتق حىت شحب وجهه                 يف املنزل وما أن ف
  .                        من هول امللاجأة "جوليا؟!"

         ؟! أهكذا                     ً "وما بك كمن رأى شبحًا   :     وقالت      إليه           حدقت جوليا 
  .                         قستفب  ضيوفك للمرة األوىل؟"

                                  "وه  يزور الضيوف أصحاب املنزل بشك     :              ففال بصوت بارد
  مث    .  ؟"                                              يوم اجلمعة دون حىت أن يدركوا أهنم يعرفون عنيتواهنم        ملاجئ

                     "ولكن ورغيتم أسيتلوب      :                                    فتح الباب وأشار بيده هلا بالدخول وقال
                              الزيارة غري املهذب هذا، قلضلي".

    إىل                                              دخلت جوليا غري آهبة جبملته األخرية وقالت وهي حتيتدق  
                     أنت حتب جتميع األنتيك".     ً فعاًل   ً ًا   "إا   :           زوايا منزله

           "وه  هيتذا     :                                    ففال أشرف وهو يهذب خصالت شعره املبعثرة
  .  ؟"                              ً ك امللاجئة الساعة الثامنة صباحًا         سبب زيارق

                                                     ابتسمت جوليا وجلست دون أن قنتظر منه إشيتارة بيتاجللوس   
  .                   ً       ً                   "ب  ألقأكد إن كنت حفًا إعالميًا ففط أم قناص فرص؟"   :     وقالت
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                                           "سيدة جوليا ه  قعتفدين أنين أستفبلك يف ييتوم     :         ففال أشرف
ِ                     إجازيت دون سابق معرفة وطيدة قسمح لِك بزياريت يف منزيل حيتىت                                    

  .                       أستمع الهتامات ال قروق يل؟"
                                    ً  "أالعيبك اإلعالمية البالية قد جتربين أحيانًا    :                ففالت جوليا بربود

                                                       للدخول يف مواقف ال أرغب يف أن أوجد فيها ولكن ال بد أن أفهم 
  .        ً  ِ     منك شخصيًا ِلم ؟"

  . ِ          "ِلم  مااا؟"   :                   ففال أشرف بنربة ضجرة
                                                   هنضت جولييتا وقوجهيتت حنيتو التيتراس حييتث الفهيتوة       

                               "يبدو أنيتك ميتا زليتت حتتسيتي        :               ق الطاولة وقالت         والصحف فو
ً          أنين جئيتت ففيتط ألسيتأل سيتؤااًل                                ً قهوة الصباح فه  قعتفد حفًا                      

  .               أنت جته  فحواه؟"
   :                      الفطع األثرية يف منزليته    ى  حد إ                        ففال أشرف وهو يرقب موقع 

         فأرجو أن    ،                                               "حىت هذه اللحظة ما زلت أقصرف بكياسة املضيف للزائر
ً     ُ                  ًا أن ُأهني زيارة غري مرحب                              حتافظي على كالمك وإال اضطررت آسل

                هبا من البداية".
  .    ً                   "أحفًا ال قعرف عما أحتدث؟"   :          قالت جوليا

            "يف الواقيتع     :                                        ففال بعبث وهو يسري باجتاه التراس حيث قفيتف 
         ً                                        لست مضطرًا الدعاء عدم معرف  إن كان هناك ما أعرفه".

  .        "واخلرب؟!"   :                                    ففالت جوليا وهي حتم  الصحيلة بني يديها
      جوليا                              "أي خرب بالضبط، فهذه صحيلة يا   : ر               رد أشرف باستهتا

                                                         مليئة باألخبار وزيارقك اللطيلة مل قسمح يل بتفليب صيتلحات أي  
            صحيلة بعد".

                                 قلبت جوليا الصلحات وقالت "انظر".
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                                                أمسك أشرف بالصحيلة وكانت الدهشة واضحة يف وجهه ما 
          غري مصدقة.      إليه              جع  جوليا حتدق 

               أنه ميكيتن يل أن      ً فًا             "وه  اعتفدت ح   :                  ففال هلا بصوت مندهش
                                                      أحط من قدري اإلعالمي والشخصي إىل هذا احلد؟!" مث اقترب منها 

                ينتظر فرصة خيترب        ناشئ                                  "مااا قعتفدين؟ أقعتفدين أنين إعالمي    :    ً قائاًل
  .        يفتنصه!"

                                          "ال ب  مدير قناة من قنوات الصيتف األول إن مل     :           ففالت جوليا
       إعيتالن                                                  قكن األوىل، يعرف كيف ميكن له أن يسرق أضواء ميتؤمتر 

  .                            منصبيتي يف احلزب طرب سخيف كهذا؟"
   .                                   ً               "وه  قعتفدين أنين قد استخدم نلسي طعمًا من أج  الك؟!"

                           اللراغ أمامه "ليتي  أشيترف       إىل             وقال وهو حيدق             ً مث صمت قلياًل
                                             ً           الكافوري من يتوارى يف الظالل، أنا أخترق احليتدث حبثيتًا عيتن    

         اإلجابة".
              ا أمام أشيترف                                         بدأت مالمح جوليا املرقبكة قبعثر صلحة وجهه

                                                      الذي أخذ يتلحصها بعناية مث خرجت ولكن أوقلها صوت أشيترف  
ً       ً قب  أن قغلق الباب قائاًل "متامًا               كحريق اليخت".                       

         الطرييتق      إىل                                        أقللت جوليا الباب وراءها وغادرت وهي حتدق 
          ال قيتزال                                                   املؤدية من منزل أشرف إىل سيارقه حيث احلديفة الفدمييتة  

ٍ                  حتم  عبق ماٍ  مجي  مل قشعر به إال                            عند رميون يف احلي الالقيتيين،            
                             فه  عند أشرف بضع طرق مرصوفة؟
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 الفصل الثاني والعشرون

 ألارض القاحلة

                        قطع حو  السباحة يف عيتدة                           ً كان كرمي يسبح بسرعة حماواًل
                                                        أشواط سريعة، مل يكن يعلم ه  هي وسيلة من وسائ  ختليف قوقره 

               يعشيتق هواييتة           ال يزال                         له يف أيامه األخرية، أم أنه                 ً الذي بات رفيفًا
                        ً  السباحة حىت وإن كانت شتاًء!

                                                  وصلت جوليا املنزل ومرت من حديفة املنزل حينما حملت كرمي 
ً                على هذه احلال، فتوقلت قلياًل مث قساءلت بدهشة                "ه  قسيتبح اآلن     :                        

  .     كرمي؟"   يا
                                                     فخرج كرمي من حو  السباحة وقناول منشلته امللفيتاة عليتى   

                     درأ موجات الربد اليت         ً حماواًل       كتليه                         الكرسي الطوي  ووضعها فوق 
         وال قزال         "أين كنت    :                                         ً قصلع جسده عنه، إال أنه اقترب من جوليا قائاًل

  .                   ً   الساعة الثامنة صباحًا؟"
                                                   أجابت جوليا وهي قستدير متوجهة حنو املنزل غيتري آهبيتة   

                                           "كنت أحاول قلنيد اخلرب، أمل قطلب مين الك قبيت      :        بكالم كرمي
  .       املؤمتر؟"

                 "وه  قعتفدين أنين    :         توقف وقال                          فأمسك يدها مما أجربها على ال
                                                  جوليا؟ ه  قلنيد اخلرب يستدعي اهابك إىل منيتزل أشيترف           مغل  يا

  .          الكافوري؟"
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  .              "وه  قراقبين؟!"
  .   ك!" ن                "ب  هم من يراقبو

                                                      فحدقت جوليا غري مكترثة ملا قال عندها أجاهبا كرمي بعبث وهو 
                                       "لفد مت إرسال جمموعة جديدة ميتن احلراسيتة      :         ميسك بيدها        ال يزال
                               اية الناطق الرمسي اجلديد للحزب".  حلم

       "وميتن     :                                             فأجابت جوليا غري آهبة بيد كرمي ال  قطيتوق ييتدها  
  .                        أخربهم أنين حباجة للحماية؟"

               مث شيتدها حنيتوه      .      عزيزيت"                "صحيلة اليوم يا   :             ففال كرمي بربود
                                                 "كيف قسمحني لنلسك قغادرة املنزل متوجهة حنيتو منيتزل      :    ً قائاًل

  .               أشرف دون علمي؟"
                                      لدهشة قعتلي وجهها رغم عدم قدرهتا عليتى               صمتت جوليا وا

                                  جسد كرمي الرياضي يثري امشئزازهيتا! مث           فال يزال    كرمي     إىل        التحديق 
  .     كرمي؟"                            "وأنت مل جتبين ه  بت قراقبين يا   :          أجابت بربود

           "وإن كنيتت     :                                        أجاهبا كرمي بصوت ينبعث من بني أسنانه املطبفة
          نزل رجيت                        سأقب  أن أجد زوج  يف م     أنين                     فهذا حفي، ه  قعتفدين 

  .                       ً                         آخر الساعة الثامنة صباحًا ويوم مجعة، ما معىن الك؟!"
                                 "معناه أنين أحاول البحث عن مصيتدر     :                     فأجابته بنظرة مستنلرة
                          اخلرب وإجياد وسيلة لتلنيده".
                 "يف منيتزل أشيترف      :        يثري اخلوف      هادئ                قال هلا كرمي بصوت 

  .           الكافوري؟!"
     املطر                                                  استدارت جوليا بعصبية وأفلتت يدها من قبضته وقطرات 

                                   "أنت قعلم أنين ال أمسح لك بتلميحاقيتك     :                      بدأت قنهمر ببطء فوقهما
              السخيلة قلك".



077 

                       مل قطلئه مياه السيتباحة     ً ًا   غضب    ان                          اقترب منها كرمي وعيناه قعكس
                       "وأنت قعلمني أنك زوج ".   :       الباردة

  .            "ومعىن الك؟!"   :                ففالت جوليا بعبث
                                         "معناه أنك لن قغادري دون علمي مرة أخرى".   :       قال كرمي

   .       كيترمي؟"           "حفا ييتا   :                 قالمح ساخرة وقالت      إليه           حدقت جوليا 
ً               صمتت قلياًل مث أردفت قائلة                           دمت أحتاج إىل إان فه  قسمح       "وما   :        

  .               يل بدخول املنزل؟"
     "ال".   :                                   ففال كرمي وهو ينظر يف االجتاه املعاك  هلا

   :                                                ضحكت جوليا وقالت وهي حتم  حفيبتها لتتوجه لليتداخ  
  .       "حفا؟!"

           "قلت لك ال،    :                        ثانية دون أن يستدير وقال                 فأمسك كرمي اراعها 
      اآلن".          باملغادرة         ال أمسح لك 

           "ما بيتك؟!    :                           كرمي وبدأت قلفد هدوءها قائلة    إىل           حدقت جوليا 
   أن    ّ ّي                                     منزل أشرف نعم والك حىت أحتفق من اخلرب، عل   إىل          لفد اهبت 

                                                           أح  املسألة بشك  سريع ورغم اقتناعي التام أنين لست مضطرة لسرد 
                       "ولكن سيتأحترم رغبتيتك      :               ت مث أكملت قائلة   صمت  .           ك  هذا لك"

                                                   كزوج وأخربك باحلفيفة، نعم كنت مع أشيترف ففيتط ألحتيترى    
         احلفيفة".

                             "كيف فكرت للحظة أن قصلي ملنزل    :                     ففال كرمي بنربة متسائلة
  .                                          أشرف بعد اخلرب، أمل قلكري باحلزب ومنصبك معهم؟"

                                                  صمتت جوليا برهة وشعرت للمرة األوىل بأن كيترمي يلكيتر   
ً                                             دق فعاًل، مل قكن جوليا قلكر يف قلك اللحظة مااا لو علم         للحظة بص      

                                                       أحدهم بذهاهبا إىل منزل أشرف، عندها كيف ستثبت أن خرب الفصة 
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        كاابة؟!                                   ً الفادمة من األفق كاابة، وه  هي حفًا
                                     "مل أفكر ولكن انتهى األمر، مل حيص  سيتبب     :           مث قالت هبدوء

                                    يدعونا للفلق، كنت ففط أحترى احلفيفة".
             اللراغ أمامه     إىل    حيدق          وال يزال                    بعد أن قرك اراعها         ففال كرمي

  .             "وه  حتريتها؟"   :    ً          ً       معطيًا ظهره متامًا جلوليا
  .  !"         ً باخلرب متامًا      فوجئ                  ً       "نعم، لفد بدا واضحًا بأنه    :      فأجابت

    ً   ييتاً    كاف                      ً   "وه  دهشته كانت دليتيالً    :                  ففال كرمي بصوت شارد
  .         لتصديفه؟"

             "أعتفد الك".   :                   قالت جوليا باستهتار
   :                                            حنوها وعيناه قشتعالن بريفا غري واضح املعىن وقال          استدار كرمي

  .       جوليا؟"                                  "ه  هذا هو ملهوم الصدق يف حياقك يا
  .     كرمي؟"             "مااا قعين يا   :          جوليا بربود         فتساءلت

                                                    ففال كرمي بصوت بات أكثر برودة من اجلو الذي بدأ يلسيتع  
                                           "ه  الصدق لديك مرهون بيتردة فعيت  اللحظيتة       :           صدره العاري

  .      األوىل؟"
                                        "ال، ولكن دهشته كانت كليلة جبعليته يظهيتر      :     جوليا      ففالت 

     ً         صادقًا أمامي".
ِ                "وكيف ميكن لِك أن قصدقي إان؟"            .  

  .            "أصدق مااا؟"
  .                     "قصدقني بأنين أحبك...."

                                  بصمت دون أن جتد إجابيتة واسيتتدارت         إليه           حدقت جوليا 
                                                           متوجهة حنو املنزل فأمسكها من كتليها حينما بدأ املطيتر ينيتهمر   

                                  كسر املطر فوق أر  احلديفيتة امليتيتة                        أكثر وقال بصوت يشبه ق
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                                  ين إىل مىت ستنكرين حفيفة حبيتيتي ليتك    ي     "أجيب   :           بسبب الشتاء
  .       جوليا؟"   يا

                             عيين كرمي ولكن هطول املطر جعلها     إىل                    مل قستطع جوليا النظر 
                       عفلها يف قلك اللحظيتات،                                     قبت  بطريفة كانت متحو ك  فكرة قغزو

                كان احلب حفيفيتة                                          فكيف ميكن لألر  اجلرداء أن حتيا بال ربيع؟ لو 
                                                        سهلة لكان الربيع يف ك  أر  حىت الصحراء، فالربيع عناق حيتب  
                                                          بني الطبيعة واملطر، ولكن لي  ك  أر  قعانق املطر، ولي  ك  مطر 
ٍ                              يروي األر ، فالصحاري أراٍ  بال روافد، ك  ما حتمله شيتروخ                          
          ً                                                   قزداد جلافًا سواء حبرارة الصيف أو برودة الشتاء وهذا هيتو حيتال   

                       ناق بال روح جتمع الطرفني.        احلب، ال ع
  .                        "حىت يغزو الربيع الصحراء"   :           أجابت جوليا

                     "وإىل مىت ستبفى أرضيتك     :                             ً فاقترب منها وأمسك كتليها قائاًل
         قاحلة؟".

          الرقيتواء،      إىل ا               كرمي، فلست حباجة                      ً    "يكليين ما شربته سابفًا يا
  .                                 أفض  العطش على أن أرقوي باجتراء!"

                    رارة وسط برودة اجلو،                                 فاقترب كرمي حىت باقت أنلاسه أكثر ح
              ميتن اليتربودة                                                  ً واملطر ينهمر بشدة فوقهما فأصبح وجه جوليا شاحبًا

                         "اقتربيتي ولو ملرة واحدة".       دافئ:          وقال بصوت 
                  حىت رأت عينيه حتمالن     ما                    للمرة األوىل منذ زواجه      إليه     حدقت 

ٍ                      حنانًا مل قعرفه يف كرمي سابفًا وقالت بصوٍت شيتارد "ال أسيتتطيع"               ً                    ً    
ُ                                    ُقرقوى يف حلظة برد عاصلة كهذه يغزوهيتا                      فشروخها أعمق من أن

         قاحلة بال         ال قزال                                              املطر ليمنحها دفئا رغم الربودة، ال قستطيع فأرضها 
                                   واحة وك  ما قراه جمرد سراب العطاشى.
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                                                   اقترب كرمي أكثر وحاول أن يالم  وجهها إال أن قشيتعريرة  
                                                            دبت يف جسد جوليا جعلتها قبعده بفوة عنها "ابتعد" فاقترب كيترمي  

                                "وه  قبعدينين بسبب ليلة اليخت أم    :                        ا وأمسك كتليها بفوة وقال   منه
  .                         أصبح لديك أسبابك األخرى؟!"

  .           "مااا قعين؟"
                                                  "ه  ارقوت أرضك الفاحلة يف زيارقك الصيتباحية ألشيترف   

  .                الكافوري اليوم؟"
                                                 رفعت جوليا يدها وصلعت كرمي على وجهه ما جعله ميسيتك  

                   هيتت حنيتو اليتداخ                                            اراعها بشدة مث نزعت اراعها منه بفوة وقوج
                                         اللحاق هبا وما أن قبعها حىت قعثيترت قدميته                    ً فركض خللها حماواًل

           بفوة عليتى                                                ً ببالط الربكة األمل  بسبب املطر مما جعله يسفط أرضًا
       هتيتاوى     قد                                             حافة الربكة وما أن استدارت جوليا حىت وجدت كرمي 

   ً      ً                                           ً          أرضًا ساقطًا بعد أن ففد قوازنه يف قلب بركة السباحة فاقدًا لليتوعي  
                                                  قادر على االستيفاظ وبات يغرق حنو األسل  ببطء، ركضيتت     غري 

                                                  ً        جوليا حنو الربكة ونزعت حذاءها بسرعة خلله مث قلزت سريعًا حماولة 
      كيترمي             "كيترمي...    :                                       انتشاله من الفعر قب  أن يغرق وأخذت قصرخ

  .        أقسمعين؟"
                                    جوليا غري قادرة على اختاا أي إجيتراء،     ت               سرعة ما حدث جعل
                                   و أن قوقظ كرمي لتحاول انتشال جسيتده                        ك  ما كانت حتاول فعله ه

                 "كرمي استيفظ، كرمي    :                                       الثفي  من الربكة قب  أن يغرق مث عادت قصرخ
                                          ّ             أرجوك استيفظ، مااا حص ؟" كانت جوليا حتاول جّره للخارج إال 
                                                        أن ثف  جسده جعلها قواجه صعوبة يف الك فحاولت أن قوقظيته يف  

            قصلع وجهيته                                              الربكة عله يستطيع مساعدهتا للخروج منها، فأخذت 
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                                   "كرمي اهنض أرجيتوك، ال أسيتتطيع محليتك       :               عدة صلعات سريعة
            أرجوك اهنض".   ،           أرجوك ساعدين   ،                          للخارج، ستغرق إن بفيت هكذا
          على محليته      قني    قادر   ا د و          جوليا مل قع   ا            ً           بفي كرمي فاقدًا للوعي ويد

                                        ً                 جلره خارج الربكة ومل قكن قادرة على قركه خوفًا ميتن أن يغيترق   
  .                       حد هنا؟ فليساعدين أحدكم" أ    من   ه   "   :                   فصرخت ثانية مستجدية

ً                           صمتت قلياًل مث قالت بنربة ممزوجة بالدموع                "لن متيتوت اآلن،     :        
                                      كرمي حىت وإن كنت ال أدري أأحببتيتك أم ال؟                   أفهمت، لن متوت يا

                                                         فأنا لن أجعلك متوت بني اراعي وهبذه الطريفة، ال ميكن لك قتليتي  
      اهنض".   ،    مرقني

               كرمي خارج الربكة                                    مث استجمعت كام  قواها وبدأت حتاول جر 
                                                          ً  وعيناها متتزجان بزخات املطر الكثيلة ودموعها ال  مل جتد هلا قلسريًا 
    ً                                                  واضحًا يف قلك اللحظة. ك  ما كانت حتاول فعله نش  كرمي ميتن  
                                                         خارج بركة السباحة وما أن نشلته بعد صراع طوي  ميتع جسيتده   
                                                          الرياضي الثفي ، حىت جلست جبانبه وزخات املطر بدأت هتدأ بينميتا  

                          فاقتربت من كرمي الذي كيتان     ،                              اث أنلاس جوليا املتعبة كان يعلو هل
                                          حاولت إيفاظه وحتريك جسده بشدة إال أنه بفي يف  و      ً           ً فاقدًا وعيه متامًا

                                                          حالة ففدان وعيه قلك حىت بدأت بالضغط على صدره العاري بفيتوة  
                                                            حماولة طرد املاء الذي مأل رئتيه عند سفوطه، وعندما مل جتد استجابة 

                        فحاولت مرة أوىل ولكن بفي    ً ًا       اصطناعي   ً ًا             لتجري له قنلس           منه اقتربت 
                  كرمي على هذه احلال.

                                                   بدأت جوليا قلفد سيطرهتا على أعصاهبا وأخيتذت قصيترخ يف   
                                                         كرمي امللفى على األر  وقضربه بشدة فوق كتليه وصيتدره قائليتة   

              لرقا أحببيتتين     .   اهنض   ،       "لن متوت   :                         بصوت ممزوج بالدموع والنشي،
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                 وما أكملت كلماهتا    .                أرجوك سامح قسويت"                ً     ولرقا كنت صادقًا لكن
                                              حىت سفطت منهارة جبانبه حماولة فع  أي شيء إلنفااه.

                                                       اقتربت ثانية وحاولت إعادة التنل  االصطناعي وما أن أكملت 
                                          ً            األنلاس األخرية حىت هنض كرمي وبدأ يسع  بشدة طاردًا ك  ما علق 

   ني    ورقت             بعييتنني مغيتر        إليه                                  يف صدره من مياه الربكة، فحدقت جوليا 
                                                         بالدموع مل يستطع كرمي إدراك دموعها من زخات املطر إال حينميتا  

        جولييتا     إىل           " نظر كرمي                ً "كرمي ما زلت حيًا   :                   رمت نلسها بني اراعيه
                                                          بعينني مرهفتني ولكن مل ختلوا من امللاجأة حينما عانفته، فجلست يف 
                                                     أحضانه قبكي كطللة صغرية وقالت بصوت متفطع "ظننتك ميتت"  

                     عينيها الباكيتني ومسح     إىل                     أصابعه املرجتلة وحدق               فأمسك اقنها بني
                رمت جوليا رأسها    . "          ً ال أزال حيًا       حبيب ،             "ال قفلفي يا   :          ً وجهها قائاًل

                         ألهنا حتبيته؟ أم أن للميتوت                                   ً فوق كتف كرمي، مل قكن قعلم ه  حفًا
                                                       رهبة قد قوقظ احلب امليت بشك  حلظي ينتهي بانتهاء احليتدث! مل  

                                   لكنها بفيت يف أحضان كرمي حتاول التنل   و   ،                   ً قغرق يف أفكارها كثريًا
   ،                                                     بعمق حماولة جتاوز ك  ما حدث بعد أن قوقف املطر عن اهلطيتول 

            ورقا اقتراب    ،                                                وهدأت صلحة الربكة الثائرة معلنة قرب انتهاء الشتاء
        الربيع!
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 الفصل الثالث والعشرون

 لست عنقاء

          كرمي ومالحمه     إىل                                   كانت جوليا قشع  حطب املدفأة وهي حتدق 
                                   ً      ودموعها املمزوجة باملطر بدأت جتيتف قيتدرجييًا      ،             شاحبة من بعيد  ال

                                                       كجلاف الك الشعور الذي اجتاحها كالعاصلة يف اخليتارج حلظيتة   
                                            ولكن بفيت بضع نلحات قتراوح يف نلسها بني احليتني     ،       غرق كرمي

                                  كرمي املرقعش ففالت بصوت ال قدري ميتا     إىل                 واآلخر كلما نظرت 
                عنيتدها سيتأكون      ،   كرمي      بك يا                 "عليك أن قبدل ثيا   :             هي طبيعة نربقه

                                             حضرت لك بعض األعشاب لتمنحك الدفء بعد ما حدث".
        قيتزال                                     من بعيد وهو جال  قبال املدفأة ال  ما        إليها        حدق كرمي 
  مث    .      عزيزيت"   يا      دافئ        أي شراب    إىل           "لست حباجة    :               قشتع  ببطء وقال
               ولكن خطواقه غري    .     غرفته   إىل               للدرج حىت يصعد                 ً هنض ببطء متوجهًا

                                                    علت جوليا جتري حنوه لتجعله يستند إىل كتلها مث قالت بنربة          الثابتة ج
             "نعم لكنه من    :                                     "ه  أنت طري؟!" أجاب كرمي بابتسامة منهكة   :    قلفة

                         قأثري الغرق على ما يبدو".
               "إان دعين أوصلك    :          د كرمي أكثر ا  سن إ                     ففالت جوليا وهي حتاول 

   ".         إىل الغرفة
        سيتأبدل     ، ك               "ال داعيتي ليتذل     :                          فأشار هلا كرمي بيده بال مث قال

               ثيابيتي وأعود".
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  .              من اجللوس هنا؟"                                    ً "ألي  من األفض  أن قبفى يف فراشك بداًل
                            "ال، أرغب باجللوس أمام املدفأة    :                       أجاهبا كرمي وهو يصعد ببطء

ً   قلياًل".     
ّ          ً      ً       "حسنًا كما قشاء، سأحّضر لك شرابًا دافئًا إان".                ً     

                                                 قوقلت خطوات كرمي وهو يصعد مث استدار حنوها وقال بصوت 
                                          "يكليين دفء هذه اللحظات اآلن، لست حباجة مليتا     :         خافت متعب

                                                مث استدار وأكم  صعوده، أما جولييتا فكانيتت قفيتف       .        هو أكثر"
                          ً                               مذهولة، ما الذي حص ؟ ه  حفًا بدأ قلبها يصحو من جديد؟ هيت   
                                                        ميكن للشروخ أن قندم  كاجلراح؟ شعرت جوليا بيتاحلرارة قلسيتع   

ً   املرآة لترى أهنا حتمر خجاًل جمل          فنظرت إىل        وجنتيها                   رد التلكري بنبضات                      
                                                        قلبها ال  وصلت أوجها حينما ارمتت يف أحضان كيترمي باكييتة مث   

                                              املرآة ثانية فوجدت خطوط الكح  الذي كانت قرسيتم           نظرت إىل
                                 أخذت بعض املنادي  وبدأت متسحه بفوة    .                      عينيها به قد لطخ وجهها

                                                          حماولة طرد ك  فكرة يف رأسها قفرع أبواب صمتها امليتدفون منيتذ   
                                                خت. وما أن عربت احلادثة يف خياهلا حىت شعرت بأن قلبها          حادثة الي

                                                         بات يف جوفها، مث عادت متسح وجهها بفيتوة وعينيهيتا وفمهيتا مث    
ً  قوقلت قلياًل              املرآة بصمت.          ونظرت إىل         

                                                  ه  ميكن للفل  على جسر احلب أن يلتح؟ وه  ميكن مللتيتاح  
 ً  ثًا         عينيها حب    إىل                                            نوقردام أن يصحو ولو كان يف قعر هنر السني؟ حدقت 

                                                             عن الك الربيق الذي اكرقه العجوز... ه  قراه؟ أم أنه جمرد ملعيتان  
              املطر يف اخلارج.

                                         املرآة حينما أدركت أنه ال ميكن لغري الفدر أن     إىل      قنظر     كانت 
                         هو الفدر أم أهنيتا حيليتة            ً فه  حفًا   .                       مينحها ملتاح احلب من جديد
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       ب عفدة                                                       ابتكرهتا لتصنع لنلسها حلظة قغللها بالفدر دون أن قشعر بذن
                             أوديب اجتاه أمه إاا أحبت كرمي؟

ً          قاطع صوت كرمي أفكارها املبعثرة حينما سع  قلياًل وهو جيل                                             
                                  "يبدو أنك كنت شاردة الذهن لدرجة مل    :                       على الكرسي قبالة املدفأة

              قلحظي رجوعي".
                             "ها..." مث أكملت بصوت مرقبيتك     :                   قالت جوليا وهي سامهة

   :                 ض آثيتار املكييتاج                                        وهي متجهة حنو املطبخ ووجهها ملطيتخ بيتبع  
                          "سأحضر الشراب لفد نسيته".

         "ال بيتأس     :                     يدييته بصيتوت مسيتتكني         يدفئ             ففال كرمي وهو 
                           أنا بدأت أشعر بالدفء هنا".   ،     عزيزيت   يا

                                                 أخرجت جوليا الكوب بيدين مرجتلتني ما جع  الكوب يسفط 
ً                        فينكسر، هنض كرمي بسرعة اجتاهها حماواًل قلفد ما حدث وقال بنربة                                 

  .      بشيء؟"           ِ ؟ ه  أصبِت          "ه  أنت طري   :    قلفة
                 كرمي ال شيء، ففيتط        "ال يا   :                              ففالت وهي قلملم الزجاج املتناثر

                    عد إىل مكانك ال بأس".   .ُ           ُكس ر  الكوب
    :                                                    فجثى كرمي أمامها وأخذ يلملم الزجيتاج املتنيتاثر وقيتال   

       "أنيتت     :                              مث مد يده حنو يدها املرجتلة وقيتال    .       عزيزيت؟"          "ما بك يا
          "أنا طري ال    :         منه وقالت                         ففالت وهي قسحب يدها بفوة    .       قرقعشني"
       قفلق".

                                                   وأخذت قلملم الزجاج بسرعة ما جع  قطعة كبرية جترح كلها 
   :                                                      فسالت بضع قطرات من الدماء، فأمسك كرمي بيدها اجملروحة وقال

                                                       "جوليا اهدئي، ما بك؟ لفد جرحت نلسك وأنت قلملمني الزجاج، 
                 دعيين أعاجل اجلرح".   ،                   اقركيه وقعايل إىل هنا
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                   "وهيت  ميكيتن لكيت        :                كرمي بعينني متأملتني    إىل           حدقت جوليا 
  .     كرمي؟"          ُ       اجلروح أن ُقعاجل يا
                                    هبدوء وأخذ يساعدها على النهو  من أر         إليها        حدق كرمي 

        جوليا".                         "ال بد للجروح أن قلتئم يا   :          املطبخ وقال
  .                 "ومااا عن الندب؟"

             ُ                         "قبفى حىت ال ُقنسينا احلدث بني احلني واآلخر".
                اجلروح ال قلتئم".   ً ًا   "إا
  .      ليا.."   "جو

  ال           بأن قلبيتي                            ً "ما الذي جيعلين متأكدة متامًا   :                  قاطعته جوليا قائلة
  .  ً   حيًا؟"      يزال

                            النافذة حيث حو  السباحة بات     إىل                   فأجاهبا كرمي وهو حيدق 
              "هذه اللحظة".   :          ً أكثر هدوءًا

                             ال قكون هذه اللحظة جمرد كذبيتة       م    ِ "وِل   :                  ففالت جوليا بعصبية
  .            صنعها املوت؟"

   :       جولييتا     إىل                      على وقلته دون أن ينظر    ل     ال يزا             ففال كرمي وهو 
                                                          "ألن املوت هو احلفيفة الوحيدة ال  جتعلك قيفنني ملهوم اللفدان".

                       بال قيمة ملا كان للميتوت         لو كان           ن اللفدان  أ             كان كرمي يعلم 
                              عتفد الناس ولكن اكريات ما بعد  ي        ً                ً      قيمة أيضًا، فاملوت لي  خميلًا كما 

          فييته األمل        جنترئ  ،      مهترئ                                     املوت هي ال  قنس  أرواحنا ببطء كنسي،
                                                        بصمت بال أي قدرة على إيفافه، لذا بات املوت يثري اخليتوف، ألن  
                                                            البشر يعلمون أن عواصف األمل بعد اللفدان لن قنتيتهي إال بيتاملوت   

   ً                              لغزًا خييف البشر حىت وإن علم مكنونه                      ً لذا سيبفى املوت دومًا   .    نلسه
ُ                                             وُكشلت حفائفه هلم، فوجع الذكرى أشد من املوت نلسه.   
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                                     "وكيف ميكن يل أن أغلر وأنا لست إهليتا؟!     :              قالت جوليا بأمل
   .                                                       كيف ميكن يل أن أحيي قلبيتي من حتت الرماد فأنا لست عنفيتاء!" 

                                                              فاقترب كرمي منها ومسح بيده الباردة فوق وجنتها املشيتتعلة برفيتق   
ً                    نتظر قبواًل، دعي لفلبك احلكيتم   أ              ً           "ال قنتظري جوابًا، وأنا لن    :    وقال         
                               ّ  ً      د حني، فأنا حىت هذه اللحظة لست قّديسًا كما                جوليا حىت ولو بع   يا

  .                      ً                     قلت لك، ولكنين أعلم متامًا أنين أمح  قلب إنسان!"
                                                      مسح جلوليا جرحها النازف ولله بالضماد وما أن انتهى حيتىت  

ً                                 ابتعدت قلياًل ولكنها عادت مكاهنا قاركة لفلبها    ،                  اقترب ليفب  جبينها           
                 كان ينبض ففط دون           ً                ً     مل يكن هادئًا ومل يكن ينبض حبًا ب     .      التصرف

                             "اهدئي فما حدث ال يعين سوى أنك    :                      ً لغة قذكر فهم  كرمي قائاًل
                    متلكني مساحة يف قلبك".

ً                    سار كرمي حنو املدفأة وهو يرقعش قلياًل وقوجهت جوليا حنيتو                                  
                                                              املطبخ حماولة مللمة الزجاج املتبفي وبدأت بإعداد الشراب عنيتدما رن  

          أو التحدث      شيء       لسماع                                      ً هاقلها اخللوي ومل قكن على استعداد أبدًا
                                                      عن أي شيء ولكن ما أن رأت اسيتم أشيترف الكيتافوري حيتىت     

    إىل                                                   انتلضت، سكبت الشراب وقدمته لكرمي الذي قال وهو حييتدق  
  .                      "ألن جتيبيتي على اهلاقف؟"   :                                ً نريان املدفأة ال  باقت أكثر اشتعااًل

                          مث أكملت "اشرب شيترابك اآلن     .    شرف" أ     "إنه    :          ففالت بربود
                ستشعر بالراحة".

ً                    "أهيتاًل سيتيد أشيترف" مث       :                            ناولت اهلاقف وقالت بنربة هادئة ق    
                          قرمجة نربات جوليا املتنفليتة                                 ً أكملت وكرمي ينصت لك  كلمة حماواًل

               "مااا؟ غري ممكن،    :                                     بني الربود والالمباالة حىت قالت بصوت متحم 
ً        ً شكرًا جزياًل، وداعًا      ً   ."   
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                                                        أقللت جوليا اهلاقف ورمته مث اقتربت من النافذة حماولة عيتدم  
                                                       قتراب من كرمي إال أن ارجتافه أجربها على أن حتضر بطانية صغرية   اال

                                                             دافئة قضعها على األريكة لتغطي هبا أكتافه مث ابتعدت وقاليتت بيتال   
                         به وسيتم بثه كخرب رئيسيتي                         َّ "أشرف أهنى موضوع اخلرب وكذَّ   :     مباالة

                                على قناقه وضمن الشريط اإلخباري".
             اب السيتاخنة                           املدفأة وأخذ يشرب كوب األعش   إىل         حدق كرمي 
ً       "الك جيد" صمت قلياًل مث قال   :               أمامه بصمت وقال           دام اخليترب       "ما   :                 

ِ                   قد ُكّذب عليِك االستعداد للمؤمتر".       ّ  ُ     
                                              كتابة اخلطاب، إن احتجت يل أنا يف املكتب، ففط نادين       ّ "علّي

                     فأنا لن أغلق الباب".
                      "ومىت سيتتلتحني أبيتواب      :                              ً غادرت جوليا بينما متتم كرمي قائاًل

                 ً                               وليا؟ أمل قسمعي حفًا نداءه اليوم؟ مهما كان النداء  ج               قلبك النابض يا
                                         بعيد املدى ال بد لصداه أن يص  ولو بعد حني".

                   دفعة واحدة وهو حيدق    ا            أمامه، قناوهل   ة                    أمسك كرمي الكأس املرمتي
                       على شاشة اهلاقف امللفيتى          ال يزال                       اسم أشرف الكافوري الذي     إىل

ّ       ً        ياًل مث قوّجه صاعدًا باجتاه        ُ  ِ                ً             جبانبه، ُأغِلق  اهلاقف قلفائيًا، صمت كرمي قل       ً  
           ً                                              غرفته، قاركًا اهنه يغرق يف حو  السباحة هناك فهو لي  حباجيتة  

              دعى أشرف اآلن!     ُ ألرق ُي
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 الفصل الرابع والعشرون

 ربما يا سقراط

                                                      كان أشرف يفف يف الغرفة حيث قفبع أمامه الشاشات، بينميتا  
       ب أشرف                                                      جل  أحد العاملني يف الفناة يستمع ملالحظاقه املتتابعة فاقتر

                                                      ً      من الليديو املعرو  على شاشة الكومبيوقر الصغرية أماميته مشيتريًا   
                                   "ال، اقطع هذا اجلزء من اخلرب فال داعيتي     :                     ً بإصبعه حنو الصورة قائاًل

                                                                 للمبالغة، ك  ما على الفناة هو قلنيد اخلرب الذي قداولتيته الفنيتوات   
        األخرى".

                               سيد أشرف ولكن ه  قرغب بإضيتافة     يا       ً "حسنًا   :          ففال الشاب
  .        ا اجلزء؟"  هذ

                                     ً                    فتناول السماعات ووضعها على أانه متابعًا قلاصي  اخلرب مث أومأ 
ً       ً برأسه بنعم قائاًل "حسنًا                                         استمر على هذا النحو على أن يتم قلنييتده                  

                                                 ً   ولكن بطريفة قتناسب مع األسلوب الذي مت طرحه به سابفًا".
                                                     وما أن أكم  مجلته حىت فتحت الباب إحدى العامالت يف الفناة 

                                            يد أشرف إن السيد رفعت وص  اآلن طالبا لفاءك".  "س   :     قائلة
ٍ   "حسنًا إنين آٍت".   :                              ففال أشرف بنربة هادئة رغم دهشته        ً     

                                                     وما أن أكم  مجلته حىت كان يف طريفه حنو مكتبه فتح البيتاب  
      مل ختربين  و           لفد فاجأقين    .  بك     ً أهاًل   ،     ً          "مرحبًا سيد رفعت   :     مث قال       ً مسرعًا

        لفناة".    إىل ا    ً         مسبفًا بفدومك 
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                                       ذي كانت مالمح العمر واضحة على معامل وجهه             ففال رفعت ال
                                        "وه  أنا حباجة ملوعد مسبق لزييتارة قنيتايت      :                  اجملعدة ويده املرقعشة

       أشرف".   يا
ً                                      فابتسم أشرف حماواًل قراءة سبب الزيارة يف قفاسيم وجه رفعت                 

                "أحضيتروا لنيتا      :                         مث قناول مساعة اهلاقف وقيتال    .          "بالطبع ال"   :     احلادة
                    فنجاين قهوة بال سكر".

               "ما زلت قعليتم     :                                  تسم رفعت لتخف حدة معامله اهلرمة وقال   فاب
       أشرف".                          أنين أشرب الفهوة بال سكر يا

  مث    .           سيد رفعيتت"            "بالطبع يا   :                          فابتسم أشرف وهو جيل  قبالته
ّ                عّدل من جلسته وقال                    ال أسيتتطيع قيتراءة           ال أزال               "ولكن يبدو أنين    : 

                      صلحة وجهك احلادة قلك".
            قفرأ حدهتا".      قزال   ال      "لكنك    :    ً قائاًل      بدوره            ابتسم رفعت 

            "بالتأكيد".       وقال:         ضحك أشرف 
                      أشرف؟ كيف ميكن ليتك أن                  "ما الذي حيص  يا   :        قال رفعت

                                وما أن أكم  مجلته حيتىت قاطعهميتا      .                        قلند اخلرب من خالل قناقنا؟"
                   فنجانني من الفهيتوة                                         ً صوت الباب وهو يفرع، ليدخ  املراس  حاماًل
               تم طرح التلنيد    "سي   :                                       وعندما خرج ناول أشرف اللنجان لرفعت وقال

                                                           بطريفة قليق قستوى الفناة ومستوى األحداث السياسية يف املنطفة".
  .                              "ألن قلفد الفناة مصداقيتها..؟"

                                                      "ال قفلق..." كان أشرف يعلم أن وجوده يف اخلرب يعين اهتيتزاز  
                                                             الصورة احليادية للفناة أمام مشاهديها ولكن رغم الك أصيتر عليتى   

                             هبذه الطريفة بات ميتلك ملتيتاح      أنه                             قلنيد اخلرب من خالهلم ألنه أدرك
              احلزب الرئيسي.
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     "هذا    :                                                 هز رفعت رأسه ورشف فنجانه ببطء وقال بابتسامة باردة
  .               ً               ً                   يعين أنين سأرى خربًا يثري الضجة الحفًا ولي  جمرد خرب عابر"

                                    "ه  كنت سأستحق إدارة الفناة لو كانت    :                ً ففال أشرف مبتسمًا
  .              أخباري عابرة؟"

                                     قعتفد أنك اإلعالمي الوحيد الفيتادر     "وه   :              ففال رفعت هبدوء
  .                  على إدارة الفناة؟"

   إىل                                   ً                  قال أشرف بنربة واثفة وهو ينهض متوجهًا حنو النافذة حمدقا 
                                     "لست الوحيد الفيتادر عليتى إدارهتيتا،       :              ال  قع، باحلركة         الشوارع

                                         ولكنين الوحيد الفادر على رسم خارطة احلدث".
          ً  هبدوء متمتمًا                          من بعيد وأكم  رشف فنجانه       إليه          فحدق رفعت 

                                  ً                     بكلمات مل يسمعها أشرف الذي كان شاردًا يف العامل من حوليته،  
                                                             حيث كانت الغيوم الرمادية قلتهم الشم  ببطء معلنة قدوم عاصيتلة  

                             ولكنها ما زالت يف طور هدوئها!
   

                                                   استيفظت جوليا على صوت املنبه الذي رن ميترات عدييتدة   
                  فيها إال قبي  حلول    ا   غلو                                         لتصحو بعد ليلة طويلة، مل قستطع عيناها أن ق

                                     ً           مل قكن قعلم أن للزمن لغته اخلاصة هو أيضًا، فيحييتي     .           اللجر بفلي 
                                                         قلبها باستحياء كشعلة مهترئة من شعالت بائعة الكربيت يف شوارع 

                         ً                    ويطلئه بلحظات مبعثرة قاركًا خلله لوحات خلييتة     ،             باري  املتمزقة
                  كبائعيتة الكربييتت                    حتلم بالعشق متاما        ال قزال                      قرمسها خميلة امرأة لرقا 

                                                       ً  حينما كانت حتلم بالدفء! مل قكن قعلم أن الزمن سيخط هلا مسارًا 
    ً                                                        جديدًا فيحول فلسلتها النصية إىل واقع سياسي قد حتياه بنجاح ميتع  
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                                                          حزب والدها الذي ال يساير قناعاهتا، وال يرضي أبسط قواعد سفراط 
                                                       الذي قتلمذت على صلحات كتبه ومفوالقه الشهرية كتليتك اليت    

                                 بح إحدى الفواعد املنسية بعد يومني:   ستص
       ، ميتن                                    ً     "لي  من الضروري أن يكون كالميتي مفبيتوالً  

  .                    ً  الضروري أن يكون صادقًا"
 سقراط

 
                                                   كانت قلك األفكار قطرق رأس جوليا املنهك من التلكري، ما 
                                                      جعلها قشعر بأمل يف رقبتها وعضالهتا املشدودة بسيتبب نومهيتا   

                 قغلو بني هذا الكم                                      املتفطع فهي مل قكن قعلم كيف استطاعت أن 
                                                       اهلائ  من األفكار املبعثرة بني كرمي واحلزب وأشرف! كانت قعتفد 
                                                           بأنه رج  يسعى ففط للشهرة بأي وسيلة ورغم نزاهة قناقه إال أهنا 
                                                            قد قكون املشاهدة الوحيدة ال  ال قؤمن بنزاهته! ولكن يف أثري بيته 

     عدها                                                سحر جعله خيترق أفكارها من جانب آخر غري اخلرب الذي و
         بتلنيده!

                     ّ                          وما أن قذكرت اخلرب حىت هّبت من سريرها مسرعة وقوجهت 
                                                            حنو احلمام حماولة أن قزي  إرهاق األفكار املتراكمة حبمام بارد سريع 
                                                 ً      مث ارقدت ثياهبا ونزلت بسرعة حنو األسل  فوجدت كيترمي جالسيتًا   

                 "ال حاجة لالستعجال    :                                  حيتسي عصري الربقفال هبدوء وقال بصوت آيل
                 لنيد لن يتطاير".       فخرب الت

             على ما يبدو،                           ً كرمي الذي كان مزاجه معكرًا    إىل           حدقت جوليا 
                                          يف هذه اللحظة بذلك مث قالت بصوت متلهف وهيتي                 ِ إال أهنا مل قباِل

  .                        "ه  ظهر اخلرب على الفناة؟"   :                           قفلب الفنوات اإلخبارية بسرعة
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                                                     أشار هلا وهو يشرب كأس العصري دون أن يلتلت إليهيتا حنيتو   
                                                  يث ألفى هباقله النفال فوقها وأشار بيده حنوه ففاليتت               طاولة املطبخ ح

  .     كرمي؟"       قشري يا         إىل مااا "   :                  جوليا بنربة متسائلة
                "إنه يف اليتواق      :                                  رشف كرمي كأسه بصمت مث قال بنربة باردة

  .  ب" أ
  .                                "مااا؟! ه  مت قناقله هبذه السرعة؟"   :           جوليا بدهشة       فسألت

  .                         "لفد أرسلته لك فلتشاهديه"   :                 ففال كرمي باستهتار
                                                       قامت جوليا بتناول هاقف كرمي النفال والضغط على اللييتديو  
                                                                الذي كان قد مت فصله عن النشرة اإلخبارية الرئيسية لتبيتدأ املذيعيتة   

            خربها قائلة:
  .                              "جوليا الريزوين وقصة حب جديدة!"

                                                       لفد كان هذا العنوان الرئيسي الذي قصدر معظيتم الوسيتائ    
                      اآلونة األخرية بسبب صورة                                     اإلعالمية املسموعة واملرئية واملفروءة يف

                                                            مت التفاطها مصادفة للسيد أشرف الكافوري والسيدة جوليا الريزوين 
                              ً                              زوجة السيد كرمي التلواين، فه  حفًا ما كان وراء الصورة هو قصيتة  

                     ورغم صمت الطرفني وعدم    .         ُ                     ً    حب أم خرب ُقعترب هذه الصورة قوثيفًا له
            وري اختصيتر                                             قعليفهما طصوص الصورة إال أن السيد أشرف الكاف

   :                                                     ً   قعليفه على اخلرب من خالل صلحته اخلاصة على موقع قويتر قيتائالً 
ّ                   "من خالل صورة وقصة حب عابرة، قكّشف خيترب ميتن خليتف                                   
                                                            الكوالي  عن قعيني ابنة املرشح األول للرئاسة يف حزب التآلف الوطين 
                                                           قنصب خاص يليق هبا وهي ال قزال ابنة املرشح وليست ابنة الرئي ".

                                  السلطة أم الوساطة! لنراقب امليتؤمتر     ؟        هات احلزب          فما هي قوج "
                 ً             الصحلي الفادم حبثًا عن اإلجابة".
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                                                   شعرت جوليا بصدمة بعد مساع اخلرب حاولت الضغط مرة ثانية 
                                                      ً    على الليديو إال أهنا شعرت ببعض اإلهناك وخاصة أهنا مل قنم جييتدًا  

             منذ البارحة.
   ها                                                  كانت كلمات أشرف الكافوري قنخر عفلها بشدة مما جعليت 

                                                        قلفد قوازهنا بعض الشيء. لفد كان كم األحداث األخرية أكرب ميتن  
ً          طاقة حتملها وما أن حملها كرمي حىت هّب مسرعًا حنوها حاماًل إياهيتا             ً      ّ                               

ٍ      وقال بصوٍت قلق:                      بني اراعيه قب  أن قسفط                        "جوليا.. جوليا ه  أنت           
  .               طري ه  قسمعينين؟"

    عه                      ً                            كان صوت كرمي يبدو بعيدًا بالنسبة جلولييتا إال أن وضيت  
                                                         هلا على األريكة وحماولته إليفاظها بوضع قطعيتة ميتن الفميتاش    
                                              ً        املبل  على وجهها جعلت جوليا قرى كرمي بوضيتوح قيتدرجييًا مث   

        أرجيتوك     ؟             ه  أنيتت طيتري     ،            "جوليا حبيب    :             مسعت صوقه يفول
  .       قكلمي؟"

                                    بصمت، كانت دموعها قنساب فوق وجنتيها       إليه           حدقت جوليا 
                        املياه ال  حياول كيترمي أن                                     دون أن قدرك ه  هي دموعها أم قطرات

                                                       يوقظها هبا؟! وما أن استيفظت حىت جلست على األريكة ففال كرمي 
                فما زلت متعبة".   ،              "جوليا ال قنهضي   :   فلق ب

       "لسيتت     :                                         قالت جوليا بصوت خمتنق ورأسها مطرق بني يديها
  .                    متعبة، ب  منهكة...."

  .          "جوليا..."   :    ً قائاًل       إليها        حدق كرمي 
                          ضت حمطمة ك  ما أمامها ميتن                          قاطعته وهي قصرخ بعد أن هن

                  ك وخايل وحىت أبيتيتي   و                   "دعوين وشأين، أنت وأب   :              قطع أثاث وزينة
  .                     واآلن أشرف الكافوري؟!"
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                                 بأمل دون أن حياول هتدئتها ليتركهيتا         إليها                قال كرمي وهو حيدق 
              أرجوك امسعيين".   ،      "جوليا   :  ّ                        قلّرغ ك  ما يف داخلها من غضب

           أمسعك وليتن      "لن    :                               قالت جوليا وهي قصرخ بصوت هيستريي
                                   مجيعكم ستستمعون يل أنا، وحدي ففط، إن               بعد اليوم...          ً أمسع أحدًا

                                                         جوليا هي ال  ستتكلم ومجيعكم ستنصتون، لن أكون الناطق الرمسي 
                                                          باسم احلزب ففط ب  سأصبح الناطق الرمسي باسم الرئاسيتة واسيتم   

               سيتمع ومجيتيعكم                                       ُ     الشعب، سأكون أنا الصوت الوحييتد اليتذي يُ  
  .     كرمي؟"     م يا                    ستصبحون أصدائي، أقله

ً    قليتياًل        هدأت                                        مل جيادل كرمي جوليا وهي يف هذه احلالة وما أن     
                                                         وأنلاسها املتالهثة بدأت قستفر، حىت قوجهت حنو الدرج إىل غرفتها 

                                             "كونك زوجي كان ميكن لك أن ختيتربين بيتاخلرب دون أن      :     وقالت
                         صعدت جولييتا إىل غرفتيتها      .          ت يف عينيك"                   ّ جتعلين أملح نظرة التشّم

                                                واهتا املتعثرة وكانت قعلم بأهنا ستلعق جراحها حماولة             مسرعة رغم خط
                           النهو  من حتت الرماد ثانية.
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 الفصل الخامس والعشرون

 نحن من صنعنا هذه الجوليا!

                                                   كان حامت جيل  يف مكتبه حينما فتحت ماجدة الباب مسيترعة  
  .     حامت؟"                          "شاهدت التفرير اإلخباري يا   :                   وقالت بصوت شبه غاضب
                                     قتكلم فأومأ برأسه بنعم مث عادت قفيتول                ً     كان حامت صامتًا وهي

                                                     "منذ مىت وجوليا قسعى للسياسة أو مناصبها، ميتااا يعيتين      :      بعصبية
  .                                                أشرف هبذا؟ ه  هي جمرد إشاعات إعالمية أم أهنا حفيفة؟"

                          ماجدة، جوليا قررت االنضمام              "ب  حفيفة يا        بشرود:        قال حامت 
    متري                                         ً            للحزب منذ مدة وسيتم اإلعالن عن انضيتمامها غيتدًا يف ميتؤ   

         الصحلي".
                   ُّ                        "ما هذا اهلراء؟ ه  ُجّنت هذه اللتاة؟ مااا قعين    :          صرخت ماجدة

ّ                            لفد ضّجت مواقع التواص  االجتميتاعي                           بك  قصرفاهتا اهلائجة قلك؟      
                                                          باخلرب، خرب كهذا لن يثري اجملتمع اجتاهها ب  اجتاهي واجتاهك واجتيتاه  

     ا هي                   قنضم للحزب وما شأهن    اا  ملا   .                           احلزب وكافة األوساط ال  حتيطنا
  .          بالسياسة؟"

             ماجدة اصم ".        "كلى يا   :                 قاطعها حامت بعصبية
       أصمت".     ااا   "ومل   :                                جلست ماجدة أمامه على الكرسي بغضب

                                        "ألننا حنن من صيتنعنا هيتذه اجلولييتا اآلن،           بربود:         ففال حامت 
  .       أفهمت؟"
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                  "إىل مىت ستبفى ليلة    :                              هنضت ماجدة من كرسيها بغضب وقالت
                                  يا فيها قصرفاهتا العابثة حبجة أهنيتا                                اليخت قلك العثرة ال  ستلفي جول

                    ً      ً                        جرحية؟ أنا ال أرى مربرًا واحدًا جلميع قصرفاهتا اهلائجة!".
                                   "جوليا غري قادرة عليتى جتيتاوز قليتك       :                 ً ففاطعها حامت غاضبًا

  .       اللحظة"
           "يبيتدو أن     :                                     قالت ماجدة وهي قنهض متوجهة خارج املكتب

          ت على الك     الوق                                                 هذه اللتاة مت قدليلها بطريفة خاطئة وإن كان قد مر
                            إال أنه ال بد من قصحيح اخلطأ".

                                                       طرقت ماجدة الباب دون أن قنتظر قعليق حامت على كلماهتا وما 
      نعيتم                                                   أن خرجت حىت رن هاقله اخللوي ليجيب على عيتارف "... 

                     عارف ه  قعتفد أنين من                                     شاهدت الليديو، بالطبع ال، ه  جننت يا
  .                   املمكن أن أفع  الك؟"

     حامت،            "من إان يا   :           ين من املكاملة                         فأجاب عارف على الطرف الثا
                                                        وكيف ميكن خلرب كهذا أن يتلشى هبذه السهولة، إنه خيترب يف قميتة   
                                  ً                         السرية بالنسبة للحزب وأنت قعلم جيدًا أن منصب جولييتا قيتد مت   
                                                           املواففة عليه على مضض، أما اآلن وبعد أن أعلن أشرف جزءا منيته  

ّ              هبذه البساطة فهذا إن دّل على شيء دّل على هشاشة احل            ّ      زب".                     
                ُ                           "هذا هو ما جعلين ُأفاجأ بالتغريدة ال  كتبها،    :             قال حامت بشرود
                                      ن أشرف كلمها باألم  وأخربها أنه سيتيعم    إ                 لفد قالت يل جوليا 

                                                             على إنكار الصورة واخلرب املتعلق هبا، ولكن مل أكن أعلم أن إنكيتاره  
                             للصورة سيكون بتلجري خرب كهذا".

           كن ألشرف أن       "كيف مي   :                          ٍ قال عارف كمن يلكر بصوت عاٍل
       ً                                             يعرف خربًا كهذا؟ وه  هو يعرف حفا؟ أم أنه جمرد حدس صحلي 



098 

                                                         ليكسب السبق قب  املؤمتر ألنه مل يعلن عن طبيعة املنصيتب وكيتان   
  .  !" ؟          ً كالمه مبهمًا

                                                 كان عارف يسري يف أرجاء البيت وهو يتحدث إىل حامت وأخذ 
   أن                       "سنرى فال بد لك  األمور    :                       ً        ميرر أصابعه فوق اقنه سامهًا حني قال

                                                       قتكشف يف الوقت املناسب، ولكن علينا احلذر من أشرف فهو يسعى 
    ً                                              ً         جاهدًا إلسفاط احلزب أمام الشعب، أعتفد أن معركتنا حاليًا باقيتت  

      حامت".                       مع أشرف ولي  منافسك يا
ٍ         "سنرى فلك  حادٍث حيتديث     :                   صمت حامت ومل جيب مث قال               

           ً       عارف، وداعًا اآلن".   يا
                      م جوليا ليتصيت  هبيتا،                                  أقل  حامت اهلاقف مث أخذ يبحث عن اس

ً                                                  قراجع قلياًل ولكنه اقص  يف النهاية. كان صوت جوليا على الطيترف            
  .                  "أبيتي صباح اخلري..."   :              الثاين جييب هبدوء

  .                   "ه  شاهدت الليديو؟"   :                    حامت قال هلا بصوت بارد
ً         "نعم" صمتت قلياًل مث أكملت   :                أجابت جوليا بربود           "أنا ميتن     :              

     أبيتي                 لذا أرجو منك يا   ، ة                                أخرب أشرف باخلرب وأنا من سيح  املشكل
                      أال نتناقش باألمر اآلن".
   أن        فيبدو      جوليا                         "كنت أعلم، لن أناقشك يا   :              أجاهبا حامت بربود

                                                           مساحة النفاش بيننا غابت قلاصيلها ولكن.." صمت برهة مث أكميت   
                                                "أنت ال قسريين يف املضمار وحدك جوليا، فاحيتذري ميتن      :    ً قائاًل

ِ                            خطاِك املبتدئة فال وجود للساقطني بي       ننا".   
  .         "أبيتي..."       هادئ:                قالت جوليا بصوت 
                                      "اعذريين، كلمة ابن  قذوب يف حنايا فميتي     :               ً قاطعها حامت قائاًل

   ً                                                       دومًا بسعادة لكن منذ مدة وأنا أحبث عن ابن  فإن وجدهتا أخربيين، 
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               ألكذوبة ال قساوي                                          ً سآيت الحتضنها وأقول هلا ساحميين إن جعلتك مثنًا
       ابن ".   يا     ً                         شيئًا فاإلنسان أغلى من الرئاسة

                                                     قالت جوليا بصوت متأمل ودموعها قسفط فوق وجنتيها دون أن 
                                                 "أبيتي..." ولكن كان حامت قد أقل  اخلط دون أن يسيتمع     :    قشعر

              كلمتها األخرية.
                                                 كانت جوليا قنزل الدرجات ببطء حني وجدت كرمي يرقيتدي  
   :           ً               ً                               ثيابه مستعدًا للخروج هو أيضًا ففالت وهي قلف الشال حول عنفها

ِ    "ارقِد ست         متعبا".        ال قزال              رة ثفيلة فأنت     
   "ال           إليهيتا:                                             أجاهبا كرمي وهو يتوجه حنو الباب مث التلت حميتدقا  

               ً                    قفلفي، أنت أيضًا انتبهي فاجلو بارد".
         إليهيتا                                            مللمت جوليا نلسها فجأة حينما وجدت كرمي حييتدق  

ً                                                      طوياًل وهو ساهم كمن جيول بباله أفكار متعددة وشعرت لوهلة أهنا     
      "ميتا     :                              كانت صامتة فأشاحت بوجهها وقالت                   قفرأ أفكاره حىت وإن 

  .    بك؟"
             قرقيب الوشاح                                          ً فاقترب كرمي منها ووضع يده فوق عنفها حماواًل

                                                             الذي للته ببعثرة مما جع  جوليا قفف دون حراك ولكنها مل قفيتاوم،  
                                                          للمرة األوىل مل قرغب قفاومة دفء كرمي وما أن اقتربت ييتده ميتن   

ً       عنفها حىت ارقعشت وابتعدت قلياًل فرقب                       كرمي الوشاح بسيترعة مث                             
                                                     "انتبهي لنلسك أينما كانت وجهتك هذه اللحظة، فهناك قلب    :   قال

        جوليا".             يف انتظارك يا
                                                    قوجه كرمي حنو الباب ليخرج وما أن فتحه حىت وجد السيتيدة  
                                                           ماجدة قفف أمام الباب ومالحمها ال قوحي بالطمأنينة ففيتال كيترمي   

                      "خال  قلضلي، أهال بك".   :     ً مرحبًا
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                      "يبدو أنكما قسيتتعدان     :                    وهي ختلع معطلها قائلة           دخلت ماجدة 
         للخروج".

       "نعم".   :                                      فكان كرمي سيجيب حينما قاطعته جوليا بربود
                                   "ال بأس ميكن لكرمي الذهاب أميتا أنيتت      :                عندها قالت ماجدة

ً   علينا أن نتكلم قلياًل". ف                    
                                   "أمي أنا من جيب أن قغادر ولي  كرمي".   :           ففالت جوليا

                        ن علفت معطلهيتا اجلليتدي                              أجابتها ماجدة وهي جتل  بعد أ
                                "ميكن لك أن قفدمي يل فنجان قهيتوة     :                      وجلست على األريكة قائلة

                             فال أمانع يف هذا الربد من الك".
                                                    خرج كرمي وهو يبتسم ملاجدة بعد أن وجد أن املكيتان بيتات   

              أميتا جولييتا      .     ً                          ً              مشحونًا أكثر من الالزم وغادر مغلفًا الباب خلليته 
                    وهي حتميت  حفيبتيتها                      ُ                 فتوجهت حنو املطبخ لُتحضر فنجان الفهوة

                      سأحضر لك الفهوة اآلن".       ً "حسنًا   :     وقالت
                                 "وه  ستحضرينها وأنت حتملني حفيبتك؟    :                ففالت ماجدة بربود

  .                ألغادر حلظة وصويل!"                 ِ اجلسي فأنا مل آِت
                            "وه  قعتفدين أنين أملك الوقت    :                    قالت جوليا بصوت غاضب

                                                         الكايف؟ أمي لدي ما يكليين هذا اليوم من مشاك  فلسيتت حباجيتة   
             سماع املزيد". ل

                                                   هنضت ماجدة، وقوجهت حنو جوليا وأدارهتا حنوهيتا بفيتوة مث   
ِ       علييتِك أن                                              ِ خلعت احلفيبة عن كتلها وقالت بغضب: "مهما كربِت    

                                                 قعلمي أنين والدقك ويل حق عليك حىت وإن قررت إلغاءه".
                                      أمها ومالمح الصيتدمة ال قليتارق وجههيتا        إىل           حدقت جوليا 

  .            "أمي ما بك؟"   :     وقالت
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                       "أنت ال  جيب أن جتيبيتيتي     :           وجه جوليا             فصرخت ماجدة يف
    "ما    :                           ً       ً صمتت مث قالت بعد أن أخذت نلسًا عميفًا   .               على هذا السؤال"
  .       جوليا؟"               الذي حيص  لك يا

                                                       ففالت جوليا بربود وهي قبعد يد أمها عن اراعها لتتجه حنيتو  
  .              "ما الذي حيص ؟"   :           جهاز الفهوة

                           "قنضمني للحزب وما الذي حيص ؟    :                     قالت ماجدة بنربة عصبية
                                                        ه  قعتفدين بأنين ال أعلم بأنك وكرمي حىت هذه اللحظة مل قالميت   

  .   ؟!"    اآلخر    طرف              أحدكما يدي ال    يدا 
                                                       فأجابتها جوليا بوقاحة: "وه  قعتفدين أنه يهمين أنك قدركني 

  .     الك؟"
                                       "ه  قعاقبني نلسك أم قعاقبني من حولك قيتا     :           ففالت ماجدة

ً                حادثة اليخت كانت حفًا زلزااًل كما قدعني أم         جوليا؟ ه         قلعلني يا       ً                     
                 هبت جوليا ملفاطعة    .                                       أنك من قبحثني عن الزلزال لتربري قصرفاقك؟"

             "ميتا اليتذي      :                                             والدهتا فلم قعطها ماجدة جماال للكالم وأكملت قائلة
                                                              قريدين أن قثبتيه بتصرفاقك اهلوجاء قلك؟ وما هو اخلطأ العظيم الذي 

  .                       ارقكبه كرمي ليلة اليخت؟"
                                                     قالت جوليا وهي حتاول أن قسيطر على صيتوهتا اليتذي بيتدأ    

                                       نسيت أنك خرجية السوربون ويف باري  ك  شيء    ، ه آ "   :       باالرجتاف
       عادي".

                                                  مل قتمالك ماجدة نلسها فصلعت جولييتا عليتى وجههيتا    
                                      ّ           "السوربون لألسف أرقى اجلامعيتات العاملييتة عّلميتتين       :     وقالت

             ييتة ابيتن                   ّ        ّ                    األدب واحلفوق ولكّنها مل قعّلمين كييتف أقفيتن قرب  
          الوحيدة".
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       خرجييتة           ّ               "ب  مل قعّلمك احلفوق، ييتا    :                  فصرخت جوليا هبستريية
                              بعد أن قوسلت إلييته كميتوم  يف      ،                           احلفوق، بأنه حينما أقزوج منه
                             ويستمر هبمجية حىت يغميتى عليتي      ،                  ّ      زقاق قذر أن يكف عّما يلع 

  .                       أكون قد ففدت ك  حفوقي!"   ،                   بثوبيتي الساحر املمزق
                         ها وهي قسمع األمل الذي ميزق                           كانت دموع ماجدة قلسع وجنتي

ً                    روح ابنتها عرب كلماهتا الثائرة فاقتربت منها قلياًل فدفعتيتها جولييتا                                                 
                                                          لتبعدها عنها ما جع  فنجان الفهوة يسفط يف احلو  وقالت بعصبية 
                                                       "ابتعدي عين وال متارسي دور األمومة فأنت كنيتت أول اجلالدييتن   

      أمي".   يا
                  إال أهنا شعرت بيتأن                                      فغرت ماجدة فاهها ورغم رغبتها بالكالم 

                                                      فمها كهف مهجور ال قستطيع النطق بأي كلمة من خالله وكيتأن  
                             جوليا بصمت وعيناها ممزوجتيتان     إىل                          صوهتا قد اغتي  فجأة. نظرت 

  :                                                       باألمل والشجن ألهنا عرفت اآلن مااا كان يفصد حامت حينما قيتال 
                               محلت معطلها وارقدقه وفتحت الباب    .                        "حنن من صنعنا هذه اجلوليا"

                                                    اهلواء البارد يعصف فوق وجهها احملترق من كلمات ابنتيتها          ما جع 
                       "ورغم ك  الك قبفني ابن     :                                املمزقة وقالت وهي على أعتاب الباب

                                                فاحلزب حميط قرين يف هدوئه جاابية قغريك ولكن عمفيته     ،     جوليا   يا
                                       هو سبب هدوء أمواجه ولي  مجاله، فاحذري".

          عت ابنتها                                           خرجت ماجدة وأقللت الباب خللها مدركة أهنا ود
                                                             منذ ليلة زفافها ولكنها كانت حتاول جاهدة طيلة األشيتهر املاضيتية   

                           ً          قلك الطللة ال  حلمت هبا عروسًا بثوهبيتا          ال قزال                إقناع نلسها أهنا 
              األبيض لي  إال!
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 الفصل السادس والعشرون

 بين السطور 

                                      الشاشة الفابعة أمامه يف مكتبه املط  على     إىل             كان أشرف حيدق 
                                               نابض باحلياة، ويتابع قطورات األحداث من بعيد، شعر              قلب املدينة ال

                                                           بأن صلحة املدينة املمتدة أمامه ضئيلة كضآلة احلروف املطبوعة فوق 
                                                        الشريط اإلخباري املار أسل  الشاشة، حيث كانت الشوارع قضيت،  
                                                         ططوات السائرين على الدروب املتناثرة قعك  مدى قشابك األرواح 

                              ارهم برفق دون أن خييتافوا ميتن                          الظروف ال  أخذت متتص أعم  يف 
                                               فهم حىت هذه اللحظة مل يكونوا يدركون أن للعمر حمطة    .           ففدان اللذة

                                     أخرية ملاجئة قد حتدث معلنة هناية الكون!
ً                              حيدق طوياًل حينما مسع صوت الصلري املنطليتق   و            ال يزال يفف        

                                                         من كومبيوقره النفال املوضوع على سطح مكتبه األسيتود احليتديث   
                                             منصبه كمدير لفناة املتحدة اإلخبارية وقكنولوجيا                 والذي يتناسب مع 

                                                          العصر احلايل ويتناقض مع عشفه الدائم خلطوط التعتيق ال  كانيتت  
                                                            واضحة يف خامته اللضي الذي قدمته له والدقه يوم إعيتالن قنصيتيبه   

                                  ولدي كاحللفة امللرغة، نيتدور حوهليتا             "احلياة يا   :    ً              مديرًا للفناة قائلة
                                  فارب الساعة قومهنا بأهنا هي اللليتك                           وليست هي من قدور حولنا، ع
                               ، فالطواف لي  جمرد طف  عبيتادة،   ني                          الدائر ولكن نبفى حنن الطائل

                                           ّ                 الطواف حالة من الدوران احلي للحفيفة وال  قتمّث  بأن ك  ميتا يف  
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                                                          الكون هو عبارة عن حالة من الطواف يف حلفة ملرغة يؤول مآهليتا  
                    مللرغة وال جتعله يطوقك               الكون وحلفته ا                             النهائي إىل بارئها، فال قن  

                                                            بدورانه الومهي، ب  أنت طوقه واعلم أن طوافك النهائي سيكون، وال 
                                 بد أن يكون يف حلظة ما بال استئذان".

ّ                     أدار أشرف خامته املعتق يف إصبعه مث قوّجه حنو الشاشيتة اليت                                      
                                                               كانت قرن ك  ثانية معلنة ظهور نتائ، ارقلاع نسبة املشاهدات للفناة 

                     ففد باقت الفناة قالحظ    ،                      ل  طرحها يف صلحته اخلاصة              بعد التغريدة ا
                                                              ارقلاعا نسبيا وملحوظا يف نسبة املشاهدين واملتابعني ألخبار الفنيتاة  
   .                                                      وقفاريرها وخاصة قفريره األخري يف صلحات التواص  االجتميتاعي 

                                            جيوب بني أفكاره حىت قاطعه رنني هاقف املكتب وقالت     أخذ        وما أن 
                                   ين "إن إحصائيات نيلسن قظهر قصيتدرنا                         السكرقرية على الطرف الثا

                           "هذا جيد" وما أن أكم  مجلته    :                             لنسب املشاهدة" ابتسم أشرف وقال
                                                   األخرية حىت مسع صوت نفاش حاد يف مكتب السكرقرية جعله يفل  
ً                            السماعة ليتوجه حنو باب مكتبه حماواًل معرفة ما حيص  وما أن فيتتح                                  

                  نتني وبريق حمتيترق،                                            الباب حىت وجد جوليا قفف أمامه بعينيها الداك
  .     إليها                               نريانه التهمت نظراقه قب  أن حيدق 

                   سيد أشرف ولكن لألسف                                 "إن مؤشر مشاهدات قناقك يزداد يا
                                                     مؤشرات أخرى كثرية هتاوت لتسفط حتت حافة الصيتلر!" قاليتت   

  ا  م        شعرت بأهن    تني ل           عيين أشرف ال    إىل                          جوليا بنربة متحدية وهي حتدق 
   ط!                 دماغها ال جسدها فف    ان    ختترق    ان    قكاد

                              "سيدي لفد حاولت...." قاطعهيتا     :                      ففالت السكرقرية بارقباك
                       "ال بأس إهنا صديفة وليست    :        ً                 ً      أشرف مشريًا هلا باخلروج مبتسمًا وقال

        رويدا".                    ضيلة، لتدخ  بإان يا
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                                                   فانصرفت رويدا هبدوء وأغلفت باب املكتب وراءهيتا وهيتي   
         إاا كانت    ً ًا                                   "صديفة! وما فحوى التفرير اإلخباري إا   :          قتمتم بصمت

  .                               ابنة املرشح األول للرئاسة صديفة!"
                                                   أشار أشرف جلوليا باجللوس، ولكنها رفضيتت مميتا اضيتطره    

  .                           "ه  سنتحدث وأنت قفلني هكذا؟"   :                     ً للجلوس خلف مكتبه قائاًل
   :                                                 قالت جوليا بعصبية وهي قضرب يدها على املكتب الزجاجي

  .       للحديث"           ِ "أنا مل آِت
   :   ً ائاًل                                             فاقترب أشرف من املكتب وهو يضم يديه إىل صدره قيت 
ً                 "وملااا جئت إان؟ لتثبيت قصة احلب بداًل من عضوية احلزب".                                   

                                                    كتمت جوليا مشاعر الدهشة ال  كادت أن قعتليتي مالحمهيتا   
                                   ً      "إن من متتلك كرمي التلواين يف حياهتا زوجيتًا ال     :                لوقاحة رده وقالت

  .                 حتتاج إىل حبيب آخر"
  مث                                                  فنهض أشرف من مكتبه وهو حيرك خامته يف أصبعه وييتديره  

       "رقا".   :           ً ب منها قائاًل    اقتر
                                                     ففالت جوليا وهي جتل  على الكرسي بعد أن بدأت أنلاسيتها  

  مث    .                                        "دعك من زواجي اآلن فهو ليتي  ميتن شيتأنك"      :         هتدأ وقالت
                                                         صمتت برهة وأكملت دون أن قتيح له فرصة التعليق على كالمهيتا  

            عفدت رجليها    .                                         "ولنناقش وصوليتك ال  دفعتك الستغالل ثف  بك"
      ملفعد.            مث استرخت يف ا

                                             "أنت من قرر بناء هذه الثفة لذا أنت من علييته     :          فأجاب أشرف
  .           أن يفيمها!"

    "ه     :                                                   فاقتربت جوليا منه والطاولة الصغرية قلص  بينهما وقالت
  .               أشرف الكافوري؟"        ً    أنا أيضًا يا                            ّ ستمارس التالعب بالكلمات علّي
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                                                     أنت غاضبة من الليديو الذي مت قداوليته؟ أمل أنليتذ ميتا        اا   "ملا
  .  ؟"        وعدقك به

                                                     هنضت جوليا وسارت حنو النافذة املطلة على املدينة وال  بدت 
    "ه     :       ً                                          صغرية جدًا من مكتبه العايل وقالت وهي حتاول ضبط أعصاهبا

   ً                     حفًا نلذت ما وعدقين به؟".
       "أنيتا     :                       وظهره هلا يف الكرسي اجللدي      جال               ففال أشرف وهو 

                            وعدقك بتلنيد اخلرب وقد فعلت".
           سيد أشرف".             ذا الدهاء يا                        "مل أكن أعلم أنك ستلنده هب
     م                  ِ      األلفاب منذ قلييت  فِليت           ِ "أمل قلِغ   :                     فاقترب أشرف منها وقال

  .               استرجعتها اآلن؟"
                     "ألنك ال قستحق أكثر من    :   خميف      هادئ                 ففالت جوليا بصوت 

              راقبت جولييتا     .                                         لفب، فهذه هي وظيلتك منذ صغرك، بريق اللفب"
  ت                                                   خلجات وجه أشرف ال  قوقرت بعد كلمتها األخرية مث أكمليت 

                                                              "رغم األنتيك وقيمته العالية، إال أن لي  ك  األنتيك يستحق املزايدة 
  .                                         فاألنتيك مجاله لي  بعتق غالفه ب  بعتق خدوشه"

       املساحة    ي                                           كانت جوليا جتوب يف أرجاء املكتب اللاخر الكبري ا
                                                         الواسعة واملؤلف من طاولة مستديرة لالجتماعات الصغرية اات ستة 

ٍ                    كراٍس خشبية، ومكتبة مت وض                                  ع بعض الكتيتب واملؤلليتات فيهيتا،       
                                      قواعد معدنية سوداء خلله كرسيتي جليتدي      ي             ومكتب زجاجي ا

                                                        ضخم وأمامه شاشة جهاز احلاسوب النفال وبضيتع أوراق وأقيتالم   
                                             ُ         جاهزة لسطر أي خرب ختطها يده يف حلظات لترفع أمسيتاء وُقسيتفط   

                  ورغم ك  الك بفيتي     .                         مث يتم بثها على شاشة قناقه   ،            أخرى جبرة قلم
                            ً                       ر بسيط يف مكتبه الذي خيتلف متامًا عن منزله العتيق ميتن           لألنتيك أث
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                           صورة له ولوالدقه وضعت جبانب     يضم                       خالل إطار صغري معتق قدمي 
                أشارت بيدها وهي    .                                        اهلاقف لتترك ملسة روح أشرف العتيفة يف املكان

                                               "رغم ك  قلك اجلوائز واملناصب ال  قزين مكتبيتك إال     :         جتوب قائلة
         " حيتدقت       مبتدئ       كناشئ            يل يسعى للخرب                      أنك إعالمي غري نزيه وصو

                   أشرف الكافوري ميتا                                   ً    بنظرة ال ختلو من الشلفة وقالت "أحفًا يا      إليه
  .                 زلت قستجدي احلدث؟"
                                    "أنت من سعيت ورائي ملعرفيتة قعيينيتك      :              ففال أشرف هبدوء

                                                       كناطق رمسي باسم احلزب لتحصلي على فرقعيتة إعالمييتة قلييتق    
                   اء ابنة املرشح األول                            ً         بدخولك ملنصب ال يعين للحزب شيئًا سوى إرض

  .        للرئاسة"
                  "ه  قعتفيتد بيتأن      :                  بغضب من بعيد وقالت      إليه           حدقت جوليا 

    اا                                                 منصبيتي يف احلزب سطحي إىل هذه الدرجة؟ وإن كان كذلك ملا
  .                                    إان أضلته إىل قفريرك اإلخباري املنفح؟!"

                                  "ال أعتفد أن احلزب قلق بوجود نيتاطق     :             ضحك أشرف وقال
                    فوجودك ثغرة للحزب".           على العك    ،     جوليا            رمسي مثلك يا

                                                    "وجودي يعين أنين أنا ميتن سيتيطلق التصيترحيات ميتن اآلن     
      ً   فصاعدًا".

       "هيتذا     :                                            فابتسم أشرف وهو جيل  على الكرسي اجللدي قبالتها
                                                      إن قركك احلزب قطلفني التصاريح دون مراجعة خطاباقك فحيتزب  
                                                       سياسي كحزب والدك معروف بأعضائه وحنكتهم السياسيتية ليتن   

                           من الرئي  نلسه قسفط احلزب".                    يسمح بوجود ثغرة حىت
               ألقنعيتك بفيتوة          ِ "مل آِت   :                               اقتربت جوليا وجلست قبالته وقالت

                                         ولكن لتعلم أن حدود الثفة بيننا قد قالشت".   ،             منصبيتي يف احلزب
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                                      باستهجان وقال: "دعينا من هذه املهاقرات        إليها          فحدق أشرف 
  . "        حنن االثنني    نا                      فكالنا يعلم بأن اخلرب خيدم
             "وكيف الك؟".   :  ار                 قالت جوليا باستهت

                                               لي  جمرد قلنيد خرب بفدر ما هو قروي، إعالمي حلمليتة          التفرير  "
                                                           والدك العزيزة رغم حتلظايت الكبرية عليها، ولكن بأسلوب يثري فضول 
                                            ً            املشاهد، ما سيجع  مجيع أطراف الشعب من كان مهتميتًا أو غيتري   

                             مهتم يسعى لسماع خطابك األول".
   إىل       وأشار    ،        ة احلاسوب            وقوجه حنو شاش   ،                هنض أشرف من مكتبه

   :                           ً               مث فتح صلحة قغريدقيته وقيتال مشيتريًا إليهيتا       ،              جوليا باالقتراب
           لفد وصيتلت     .                                             "انظري... كم مت قبادل هذه التغريدة بني املشاهدين

      عليتى                                                    ِ حىت اآلن إىل ما يفارب نصف مليون مشاهد والتفرير مل ميِض
                      إعالنه سوى بضع ساعات".

   :      بيتبطء                              بصيتمت دون قعلييتق مث قاليتت         إليه           حدقت جوليا 
  .         "ولكن..."

         ً                        "لست غاضبًا ملهامجتك يل والتشيتكيك يف     :            قال أشرف حبزم
ِ                      ا زلِت ختطني أعتاب السياسة يا م            نزاه ، فأنت                    جوليا ولكن علييتك       
                        "يف السياسة ال مساحة لنبض    :                    مث أشار حنو قلبها وقال   .           أن قعلمي.."

                اجملاهبيتة كيلميتا            قستطيعني                                 هذا العضو الفابع خلف ضلوعك هناك، 
                                                   ولكن اقركي النبضات على أعتاب بيتك حينما قيتنطلفني يف          قشائني،

  .                                       بداية رحلتك السياسية ما دام هذا قرارك!"
                              مث قالت وهي قنسحب من مكتب أشرف    ،               ً صمتت جوليا قلياًل

                                        "وأنت حاول أن جتد أسيتئلة قلييتق قسيتتوى       :               متوجهة حنو الباب
                     ً                     ُ               خطابيتي، فالفلب أحيانًا ي خط كلمات قلوق ما ُيخط بني السطور".
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                ووجد يف خطواهتيتا     ،                  وهي قتوجه حنو الباب       إليها         حدق أشرف 
ِ         "عنيتدها علييتِك أن      :                 لكنها جذابة مث قال   ،                       مشية فتاة متوازنة بتهور           

                     يزال يف جعب  الكيتثري،      فال   ،     جوليا                          حتذري من مواجه  يف املؤمتر يا
ِ               ً                              ً      وعليِك أن قثب  يل يومًا أنك انضممت بإرادة احلزب ال رغمًا عنهم     ،   

  .                           هولة ال يعرفها إال أنت وكرمي!"            لرقا ألسباب جم
      ليتك،         ً "شكرًا   :                     مث استدارت بسرعة وقالت   ،             اجتهت حنو الباب
                                     ولكن يف املرة الفادمة احرص على أن قكون    ،                  على ما بني سطور اخلرب

   ،                             فلي  ك  الشعب أشرف الكيتافوري    ،                    ك  األحداث فوق السطور
      ركيتت                                                         ورقا ك  الفراء جوليا الريزوين". قالت جوليا الك بعد أن أد

                                               متاما أن الثفة ال يبنيها الفدر ب  قبنيها األفعال.
                           ليبفى أشرف حتت قيتأثري سيتحر      ،                   سارت خارجة من املكتب

            ً                            ً      فهو يعلم جيدًا أن جوليا حتم  يف حناياهيتا لغيتزًا      ،            كلماهتا األخرية
   ً           ً                                             كبريًا، يشبه متامًا الك السحر الذي يغللها حينما قكيتون حاضيترة   

                 يسعى وراء اخلرب أم         ال يزال  ً  حفًا      فه    ،                           ويغزو بريق عينيها عند الكالم
                          أنه بات يسعى وراء جوليا؟!
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 الفصل السابع والعشرون

 سفينة تقودها الظروف

   ،                                 الذين كانوا يتحلفون حول الطاوليتة   -               حدق أعضاء احلزب
                                                    وقد ارقسمت على مالمح بعضهم عالمات الغضب والبعض اآلخيتر  

          التلليتاز          شاشيتة    إىل   -             بال مالمح قذكر       اآلخرون     كان       بينما        الدهشة 
   :                                                             حيث كانت املذيعة قتناقش مع زميلها بطريفة ودية عرب الربنام، قائلة

                                                          "على هامش التغريدة ال  كتبها السيد أشرف الكافوري يف صيتلحة  
                                    أبدى احلزب احلاكم من خالل قصرحيات بعيتض     ،                التويتر اخلاصة به

                                      ً                ه أن مناصب الدولة ال ميكن هلا أن قكون حكرًا عليتى أبنيتاء    ئ    أعضا
    ً                                        بعيدًا عن الشعوب ما جيع  السؤال املطيتروح اآلن،     ني     احلزبي        األعضاء

                                                    ه  حفا ابنة املرشح األول للرئاسة ستكون عضوا يف احلزب؟".
                            "وما الضري من قواجد عضو جديد    :                      فأجاب زميلها يف الربنام،

   ". ؟                 دوما لتهوي  األمور   ى   نسع     م          ِ يف احلزب؟ ِل
            جيعلنا نتكهن                               "أال قعتفد أن انضمامها من اآلن   :              فابتسمت املذيعة

                        ابتسمت املذيعة، ضيتحكت مث     .                      ً    ما الذي ميكن أن حيص  الحفًا؟!"
                                                   "ألي  مشوار األلف مي  يبدأ ططوة، يبيتدو يف أحزابنيتا      :     أكملت

      وأغلق    ،            قبسمت املذيعة   .                                     مشوار األلف مي  يبدأ باأللف مي  مباشرة"
      قيتال     .                                                      العضو التللاز قب  أن يكم  املذيعان احلوار عليتى الشاشيتة  

 ِ                                         "ِلم  ك  هذا الفلق من أج  خرب صغري قناولتيته     :       ة هادئة        حكمت بنرب
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          عن وجيتود                                      وما املشكلة يف أن يتم إظهار خرب مستتر   ؟           الصحف اليوم
          الطاوليتة      حول                                         عضو جديد يف احلزب؟!" سار حنو كرسيه اخلاص به 

               املستديرة وجل .
                                                  أمسك أحد أعضاء احلزب الرميوت كنترول اخلاص بالتلليتاز  

                               قيتزداد قلاصيتيله عليتى وجيته        ت  دأ                      وأقل  الشاشة، والغضب ب
                                      "أقعتفد أن قلفنا نيتوع ميتن املبالغيتة       :               وقال بنربة عصبية   ،     البعض

  .       حكمت؟!"   يا
                     "إن قسرب اخليترب هبيتذه      :                             ففاطعه أحد األعضاء اجلالسني وقال

                                                     الصورة يدل على هشاشة احلزب، وفرصة استطاع احلزب احليتاكم  
         املنضيتمني                                                       اقتناصها، لذا بات األمر حيتاج إىل وقلة ملراجعيتة أمسيتاء  

                                   للحزب ومعرفة ما حيدث خلف كواليسنا".
                                          اجلميع بشرود، فمااا عساه يلعيت  إاا كانيتت       إىل    حامت      حدق

                                                      جوليا هي من أخرب أشرف الكافوري باخلرب؟ وهي من أحدث هيتذه  
                                                          البلبلة يف وقت ال يتناسب أبدا مع الظروف احلالية للحزب، ويف ظ  

          وأصيتبحت            بعد ييتوم،                                      ً  أحداث املفاومة ال  باقت قزداد حدة يومًا 
                                                          قزعزع موقف احلزب السياسي أمام الشعب لرفضه التيتام ملناهضيتة   

                                                   ودعمها كخط دفاع رئيسي للمنطفة ساعية للمطالبة بأبسط    ،       املفاومة
                    ! وفجأة قاطعه صيتوت   ً ًا                               حفوقها كشعب حي ولي  بالضرورة حر

                                                       ضربة أحد أعضاء احلزب على الطاولة حني قيتال بصيتوت مزقيته    
                                   شكك بأعضاء احلزب؟ ه  جننت؟ حنن هنيتا               "مااا قعين؟ أق   :     الغضب

            فهذه ليسيتت     ،                                         نسري على درب واحد وإن سفط أحدنا سفطنا مجيعا
                 وإن قوقف أحيتدنا     ،                      ب  سلينة قفودها الظروف   ،                 سلينة يفودها ربان

  .                              يف جرفنا التيار إىل حيث ال ندري" ذ       عن التج
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ّ           "ومل غضبت؟ ه  وّجه ليتك أي     :                       ً ففاطعه عارف وقال متسائاًل               
                                                    من أنواع االهتام املبطن أم أن هناك ما علينيتا معرفتيته      ً ًا       منا نوع      واحد

  .                              ً                   لتربير حجم التوقر الذي بات واضحًا يف كلماقك وصوقك؟!"
                                       اجلميع وهم يتناوشون الكالم ويتفاافونيته،      إىل         حدق حكمت 

ٍ    بينما كان حامت قابعًا بصمت يف كرسيه ففال حكمت بصوت عيتاٍل                                   ً                  
ّ            "لعّ  يف هدوء حامت   :                    أجرب اجلميع على السكوت                اجلواب لسيتؤالك       

                                                 مث سار باجتاه حامت الذي استطاع أن يكتم قوقره اليتذي     .     عارف"   يا
                                  حني وضع حكمت يديه فوق كتليه واقترب    ،                  كاد ميزقه من الداخ 
  .      حكمت؟"                       قعتفد أنين أمح  اجلواب يا     م    ِ "وِل   :                   منه فأجابه حامت هبدوء

                   "حكمت ال قنسى أنيتين     :                            فاستدار عارف باجتاه حكمت وقال
                                          إن كان للحوى كالمك قلميح مبطن عليك أن قفوم             رئي  احلزب،

     "وه     :                                                  بإعالنه أمام اجلميع" فابتسم حكمت وقوجه حنو كرسيه وقال
  .                  رئي  حزبيتي املوقر؟"                               للنسب بينكما سبب للدفاع هذا يا

                                                   فأجابه عارف بعد أن هنض وجل  على رأس الطاولة كنوع من 
                 لة التهديد اليت                             "ب  حماولة مين إلبعادك عن مهز   :                 التأكيد على منصبه

                                أي عضو من أعضاء احلزب فما باليتك   ب                       قستخدمها بأسلوب ال يليق 
                       برئي  الدولة الفادم!".

           "رقا كنيتا     :                                    جل  حكمت على الكرسي اجملاور لعارف وقال
                  ً                                للرقعة اإلعالمية دومًا، ولكن قسريب اخلرب يعترب ثغيترة ال      إىل ا     حباجة 

   ً               أيضًا مع األعضيتاء،                                            ميكن التغاضي عنها يف احلزب وهذا ما أؤيده أنا 
       بات من  ف        أما اآلن    ،                                        كان من املمكن قأجي  إعالن قنصيبها لوقت آخر

                                                      الضروري عدم قكذيب اخلرب للحلاظ على مصداقية احليتزب، حنيتن   
                  وقسريب خرب كهذا لن    ،                           ً         أعضاء منذ قرابة العشرين عامًا أو أكثر      ً مجيعًا
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                                     سيمنح جوليا خطوة جديدة حنيتو طريفهيتا      ه    ولكن   ،             مينحنا أي جديد
                         مث قال بعد أن هيتز رأسيته      ،             ً صمت عارف قلياًل   . "      املبتدئ      سياسي   ال

          "ما ميكيتن     :                                        ً كمن حياول طرد فكرة استفرت يف اهن حكمت فورًا
     حدين    ا                                             ً   استغالله اآلن هو طبيعة اخلرب الذي ميكن أن يصبح سالحًا ا

                                                     ً  فلرقا يساعد احلملة االنتخابية، ويدعمها ورقا ال، فهذا أيضًا    ،      إعالميا
            ومجيعنا نعرف    ،            أال وهي جوليا   ،              اجلديد وقصرحياقه                 يعتمد على العضو
              من هي جوليا".

  .                               الفلق ما دمنا مجيعا نعرف جوليا؟"     م    ِ "وِل   :               ابتسم حكمت وقال
                 ً  "إاا كنت متلك جوابًا    :                   ً             فهب أحد األعضاء واقلًا وقال بعصبية

                                                        لسؤال واحد وهو: من أخرب أشرف الكافوري بيتاخلرب؟ فعلييتك أن   
       حكمت".        ً    جتيب فورًا يا
                                      وبدا جو املفر مشحونا أكثر بكلمات العضو    ،    حكمت    صمت 

                                                      ً    ال  خيم بعدها الصمت على اجلميع، وأصبح التوقر يظهر قيتدرجييًا  
                                   ال  بدأت خلجات وجهه قتحرك بطريفة ال    ،                على صلحة وجه حامت

ً      على صمته، وما أن متلم  حكميتت حميتاواًل         حافظ      ولكنه    ،      إرادية                               
    ُ       حىت ُفتح باب       طاب، خ                                     النهو  ليفف أمام احلزب كمن يسعى إللفاء 

                               ومزق صوت جولييتا صيتمت املكيتان       ،                احلزب على مصراعيه    مفر 
                            "أنا من أخرب أشرف الكيتافوري     :                        املشحون حني قالت بصوت ثابت

       باخلرب".
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 الفصل الثامن والعشرون

 أطياف حزب

                                                  كان أعضاء احلزب حتت قأثري صدمة كلمات جوليا ال  رنيتت  
                      امتزج بصوت الباب الذي    ،                ً      ً خمللة وراءها سكونًا خميلًا   ،          يف قلب املفر
          وقناوليتت     ،                                 متجهة حنو رأس الطاولة حيث جيل  عارف   ،           أقللته ببطء

                                       وجلست دون أن قنتظر قراءة رد فع  أي عضو    ،                 الكرسي الذي جبانبه
                                               حىت حكمت الذي هربت الكلمات من فمه بال عودة فجأة!    ،    منهم

     رفته       رغم مع   ،           ومل يكن يعلم   ،                   ً مل يكن يف حسبانه أبدًا        امللاجئ       فدخوهلا 
  .                                          أهنا ستأيت لتعلن اخلرب أمام اجلميع وهبذه البساطة   ،              بتهورها وجرأهتا

    ً                                كاسرًا حلظة الصمت ال  غللت املكان بنوع        إليها         حدق عارف 
                       "أي خطوة جريئة قلك ال     :              وقال بصوت بارد   ،                من الرهبة والغضب

  .                                       جتعلك قعلنني اخلرب بك  برود واستهتار هكذا؟"
                          ب رشلة ميتاء ميتن الكيتأس                              ففالت جوليا وهي قبتسم وقشر

                               "لفد جئت حىت أزي  حالة الشك ال     :                  أمامها على الطاولة   ة      املوضوع
                           ون يف أنلسكم، فك  واحد منكم                           ّ طالت مجيع األعضاء حىت بتم قشّك

ٍ                   أن ظهره عاٍر ملن خلليته، فيتأي                  ً وهو مدرك متامًا   ،              حيم  درعه أمامه           
  .                          حزب هذا الذي قتمسكون فيه؟"

                       ين أن احلزب يسيتمح ليتك             "كيف قعتفد   :                ففال عارف بعصبية
  .                      كهذا دون الرجوع إليه؟"             اإلعالن عن خرب
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                                   "ألنين أنا ميتن سيتأقول وأنيتتم ميتن        :                 فنهضت جوليا وقالت
   :                            مث اقتربت هامسة وقالت لعيتارف    .    عمي"                      ستستمعون بعد اليوم يا

       لكشيتف           نين سأضطر  أل                               داعي الستخدام أسلوب التهديد اهلش      "وال
         أوراقي".

ِ  "ال ميكن ألوراقِك    :    ً قائاًل                            فصرخ عارف وهو ينهض عن كرسيه              
                       أن هتز احلزب ومصداقيته".

                                                  كان الغضب يرقسم على وجوه اجلميع عدا حامت الذي كيتان  
             من السيتعادة     ً ًا    شعور     ّ لكّن   ،                         ابنته ال يدري بلخر أم بغضب    إىل    حيدق 

                            "وجودي يف احلزب لي  ألنين أمحيت      :         مسعها قفول      حينما           قسل  إليه 
       دميتاء     إىل                 ن احلزب بات حباجة      ً                         ً   أوراقًا ففط، ب  ألنكم قعلمون جيدًا أ

                                                   جديدة، إن إخباري ألشرف جع  نصف الشعب إن مل يكن كليته  
                                                      مؤمتركم الفادم، لفد بات من الضروري أن يدير الشباب عجلة        يتابع

                اإلعالم يف حزبكم".
             قاليتت وهيتي      ،                            وقب  أن قلتح باب املفر لتغادر   ،         ً سارت قلياًل

          املناقشيتة              موضوع يستحق    من              "إن كان هناك    :              قستدير حنو حكمت
                                                             فأعتفد أنه عليكم أن قتساءلوا من أرس  املصور؟ وهبيتذا التوقييتت   

                                            وما أن أكملت مجلتها األخرية حىت خرجت وأقللت باب    .        بالذات؟"
        عدا حامت    ،                                 واجلميع سفط يف حالة من الصمت الساكن   ،           املفر وراءها

                 وحكمت الذي كيتان     ،                                 ً     الذي ارقسمت على شلتيه ابتسامة رغمًا عنه
ً               حماواًل معرفيتة ميتا      ،                       يا وأصدائها يف ممرات احلزب              يتبع خطوات جول    

                             ونظراهتا ال  كانت ختترق ك  ارة    ،                           كانت قرمي إليه جبملتها األخرية
                                         ً                 فيه وهي قتكلم. فه  كانت حتم  يف جعبتها مزيدًا من امللاجآت ال  

                     ستمزق احلزب من جديد؟!
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 الفصل التاسع والعشرون

 لحظات عارية

                              فف جبانبه ختلع معطلهيتا املبتيت                             فتح كرمي الباب لريى جوليا ق
  .       جوليا؟"               "مااا قلعلني يا   :          باملطر وقال

                                                      "حينما أكون قد وصلت للتو فمااا سأفع  إال أن أبدل معطلي 
         وأعلفه".

   ،                                     للمرة األوىل بنظرة مل قستطع جوليا قلسريها       إليها        حدق كرمي 
   "ال    :                                                    إال أهنا رأت فيها بعض الغشاوة؛ خلوف يفبع يف داخله وقيتال 

                      ً             مث اقترب منها أكثر واضعًا اراعيه فوق    .      جوليا"           ي باحلزب يا      قتالعبيت
ً                       كتليها حماواًل معانفتها بدفء، بينما                        جوليا متسمرة بال حراك.      وقلت           

                                                          كانت قشعر برغبة يف البكاء على كتله رامية خللها ك  األحيتداث  
       خيضيتعه     ً ًا                                                   املاضية واألحداث الفادمة. كانت قتمىن لو أن للزمن قانون

ً                                       لف حاماًل معه ك  األخطاء ال  نرقكبها حنن البشيتر       إىل اخل       للعودة        
                                                           حبنكة معتفدين أننا منلك اكاء يلوق اكاء الزمن، ولكن ما إن خنطو 

                                      اخلطوة األوىل حىت نوقن أننا لسنا سوى بشر!
                             وما أن ملست يد كرمي عنفها ميتن     ،                     قشابكت األفكار يف رأسها

         جعلتيتها                                                  اخللف حماولة إزالة الوشاح حىت سرت يف جسدها قشعريرة
                              كرمي، فأنا ال أستطيع حيتىت هيتذه             "ابتعد يا   :                  قدفع كرمي إىل الوراء

                                          اللحظة... فالذكريات بيننا ما زالت شائخة".
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                 جوليا وأنا شاب".                              "يكليين أنين سافرت عربها ألشيخ يا
          "احيتذري،     :                    واجته حنو الباب وقيتال    ،                   ارقدى معطله من جديد

             والدك مهميتا                                             فاحلزب لن يسمح لك بالتمادي أكثر من الك، حىت
                  ويف كيتال اخلييتارين      ،                                   أحبك فلي النهاية سيخري بينك وبني احلزب

                     مثن حفد يعربد يف داخلك     ون          ً                     سيكون خاسرًا، فال جتعلي اجلميع يدفع
                                                  ببطء دون أن قشعري، عندها ستكونني أنت أول اخلاسرين".

                                                    أغلق كرمي الباب وخرج، مث جلست جوليا على األريكة أميتام  
ً                                 قلياًل ططوات مبعثرة يف املنزل، مث سيتكبت                       املدفأة احلجرية، سارت    

                    النافذة املطلة عليتى      إىل          وأخذت حتدق    ،                         لنلسها بعض الفهوة الساخنة
                                        ً                  حو  السباحة الذي باقت األر  حوله ميتة متامًا بعد حلول الشتاء 
                                                              الفارس، فاألشجار العارية والرياح ال  هتز أغصاهنا باقت قثري اليتربد  

                                  قوقن أن لك  حفيفيتة حلظيتة عارييتة                              أكثر يف قلب جوليا، لتجعلها 
                                                          قلفدها هالة الصدق احملاطة هبا حىت وإن كانت صادقة! فال بد للحظة 
      ُ                                                  عاصلة ُقسفط ك  أوراق التوت ال  قستر احلفائق، واآلن حان وقت 

                                       لتعلن للجميع كيف ميكن للناطق الرمسيتي أن     ،                 هذه العاصلة أن هتب
          ً     ً            يكون ناطفًا رمسيًا باسم احلزب.

                        وما أن أكملت مجلتها حيتىت     .              نعم حان الوقت" "   :         متتمت هبدوء
                                                          كانت الرياح يف اخلارج قعصف بفوة حاملة معها ك  األوراق الفدمية 

ٍ  معلنة حلول شتاٍء بارٍد قاٍس    ،                        على األر  من الشجر العاري          املتناثرة     ٍ     ٍ              
           هذا العام.

                                      وفردت األوراق البيضاء أمامهيتا حماوليتة      ،               قوجهت حنو مكتبها
                                 للخطاب األول هلا يف احلزب، بدأت قكتب                      البدء طط السطور األوىل 

                                                         وما أن جرى الفلم فوق أوراقها املبعثرة حىت سرت ملسات كرمي فوق 
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                                                          عنفها احملاط بالوشاح من جديد، هزت رأسها بشدة حماولة قناسي ما 
                                                     إال أن نظرة الفلق يف عيين كرمي وملساقه الدافئة جعلتها قفف    ،   حدث

             فوجدت أنه قد    ،      الساعة    إىل      ونظرت            إىل األوراق             للحظات. حدقت 
                                  مر أكثر من ساعة وهي على هذه احلال.

   

                                                     كان أشرف يسري يف سيارقه شارد الذهن حينما أوقلته اإلشارة 
                                                         احلمراء، مل يكن يسري باجتاه معني ففط يسري بعبث يف الشوارع بعيتد  
                                                            أن أهنى متابعة احلدث الذي فجرقه قغريدقه الصغرية يف صلحة قيتويتر  

                                                 ن يفود سيارقه حائرا بني متاهيتات احليتزب العبثييتة                اخلاصة به. كا
                                                            ونظرات جوليا ال  كانت قفذفه بك  سهام السيتخرية واالنتهازييتة   
                                                            املتلحلة بعباءة البحث عن احلفيفة. فه  بات للتعرييتة مصيتطلحات   

       احمليتاك            اإلنسيتان                                         قنطلي حتت احلفائق لتتخلى بسالسة، أم أن عف  
                          ييز بني حفيفة العلم وعليتم                           ً         بإقفان رباين خاص جيعله عاجزًا عن التم

         احلفيفة؟!
                                                        مل يكن يعلم أن جوليا بنظراهتا جعلته يشعر بربودة الشيتتاء يف  

                    ورغيتم دفء سيتيارقه      ،                           رغم املعطف اجللدي الذي يرقديه   ،     عظامه
                                                                اللارهة ال  جعلته يتناسى الشتاء ويتناسى حىت صوت الزمامري املتعالية 

                     ضراء وقاربت عليتى أن                                    لتعلن له بأن اإلشارة الضوئية باقت خ   ،    حوله
                                        عليه أن حيرك سيارقه قب  أن قعود األزمة من    ،   لذا   .               قصبح محراء ثانية

ً                           وسار جمددًا حماواًل أال يرى قلك النظرات اليت      ،                 جديد، فاعتذر بيده      ً        
                                                     استطاعت أن متزق حلظة صدق رقا كان حيياها مع نلسيته حلظيتة   

     نيتت                                     السيارة مستمتعا قوسيفى باخ اليت  كا      قاد              ويدفنها حلظات! 
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    كسر                                                        ً قصدح حوله مع أنغام املطر املترامية فوق زجاج سيارقه حماواًل
  !     ً وشتاًء                                      ً  بعض الروقني األنتيكي الذي اعتاد عليه صيلًا 

       انزلفت  و                                                قوالت األفكار يف رأسه متبعثرة بني املواضيع املختللة، 
              لتصطدم بأحيتد     ،                                           عجالت السيارة حتت وطأة الشوارع الغارقة باملياه

ً     ونزل مهرواًل حنوه   ،          قه على عج           فأوقف سيار   ،     املارة              وما أن اقترب    ،         
                                                        حىت وجد وجه جوليا املمزوج باملطر يستدير ببطء من حتت النظارة 
                                                          السوداء، وما أن رفعتها حىت قراجع أشرف للوراء وقيتال بصيتوت   

                             ً                       "جوليا....!" بدا االرقباك واضحًا على أشرف حينميتا رأى     :     منذه 
          مث اقتيترب     ،          و  عن األر                  بعصبية حماولة النه      إليه              جوليا وهي حتدق 

                           "ال انتظري، ال قنهضي علينيتا     :              ً      بسرعة وقال مشريًا بيده      ً جمددًا     منها 
  .              التأكد أنك طري"

  .             "ال داعي لذلك"  :                      جوليا وقالت بنربة ساخرة      إليه     حدقت 
    أنا    ،    "كلى   :                                              اقترب منها وهو حياول قلفد إصابتها فأبعدقه وقالت

     طري".
              وجه جوليا ال                                      ففال أشرف بصوت مرقعش رسم الدهشة على 

                                    "جوليا علينا التأكد من الك ففد يكون    :                     استطاعت إخلاءها بسرعة
                            هناك كسر أو أي إصابة أخرى".

                          "وه  هناك مصور ليلتفط هذه    :                         ابتسمت جوليا بسخرية وقالت
  .                                اللحظة الرومانسية حتت زخات املطر؟"

                   "ما بك ه  جننت؟ ه     :                      ً      صرخ أشرف وهو يفف مبتعدًا عنها
  .    ً       ً                    مريضًا مهووسًا بلتاة قدعى جوليا؟"                قعتفدين أنين بت

                                         وهو يسندها على كتله حيتىت يسيتاعدها عليتى           إليها    حدق 
               عندها ركض حنوها    ،                                  بينما قركته حماولة السري فسفطت ثانية   ،      النهو 
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                                                               لتسفط بني اراعيه قب  أن قفع على األر  املبتلة قياه املطر ففال بنربة 
                              "قلت لك علينا التأكد أنك طري".   :    جادة

       مث أغلق    ،                  اجملاور لكرسي السائق       املفعد  يف            على اجللوس  ا      ساعده
                             حمرك السيارة حىت عادت موسيتيفى     ّ  شّغ   ،      مفعده         وقوجه حنو    ،     الباب

                      "باخ... واملطر طرفان ال    :                                 باخ جتول يف األجواء ففالت جوليا هبدوء
    ً                أبدًا، اختيار موفق".   ن      يلترقا

   :               أردفيتت قائليتة         عندها         حنو املشلى                         ً ابتسم وسار ببطء متوجهًا
   ً ًا                                          واآلن صدمتين صدفة، يبدو أن الصدفة قلعيتب دور    ،             "التفينا صدفة

      ففالت    ،                                 ً سار أشرف دون أن يعري كالمها اهتمامًا   .        يف حياقك"   ً ًا   كبري
  .                "إىل أين قتوجه؟!"  :            بنربة متوقرة

  .          "إىل املشلى"   :                           فأوقف أشرف سيارقه فجأة وقال
   لى          يف قلب املش                   ً "ليتم قوثيفنا معًا   :      بسخرية      إليه             قالت وهي حتدق 

                                     وعندها نعود لترصدنا األخبار من جديد".
       نيته يف   ي                  "ما هذا اليتذي حتيك    :    وقال                     ً حدق فيها أشرف مذهواًل

                         ... سآخذك إىل املنزل إان".           ً جوليا؟ حسنًا         خيالك يا
             "نعيتم اليتك      :                                     فابتسمت وهي قعدل من جلستها وقالت هبدوء

       أفض ".
        نظيتره             دون أن يرفع    من                                   أدار أشرف مفود السيارة مغريا وجهته 

     نه ال  أ      مدركة         أمامها         يف الطريق             حدقت جوليا                   لطريق أمامه، بينما     عن ا
                                  وستبفى دائرة الشيتك هيتي احلفيفيتة       ،                        حفيفة كاملة يف مبدأ البشر

                                                            الكاملة، فلرقا كانت الدعاية ال  أخربها هبا أشرف جمرد أكذوبيتة،  
                                                          كما هو اخلرب أكذوبة، ورقا كانت الدعاية صيتادقة واخليترب جميترد    

                                        ية اإلجياب والنلي قبفى رهينة حلاميت  اخليترب              ولكن احتمال   ،      أكذوبة
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                                                            وصانعه سواء إن كان الصانع أشرف أم غريه، لذا قبفيتى مصيتداقية   
                    حتم  الغشاوة بينهما.        ال قزال                             الكالم قعتمد على الشلافية ال  

        "ميتااا     :                                           قاطع أشرف أفكارها حينما وجدها سامهة يف الطريق
  .                        كنت قلعلني حتت املطر هناك؟"

                          الشوارع املتمزقة حتت سيتيول      إىل       هي حتدق                 أجابت باستهتار و
                                أنا من عليها أن قسأل مااا كنيتت     ،         "يف الواقع   :                   األمطار املنهمرة بفوة

                        مث أكمليتت دون أن قتيترك      .                               قلع  يف حميط احلي الذي أقطن فييته" 
              ستمتع باملطر". أ     "كنت   :                  ألشرف اجملال للتعليق
      وجيتد   ف         إليهيتا                         وحاول اختالس نظرة جانبية    ،        صمت أشرف

                                             زدادت حدة رغم رقتها حتت قطرات املطر ال  كانيتت         مالحمها ا
                                                   قسفط ببطء من خصالت شعرها على وجهها لتمنحها حلظة صلاء 

     "وما    :                                                   مل يرها أشرف يف وجه جوليا البارد من قب  مث أردفت قائلة
                                                     ن استمتعت بتلك اللحظة حىت جاءت الصدفة السماوية احملضيتة   إ

             متري الصيتحلي                                          لتجع  أشرف الكافوري يصدمين بسيارقه قب  مؤ
  .       بيومني!"
                ن أكميت  مجلتيته    إ    وما   .                             إهنا لصدفة رمسها الفدر بإقفان"      ً "فعاًل

                 حيث كان حياول كرمي    ،                                    األخرية حىت كانت السيارة قفف أمام املنزل
ً                                        فتح الباب حماواًل دخول املنزل، ولكن صوت عجيتالت السيتيارة                 
                                                     ً      املتوقف جعله يستدير لريى جوليا وأشرف أمامه يف السيتيارة معيتًا   

                                                     رت عاصلة من األفكار يف رأسه أقوى من اهلبوب الفوي اليتذي     فثا
ً      ً     أزاح أطراف معطله اجللدي األسود الطوي ، وقف قليتياًل حميتاوالً                                                 
                                                           السيطرة على يديه اللتني كانتا حتمالن ملتاح البيت على عجيت ، مث  

                      "ه  قرغبان بصورة أخرى    :               وقال بصوت متجهم   ،                 سار باجتاه السيارة
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                                        غندا قتناسق مع األحداث احلالية أم أنكميتا         ً      ً       ختلق حدثًا جديدًا كربوبا
  .         ً        حتمالن قلسريًا أفض ؟"
                                 بينما كان أشرف يراقب خلجات كيترمي     ،               ً صمتت جوليا قلياًل

             ً                                              املتواقرة باحثًا عن سطور جديدة رقا خلرب حياول البحث عن إجابتيته  
                                                       منذ مدة، إال أن صوت جوليا العصبيتي واملغلف بيتبعض اهليتدوء   

          فول لكرمي:                        املصطنع قاطع أفكاره وهي ق
                  ألن السيتيد أشيترف      ،                               "هال اقتربت وساعدقين على النيتهو  

                                                          صدمين بسيارقه؟ وميكن لك أن قطرح املزيد من األسئلة وال  يبيتدو  
  . "   ً      كثريًا منها        أنك حتم  

                           مث قوجه حنو أشرف وقال بعد أن    ،    بربود       إليها           ً  صمت كرمي حمدقًا 
          الغريبيتة          الصدفة     "وما    :                                     فتح باب السيارة حىت خيرج األخري منها ببطء

  .                                               ال  جعلتك قصدم زوج  بسيارقك فجأة يف حي منطفتنا؟"
ً      ففال أشرف وهو يزي  بعض قطرات املطر عن معطله قائاًل دون                                                

    سيد                                      "الصدفة، إنك حتم  اجلواب قب  السؤال يا   :       عيين كرمي    إىل      النظر 
  .    كرمي"

                     "وه  قعتفد بأن برودك    :                                ً اقترب كرمي منه وعيناه قشتعالن غضبًا
  .         الغريبة؟"        الصدفة              هذا يلسر قلك

                   "ال أعتفد أن حيتادث     :       وجه كرمي    إىل                  ففال أشرف وهو حيدق 
                              سري حيتاج إىل قلسري أكثر من الك".

                     أعتفد أننا حنتيتاج إىل     ،                     يكون مالك السيارة أنت            ولكن عندما "
                                          فاقتربت جوليا من االثنني وهي قعرج ببطء حيتىت     .             أكثر من قلسري"
   ،                     اعداها عليتى النيتهو                        فتوجه االثنان حنوها ليس   ،            كادت أن قسفط

                         ففالت وهي قزيح يد االثنني:
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             فاقترب كيترمي     .                                  ً         "ابتعدا واحبثا عن قلسري للحادثة بعيدًا عن هنا"
ً  حماواًل                                       إال أن ارقعاشة سرت يف جسيتدها جعلتيتها      ،     لتنهض         إسنادها   

                                            جعلت نظرات أشرف قنفض عليهما باحثة عن قلسيتري   و   ،          ً قبتعد قلياًل
   :                    ولكن من بعيد قائليتة    ،   بطء                         جعلها قرقكز على كتف كرمي ب   مما    ،  ما

                            الصعود إىل غرف  فهال ساعدقين".      ّ "علّي
               إال أهنا حاوليتت     ،    ً جيدًا         إسنادها      ً حماواًل   ،                   اقترب منها كرمي أكثر

   ،                                                          اإلبفاء على مسافة بينهما قتيح هلا احلركة دون االلتصيتاق بكيترمي  
                سيارقه ال  كانت       داخ                                      وبينما كانت قرقكز على كتله حملت ناقاشا 

                                              رآب املنزل، مل قستطع قلسري ما سرى يف داخلها؛ هيت      يف م        مركونة
                                                     هو شعور بالغضب ملدى استهتار كرمي قشاعرها كزوجة ليحضيتر  

                          ن الحظت عيين أشرف قالحفاهنيتا   إ                           صديفته إىل منزهلما هكذا؟ وما 
                                                      حىت استطاعت أن قلمح الدهشة ال  ارقسمت على وجهه حينميتا  

                  هي قيتدير ظهرهيتا                             السيارة ففالت جوليا بعبث و      داخ            رأى ناقاشا 
                     ملنيتزل واعيتذرنا اآلن       إىل ا        إليصيتايل                  ً "سيد أشرف شكرًا   :    ألشرف

                                                            فزوجي لديه بعض االرقباطات اهلامة ال  عليه أن يكملها مع السيدة 
                             مث استدارت حنو كرمي بوجه بيتارد     .                              ناقاشا لذا ال أريد قعطيله أكثر"

                               مث غيتادر حيتىت ال قتيتأخرا عليتى        ،                 "استدع الطبيب ففط   :     وقالت
  .        االجتماع"

                                               سارت وهي قرقكز ببطء على كتف كرمي ططوات عرجاء حنو 
             فمن هي جوليا    ،                           ً                الباب، بينما بفي أشرف متسمرًا يف مكانه للحظات

                       رغيتم قلاجئهيتا اليتذي       ،                                قلك ال  قستطيع ستر احلدث بك  اكاء
                                                          استطاعت مداراقه خلف خطوط وجهها املتوقرة حينما رأت ناقاشيتا  

                       ألحداث الكثري من احلكايا.                           سيارة كرمي، يبدو أن يف جعبة ا      داخ 
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   ،                  جوليا وكرمي املنيتزل     دخ                               ركب أشرف سيارقه وغادر، بينما 
                            حىت أبعدت جوليا كيترمي عنيتها      ،                       ن أغلق الباب وغادر أشرف إ    وما 
   ،                    ً             عندها اقترب كرمي مسيترعًا ليحمليتها     ،            كادت أن قسفط و   ،    بفوة

    أنت               حاول أن قبتعد    ،               "يف املرة الفادمة   :                ثرة السفوط وقالت ؤ         فأزاحته م
                   مث سارت ططوات عرجاء    .    كرمي"                           بروباغندا الصحف الصلراء يا    عن

                                  "أم أنك اصطدمت بناقاشا صدفة أنيتت          ساخرة:                حنو األريكة وقالت 
  .                     أثناء سريك يف الطريق؟!"      اآلخر

                وصي، لفد أخيتربت     إىل                        الذهاب ما دمت لست حباجة       ّ "علّي
ً                              غادر كرمي مفلاًل الباب وراءه بعصيتبية دون أن     .              الطبيب أن حيضر"             

                       مع لتمتمات جوليا خلله.   يست
       قوقيتف        ففيتد     ،                وعلى مسافة بعيدة   ،                    أما خارج أسوار املنزل
                        املنظر املط  أمامه من فوق      ً    حمدقًا إىل   ،                    أشرف الكافوري للحظات

                     ً                           حيث املدينة قزداد قفلصًا والسيارات السريعة قكاد ال    ،             التلة العالية
                                                     قظهر حركتها إال كهبوب رياح خليلة يف قلب نيسيتان اليتذي   

             ليسمع حكميتت     ،                                ى االقتراب، عندها رن هاقله النفال       شارف عل
                                 "مل أخيتربك عيتن مكاهنيتا لتصيتدمها        :                    على الطرف الثاين يفول

           بالسيارة".
ً      فابتسم أشرف قائاًل بربود                                  "وأنا مل أصدمها، إهنا الصيتدفة، وال     :               

                                      كالدمى البلهاء أن قالحفنا ما دمت أنيتت                       لعينيك اللتني قبدوان     داعي 
ً       قلياًل مث قال     صمت   .                 من أخربين أهنا هناك"                  "حكمت أنت متيتارس     :   

ِ                           منذ أعوام، لذا ابِق ك  حجر مكانه حىت ال قضيتطر                    ً اللعبة مثلي متامًا                  
             ً                        فأنت قعلم جيدًا أن الرقعة ملك اجلمييتع     ،                 لسماع كلمة كش ملك

  .                      حىت وإن كنت قدير احلزب!"
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                                                 أقل  أشرف اخلط دون أن يستمع لرد حكمت اليتذي كيتان   
                      وهي قسفط بني اراعيه حتت                  صورة جوليا وأشرف     إىل          بدوره حيدق 

              عليتى برييتده                                              ً   املطر بعد حادثة االصطدام قلك وال  وصلته حيتاالً 
                                               مث متتم وهو ينلث حلفات متتالية من سيجاره الكوبيتي    ،        اإللكتروين
                       ولكنك ال قعرف أن للرقعة    ،    أشرف                 الرقعة للجميع يا      ً "فعاًل   :     الضخم
       ُ             حينما ُقر ص األحجار".   ً ًا    واحد   ً ًا   حمرك
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 الفصل الثالثون

 نظومة التناقضاتم

                                                       قناولت جوليا مساعة اهلاقف الذي كان يرن جبانبها بشدة وهيتي  
   ،                                                  رأسها بني األوراق وخطوط الفلم الذي يفبع بيتني ييتديها   ب   قة  ر  مط

   ،      اللراغ    إىل      وحدقت    ،                  مث قوقلت عن الكتابة   .     "من؟"        بشرود:       وأجابت 
ً            صمتت قلياًل مث أكمليتت     .            "سيد أشرف؟!"   :                وقالت بصوت متجهم         

                                                 م الرد على اهلاقف النفال لعدة مرات قعين عدم رغبيتة        "إن عد   :     قائلة
  .                      الشخص على قلفي االقصال"

                                                فكان صوت أشرف الضاحك عرب الطرف الثاين من املكامليتة  
  .                                 "هلذا السبب اقصلت على اهلاقف األرضي"   :    يفول

     ميتا     ،     ً "حسنًا   :                                          ففالت جوليا وهي قعبث باألوراق امللفاة أمامها
                    ً    متىن أن يكون السبب مهميتًا     ، أ   ّ علّي                        ً دمت قد فرضت نلسك قسريًا

            لتلع  الك".
         االطمئنان    ،       "بالطبع   :                               أجاب أشرف بصوت ال خيلو من االبتسام

ٍ          على إصابتك سبب كاٍف بالنسبة     ".  ّ إيّل                 
  .            أنيتا طيتري"        ً               "شكرًا على اهتمامك..   :                  ابتسمت جوليا وقالت

ً         صمتت قلياًل مث أكملت                                 "هال مسحت يل اآلن فلدي كثري من األمور    :        
  .     اؤها"  إهن            ّ ال  جيب علّي

             "هيت  أخيتربك      :                                أكم  أشرف كمن مل يسمع مجلتها األخرية
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          "أسيتتبفى     :                  ففالت جوليا بعبيتث    .          ً               الطبيب شيئًا طصوص إصابتك؟"
  .          سيد أشرف؟"   يا                      ً متارس دور النزيه طوياًل

                    جوليا، وال أدري حيتىت                                     "دور اهلجوم الذي حتيينه ال يليق بك يا
  .             قؤرقك نزاه ؟"     م             ِ هذه اللحظة ِل

  .         "قؤرقين؟!"      كار:     باستن            ففالت جوليا 
                                                    "يبدو أن نزاه  ال  ال قناسبك هي سبب اقصايل عليتى كيت    

  .    حال"
         أال يعيتين     ،                       "أشعر بنربة غضب يف صيتوقك    :               قالت جوليا بربود
  .          من الصحة؟"   ً ًا                 الك أن يف كالمي نوع

              معيتىن الغضيتب                  "أنت مل قعيتريف    :                    فأجاب أشرف هبدوء أبرد
        جوليا".   يا

            لت جلسيتتها     ّ وعّد   ،   يها                                 عندها قركت جوليا األوراق ال  بني يد
    إىل                                                    على كرسي املكتب حىت أصبحت قبال النافذة أمامها وهي حتدق 

                                                           العشب الذي ما زال ينبت ببطء من حتت التربة املبتلة وقالت بصوت 
                    ً                  "عرفته حىت أصبح مصدرًا للعبثية يف حيايت".   :    شارد

                                  "أهلذا أصبح أسلوبك اهلجيتومي اجتيتاه           ً  مستلسرًا:         قال أشرف 
                                            د ستار خيلي خطاك ال  قرفضها مبادئك حماولة عدم                اجلميع أم أنه جمر

                          أكم  أشرف كالميته وجولييتا      .   ؟!"      املبادئ                    السفوط يف شيزوفرينيا 
                                            حتاولني البحث عن مربر أو مسبب أو حيتىت ميتؤامرة          ً "دومًا   :     صامتة

ِ      وكأن الكون مرهون حبياقك ففط، لكنيتِك مل     ،                لتدعني أنك ضحيتها                                
    ً                    واحدًا، ه  أشرف الكافوري               ً  لتوجهي هلا اهتامًا    ،                قفلي حلظة مع ااقك

                                                            وحده االنتهازي كما قعتفدين؟ أم أنك النزيهيتة الوحييتدة عليتى    
  .       األر ؟!"
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                                         بينما كان كالم أشرف يتواىل وراء بعضه بسرعة    ،          صمتت جوليا
ً                دون أن يترك هلا جمااًل حىت للتلكري وقال        سيتيدة                    "إنه جمرد اقصال يا   :                 

              ً صاب كنت سببًا                                            جوليا، ك  ما كان حيمله جمرد اطمئنان على حالة م
ً                                    صمت قلياًل عندما مسع أنلاس جوليا العميفة ميتن     .               بإصابته لي  إال"        

                      أكرب من الرد، لذا امسحي    ً ًا                   "يبدو أن لكلمايت أثر   :                  وراء السماعة مث قال
                  ً     ً                             ً   يل أن أقول لك وداعًا ومحدًا على سالمتك، أراك يف املؤمتر الحفًا".

           وليا لتشعر                                             أغلق أشرف املكاملة بينما بفيت السماعة بني يدي ج
                                                             أهنا للمرة األوىل مل قعد قدرك ما املشاعر ال  حتمليتها يف أعماقهيتا،   

              وعليها إهنيتاء     ،               ً                              ولكنها قدرك جيدًا أن املؤمتر بات بعد ساعات قليلة
                                                         خطاهبا رغم األمل الذي بدأ يسري يف قدمها املصابة. سارت ببطء حنو 

                 املكتيتب، وقليتت                    مث عادت متوجهة حنو   ،             وقناولت مسكنا   ،     املطبخ
        ال يزال                                                    حلظات يف الصالة باحثة عن أثر لوجود كرمي، ولكن يبدو أنه 

                                                          يف اخلارج، مل قستطع فهم السبب الذي دفعها للتلكري إاا كان ميتع  
                                                         ناقاشا اآلن؟ وما إن بدأت اللكرة جتتاحها حيتىت هيتزت رأسيتها    
                                                           وقوجهت حنو غرفة املكتب لتنهي الواقع الذي عليها أن حتييتاه اآلن  

    ات.    ً            بعيدًا عن أي مؤثر
   

                                                     كان كرمي يساعد جوليا على السري للتوجه حنو الباب اخللليتي  
              ً                                    ً           لللندق استعدادًا للمؤمتر ورغم حماوالهتا للسري وحدها بعيدًا عنيته إال  
                                                       أهنا عجزت عن السري بشك  سليم فاضطرت لالقكاء على اراعه ولو 
                                                         من بعيد، وما أن حملت والدها حىت قوجهت حنوه ببطء قاركيتة اراع  

                        "أبيتي، لفد وصلت قبلنا".   :   الت      كرمي وق
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                                          قدمها املصابة وال  كانت ال قظهيتر إصيتابتها      إىل         حدق حامت 
                                  حىت الركبة مع فستان أسود رمسي قصيتري        ً طوياًل        ً ا حذاًء هل ا ع ت ن      بسبب ا

                                                       يتناسب طوله مع طول احلذاء ليغطيه معطف من اجليتوخ األبيتيض   
   .        بنعوميتة                                                        الناعم او الياقة السوداء املستديرة وال  أحاطت عنق جوليا 

                                        جع  قوامها املمشوق يظهر بانسيابية منحيتت                      ً وبفاء املعطف ملتوحًا
          ً     ً      ً                                            جوليا مظهرًا رمسيًا رقيفًا مل قعتد عليه جوليا نلسها، ولكنها اختارقيته  
         ً                                                   بعناية حبثًا عن طريفة قعلن فيها حضورها يف املؤمتر قا يتناسب ميتع  

ً  قلياًل    ني      الواسع    ين     األسود    ين        ا السوار و ا   ني         ولكن الكم   .          وضعها احلايل    
                                                         ها مساحة من احلرية يف ثياهبا لتستطيع حتريك اراعيهيتا أثنيتاء    ا   منح

                                                            النفاش بال قلق من احلواشي وأطراف األناقة النسائية ال  كانيتت ال  
        ً         ً  هتتم كثريًا هلا سابفًا.
                                           عيين والدها الفلفة من مشيتيتها املتعثيترة، مث      إىل            نظرت جوليا 

ً              اقكأت على اراعه بداًل من كرمي وقالت                  ال قفلق إهنا جميترد        "أبيتي    :                  
               بعيتض الراحيتة      إىل                                         إصابة طليلة، وقد أخربين الطبيب أهنا حتتيتاج  
                                     وستزول، فهال ساعدقين للوصول إىل املنصة".

           ابيتن ...          "قعايل يا   :                                     أمسك حامت بذراع جوليا املتكئة عليه وقال
   .                      ختربيين ووالدقك قا حيتدث"    ْ ْم    َ م  َل                        ِ مااا حص  ومىت حص  هذا؟ وِل

   .                          "لفد حص  فجيتأة ولكيتن..."     :   قسري    وهي       هادئ           ففالت بصوت 
           "لكن كيترمي     :                              وأكملت كلماهتا وهي قستدير للخلف   ،         ً صمتت قلياًل

                                                      استطاع..." ومل قكم  مجلتها حني وجدت أن كرمي قد غيتادر دون  
         أن قشعر!

         الليتراغ      إىل             حدقت جولييتا     .               "مااا فع  كرمي؟"   :        ففال حامت
  ا                                                       حوهلا وعيناها قبحثان بصمت عن أثر كرمي وما أن كرر واليتده 



211 

                     لفيتد جليتب الطبييتب          ً شيئًا              "ها... مل يلع     :              السؤال حىت قالت
                                                     وساعدين يف اليومني املاضيني على جتاوز اإلصابة حيتىت أسيتتطيع   

             حضور املؤمتر".
                       "وه  أنت طري؟ ه  قشعرين    :    هبدوء       إليها                 ففال حامت وهو حيدق 

                                                       بتحسن؟ كان من املمكن قأجي  إعالن انضمامك للمؤمتر ما دميتت  
        مصابة".

                            عليتى اراع واليتدها حماوليتة          قتكئ             ليا ببطء وهي         فسارت جو
                                    أبيتي األمر ال يستحق ك  الك الفلق، إنه       "ال يا   :               الصعود حنو املنصة

                           جمرد التواء بسيط يف الكاح ".
                            ... دعيين أساعدك على اجللوس".    ً حسنًا "

                                                    جلست جوليا ووالدها جبانبها، بينما كان حكميتت وعيتارف   
                       التحضريات للتوجيته حنيتو                                       وباقي األعضاء يف الفاعة ينتظرون إهناء

     أخ       "ابنة    :                                        وما أن رأى حكمت جوليا حىت اقترب منها وقال   ،     املنصة
   إىل                                                       العزيزة كيف حالك؟ ال بد أنه يوم قارخيي يوم إعالن انضمامك 

      حلزب". ا
                       "ك  حدث يف احلزب بالنسبة    :          وقالت بربود      إليه           حدقت جوليا 

       ر األزيل                  احليتزب هيتو احمليتو       أن               خايل، ألنك قعتفد          قارخيي يا      إليك
         لألحداث".

   :        جانبيتها    إىل                                        ابتسم حكمت وهو يزيح كرسيه ببطء ليتيجل   
   ،                                                ً     "حزب حافظ على مصداقيته على مدار أكثر من مخسيتني عاميتاً  

  .                               يستحق أن يكون احملور األزيل لألحداث"
               "وهلذا انضيتممت                       بنل  النربة الباردة:                   ابتسمت جوليا وقالت 

  .     إليه"
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               ن احلزب مسيتتعد      إال أ   ،                            "ورغم رفضك لتدقيق خطابك األول
                                لسماع كلمتك األوىل كناطق رمسي له".

                                                   بدأت الصحافة واإلعالم بالدخول هبدوء والترقيب للجلوس يف 
                                                      الكراسي املخصصة هلم، وما أن اكتم  اجلميع حىت حمليتت جولييتا   
                          ً                              أشرف من بعيد وهو جيل  متأهبًا هبدوء كمن ال حضور له! بينميتا  

                     يكن يعلم ما اليتذي              دون بلبلة، مل     خلسة                    كان كرمي يراقب احلدث 
                                              ه  هو فضوله لسماع خطاب جوليا السياسي األول؟ أم    ،           دفعه للبفاء

                لكنه اخلوف ففط؟!   ،                    خوفه عليها مما ال يدري
                  "أعزائيتي احلضيتور      :                       ً وبدأ بافتتاح املؤمتر قائاًل   ،       هنض حكمت

   ً ًا    رحيت  ا                                                   ً   امسحوا لنا أن نستغ  هذا املؤمتر والذي مت اإلعالن عنه سابفًا ط
              ولكي ال نطييت     ،                       ؤالت يف خمتلف وسائ  اإلعالم              جمموعة من التسا

          انضيتمام                       سادة نعلن باسم احليتزب                             عليكم هذه التساؤالت، نعم يا
                الناطق اإلعالميتي                   وقعيينها يف منصب                            السيدة جوليا ابنة السيد حامت 

                 حياكته كخدعيتة يف     ت                          ولكن هلدف أمسى من ااك الذي مت   ،     الرمسي
                    الدماء اجلديدة اليت                                         وسائ  اإلعالم، فما وجودها إال حالة من ضخ 

    فئة   -                                                      قستطيع التواص  مع احللفات امللفودة من اجملتمع أال وهم أنتم
                                                     الذين رقا حيتاجون حنكتنا املغللة بذكاء جوليا، فرحبيتوا    -       الشباب

             وما أن أهنيتى     .                                          معي جبوليا الناطق اإلعالمي الرمسي اجلديد للحزب"
       فاعيتة    ال    ّ                      فصّلق معه ك  املوجيتودين يف                   حكمت كلمته حىت صلق 

     ً                                                       قرحيبًا جبوليا ال  هنضت ببطء وقوازن حماولة السيتري عليتى قيتدمها    
                               املصابة بثبات حىت ال قظهر للعيان.

                  "أعزائي احلضور...       هادئ:                           وصلت املايكروفون وقالت بصوت 
                                                       أشكر قرحيبكم الصادق النضمامي كناطق رمسي للحزب، لذا امسحوا 
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           ب الصيتامد                                             يل أن أؤكد معىن وجود دماء جديدة قضخ يف قلب احلز
                      فال من وراء الفضيتبان             ً                          ُ منذ مخسني عامًا. حينما كانت الكلمة ال  ُق

                                                       متوت خلف الفضبان، وحتت سياط احلاكم قب  اجلالد، ورغم أن املفر 
                                                        األكرب للمحاكم يف العامل بأسره دوما يفع حتت مصطلح قصر العدل، 

  .                                          إال أن العدل وعلى مر السنني مل يثبت مصداقيته"
                                 ت املسطورة يف اخلطاب ال قزال جتيتول يف                  كانت باقي الكلما

             ألهنا اسم حتمله    ،                                       "فالعدل ما هو إال جمرد كلمة ال ميكن قطبيفها      عفلها 
                                                 وما أن اقترنت كلمة )أال قعدلوا( بالبشر حيتىت بيتات      ،           الذات اإلهلية

                                                            العدل البشري مرهونا حبدود العف  البشري املفيد قا يسمى قانون". 
             ً                       كانت قعلم جيدًا أن التحدث بلغة الدين                          لكنها عدلت عن قراءقه ألهنا 

                       مل يعد مناسبا مهما كان.
                                    بينما كان خطاهبا حيظى باهتمام اجلمييتع     ،               ً صمتت جوليا قلياًل

                                                       حىت غرقت الفاعة بالصمت املطبق والدهشة املرقسمة على وجيتوه  
             باهلدوء نلسه        مث أكملت    ،                                  احلاضرين سواء من اإلعالم أو احلزب نلسه

                                            ال إاا استطاع البشري أن يرقفي ملرحلة اإلنسانية        ال عدل إ   ،    "لذا   :     قائلة
                                                               البحتة وال  يستطيع من خالهلا قنحية كافة غرائزه ورغباقه وشيتهواقه  

          َ  من مخسني عامَا                         وهذا ما مل حيص  منذ أكثر   ،                   لتحفيق العدل اإلنساين
                    ً   ولن حيص  بعد مخسني عامًا".

                 جوليا ال  كانيتت      إىل           وحدق اجلميع          باهلمسات           ضجت الفاعة 
             عيتيين أشيترف          عليتى                 واستفرت نظراهتا                 دث بك  ثفة وهدوء    قتح

                                                              الكافوري بينما البلبلة خللها بني أعضاء احلزب مل جتعلها قتواىن عيتن  
                                                            إكمال باقي ما خطته يدها يف املكتب الك الييتوم حينميتا كلمهيتا    

                   ً                            أشرف الكافوري معلنًا أهنا قلعب دور الضحية وقالت:
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   ،             ياسيتي جدييتد                                      "وهلذا كان ال بد للحزب أن يبدأ قنظور س
                                                               يشم  الساحة السياسية احلالية بكافة حتدياهتا، فاملرحلة احلالية مرحلة 
                                                          ملصلية، قعك  منظومة فكرية خالية املعامل عميفة األثر، ومن هذا 
                                                     املنطلق مت ضمي كعنصر شبابيتي حياكي الذهن احلايل للمجتميتع،  
                                                      ولكن قبفى األحداث اجلارية هي املسيطر األول واألخري عليتى أي  

             كان حزبيا أو  أ                                       اب سياسي أو اخلطة االنتخابية ألي عضو سواء   خط
                                            ومن هذه املنصة نعلن ضمن جيتدولنا االنتخابيتيتي      ،   لذا   .     مستفال

                                                         مواففة احلزب الرمسية على االنضمام إىل فريق ملاوضات املفاوميتة  
                                                           إلجياد احللول املناسبة وال  قعم  على خدميتة الفضيتية الرئيسيتة    

        للوطن".
                                احلاضرين وحديثهم الذي بات أعليتى                     ضجت الفاعة بتمتمات 

                                                       من جمرد مهسات متبادلة، عندها خرج حكمت من الفاعة هبيتدوء ال  
                                                         خيلو من الغضب املكتوم جلرأة ابنة أخته على جتاوز كافة اخلطيتوط  

                      "وهبذا اإلعيتالن نلتيتتح      :                                     احلمراء للحزب، بينما أكملت جوليا قائلة
                   واملسموعة ونترك لكم                                           املؤمتر الصحلي لكافة الوسائ  اإلعالمية املرئية 

                         اجملال للبدء بطرح األسئلة".
     ً    متلحصيتًا                           جوليا وكافة أعضاء احليتزب     إىل              كان أشرف حيدق 

                                                فهم ما مت نسجه من أحداث شائكة يف الفاعيتة، أجيتربت          ً وحماواًل
                     "ما اليتذي قلعلينيته     .                                      حكمت على املغادرة اللورية بعد إعالن اخلرب

      متيتتم     . "       ً صه أبدًا                                      جوليا إن ضرب اجلحر لي  كفنصه... لي  كفن   يا
                                   وجه جوليا املبتسم أميتام الكيتامريات       إىل                   أشرف لنلسه وهو حيدق 

                                                             واملايكروفونات املتراصة أمامها، بينما جالت عيناه بشك  سريع فوق 
                                                          وجوه أعضاء احلزب لتترجم كافة التلاصي  غري املفروءة للحاضرين، 
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                                                           مث استفرت نظراقه فوق وجه كرمي املتوقر وخلجاقه املبعثرة بصيتمت 
   ،                                         جوليا حماولة قعرية ك  قلاصي  قلكريها املبعثر                  وقسمرت عيناه على

     ً                  مفتنعًا أهنا قلفد حلفيتة          ال يزال                                 لعله جيد إجابة أو ستار محاية لزوجة 
       حىت هذه        ال يزال                                         الوص  بينها وبني زوجها احملب كما قدعي لسبب 

ً          اللحظة جمهواًل بالنسبة                 ً                      ، ولكن بات أكيدًا أنيته غيتري موجيتود،        إليه          
                                               كرمي كانت كليلة بأن قعك  حجم امللاجأة ال  ارقسمت        فنظرات 

                              على وجه زوج مغيب ال حمب يف نظره!
                                                  عندها هنض أحد الصحليني وقوجه حنو امليتايكروفون اليتذي   
                                                        يتوسط مفاعد احلاضرين ليوقف اهن أشرف عن التحلييت  املنميتق   

        إعالنيتك     ،               "سيتيدة جولييتا     :                               ً والتلكري حني وجه سؤاله جلوليا قائاًل
                        قرار حزبيتي أم فردي؟ وإن     هو                  طاولة امللاوضات ه      إىل       النضمام  ا

        ً                                                   كان حزبيًا ه  قعتفدين أن هذا الفرار جاء يف اجلدول االنتخابيتيتي  
                    إن انتخيتب الشيتعب       عليه          ستستمرين                              من قبي  الدعاية، أم أنه قرار 

  .  ؟"     ً رئيسًا      والدك 
                                     بينما قسمر كرمي مكانه فوجيتوه أعضيتاء      ،               ً صمتت جوليا قلياًل
                                      متنح الصحلي اإلجابة، وكليلة بيتأن متيتنح                        احلزب كانت كليلة بأن

                                                        جوليا الك الشعور املنتشي الذي داعب مشاعرها بصمت وهي قفرأ 
  :    ً         جمددًا وجتيبيته                                             وجوه األعضاء من بعيد قب  أن قستدير حنو الصحلي 

       ً      ً                                             "إن حزبًا خمضرمًا كحزبنا ال يبحث عيتن الدعاييتة اإلعالمييتة، إن    
                بعناية من العضو                                           اجلدول االنتخابيتي هو جدول يتم دراسته وطرحه

  .                                        املنتخب قاب  للتطوير رقا ولكن لي  للتغيري"
                ً                                    ففال الصحلي مؤكدًا مجلته األخرية "إان هو قيترار حزبيتيتي   

  . "    ً  رئيسًا؟      والدك                 إن انتخب الشعب     عليه     ين      ستستمر
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          موجيتود يف                       العضو املرشح للرئاسة    "إن    :                 فأجابت جوليا هبدوء
                                  الفاعة وعلى ما أعتفد ميلك اإلجابة".

        ابنتيته                                          ً    بتثاق  وجر قدميه ببطء وهو ال يدري أحفيتاً       هنض حامت
                                                            جوليا هي من متارس هذا الدور، وما الذي عساه أن يفيتال إلنفيتاا   

        عينييته      إىل                                                املوقف؟ قوجه حنو املايكروفون بعد أن حيتدقت جولييتا   
                                                            الباردقني فعلمت عندها بأن من يفف على املنصة لي  واليتدها بيت    

                        فه مبتعدة لتعطيه اجمليتال                                   عضو احلزب املرشح، عندها قنحت عن طري
      للرد.

        وكانيتت     ،                          ً بينما دخ  حكمت الفاعة جمددًا   ،            ً صمت حامت قلياًل
ً                     رغم رؤيته حلامت يفف حماواًل الرد عليتى أسيتئلة     ً  ًا،                قعابريه أكثر هدوء                      

                        ليكم  قلاصي  املؤمتر الذي    ،                            بعض احلاضرين، فجل  مكانه بصمت
                 كغريه من احلاضرين!      إليه       ً          بات شيفًا بالنسبة 
                                    أجرب احلاضرين على الصمت والتوقف حىت عن      دوء         نظر حامت هب

        "سيدي يف    :                        ً اقترب من املايكروفون قائاًل       عندما                     التمتمة لسماع إجابته 
                                                        اجلدول االنتخابيتي نطرح قضايا، حناول إجياد احلليتول، ولكيتن ال   
         ً                                                  نفدم وعودًا ملرغة حىت ال يلفد حزبنا مصداقيته، فإن كنت قتعهيتد  

                                    ورية نفية خالية من األجندات السياسية                            بأن املفاومة هي جمرد مفاومة ث
                                              أكل  لك الوعد الكام  بذلك، ولكن حنن كحزب سياسي    ،      املمزقة

                                                      مستف  سنكون يف خدمة ك  ما يكل  األمن للميتواطن حيتىت وإن   
                                                       كانت طاولة ملاوضات ملفاومة قفف على ختوم حدودنا املشيتتركة  

  .                                           معها، فلي النهاية يف قلب هذه املفاومة مواطن!"
                 ً              ً           ي آخر، وقوجه مسرعًا كمن كان خائلًا من ففدان       هنض صحل

       بالرغم                                   "إان أنتم على طاولة امللاوضات ولكن    :                 السؤال بني احلاضرين
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                                            املفاومة من هتمة التالعب على ملهيتوم املفاوميتة                 من الك ال قربئ
  .                                                         والثورة خلدمة سياسات خارجية حتاول قشتيت االنتباه ملا هو أهم؟"

                                 ميكننا قوجيه أصابع االهتام للمفاومة   ال            "بالطبع ال،    :   حامت       أجابه
                  ما مل يثبت العك ".
  .                       "وما الذي سيثبت العك ؟"   :           ففال الصحلي
   ،          ً   مث صمت قليتيالً    . "                    ال أعتفد أن سؤالك مهين "   :         فأجاب حامت

                      "ولكن سيتأجيبه؛ ألنيته      :          ً وأكم  قائاًل   ،       احلاضرين    إىل          وحدق هبدوء 
                                                       سؤال شعبيتي قد يطرق اهن من يشاهد مؤمترنا على الشاشيتة يف 

                      سيدي، وحدها الفيتادرة                                      اخلارج، الذي سيثبت العك ، املفاومة يا
                                                         على أن قكون الطرف احلفيفي الوحيد يف اللعبة بال رقيتوش وبيتال   

               وإاا اسيتتطاعت     ،                                         قلاصي  منمفة، وحدها الفادرة على مح  احلفيفة
                                يفف العامل بأسره معها ولي  أنا".    أن           محلها أقعهد 

ً                هنض أشرف حماواًل قرك بصمته يف امل         "ولكيتن     :             ً ؤمتر اهلزيل قائاًل           
                                                   قدمت املفاومة منذ أعوام طويلة حفيفتها اخلالييتة ميتن      ،       سيد حامت   يا

                               قصنف كمفاومة إرهابية، فسؤايل ه          ال قزال   ،                الرقوش، ورغم الك
ّ                قعتفد أن املفاومة جمرد لفب لتنظيم إرهابيتي يّدعي مح  الفضية؟!"                                          .  

        تم ميتن                         "أنت اإلعالم، وأعتفد أنيت    :                    فابتسم حامت ألشرف وقال
                                                        حتملون اإلجابة فمن خاللكم نرى املفاومة وميتن خاللكيتم نفيترأ    

         الفضية".
                                                    ابتسم أشرف جلواب حامت الدبلوماسي وقال: "ولكن النيتاطق  

                           من منطلق حتفيق العداليتة، مت       إنه                              الرمسي للحزب السيدة جوليا قالت 
                                                           ضخ الدماء اجلديدة يف احلزب املتمثلة بعنصر الشباب، فهيت  باقيتت   

                                              ذا الفدر الضيق من االستيعاب حىت يرى احلزب بأنيته               العدالة على ه
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                                                     العدالة بالشباب أم ألنه كان يعلم بأن الشباب هيتم ميتن         متثي     ميكن 
  .                                      سيحملون قرارات ملاجئة كفرار امللاوضات؟"

       "ب  ألن    :                وأجابت بصوت ثابت   ،                        ً فأزاحت جوليا والدها قلياًل
  ،                                                         الشباب يرون املستفب  بعيون املفاومني مهميتا كيتان قصيتنيلهم   

                      راقبت جوليا أشرف عيتن     .                                 فاملفاومة أنواع، فجسد املريض يفاوم"
                                                      كثب الذي بدأت صلحة وجهه قتبعثر غري مدرك طبيعة الشيتعور  

              "املفاومة ليست    :                                        الذي راوده بعد أن مسع مجلتها األخرية مث أكملت
                                                    جمرد حراسة للحدود ضد العدو، وليست جمرد نفاش على ورق يف 

                                 للحزب أن يرى الواقع الراهن بعيون          كان ال بد    ،   لذا   .         مؤمتر صحلي
                                                    حتم  الرأي العام ولي  الرأي السياسي ففط، لذا كيتان ال     ،     جديدة
  .      بد..."

                                                        وما أن بدأت جوليا بالكالم حىت انفطع التيار الكهربائي عيتن  
                                                             كافة املايكروفونات واألجهزة الصوقية يف الفاعيتة، ولكيتن جولييتا    

                 لفاعة ال  بيتدأت                                         استمرت قتكلم دون أن قدرك اخلل  احلاص  يف ا
                                                           قض، باألصوات العالية حماولة جع  جوليا قعيد ما كانيتت قفوليته   
                                                      ألشرف الكافوري كرد على رأيها الشخصي واحلزبيتي يف املفاومة، 
                                                            وما أن بدأ املكان باالحتدام واملناقشات قعلو حبدة، حيتىت اقتربيتت   

               فضربت إصيتبعها     ،                                         جوليا من املايكروفون أكثر حتاول إكمال كالمها
              فتوقليتت عيتن      ،                      عندها علمت بأنه ال يعم    ،             فوق املايكرفون    طلة 

   ".                            ً "أعيدوا الكهرباء للفاعة فورًا   :                      الكالم وقالت بصوت مرقلع
               وميتا أن بيتدأ      ،                                     أخذت جوليا قشري للحضور باهلدوء واالنتظار

ً      املكان يصبح مشحونًا أكثر حىت أسرع كرمي باجتاه املنصيتة حميتاواًل                                      ً                
                          بعيد، ويف حلظة وصوله للمنصة                                   البفاء يف اخللف بالفرب من جوليا من
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ً    عندها قوجه حكمت مبعدًا جوليا قليتياًل     ،                       كانت الكهرباء قنري املكان            ً                    
                                                           عن املايكروفون، وقال بعد قأكده من أن الكهرباء عيتادت جلمييتع   

       ولكيتن     ،                                "نعتذر عن هذا اخلل  اللين الذي حص    :              األجهزة الصوقية
      ً      ليته فيتورًا                                               لألسف يبدو أن سبب هذا اخلل  هو اإلعالن الذي مت نف

                                                     للحزب حيث بدأت احلرب على أطراف احلدود مع املفاومة، ورغم 
                           إال أن وجودها ضيتمن احليتدود      ،                           عدم اخنراط دولتنا يف هذه احلرب

                                                      املشتركة بني الدولتني جيعلنا يف خضم احلدث، وألننا حيتىت هيتذه   
                           ال منتلك احلق يف اختاا الفرارات  ف   ،                           اللحظة جمرد حزب مرشح للرئاسة

    ً                     قائمًا قا يتناسق مع الظرف       يبفى               فرار امللاوضات ف   ،    صلية            الرئاسية املل
                                                    وعليه نعلن قأييدنا لفرار الدولة يف مواجهة ك  ما قيتد     ،            العام للدولة

  . "        مواطنيها                يفو  أمنها وأمن 
     ً                   "ونظرًا للظروف الطارئيتة     :                        ن أكم  مجلته األخرية حىت قال إ   ما 

                ئلة مع احترامنا                                               امسحوا لنا اآلن إهناء املؤمتر الصحلي بال مزيد من األس
                   أهنى حكميتت كلمتيته      . "                 نشكر مجيع من حضروا               لكافة احلاضرين، 

             كان أشرف حيدق    .                         ً          مث بدأ احلضور باملغادرة واحدًا قلو اآلخر   ،       السريعة
   ،                                                   جوليا ال  كانت ال قصدق قواقر األحداث السريع من حوهليتا     إىل

                                                         فنظرة الذهول كانت كليلة بسطر أكثر من ألف خرب يف شريط قناقه 
                                 ً                     باري وعلى مدار شهر، فهو بات متأكدًا أهنيتا هيتي واحليتزب       اإلخ

                 هنة جتمع الطيترفني   ا                     وما كرمي إال حلفة وص  و   ،                حكايتان منلصلتان
         إال وكانت    ،                                                 بطريفة ينفصها عنصر الربط، وما أن غادر أشرف الفاعة
        اجلمييتع      إىل                                               عينا جوليا قد قرمجت الكثري، بينما وقلت األخرية حتدق 

                                      سكت طاهلا حكمت أمام اجلميع ميتن ياقتيته                       قن فيهم والدها، مث أم
  .                                                    وقالت "كنت قعلم أن احلرب ستعلن حلظة خطابيتي ألي  كذلك؟"
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                                                   ففال حكمت وهو ينزل يدها ببطء: "يبدو حىت اآلن ال متتلكني 
                                    األسلوب املناسب الذي ختاطبني فيه خالك".

              "أجيتبين عليتى      :                                       فاقتربت جوليا منه وقالت بعينني مشيتتعلتني 
       سؤايل".

                                           ت بربود: "وه  كنا نعلم فحوى خطابك؟" مث اقترب        قال حكم
                              "قلت ليتك إييتاك أن قتجيتاوزي       :                        منها أكثر وقال بصوت عاصف

                                                      اخلطوط احلمراء يف هذا احلزب، وال قعتفدي أن انضمامك كان كما 
             جوليا، أنيتت              ً      ً                               قعتفدين حكمًا قسريًا على احلزب، إهنا قواعد اللعبة يا

  .               نينها أقلهمني؟!"                        وعليك أن متارسيها ضمن قوا       إليها       انضممت 
                                      "كنت قعلم أن احلرب ستعلن حلظة خطابيتيتي،     :           ففالت جوليا

                                                       وما قلك البلبلة ال  حدثت إال من صنعك إلعالن احلدث بطريفة ال 
                        ختلق التناقض بني اخلطابني".

                    "وإن يكن املهم أنه مت    :                               ففال حكمت وهو يلملم أغراضه بعبث
                   ابنة أخ  العزيزة".   يا                                        إعالن اخلرب بطريفة قتالءم مع خطابك التارخيي

           "أن قعليتن     :                                       صرخت جوليا يف وجهه وهي قديره حنوها بعصبية
                                                           مواففة احلزب على احلرب ضد املفاومة وأنا أعلن مواففتنا لالنضمام 
                                                      للملاوضات، ه  قعتفد أنك حلظت ماء وجه احلزب هبذا اإلعيتالن  

                            وبدأت أنلاسها هتدأ حني قاليتت     ،          صمتت جوليا   .             املفتضب للحرب"
               "رقيتا أعلنيتت      :            حكمت مكمليتة     إىل              هديري وهي حتدق      بصوت 
      خايل".                      على طاولة امللاوضات يا        ال نزال       ولكننا    ،    احلرب

                                                       "عليك أن قعلمي إن كنت هنا، فهذا ألننا نريدك هنيتا ليتي    
       أكثر".

                               "ب  ألنين أنا أريد أن أكون هنا".
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                                                      اقترب حامت من جوليا بعد أن قاطعهما عارف حينميتا احتيتد   
        ً   ملفر فورًا".    إىل ا             علينا التوجه        "كلى،   :          املوقف وقال

   ،                                     والدها الذي حاول أن يضع يده على كتلها               نظرت جوليا إىل
                   أبيتي! إاا كان رئي                       "كنت قعلم بك  هذا يا   :                   فأنزلتها بفوة وقالت

                                                              الدولة املنتخب للدورة الفادمة ال يزال يبحث عن العدل فأنا عرفيتت  
             تدارت لتسيتري      ِ                 ً         ً             اآلن ِلم  بفي احلزب صامدًا مخسني عاميتًا؟!" مث اسيت  

            وقال بصيتوت     ،                                         إال أن يد حامت أمسكتها لتديرها ثانية باجتاهه   ،      مبتعدة
                             ً                   "وكنت قعلمني أنك قفدمني مخسني عامًا سياسية من عميتري     :    بارد

      ً                                 قربانًا للمفاومة بإعالنك غري املدروس ااك".
ً          ابتعدت عن والدها الذي حاول أن يفترب منها حماواًل هتدئتها،                                              

                                   عة باجتاه درجات املنصة ما جعلها قسفط                      فسارت ططوات قوية وسري
   ،                                                      ً   من فوق الدرجات لتجد اراعي كرمي قلتفطاهنا قب  أن قفع أرضيتاً 

                                                       وركض والدها حنوها إال أن يدي كرمي كانت أسيترع بالتفاطهيتا   
           ً    مث سفطت مغشيتيًا     ،                             وبدأت الصورة ختتلي أمامها ببطء       إليه،      فحدقت 

                   لى ابنته الوحييتدة                                             عليها بني يدي كرمي وحامت الذي كاد الفلق ميزقه ع
                                                         حينما رآها على هذه احلال وما أن اقترب عارف منهما حىت قيتال  

  :    هادئ         كرمي بصوت 
                       وسأحضر الطبيب لالطمئنان    ،   عمي                        "سأمحلها إىل املنزل اآلن يا

                                                         عليها فال قفلق، وما أن قصحو حىت أجعليتها قكلميتك لتطميتئن،    
                                     اللحاق باحلزب من أج  االجتماع الطارئ".   ن       قستطيعا

      قغلله        ً دفينًا                 ً لريى يف عينيه حبًا   ،              كرمي للمرة األوىل    إىل         حدق حامت
                                      كرمي بالذهاب من اخللف بعد أن كلم السائق    إىل                  لوعة، عندها أشار 

ً                                       سريعًا، حماواًل إبعادمها عن فضول الصيتحليني وقسيتاؤالهتم          ليحضر       ً    
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                         لسيارة مع كرمي قوجه وعارف  ا                         اطمئن حامت على دخول ابنته         وعندما
                                         ة قرار احلرب على املفاومة بينما بفيت مجليتة                   حنو مفر احلزب ملصادق

                                       "إاا كان رئي  الدولة املنتخيتب لليتدورة                          ابنته األخرية قرن يف أانه 
                                           ِ                 الفادمة ال يزال يبحث عن العدل فأنا عرفت اآلن ِلم  بفيتي احليتزب   

  .    ً         ً   صامدًا مخسني عامًا!"
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 الفصل الواحد والثالثون

 بين الحقيقة والسراب

                            متأملة بعد أن قيتام الطبييتب                              كانت جوليا نائمة يف سريرها
                                                          قعاينتها وأخرب كرمي أن قدمها حباجة إىل عناييتة وقليتة حركيتة    

      هبيتا                       ِ   يبدو أن جوليا مل قعيتنتِ  و           ً                حىت قشلى متامًا فاإلصابة شديدة 
    ً  جيدًا.

                                                      الحظ كرمي الذي كان جيل  يراقبها من بعيد وهي غافية بأنيته  
       ر صالبة                                                 وللمرة األوىل يلمح جوليا قالمح جديدة، مالمح باقت أكث

                                                         وبرودة وحدة، يعتليها غضب ال يلارق حاجبيها املعفودين حىت وهي 
  .     نائمة

                             وكان صوت ماجدة عليتى الطيترف      ،                 رن هاقف كرمي اخللوي
                     كرمي؟ أخربين حيتامت قيتا                 "كيف جوليا يا            قسأل بلهلة:     وهي    ،     الثاين

      حدث".
                خال  جوليا طري".            "ال قفلفي يا      هبدوء:     كرمي    ا     فأجاهب

                          ّ     "املشكلة أنين يف املطيتار، عليتيّ     :    رقبك                 قالت ماجدة بصوت م
                           وال بد من حضوره، لذا كلميتين     ،                              السلر فاجلمعية لديها اجتماع هام

                             ولكن حىت هذه اللحظة مل أستطع".   ،                حامت إللغاء الرحلة
       وسأبفى    ،         فجوليا طري   ،                   "ال داعي إللغاء السلر   :              ً قال كرمي مطمئنًا

           فال قفلفي".           إىل جوارها
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                      أأنت متأكد أنين أستطيع    ،   كرمي       "عزيزي   :                 هدأت ماجدة وقالت
  .       السلر؟"

                                                   ابتسم كرمي حىت شعرت ماجدة أن صوت ابتسامته قد وصيتلها  
                وليست حباجيتة إال                                     "لفد أخربين الطبيب أن إصابتها بسيطة،    :    وقال

   ".           لبعض الراحة
             ً                يبدو أننيتا مجيعيتًا حباجيتة إىل     "   :                     ففالت ماجدة بصوت شارد

   ".      الراحة
           "أنت حمفة".   :        ففال كرمي

                                "يف خضم ما حيدث رقا كنت أنا أقيت      :     وقالت             قنهدت ماجدة
        عزيزي".            املتضررين يا

                     املنتلعون يف النهاييتة     هم                "ال أحد يعلم من    :                ابتسم كرمي بسخرية
                               خال  ولكنين بالتأكيد لست منهم".   يا

   ،            "ورغم ك  الك  :                     ِ              قالت ماجدة بصوت العاِلم بلحوى األمور
       مهميتا     ،  نة                  عزيزي لذا أنا مطمئ                            أرى حب جوليا يف ك  خطواقك يا

                                        كانت الظروف فال بد للزمن أن يفول كلمته".
              ً                 "ه  أصبحت يائسيتًا حيتىت أنتظيتر       :                    قال كرمي بنربة متسائلة

  .       الزمن؟"
  .                                            ففالت ماجدة بنربة متلعثمة "ال.. ال أقصد ولكن.."

  .                                 "أمتىن أن قبفى األمور يف نصاهبا آنذاك"   :                 ً قاطعها كرمي مبتسمًا
  .           "مااا قعين؟"   :                     ففالت ماجدة بنربة قلفة

                                      "أعين أن النداء األخري لطائرقك أمسعه ميتن     :              ً ابتسم كرمي قائاًل
                                                          خالل هاقلي، عليك املغادرة وإال فاقك االجتماع، ال قفلفي جولييتا  

                                طري وإن استيفظت سأجعلها قطمئنك".
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   ،     ً "حسنًا   :                                             ففالت ماجدة وهي هتم باملغادرة متوجهة حنو الطائرة
ً        صمتت قلياًل مث قالت   .       ً     كرمي شكرًا لك"   يا          ً      بنلسيتك أيضيتًا       ِ عنِت  "ا   :        
        عزيزي".   يا

                       ً           "أكيد، ال قفلفي وأنت أيضيتًا اعيتتين      :                   ففال كرمي بنربة مؤكدة
                    بنلسك، رحلة موففة".

                  املتوجهة حنيتو مميتر                                       أقللت ماجدة اخلط مث أسرعت حنو البوابة
          شاعرة بأن                  قطرق أانيها بفوة         ال قزال                         الطائرة وكلمات كرمي األخرية 

                          معركة احلب اخلاسرة هذه من                                املل  قد عال قلب كرمي زوج ابنتها يف
                                                    وأن غضب ابنتها املمزق واملتناثر حول اجلميع اسيتتطاع أن     ،       البداية

                                                        يطلق الرصاصة األخرية على قلبه املشتع . جلست ماجدة يف مفعدها 
               عن إجابة ستبفى                                                 ً وعفلها الشارد حيلق بني الغيوم احمليطة بالطائرة حبثًا

               بني كرمي وجوليا!            ً عالفة دومًا
   

                                             حامت جيل  بني أعضاء احلزب بذهن شارد غيتري قيتادر        كان
                         لفد أسفطت ابنتيته ورقيتة                                    على أن ينسى رنني مجلة ابنته األخرية، 

                                                             التوت األخرية جبملتها قلك لتعريه أمام ااكرقه الثورييتة املاضيتية   
                                               ً      ً         حينما كانوا يلفبونه بكاسترو اجلامعة، ففد كان شابًا ثائرًا يسيتعى  

                                مة لغة حمكية وليست أجندة سياسية،                          حنو احلرية حينما كانت املفاو
   ،                                                       ورغم علمه التام أن املفاومة هي احلفيفة الصحيحة يف ك  زميتن 

                                                         إال أن عمله الطوي  يف احلزب جعله يتفن فن السياسيتة، فينميتق   
                 ً                             ويرسم امللاهيم قارًة أخرى، وقبفى احلفيفة بني طيات    ،          ً الكالم قارًة

           الكبيتار!                                              جدران املفرات قرقسم للشعوب كما يرغب الالعبيتون  
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                         "ما رأيك أنيتت يف كالمنيتا      :                       قاطعه صوت حكمت وهو يفول
  .     حامت؟"   يا

     ً            ً               "علوًا، مل أمسع جيدًا ما كنت قفول".   :              ً قال حامت معتذرًا
                             "يا رئي  الدوليتة الفيتادم يف      :                       ففال حكمت وهو يفترب منه

                                                    ً        الوقت احلايل حنن حنيا فترة ملصلية لذا عليك أن قكون متيفظًا لكيت   
             ظرف أو حدث".
                                            بصوت قشوبه العصبية وهو يشري بيده حنو حكميتت          ففال حامت

                                                     نت عليك أن قراقب نلسك قب  أن أضطر ملراقبتك فأنت قتحدث  أ  "و
  .                      مع رئي  الدولة املنتظر"

                                          حكمت برد فع  حامت االنلعايل الذي بدوره جعيت         فوجئ
                              ه لتعلو حدة التيتوقر يف نليتوس    ئ                      الصمت يدب يف احلزب وأعضا

                        وههم، رقا استطاع احليتزب                              اجلميع وال  كانت واضحة على وج
                       ولكنهم ما زالوا متورطني    ،                              التهرب من إعالن جوليا للملاوضات

                                                       فيه رغم دبلوماسية حامت ال  أوضحت أنه أحق األعضاء بالترشح 
         للرئاسة.

ً                    اقترب عارف من حكمت وحامت حماواًل ختليف وطأة احليتوار                              
      ينيتا             "حامت اآلن عل   :        جانب حامت   إىل                      وقال وهو يزيح الكرسي    ،      بينهما

                                          فاألحداث قوالت بشك  سريع، لذا سنسعى جاهدين    ،            ً التركيز جيدًا
         صمت عارف    .                                  قبة الرئاسة لي  من أج  احلزب ففط.."   إىل        للوصول 

ُ  َّ     "ب  من أج  قضيتحيات ُخطَّيت     :         ً ومتتم قائاًل   ،              مث اقترب من حامت   ت                   
              بأرواح حنبها".
                                    عارف الذي ارقسم على وجهه معىن ك  حرف     إىل        نظر حامت 

                                             يعلم مثله متاما أن يف هيتذا السيتباق السياسيتي        فهو    ،        مه  به له
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    حصد         ُ                ُ السباق امُلر اهن عليه ومل ُق   ا                         الالهث، كان ولدامها مها حصان
             النتيجة بعد.

   

                                                      كان كرمي حياول أن يفترب من جوليا ليمسح جبينيتها املبليت    
          ً                               إال أن حاجزًا دفعه لالبتعاد، فنظرات جولييتا     ،                 بالعرق من شدة األمل
             قغلله، وجلاء         ال قزال                           قرمفه هبا طيلة األيام املاضية                  الباردة ال  كانت 

   ،                                                        األيام وقناثرات أحداثها جعلت نلسه مرهفة، ولكنه رغم ك  الك
          ً                                            كان متأكدًا أنه لن يفوى على رؤيتها متأملة دون أن يفترب!

       بيتبطء      ان             جوليا قتحركيت       عينا     بدأت    ،                    اقترب مرة أخرى عندها
                  بالكام  حىت رأقيته       يها   عين       ن فتحت  إ    وما    ،              بصورة غري واضحة       لترياه 

            "هيت  أنيتت      :                           بنظرات خاوية، وقال بصوت قلق       إليها           أمامها حيدق 
  .    طري؟"

   ،                                                   ً حاولت أن قستوي يف فراشها متأملة ليفترب منها كرمي سريعًا
ً                                   وحيملها بني اراعيه حماواًل مساعدهتا على اجللوس وقيتال: "لفيتد                        
                                                    طلب مين الطبيب أال قتحركي إال للضرورة فحال ساقك سيتيئة  

       وليا". ج   يا
  .    ..."     ً "حسنًا

                           "ه  قرغبني بشرب بعض املاء؟".
   ،           وصب هلا كأسا   ،                                       فأومأت رأسها بنعم، قناول كرمي إبريق املاء

                                               وقال وهو يرجع اإلبريق مكانه: "لفد أخربين الطبييتب     ،            مث ناوهلا إياه
   ،                       علييتك أال جتهيتدي نلسيتك      ،   لذا   .                          أنك حباجة للراحة لبضعة أيام

    ك".                             وقالزمي اللراش حىت ال قتطور حالت
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        سأبفى يف    ،     ً "حسنًا   :                                 قالت جوليا بصوت شارد ال خيلو من األمل
                                                         اللراش، وإاا كنت قرغب باملغادرة قستطيع طلب ممرضيتة لتعيتتين   

    ي". يت ب
                              "كميتا قشيتائني، إن أردت اليتك       :                 قال كرمي بصوت هادئ

                أحضرت لك ممرضة".
                                     كرمي باحثة عن قعابري اعتادت أن قراهيتا      إىل            فحدقت جوليا 
                                        ت ضعلها ولكنها مل جتدها؟! مل قكيتن قعليتم      ً             دومًا يف عينيه حلظا

                           ً               قبحث؟ ولكنها كانت قعلم جيدًا أهنيتا حباجيتة                قبحث؟ وعم      م  ِ ِل
                     كانت قراهيتا يف كيترمي        م                        ِ صدق حتويها ومل قكن قعلم ِل        إىل حلظة

                                                         كلما ضاعت منها يف قلاصي  الدنيا رغم أنيته الكذبيتة األوىل يف   
       حياهتا!

                قرقاح وليطلب هلا                                       هنض كرمي ليخرج من الغرفة حىت يترك جوليا
                                                      ممرضة كما طلبت وما أن اقترب من الباب حىت مسع صوت جولييتا  

  .      كرمي؟!"                               يفول بنربة مشروخة "ما احلفيفة يا
ً      وقف كرمي طوياًل وهو                                    دير ظهره ففد كان يتأمل لضياع جوليا  ي           

                                                      ً  بني غيابات الفصص احملاكة وأالعيب احلزب الطويلة فهو يعلم جيدًا 
          ً                 مل يلكر يومًا أن خيطيتو خطيتى      ،   لذا   .  به                      أن للحزب قواعده اخلاصة 

                                                          والده أو حىت يتبعها، وقب  أن يستمر يف قلكريه كان صوت جولييتا  
                  ً                                      ً    يتسل  إىل أانيه جمددًا وهو ميتزج بالدموع ال  كان أنينها واضيتحًا  

       يصنعون      م    ِ ؟ ِل            الوقرية نلسها                        اللعبة منذ األزل وهي على      م   ِ "ِل   :       بكلماهتا
                                 ختطلنا أطراف األفعوانة لتعلو بنا                             األكاايب حفيفة وحنن نصدقها؟ ومل
       آخيتر؟     ً ًا                   ننسى أن للحفيفة وجه ف   ،                               وهتبط فتحملنا نشوة املتعة اللحظية

  .     أخربين"   ؟   كرمي   يا     م  ِ ِل
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   إىل                     ولكنه أجاهبا وهو حيدق    ،                          مل يستطع كرمي أن يستدير حنوها
                              وأنت حفيفة فال قعريف للحفيفيتة      أنا          "إاا كنت    :                 املمر الطوي  أمامه

   ،             ً     "ال قلكيتري كيتثرياً     :           ً مث أكم  قائاًل   ،       ً رمي قلياًل     صمت ك         جوليا".   يا
                     عليك أن قرقاحي اآلن".
                                   "يبدو أنك قعتفد أنين أحبيتث عيتن دور      :              قالت بصوت منهك
  .                    الضحية كما قال أشرف"

           "كلى... ه     :                                        عندها قال كرمي بنربة غاضبة وهو يستدير حنوها
   :              مث أكميت  حبنيتق     .                      نك متارسني دور الضحية؟!" إ            قال لك أشرف 

                                                أنك قثريين شلف ، إاا كان أشرف الكيتافوري اكتشيتف            "أقعلمني
                        ً       أفال قعتفدين أنه بات باليًا أمام    ،                             دورك اهلزي  من بضع نظرات خمتلسة
  .                        من حييا معك حتت سفف واحد؟"

                                                اقترب كرمي من جوليا وصوقه يعصف بربود يف وجههيتا ويف  
                                  "إاا كنت متزقني نلسيتك بيتني احلاضيتر       :                      عينيه نظرة مل قرها يوما

            وقلي أميتام     ،                         فكلي عن إلفاء اللوم عليها   ،              حبجة ليلة اليخت       واملاضي 
                                                          جوليا لتعلمي حفيفتك عارية بال قلاصي ، فأنت من قريدين الك ال 

                                    مث اقترب منها أكثر وهي قزحف يف فراشها    .        جوليا؟!"              ليلة اليخت يا
                           كتلها كاشلا آثار ضربة بسبب     عن                           مبتعدة، فسفط قميصها احلريري 

      ابتعد      م    ِ "وِل   :                       ففال كرمي وهو يفترب أكثر   .  ."        "ابتعد..   :            حادث السيارة
                              إاا كنت ك  يوم أدفع مثن ليلة".

       "كيترمي     :                                           قالت جوليا وهي قرقعد ونربة اخلوف قعتلي صيتوهتا 
                إياك أن قفترب".   ،     ابتعد

         "ابتعيتد     :                  وهي قفيتول متأمليتة        إليه                      كانت جوليا حتدق مذعورة 
  ح     وأزا   ،                                       امتدت يد كرمي حنو شعرها املنسيتدل واملشيتعث     .    كرمي"   يا
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                              مث مرر أصابعه هبدوء فوق كتلهيتا                     وهي ال قزال قرقعد،            ً شعرها قلياًل
   ،         بصمت أجوف      إليه      فحدقت    .                   "أقشعرين باألمل هنا؟"   :          املصاب وقال
   :                                        وأخذت قضربه بيديها فوق كتله العريض صارخة   ،          مث هنضت بفوة

   :                              ً   أمسك يديها مث احتضنها بفوة قيتائالً    .             قلت لك ابتعد"   ،         "ابتعد عين
             كانت جولييتا     .                                 نما أقرر أنا االبتعاد، واآلن اهدأي"          بتعد إال حي أ    "لن 

                                                      أن يديه الفويتني كانتا كليلتني أن قثبتا يديها وك  جسدها     إال      قضربه 
                                          ً                املنهك بني أحضان كتله الفوي ليمسك برأسها رغمًا عنها ويدفنه يف 

                                "أحبك... نعم أحبك فلتهدأي اآلن".      ً  هامسًا:     صدره 
                        ىت شعر باحلرارة العالييتة             من جبينها ح    ان       ه قفترب ا            وما كادت شلت

                         وقال وهو ميسكها بني اراعيه        إليها                         ال  كانت جتتاح جسدها فحدق 
                                "ال ختايف فأنا ما عدت أجيد الفيتنص     :        ً                بفوة خوفًا من قسل  اللحظة

ً             ً قنهد قلياًل مث أكم  قائاًل   .      جوليا"   يا        يبيتدو     ،                    ً "عليك أن قرقاحي قلياًل   :        
                  أنك مصابة باحلمى".

          فبيتالرغم       بأمل،       إليه    ان     ن حتدق ا       الذابلت   ها  ا                     رفعت جوليا رأسها وعين
                              كان هناك حفيفة واحدة جتمعهميتا     ،                       السراب الذي يلص  بينهما    من

         ولكنيتها     ،                   ومل قدرك ما مسيتماها    ،                         يف هذه اللحظة مل قعرف ما هي
          وما أكملت    .               "نعم إهنا حفيفة"   :                                حفيفة بك  قأكيد عندها متتمت قائلة

    ً  حائرًا        املترنح     كرمي                           ً                جوليا مجلتها حىت سفطت مغشيًا عليها بني اراعي
                   بني احلفيفة والسراب!
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 الفصل الثاني والثالثون

 غفوة الذئاب

                                                   استيفظت جوليا ببطء وهي قشعر بآالم يف خمتلف أحناء جسدها 
             على الكرسيتي      ً يًا                                       املرهق، وما أن استدارت حىت وجدت كرمي مستلف

ً                                  خللف قلياًل فعلى ما يبدو أنه أمضى ليلته بيتني     إىل ا               بإهناك ورأسه حمين           
                                                              السهر والنوم املتفطع ال  كانت آثاره واضحة على عينيه الغيتائرقني  

                                                حتلفت حوهلما هاالت سوداء، جعلت جوليا قدرك بأهنيتا مل          واللتني
                                    متض ليلة أو اثنتان وهي على هذه احلال.

                                                    هنضت من سريرها حبركة بطيئة، واقتربت منه هبدوء لتحيتاول  
    فوق     ً يًا        ان متهاو                                  ولكنها وقلت للحظات فجسده الرياضي ك   ،      إيفاظه

                                                       الكرسي بإهناك واضح، وباقت متأكدة أن كرمي مل حيضر ممرضة بيت   
                                                         آثر أن يرعاها بنلسه، حاولت أن قفترب لتمسح شيتعره املشيتعث   

                                                    بلمسة خليلة من يدها إال أن يدها املرقعشة قسمرت مكاهنا.
   إال    ،                  اقتربت من كرمي أكثر   .                         حىت هذه اللحظة ال أستطيع؟!"     م   ِ "ِل

ً               طوة حينما حترك كرمي يف كرسيه قلياًل ما جعله يشعر             أهنا قراجعت خ                              
                                                      بأمل يف جسده نتيجة نومه غري املريح على الكرسي اخلشبيتي جبانب 

ّ             ً         عّدل جلسته سريعًا وحيتدق     ،         قفف أمامه        ليجدها                 جوليا فلتح عينيه   
ً                                                   قائاًل بصوت متثاق : "ما بك ه  أنت طري؟ مااا قلعلني هنيتا؟         إليها    

                   قك ما زالت متعبة".                         عليك أن قبفي يف اللراش فسا



250 

              إال أن شيتعورا     ،                نظرات غري واضيتحة       إليه                كانت جوليا قنظر 
                                                          غريبا من الدفء سرى داخلها حني مسعته يتكلم عن ساقها رغم قعبه 

ً               الواضح نتيجة للسهر الطوي ، مشت قلياًل لتزيح املفعيتد         وجتليت      ،                                  
             ً                                     فنهض كرمي مسرعًا وقوجه حنو املفعد ليزحيه هلا لتجل  مث مد    ،      قبالته
ً                        عه لتتكئ عليه حماواًل مساعدهتا يف اجللوس، حدقت    ارا    ،    ً   قليتيالً       إليه                 

     ففال    ،                                فالحظ كرمي ارقعاشة خليلة يف كف يدها   ،             مدت يدها ببطء
                          "ه  قستطيعني اجللوس وحيتدك؟     :                              ً هلا هبدوء بعد أن ابتعد عنها قلياًل

               "أعتفيتد اليتك      :               هزت رأسها وقالت   .                     حاويل فلرقا ساقك حتسنت"
                قوجه كيترمي حنيتو      .                أشعر بأمل شديد"                      فحينما هنضت عن السرير مل

                                                 مث عاد حنو مفعده بعد أن غس  وجهه وبل  أطراف شيتعره     ،     احلمام
    ً  "حسنًا    :   ً                                                 ممررًا أصابعه من خالله ليحاول قسويته وقال وهو جيل  ثانية

                    وما أن أكم  مجلته حىت    .                                 الك جيد أعتفد أن ساقك باقت قتحسن"
           فشعرت ببعض    ،  ام                                       كانت جوليا حتاول اجللوس ممددة ساقها حنو األم

                                            "لفد أخربين الطبيب أن الراحة كانت مليدة حلالتك    :            األمل ففال كرمي
                           مما جعلها قتعاىف بشك  أسرع".
       "نعم".   :                     هزت جوليا رأسها بشرود

                                                    لفد كانت هذه هي املرة األوىل منذ زواجها بكرمي جتل  معيته  
                                                             جلسة ودية خالية من املشاحنة أو التوقر وللمرة األوىل جيلسان ففيتط  
                                                              لتبادل احلديث أمام نافذة التراس الكبرية أمامهما وال  كانت الشم  
                                                                فيها قعلن بوادر الربيع الذي بدأ يزهر يف األحناء لتعود أر  احلديفيتة  

                                                       اخلارجية قكتسي طضرقه املزهرة وألوانه املتناثرة هنا وهناك.
                                             "أقرغبني بتناول اإلفطار فأنت مل قأكلي منذ مدة".

  .          هذه احلال؟"                 "منذ مىت وأنا على 
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                 ً   "منذ أسبوع قفريبًا".   :                              فأجاهبا كرمي وهو يلتح باب التراس
       وططوات    ،                            وقوجهت حنو التراس حيث كان يفف   ،        هنضت ببطء

                                           ً               شبه متعثرة خرجت إىل التراس فاستدار كرمي مستعدًا ليسيتاعدها يف  
                                                         حال سفوطها إال أهنا استطاعت أن قص  إىل املفعد املوجيتود عليتى   

  .                "أمل حتضر املمرضة؟"   :                     التراس وقالت وهي جتل
                                                    فأجاهبا كرمي بعد أن استدار والشم  بدأت قلفي بأشيتعتها  

                                    "ال، ألن املمرضة ال  أعرفهيتا كانيتت يف      :                  بعد أيام باردة مضت
                        مل أرغب بأن أجرب واحيتدة     ،   لذا   .                        رحلة بسبب إجازهتا السنوية
ً             ً صمت قلياًل مث أكم  قائاًل   .                       جديدة وأنت يف هذه احلالة"       "ولكن    :       

                                             ك حيضر لالطمئنان عليك ك  يوم ووالدقك كانت قتص          كان والد
                                                      يف اليوم عدة مرات فهي قد اضطرت للسلر يوم سفوطك يف املؤمتر 
                                                       بسبب اجتماع طارئ يف اجلمعية ورحلتها قستغرق عشرة أيام على 

               ولكنين أخربهتيتا     ،                  "كانت ستلغي الرحلة   :           ً مث أردف قائاًل   .     األق "
       فعليتت       م   ِ    "وِليت    :       ت جوليا    ففال   .                            أنه ال حاجة لذلك فأنا سأرعاك"

  .     الك؟"
  .            "فعلت مااا؟"   :                     استدار كرمي حنوها وسأهلا

  .                    فضلت أن قرعاين وحدك؟"     م   ِ "ِل   :                           فأجابته جوليا وهي قنظر إليه
                               ً                      فنظر إليها كرمي وبات اإلرهاق واضحًا يف عينييته ومل جيبيتها   

                                        "كان من املمكن أن حتضيتر أي ممرضيتة وليتي        :            فأكملت قائلة
             "وكيتان ميتن     :             صمتت مث أكملت   .                      بالضروري ممرضتكم اخلاصة"

                                           املمكن أن جتعلين أقيم يف املشلى حىت قتحسن حال ".
   .        لإلعيتالم"        ً سائغًا                  ً "حىت ال قصبحي طعمًا   :               فابتسم كرمي وقال

         النيتاطق            ِّ عزيزيت بتِّ        "إنك يا   :                              فاقترب كرمي منها وقال بصوت هادئ



251 

     وأنت    ،                                    وال ميكن أن يكون أول ظهور لك بعد املؤمتر   ،           الرمسي للحزب
                          مل أحضر ممرضة جديدة ال أثيتق               وللسبب نلسه           فراش املر ،     على 
            "ميتن أجيت       :     ً        متوجهًا للداخ                              ففالت جوليا متسائلة وهو يسري   .   هبا"

  .        اإلعالم؟!"
   .             "بيت  ألجليتك"     :                  مث استدار حنوها وقال   ،            ً وقف كرمي قلياًل
ً       صمت قلياًل مث قال                                     "سأاهب ألحضر اإلفطار عليك أن قتنيتاويل     :       

                  وصمتت وما أن غادر               ولكنها أومأت   ،              مل جتب جوليا برد   .       الدواء"
                "أبيتيتي.. كييتف      :                                      كرمي حىت رن هاقلها اخللوي فتناولته جميبيتة 

  .      حالك؟"
        ففاليتت     .                      ً    "يا عزيزيت لفد حتسنت أخيتريًا"    :               أجاهبا حامت بلهلة

                "نعم.. أنا طري".       هبدوء:
  .               "ه  ساقك قؤملك؟"   :         فسأهلا حامت

ً    "قلياًل.."   :                                 فأجابت جوليا وهي قدلك ساقها بشرود     ملت     مث أك   .    
                                                     "أعتفد أن الطبيب سيحضر اليوم ليلحصها، ولكيتنين أشيتعر      :     قائلة

          بالتحسن".
           "الك جيد".   :                         سرت الراحة يف نربة حامت وقال

  .                             "أمل قص  والديت من رحلتها بعد؟"               فسألته جوليت:
                               ولكنيتها ستصيت  خيتالل الييتومني        ،  "ال      حبذر:           فأجاهبا حامت 

ً             ً صمت قلياًل مث أكم  قائاًل   .        الفادمني"              جاهدة أن..."             "لفد حاولت  :        
      شيتعر     .                        نعم أخربين كرمي بذلك ال بأس"        "نعم..   :                   ففاطعته جوليا قائلة

                              ففد كان يغلله بيترود مل يعتيتد      ،                              حامت بصوت ابنته كالفادم من بعيد
   :                 ً   كان مييزه حامت جييتداً    ،                            ولكن كان يف قلب الك الربود حنني   ،    عليه

   :   الت                              ولكن جوليا مل جتعله يكم  مجلته وق   .        ابن ..."               ففال "جوليا يا
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                                                وحدك قعلم أين نصاب األمور احلفيفي، ليتذا ال داعيتي             "أبيتي...
                                    ولكنه قأكد بأن جوليا بيتدأت قتعيتاىف      ،                فوجئ من رد ابنته   .      للكالم"
ً  فعاًل!    

       اعيتتين     ،              ً   ابن  أراك الحفيتاً    يا       ً "حسنًا   :             ً       ففال حامت منهيًا احلديث
        بنلسك".

            وهنضت بيتبطء     ،                 أغلفت جوليا اهلاقف   .    ً  وداعًا"                "نعم ال قفلق...
        وبلليتت     ،                    غسلت وجهها ورقبتيتها            إىل احلمام،             الداخ  متجهة    حنو 

                                                         شعرها حماولة أن قبث بعض احليوية يف وجهها الباهت، مث قناوليتت  
                                                           بيجامة حريرية بلون عاجي وارقدهتا وعادت قسري ططاها املتعثرة حنو 

   ،                                                  فوجدت الصحف ملفاة على األريكة قناولتها أثناء سيتريها    ،      التراس
     ارج.                     وجلست على الكرسي يف اخل

                       وما أن قرأت العنيتاوين     ،                            بدأت جوليا قفلب الصلحات بعبث
                فأحيتد األخبيتار      ،                                          ً الرئيسية حىت بدأت نظراهتا قلتهم الصحيلة غضبًا

                              "اختلاء الناطق الرمسيتي باسيتم                               سطرت خطوطه حتت العنوان التايل 
  .                                      احلزب املرشح للرئاسة عن الساحة السياسية"

          "النيتاطق     :   ً       وانًا آخيتر                                        مث قناولت جوليا الصحيلة الثانية لتفرأ عن
                                                      الرمسيتيتي للحيتيتزب دميتيتاء شيتيتباب جدييتيتدة أم رأي شبابيتيتيتي 

                                  واحدة قلو األخرى لتجد أن الصيتحافة         الصحف        وقناولت        خمالف؟!"
                                   بدأت قنهش غياهبا لتمزقها ومتزق احلزب.

                             وأزال الصيتحف امللفيتاة عليتى       ،                     وضع كرمي اإلفطار أمامها
   :   ارد                                                   الطاولة بينما كانت صحيلة يف يدها قفلبها وقالت بصوت ش

                         ً      جبدول األعمال الذي كان منسيتفًا يل           والفيام      املنزل         مغادرة     "علي 
            بعد املؤمتر".
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                                    "الطبيب سيأيت بعد قلي  عندها قستطيعني    :                  قال كرمي بنربة هادئة
                سؤاله عن األمر".

  مث    ،         ً   صمتت قليتيالً    .            املغادرة اآلن"                           ّ "لن أنتظر قرار الطبيب علّي
            ابة سيتيخرس                     "إن ظهوري بساقي املص   :                  أكملت كمن حيدث نلسه

                                              مجيع األقالم الوصولية وال  قسعى القتناص اللحظات".
          أن أخرج".      ّ "علّي   :             ففاطعته قائلة   .          "جوليا..."   :       قال كرمي

                                       "اخرجي... واعلمي ان منصيتبك اآلن حباجيتة      :          فأجاهبا كرمي
                       لدراسة كافة الفرارات".

                               "وه  باقيتت العفالنييتة حليليتك       :                      ففالت جوليا بنربة ساخرة
  .     كرمي؟"   يا

      أشاحت  ف   ،                               منها وعضالت وجهه قنفبض بشك  واضح        فاقترب
ً                                            بوجهها عنه خجاًل من نلسها ال  ما زالت حتاول إهناك كرمي باللوم               
                                                       كلما أقيحت هلا اللرصة، وما أن بدأت قلكر حىت قاطعها صيتوت  

                 جوليا إال الشكر".                      "بت قتفنني ك  الكالم يا  :         ً كرمي قائاًل
  .    ً     "شكرًا..."   :                       ففالت بغصة مجلتها مبتورة

   .                                                 ل كرمي وهو يستدير حنو اخلارج "لست ممن يتوسلون الثناء"   ففا
                                             مث أكم  كالمه وخطواقه باقت أبعد "وأعتفد أنك بت    ،        ً صمت قلياًل

                       ً               لذا سأكون باألسل  منتظرًا قدوم الطبيب".   ،               قادرة على احلركة
      ّ                           ولكن فّرت الكلمات منيتها هاربيتة،      ،                    كادت جوليا أن قناديه

                        نزل الدرج حنو األسل . وما                                فصمتت ومسعت خطواقه السريعة وهي ق
                            حىت عال صوت هاقلها لرين قب  أن    ،                      أن اختلى صوت خطوات كرمي

       "سيتيد     :                                                  قرن الكلمات يف اهنها املبعثر، قناولت اهليتاقف وقاليتت  
   ".           ً أشرف... أهاًل
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     ميتن          "جوليا!    :                                       ابتسم أشرف على الطرف الثاين للمكاملة وقال
ً         صمت قلياًل مث أردف    . "                     ً اجليد أين أمسع صوقك جمددًا        "لفيتد     :    ً   قيتائالً        

   ".                                              ً اعتفدت أنين سأفتفد حوارك املشحون باالستلزاز دائمًا
                                    ً  "ب  أنا ال  قعتفد أن غيابيتي كان حاضرًا    :                أجابت جوليا بربود

                        لدى اجلميع وخاصة قناقك".
                                  "أمل أق  لك أنيتين افتفيتدت حيتوارك      :               فضحك أشرف وقال

  .                   املشحون باالستلزاز؟!"
               ً  جعلتين أصبح حديثًا                            فحادثة السري ال  كنت سببها   ،        "شكرا لك

     ً                          سائغًا لإلعالميني والصحف الرخيصة".
                                  "إان ال بد أنك قرأت الصحف املاضية".

  .                                     "وه  هناك صحف حاضرة مل أدر عن فحواها؟"
  .                                      "رقا.. وال أرغب أن أكون من ينف  فحواها"

  .           "مااا قعين؟"
  .   .."           ً "ال أعين شيئًا

     ً  ت سببًا                                                 عندها قالت جوليا بنربة بدأت قكسوها باهلدوء "لفد كن
                     أعتفد أنه من النبيت      ،   لذا   .                              يف غيابيتي عن قلب احلدث ملدة أسبوع

         الراهن".       الوضع                    اإلعالمي أن قطلعين على 
             ً     ً    صحيح وكنت سببًا أيضيتًا     ،    "نعم   :                    قال أشرف بنربة متهكمة

                                                     بأن يضعك السيد كرمي يف إقامة جربية ال قسمح ألحد بالوصيتول  
       إليك".

  .               "وله احلق يف الك"
                                     وابة لإلعالميني حىت ال قتواري عن األنظيتار                    "إان دعيه يلتح الب

ً           صمت قلياًل مث أكميت      .                                     أكثر معتفدين أنك هاربة من دورك اجلديد"        



257 

                                ً                   "رفض كرمي استفبال مذيعي قنايت مرددًا أن الطبيب مل يسمح    :    ً قائاًل
                     ً   لك بذلك حىت قتعايف متامًا".

                                 ً   وكان أشرف يراقب حىت أنلاسها حميتاوالً    ،               ً صمتت جوليا قلياًل
                          ولكن برود جوليا على الطرف    ،                   ول يف فكرها من خواطر         قرمجة ما جي

       "لفيتد     :               مث قالت بعد برهة       اآلخر،                             الثاين من املكاملة جعله يصمت هو 
                  كنت مصابة باحلمى".

ّ                                                عّم الصمت مث قال أشرف ونربة قلق باقت قشوب صوقه حاول   
               "أكنت مريضة إىل    :                                       إخلاءها إال أن جوليا استطاعت رصدها بسرعة

  .   ا؟"    جولي           هذا احلد يا
              "بالطبع كنيتت     :                                     فابتسمت جوليا كصياد أسفط فريسته وقالت

                                       واليوم هو اليوم األول الذي أستعيد فييته     ،        سيد أشرف         ً    مريضة جدًا يا
                                                       وعيي وأستيفظ ألجدك على الطرف الثاين من هاقلي قتهكم عليتى  

                                   إصابة أنت املسؤول األول واألخري عنها".
                   "أنا... لفد ظننت".   :               قلعثم أشرف وقال

            "ظننت مااا؟    :                                البتسامة أكثر على وجه جوليا وقالت        ارقسمت ا
                                                      أنين سأواري نلسي خلف ستار اخلوف من املواجهة بعيتد إعيتالن   

                                     سيد أشرف ابنة رئي  الدوليتة الفيتادم                              احلرب! أنا جوليا الريزوين يا
                          والناطق الرمسي باسم احلزب".

ً      صمت قليتياًل مث     .                                      "وأعتفد أن احلزب أقفن االختيار هذه املرة"        
ِ                           تذر مل أكن أعلم أن إصابتِك كانت بالغة إىل هيتذا احليتد     "أع   :   قال                        ،   

                                 وامسحي يل بأن أحضر لالطمئنان عليك".
           ً   بك... وداعًا".            ً "ال بأس أهاًل   :                          ففالت جوليا وهي قنهي احلديث

      ً   "وداعًا".   :               أجاب أشرف بشرود
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   إىل                                وقوجهت حنو الدرج حماولة النيتزول     ،                 أغلفت جوليا اهلاقف
                              نت قؤملها إال أن حوارها مع أشرف              ولكن ساقها كا   ،            لطابق السللي ا

                           كان يدور يف رأسها كالدوامة.
  .                           ال بد أنك قرأت الصحف املاضية"   ً ًا   "إا

                    والنزول ببطء متوجهة    ،          حافة السلم           االستناد إىل             حاولت جوليا 
       ً       هنض راكضًا حنيتو     ،                     مسع كرمي حماوالهتا املتعثرة       وعندما    ،        حنو األسل 

  .             "مااا قلعلني؟"       بفلق:             الدرجات وقال 
   إىل               "أحاول النزول    :                              بت جوليا وهي قدير وجهها عن كرمي    فأجا

       ألسل ". ا
                        "أال قعتفيتدين أنيتين أرى     :                             فأمسكها كرمي من اراعها وقيتال 

                              ّ ؟ ما زالت ساقك متعبة عليك أاّل   م        ِ "ولكن ِل   :           ً مث أكم  قائاًل   .     الك؟"
         جتهديها".

                               "ه  منعت الصحليني واإلعالميني ميتن     :     عصبية ب            ففالت جوليا 
  .  ؟"                 مفابل  وأنا مصابة

            ميتع أشيترف             ِ "ه  حتدثِت   :                           فأجاهبا كرمي بسؤال فاجأ جوليا
  .          الكافوري؟"

          "مل جتيتبين،     :                                          حاولت جوليا التهرب من سؤاله بأن كررت قائلة
  .                                               ه  منعت الصحليني واإلعالميني من مفابل  وأنا مصابة؟"

                                  ال بد أنك قكلمت مع أشرف الكافوري".   ً ًا   "إا   :        ففال كرمي
               حبدة وعصيتبية:           وهي قتكلم               الدرجات ببطء                كانت جوليا قنزل 

            ً                                              م قتخذ قرارًا كهذا نيابة عين؟ انظر ما الذي حص  بسبب قرارك".  ِ "ِل
        بتوقر:             حينما قال هلا               نزول الدرجات                     كان كرمي حياول مساعدهتا 

                                   "أعتفد أنين لست حباجة لتربير ما حص ".
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ً             فتوقلت قلياًل مث قالت وهي            "حيتىت وإن     :           وجهها عنيته  ب      قشيح          
                              أن أرى أي واحد فيهم حىت ال أصبح     ّ لّي                     كنت مصابة باحلمى كان ع

ً                   حديثًا سهاًل قتناوشه الصحافة".     ً     
  .                          "وجتيبني عليهم هبلوسات احلمى!"   :               ففال كرمي بسخرية

ً     "بالطبع بداًل من    :    ألسل     إىل ا                           قالت جوليا وهي حتاول الوصول            
                                                         العناوين العريضة ال  كانت قغزو صلحات الصحف طيلة األسيتبوع  

        املاضي".
                                       "إن اخنلا  نسبة التأيييتد حلمليتة حزبيتك       :             ففال كرمي بعبث

                              استدارت جولييتا حنيتوه بعييتنني       .                          الشرسة مل قكن ستنفذها احلمى"
  .                                               "مااا قفول؟ اخنلضت نسبة التأييد لوالدي يف احلملة!"   :       مشدوهتني

                                                       حاولت جوليا النزول بسرعة عرب الدرجات املتبفية ميتا جعيت    
                                 فصرخت وكادت أن قسفط لريكيتض كيترمي      ،                كاحلها يلتوي أملا

         إال أنه مل    ،                         ً التفاطها قب  أن قسفط أرضًا      ً                  ً مسرعًا على الدرجات حماواًل
  .                    عليه مسفطة إياه معها                يستطع الك فسفطت 

                                                    كانت جوليا قتأمل إال أن ساقها كانت فوق ساق كرمي مما جع  
              ً                                         سفوطها أق  ضررًا، كانت نظراقه قنساب فوق جسيتدها املتعيتب   

                   وأنلاسها الدافئيتة                                           جتوب فوق قلاصيله املخلية حتت الفميص احلريري
                                                        قبعث الروح يف نلسه املنهكة من جديد، وشعرها الذي انسدل فوق 

                    ا زال يفبع يف داخله،  م                                        كتله وعنفه العريض كان يداعب بفايا لشعور 
                              حاولت جوليا التهرب من عينييته     ،                              مد كله ومللم شعرها املتناثر فوقه

                                                       اللتني قسترقان ك  قلصي  يف جسدها حىت ولو من خلف الثييتاب.  
                           بالراحة انساب يف نلسها ويدي    ً ًا         ولكن شعور                  بالتوقر يعتريها،     شعرت 

                                           كرمي الفويتني متسكان هبا خوفا عليها من السفوط.
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                                            عينيه اللتني كانتا حتمالن بريفا خيبو بيتني احليتني       إىل     نظرت 
        عنيتدها     ،                                                 واآلخر خوفا مما قد حتمله كلماهتا ال  ستنطفها فيما بعد

                         صدره العريض. ميترر كيترمي                                  أرخت اراعيها وألفت برأسها فوق
                         حمو ك  ما علق يف ااكرهتا من                            ً أصابعه بني خصالت شعرها حماواًل

                                         وهو حيملها بني اراعيه ليضعها على األريكيتة.     ،         مث هنض ببطء   ،  أمل
                       ، حاولت جوليا اليتتملص      ً                      ناظرًا إىل عينيها بشك  مباشر           جثا أمامها 

  ى             فوقليتت عليت     ،                                          من نظراقه ال  بدأت قوقظ ما ال قستطيع إدراكه
                                إال أنه أمسك اراعيها وقال بنيتربة     ،                         قدميها حماولة النهو  وحدها

                                     طاملا أنت يف هذه احلالة فأنا من يفيترر  "   :                    حازمة ال ختلو من الدفء
  .                   كيف قتحركني يف املنزل"

                                  ألهنا قعلم أهنا لن قستطيع احليتراك إال     ،     يائسة      إليه           حدقت جوليا 
        قيتدمها                       اقترب منها وهو يلحص   .                وجلست على األريكة   ،       قساعدقه

ً                                       ال  سفطت عليها حماواًل حتريكها ببطء ما جعلها قتأمل "ه  قشعرين                    
        وضع كرمي    .          "ال أدري.."   :                                   بأمل أكثر من قب ؟" ففالت جوليا بشرود

                            "سيص  الطبيب بعد قلي ، هيتو     :                             ساقها فوق الوسادة الصغرية وقال
                    ً    وهو يبتعد عنها متوجهيتًا        إليه                             سيخربنا إن كنت طري" حدقت جوليا 

      ً      "هيت  حفيتًا      :                                       سي الذي يفبع قبالتها وجل  عليه لتفول له       حنو الكر
                                                         اخنلضت نسبة التأييد يف محلة والدي؟" فأجاهبا كرمي وهيتو ينيتهض   
   :     ً                                                    ً   متوجهًا حنو الصحف امللفاة على رخام املطبخ، مث ناوهلا إياها قيتائالً 

                                                            "لفد شعر الشعب بعدم مصداقية حزبكم اجتاه قضية املفاومة، هذا ما 
              اكرقه الصحف".

                                  "ولكيتنين أعلنيتت مواففتنيتا عليتى        :                جوليا بنربة متأملة     قالت 
           امللاوضات".
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                  ألمر كمسرحية هزلية     إىل ا                     "نعم، لكن الشعب ينظر    :        ففال كرمي
                                                       ميارسها احلزب عليهم من خالل ابنة الرئي  وبسبب غيابك قأكدت 

                    "وأعتفيتد إن حتسيتنت      :                   ً صمت كرمي مث أكم  قائاًل   .          الصورة هلم"
                                تلق عليه مع احلزب وبعيتد إجيتراء                              وبدأت بتطبيق جدول أعمالك امل

                                                         جمموعة من اللفاءات الصحلية واإلعالمية لتوضيح سبب غيابك قيتد  
               قتحسن الصورة".

                  أن قتحسن الصورة".    جيب "   :               ففالت جوليا حبزم
   ،                               هنم الذئاب يف براري الزمن الفاحلة                     كرمي إليها ليجد فيها    حدق 

             لزجاجي الكبري                    مث استدار حنو الباب ا   ،                              قلتهم نلسها قب  التهام اللرائ 
   .                                      جوليا فالتيار يشدك وأنت ال جتيدين العوم"          "احذري يا   :          أمامه وقال

                                                        وما أن أكم  مجلته حىت رن جرس الباب ليلتح كرمي وجيد الطبييتب  
       أمامه.
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 الفصل الثالث والثالثون

 عين على الحدث

ً                     خلف الشاشات حماواًل قوجيه رجال الكامريا        ً جالسًا         كان هشام                 
                                للربنام، يف موعدها احملدد كاملعتيتاد            األسبوعية  ة        ً          استعدادًا لبث احللف

                    "السيد أشيترف عليتى      :                                       حني أقبلت اللتاة حنوه وناولته اهلاقف قائلة
        اهلاقف".

                               "سيد أشرف نعم إننا سنكون عليتى     :                     قناول هشام اهلاقف وقال
                                                            اهلواء خالل دقائق... مااا؟ ال بالطبع ال أستطيع فأنا لسيتت خميترج   

      سيتيد             ولكن... يا   ،    "نعم   :            ً مث قلعثم قائاًل          ً صمت قلياًل   .             قفارير اجلبهة"
   :                              ً   أقل  هشام اهلاقف وهو يتمتم قيتائالً    .      سأفع "      ً حسنًا            ً أشرف، حسنًا

                                            ً              "غط األحداث املوجودة يف الشارع الرئيسي اآلن وفورًا أنا يف طريفي 
ِ            ً  "امجِع الطاقم فورًا"   :                         مث عاد لينادي املساعدة وقال   .      إليكم"         فنيتادت     .   

                  ً                أن عليهم احلضور فورًا يف اجتماع طارئ                         اللتاة على اجلميع وأخربهتم 
     ِ                 "م ن ِمن الطاقم متواجد    :                                   مع املخرج. وقف اجلميع أمامه وقال هشام

  .             يف اجلبهة اآلن؟"
       "وملياء    :                         "مسري ورفعت" قالت فتاة أخرى   :                فأجاب أحد الشباب

                                     هناك مظاهرة حاشدة ضد األحزاب املرشحة".   ألن                يف الشارع العام 
                    وأخربيها أهنا سيتتكون     ،        ً ياء فورًا       "كلمي مل        بسرعة:          ففال هشام 

                                  على اهلواء خالل دقائق لتغطية احلدث".
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                               ولكن صوت هشام املنلعيت  جعليتها      ،                 صمتت اللتاة بدهشة
                               "ه  مسعت ما قلت؟! كلميتي ملييتاء      :                     قستعيد قركيزها حني قال

        سأكلمها       ً حسنًا         "نعم...   :                              ففالت اللتاة وهي قتناول هاقلها   .   ً  فورًا"
            "أما أنيتتم     :                   ً أكم  هشام كالمه قائاًل                    وغادرت املكان بينما   .    اآلن"

                                                        فعليكم قفسيم العم  اآلن، سنفوم بإجراء بث مباشر بني الشارع 
      صيتمت     .                                    ً      ً  وجبهة احلرب، سنعم  على قغطية احلدثني معًا وفورًا"

                                "فلنبدأ اآلن، بلغيتوا الشيتباب يف      :           ً مث أردف مكماًل   ،         ً هشام قلياًل
         ل دقائق،                                                اجلبهة أننا سنفوم بتغطية احلدث معهم بشك  مباشر خال

             ً                                          ولكن حنتاج أيضًا إىل قغطية األحداث الفائمة يف األرجيتاء ميتن   
                                                      مظاهرات وآراء احلشود يف امليادين والساحات يف خمتلف اليتدول  

         اجملاورة".
ً  وكان استديو احملطة يض، باحلركة السريعة حماواًل    ،          غادر اجلميع                                        

   ة،                                                          استيعاب التغيريات السريعة والدقيفة ال  متت يف اللحظات األخيتري 
        جيهيتزون            والباقون   ،                                       فكان بعض الشباب يهاقلون املراسلني يف اجلبهة

        يف قليتك     .                                              وسائ  التواص  معهم عرب الفمر الصناعي لبث األحداث
                                               سيطرت حالة االنشغال التامة عليتى املكيتان، بيتدأ           عندما   ،      األثناء

                                                         االستعداد لبث أحداث املظاهرة الرئيسية ال  كانت حتدث يف قليتب  
                     دة يف امليدان جمموعة من  و                    يظهر يف الكامريات املوج                 العاصمة، كما بدأ 

                                                       املتظاهرين الذين حيملون شعارات ضد احلرب ومع املفاومة وضيتد  
                                                              االنتخابات الرئاسية ال  قتسابق مع الزمن يف الوقت احلايل، وميتا أن  

      حماولني                    اختذ اجلميع أماكنهم                                    نادت منتجة الربنام، بالعد التنازيل حىت 
ٍ  "مخ  ثواٍن    :                        مث عال صوت اللتاة وهي قفول   ،   اشر                 االستعداد للبث املب        

              للبث املباشر".
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                      "أهيتال بكيتم أعزائيتي       :                                  بدأت املذيعة افتتاحية احللفة قائليتة 
       عني على   -                                                املشاهدين مع هذه احللفة اجلديدة من برناجمنا األسبوعي

                          "وبناء على الظروف الراهنة    :       مث أكملت   ،           ً " صمتت قلياًل-     احلدث
      وبشك     ،                          رناجمنا نف  اخلرب من قلب احلدث                     ال  قعصف بالبالد قرر ب

                                                      مباشر من خالل قغطية خاصة قشم  ك  من الشيتارع العيتام يف   
                                                            الدولة، والذي يستعد ملاراثون االنتخابات واحلرب الفائميتة عليتى   
                          ً     ً        ً                    احلدود اجملاورة وال  قلعب دورًا هامًا وأساسيتيًا يف آراء الشيتارع   

        مؤييتدة                                            حيث دفعت الشعب للخروج يف قظيتاهرة سيتلمية     ،     العام
                                                            للمفاومة ودورها السياسي اللعال، وبني آراء املتظاهرين وإجراءات 
                                                        احلزبني لكسب االنتخابات قتأرجح كلتا امليزان حىت هذه اللحظيتة  
                               ً                      رغم رجاحتها لصاحل احلزب احلاكم وففًا لإلحصاءات األولية، إال 

                       هذه االنتخابات وبفوة من          لللوز يف                         أن حزب التآلف الوطين يسعى 
                                           جدول انتخابيتي مميز وختم الك ططوة جريئة ميتن          خالل عر  

          كعضو جديد                          ابنة املرشح األول للرئاسة                       خالل إضافة السيدة جوليا 
                                                   يف احلزب وناطق إعالمي رمسي بامسه، فه  كانت هذه اخلطيتوات  
                                                        كليلة بترجيح كلة امليزان لصاحل حزب التآلف الوطين، أم خيتربة  

                       الطويلة كافية لليتوزه؟                                     احلزب احلاكم باللوز املستمر وعرب السنني 
                                                     وه  الشعب سيصب صوقه يف كلة امليزان ال  متييت  إىل جانيتب   
  ،                                                              الثورة؟ هذا ما سنستطيع معرفته من خالل حلفتنا املباشرة هلذا اليوم

                   متابعة مميزة معنا".        أمتىن لكم 
                         بوضع الشريط اإلعالين بشيتك                مث أشار هشام   ،           صمتت املذيعة

                               كيد على املراسيتلني بالتواجيتد يف                            وبعدها قاموا باالقصال للتأ   ،    سريع
                ً              أماكنهم استعدادًا للبث املباشر.
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     فيهم    ن                    قد جع  مجيع العاملني ق   ،                     كان وجود أشرف يف املكان
                 ، قنيتاول أشيترف        ملاجئ                ألي حدث أو قعدي               على استعداد     هشام 

                                   "عليك التركيز على احليتدث الرئيسيتي     :                       املايكروفون وقال للمذيعة
                            بط احلدث مع اجلبهة ميتن خيتالل                              والذي هو املظاهرة، مث قومي بر

  مث    .                                                      جمموعة من األسئلة ستعم  املراسلة على طرحها على املتظاهرين"
                              "حولين إىل املراسلني عيترب الفميتر     :         ً                 ً أكم  موجهًا حديثه هلشام قائاًل

          الصناعي".
                        ّ           "ولكن علينا قوخي احلذر قبّفى دقيتائق     :                  هز هشام رأسه مث قال

       للبث".
           ً             الثالثة موجهًا جمموعة ميتن                               حتدث أشرف عرب الفناة للمراسلني

                                                            التعليمات ال  ستعم  على قنسيق األحداث بالطريفة اليت  يراهيتا   
                              وقال موجها كالمه للمياء مراسلة    ،                           ً أشرف ختدم املوقف والربنام، معًا

ِ                          "عليِك التركيز على الرأي العام    :                                 الفناة يف امليدان العام حيث املظاهرة     
                           جبوليا الريزوين واختلائها عن                                      وربطه باملفاومة ومعرفة عالقته املباشرة

                                                     الساحة يف اآلونة األخرية، عليك ج  نبض الشعب وثفتهم حبيتزب  
         التآلف".

              "أما أنيتتم يف    :                                     ً صمت مث وجه كالمه للمراسلني يف اجلبهة قائاًل
                                      عليكم التركيز على قضية املفاومة ومعرفة    ،   لذا   .                   قنبلة احلدث الرئيسية

                    حلرب، وه  هناك ضحايا                                   من هم الفائمون على قطوير اخلالف حنو ا
                           مث أكم  أشرف للجمييتع قبيت       .                           لسياسة احلزبني، ه  هذا واضح؟"

                                    "أنا ال أطلب منكم سوى نفيت  احلفيتائق      :                    االستعداد للبث املباشر
          "الصيتورة     :                ً ففال هشام مفاطعًا   .                                بالصورة ال  يريد أن يراها الشعب"

  .                                            ال  يريد أن يراها الشعب أم ال  يراها الشعب؟"
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                                  "إن استمررت بذكائك هذا قد قفف هنا    :   قال            ابتسم أشرف و
      "مخيت      :                                     عندها صرخت منتجة الربنام، مفاطعة اجلميع   .        يوما ما"

ٍ       ثواٍن للبث"           "حنن عليتى     :         ً أشرف قائاًل    إىل                  ففال هشام وهو حيدق    .   
        اهلواء".

         وقيتدمها     ،                      شاشة التللاز بصمت وحذر    إىل               كانت جوليا حتدق 
      إال أن    ،           حتاول شيتربه                                           املصابة ممتدة أمامها وجبانبها كوب من الفهوة

                                                            أعصاهبا املتوقرة جعلتها قنسى وجوده، قناولت جهاز اليتتحكم عيتن   
                        "يف الشارع العيتام قفيتف      :                    الصوت عندما عاد البث       ورفعت   ،   بعد

                                                            قظاهرة سلمية كبرية حتم  شعارات مجيعها مؤيدة للمفاومة الشيتعبية  
                                                         الفائمة على احلدود املتامخة للبالد، والدعوة لشجب احلرب والسعي 

                                   ً                     هنائها على شعب بات أكثر من نصله مشتتًا ميتا بيتني النيتزوح     إل
                                                         والتواري حتت أسفف البيوت اآليلة للسفوط، نتوجه اآلن جملموعة من 

            املتظاهرين".
                                                      قوجهت املراسلة إىل املتظاهرين وقامت بطرح السؤال، بينميتا  

ّ              كانت جوليا قستمع بإنصات شديد كأّن السؤال موجه         "ما هي         إليها:                               
  .                    يسية يف هذه املظاهرة؟"            مطالبكم الرئ

                                "حنن جمرد مظاهرة سلمية قرفع صيتوت     :                  أجاب أحد املتظاهرين
                                                     الشعب إىل املسؤولني، فاحلرب اجملاورة هي حرب ظاملة على الشعب 
                                                                واملفاومة، وعلى دولتنا اختاا إجراء يتناسب مع مكانتيتها السياسيتية   

                                   والفيادية وموقعها كدولة جماورة هلم".
                                    "ولكن أال قعتفد أن دورنا كدولة جماورة    :  اء                  فتساءلت املراسلة ملي

ٍ                                          غري كاٍف، فهذه حرب بني املفاومة والفيادة يف الدوليتة          وال متيتت     ،     
                          لدولتنا من قريب أو بعيد".
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ً         عندها وقف أمامها متظاهر آخر قائاًل بانلعال              "ليتو كانيتت      :                               
                 ُ                                      املفاومة قستحق أن ُقشن حرب ضدها، فما انب الشعب واهليتاربني  

ً                         ؟ ألي  هذا أيضًا كلياًل بأن يسبب البلبلة عليتى                  من احلرب والنازحني      ً              
                                                             الصعيد االقتصادي لدينا؟ أم أن أحزابنا ستعم  على قذف النيتازحني  
    ً                                                     بعيدًا عن اخلريطة وقركهم على احلدود دون السماح هليتم بيتدخول   
                                                             املنطفة والعيش بأمان مبتعدين عن آليات احلرب املدمرة ال  ال متييتز  

  .               بني طل  وامرأة؟"
  يف                                       "ولكن األحيتزاب واففيتت عليتى اليتدخول        : ء         ففالت مليا
           امللاوضات".

                       "أي ملاوضات هذه؟ قليتك     :                             اقترب أحد املتظاهرين منها وقال
                               النضمام إليها بناء على النيتاطق       على ا                           ال  زعم حزب التآلف مواففته 

                                                            الرمسي اجلديد، مث عاد لينكرها بصورة دبلوماسية سيتخيلة ال قلييتق   
   ،                        ابتسم الرج  بطريفة ساخرة   .  ة"                               بعفول الشعب الواعي للعبة السياس

ً           وأكم  قائاًل وهو ينظر                               "على الساسيتة أن يعلميتوا أن      :       الكامريا    إىل         
       فالشعب    ،                                وأن طاولة اللعب مل قعد للكبار ففط   ،                  أوراقهم باقت حمترقة

                                                   حىت هذه اللحظة هو احلكم، لذا أعتفد أن مصداقية احليتزب          ال يزال
                      جتعلنا نصيتب ثفتنيتا يف                                           احلاكم على مدار األعوام الطويلة كليلة بأن 

                                                       كلته ألنه حىت وإن كان ضد املفاومة مل يسخر من عفولنا كحيتزب  
                            الشاشة متسمرة قسمع قصيترحيات      إىل               كانت جوليا حتدق    .       التآلف"

                  ورفعت صوت التللاز    ،                           مث قناولت جهاز التحكم عن بعد   ،         املتظاهرين
                                    حىت قستمع لباقي املتظاهرين بشك  أوضح.

              كان حييتاول أن        الذي              أحد املتظاهرين                        اقتربت املراسلة ملياء من 
                               ً  "يا سيديت إن كان حزب التآلف صادقًا    :                    يص  من بني اجلموع وقال
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                             الناطق الرمسي باسم احليتزب؟ دم     و     أين ه ف                    يف انضمامه للملاوضات 
ّ                                           الشباب الذي ُضّخ يف عروق احلزب كما ادعوا، أين هيتي السيتيدة     ُ             

      احليتي                                                     جوليا وال  حاولت أن قرسم هالة حول نلسها بإحساسيتها  
                   ً                                          بالشعوب ووقوفها دعمًا للمفاومة؟ أم أن ابنة املرشح للرئاسة هيتي  

                            جمرد صورة حملاولة قلميع احلزب".
                      "جيب علينيتا أال نظليتم      :                                اقترب أحد املتظاهرين من ملياء وقال

ً         ً       ً حزب التآلف أعتفد أهنم يفدمون جدواًل انتخابيًا منظمًا           ولكن يبدو    ،                               
                      اقت ختشى التجديد جلهلها   وب                   على الوقرية نلسها،                 أننا شعوب اعتادت 

                                                           ما قد خيبئه صندوق امللاجآت، فلرقا لو فاز حزب التيتآلف عيتدنا   
                   فاستغلت ملياء كيتالم     .                                       نادمني بكلمة لو أننا انتخبنا احلزب احلاكم"

                             "وه  قعتفد أن احلزب احلاكم أحق    : ه ي ل إ                       املتظاهر وقوجهت بالسؤال 
               اقف السياسيتية                             ً                    بالرئاسة من حزب التآلف؟ نظرًا للخربة الطويلة واملو

  .                                      ال  كانت مرضية للشعب عرب السنني املاضية؟"
                     "أي مواقيتف سياسيتية      :                               ففال أحد املتظاهرين مفاطعا صديفه
                    آنسة حنن نرغب قن حيم                                     مرضية قلك ال  قدمها احلزب احلاكم، يا

            ال جمرد جداول    ،                             ويسعى لتمثيلنا على أر  الواقع   ،                 أصواقنا على عاقفه
       قصيتبح            السباق حىت    ي   نته ي       وما أن    ،      النتخاب                       انتخابية قغري أصواقنا ل

          على ورق".   ً ًا          مطالبنا حرب
                         "وما هي مطالبك لألحيتزاب؟     :                             اقتربت ملياء من املتظاهر وسألته

      فتوجه    .                                 نك أحد األصوات الناطفة باسم الشعب" إ                  إاا أردنا أن نفول 
                                       "أمتىن من حزب التآلف أن يثبت مصداقيته من    :                    ً املتظاهر للكامريا قائاًل

               "وما هي مطالبك    :                  ففالت ملياء متسائلة   .             او  على احلرب"        خالل التل
  .             للحزب احلاكم؟"
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                                     "أعتفد أن احلزب احلاكم أثبت مصيتداقيته     :               ففال متظاهر آخر
                                    وحان حلزب التآلف أن يثبت لنا العكيت      ،                    على مدار سنوات طويلة

       "وهيت      :                       فأكملت ملييتاء أسيتئلتها     .                          إن أراد منا التصويت لصاحله"
                         أن االقتراع مل يتبق له سوى  و          لوطين خاصة                     ستصوقون حلزب التآلف ا

  .             أيام معدودة؟"
                                  "ب  سنصوت للمصداقية" قوجهت ملييتاء     :                 قال أحد املتظاهرين

                                              "هذه كانت آراء املتظيتاهرين يف الشيتارع العيتام       :             للكامريا وقالت
               ففالت نادين من    .                                   ومطالبهم بشأن احلرب الدائرة يف اجلوار"   ،     نادين   يا
   ،                               وسنعاود التواص  معك بك  قأكييتد    ،    ملياء          "أشكرك يا   :      ستوديو  األ

                                                       ولكن علينا االنتفال إىل جبهة احلرب اآلن لالطالع على األوضيتاع  
ً         صمتت نادين قلياًل مث أكملت   .             الراهنة هناك"                   "معنا رفعيتت ميتن      :              

                                                        اجلانب الشمايل للجبهة، ومسري من وسط املدينة، أرجو منكميتا أن  
                  ئمة وال  كان قرار         حلرب الفا    إىل ا                               قطلعانا على الوضع احلايل بالنسبة 

  ّ                                           شّنها ملاجئا للجميع رغم التمهيدات املسبفة هلا".
                                                    أجاب مسري بعد أن حاول أن يستمع لباقي الكالم عرب الفميتر  

               أما عينا جوليا                                       وهز رأسه ليبلغ اجلميع أنه يسمع حوارهم،    ،       الصناعي
                                            بالتللاز بعد أن استلزهتا أقيتوال املتظيتاهرين                           فكانتا ال قزاالن قتشبثان

                                                ن البحث عن إجابة حت  قساؤالت املتظاهرين اجتاه حزهبم.    حتاوال
                                               ً        "نعم نادين أمسعك، يف الواقع إن الوضع هنا أكثر سوءًا من حد 
                                                        الوصف، فالدمار والفصف وضرب النريان ميتن كيت  ناحييتة دون    
                                            ً              السماح للمدنيني باخلروج أو حىت مغادرة منازهلم حبثًا عن مكان آمن 

                               قلرق بني مدين أو مفيتاوم فهيتي                               يلواون فيه، فعجلة احلرب هذه ال
                                 أال وهي العدو، ويف الواقع كان هناك              اخلانة نلسها             قرص اجلميع حتت 
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   .                                                         مشاهد مل نستطع بثها ملا فيها من صور قد قؤاي مشاعر املشاهدين"
                                         "وه  مشاعر املشاهدين أكثر أمهية ميتن أرواح     :                 ففالت نادين بتأثر

               رة احلدث أكثيتر                                 رفعت إاا كان هناك ما قد يفرب صو           الضحايا يا
       ففيتال     .                                                    فأرجو نفله إلينا وحنن سننوه للمشاهدين بذلك قب  العر "

                         ً                سنفوم بنف  بعض املشاهد الحفًا لضحايا احليترب     ،     ً "حسنًا   :    رفعت
                                          وأغلبهم من النساء واألطلال واملدنيني العزل".

                                        "ويف الوضع احلايل ما هي األجندات السياسيتية     :           ففالت نادين
  .       لعليا؟"                        املطروحة من قب  الفيادة ا

ٍ                                 فأجاب رفعت بصوت عاٍل نتيجة لتعايل أصوات قبادل إطيتالق                     
                                      إن الفيادة العليا وضيتعت جمموعيتة ميتن       ،         "يف الواقع   :             النار من بعيد

                                                           املللات على طاولة امللاوضات، إال أن التوص  للح  النهائي إليفاف 
    ً                                       معلفًا بسبب عدم التوص  حلليتول جذرييتة عليتى            ال يزال     احلرب 

                                       ع املفاومة، وال  رفضت بدورها حضور هيتذه                   اخلالفات الرئيسية م
                                                         امللاوضات وال  أمستها بامللاوضات الصورية، ودعت مجيع مسانديها 
                     ً                                       إىل مباركة املفاومة سعيًا حلرية يراها كام  الشعب أهنا حق أساسيتي  

   ". ً ًا             هلم ولي  مكتسب
                                        "ومااا كان دور حزب التآلف الوطين يف هيتذه     :           ففالت نادين

                                     االنضمام إىل طاولة امللاوضات كما صرحت                ً   امللاوضات؟ ه  حفًا مت
   "يف    :            فأجاب رفعيتت    .                                        الناطق الرمسي السيدة جوليا الريزوين بذلك؟"

                                                        الواقع مل نسمع قشاركة حزب التآلف يف امللاوضات، ومل يتوجه أي 
                                               ً         ممث  عن احلزب ليدخ  ضمن حوار امللاوضات الفائم حالييتًا بيتني   

                          املشاركة السيتاعية إليفيتاف                                       الفيادة العليا ومجيع األطراف السياسية 
                                                      احلرب و..." مث قاطع صوت إطالق النار الفريب رفعت عن الكالم 
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ٍ               وقال بصوت عاٍل وكلمات متالحفة                         "هناك قبادل كثيف إلطيتالق     :            
                                                            النار على اجلبهة هنا وبات يفترب أكثر كما قسمعون، كميتا نيترى   
     ً                                                      أيضًا يف السماء طائرات حملفة قتوجه لفصف املنازل دون حتذير مسبق

          للمدنيني".
  :                                                      انفطع الصوت فجأة ورفعت ما زال ييتتكلم ففاليتت نيتادين   

   ". ؟        ه  قسمعين   ،               لفد انفطع الصوت   ؟              "رفعت ه  قسمعين
                                وكان رفعت يفول بصوت الهث وهو جيري    ،               عاد الصوت ثانية

           "نعم، نعم،    :                                              مع املصور الذي كان يلتفط الصور بشك  سريع ومتعثر
     ً                  يب جدًا ما جعلنا يف مرمى                                    أمسعك لفد كان هناك قبادل إطالق نار قر

                                           ولذلك اضطررنا للمغادرة بشك  سريع حىت قبفيتى     ،              النار كما قرين
                    ً                            ً      ً      ً      أعيننا على احلدث دائمًا، إن الفيادة العليا قشن قصلًا قاسيًا حاليًا على 

                                               خمتلف املناطق قا فيها منطفتنا ال  نفف فيها اآلن".
   ً  مشريًا                                مث قال بصوت مرقلع وهو ينظر خلله    ،              ً قوقف رفعت قلياًل

                                                          للمصور بأن يوجه عدسته هناك وأخذ يفول وهو يسيتتدير باجتيتاه   
                                      نادين هناك إطالق نار كثيف عليتى اجلهيتة             "أقرين يا   :          إطالق النار

                                                             املفابلة، ويبدو أنه قد حص  اشتباك مباشر بني جمموعة من املفاوميتة  
   إىل                 مث أشيتار رفعيتت      .                                         الذين كانوا يعدون الكمائن جلنود الفييتادة" 

                                                هي الطائرات حتلق وقفترب من املنطفة وعلى ما يبيتدو       "وها         األعلى:
  .                  أهنا ستفوم بفصف..."

                  "إن الفصف سيتيكون     :                             قوقف رفعت عن الكالم فجأة مث قال
     ً                                                        مباشرًا هنا، علينا املغادرة هيا بنا بسرعة" ركض رفعيتت واملصيتور   

           "يبيتدو أن     :                                   مث انفطعت الصورة ففالت نادين بارقباك   ،            وباقي الطاقم
                  وسنفوم بالتواصيت      ،                      مع األستاا رفعت يف اجلبهة                االقصال قد انفطع 
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                                                 لالطمئنان على مجيع الطاقم، أمتىن للجمييتع أن حتلظهيتم             ً معه الحفًا
ً        صمتت قلياًل مث قالت   .                     السالمة وأن يكونوا طري"                "فاصيت  إعيتالين      :        

  .             "عني على احلدث"                                         ونواص  قغطيتنا املباشرة لألحداث من برناجمنا 
                         اقف متصلة بأشيترف اليتذي             وقناولت اهل   ،                   أقللت جوليا التللاز

ً                  "جوليا يبدو أنك أفض  حااًل من قب  وإال مليتا     :                 أجاهبا بنربة متحمسة                        
    ي". يت       اقصلت ب

                                                     "ويبدو أن معدالت املشاهدة يف قناقك بدأت قزداد بعد هيتذه  
                        التغطية املميزة لألحداث".

                       "هذا هو دورنا اإلعالمي".
     سيد                                               "وه  دورك اإلعالمي يفتصر على حزب التآلف الوطين يا

  .                                               أشرف؟ فعلى ما يبدو أن األحداث مرهونة حبزبنا ففط!"
                                                       "ب  حزبكم الذي ما زال خيطو باستحياء يف الساحة السياسيتية  
                                                           رغم قصرحياقك النارية يف املؤمتر الصحلي السابق أم أنيتين أخطيتأت   

  .        التعبري؟"
                      "ب  أخطيتأت التفيتدير      :                                ففالت جوليا وهي حتاول إهناء املكاملة

                                 هدر صوهتا بلحيح أثار أشرف وهيتي             صمتت بربود مث   .     أشرف"   يا
                                                    "قابع األحداث عن قرب ففناقك على ميتا يبيتدو سيتتحتاج       :    قفول

                         ملصداقية يف األيام املفبلة".
          بفي عليتى   ف                                              أغلفت السماعة دون أن قنتظر الرد منه، أما أشرف 

                                         مث أغلق اخلط وقوجه حنو النافذة الكبرية أمامه    ،                 مساعة اهلاقف للحظات
                                          الشية يف زحامها وختبط أحداثها، لتبفى جوليا يف           املدينة املت    إىل    حيدق 

                                                           اجلهة املفابلة قفبع يف منزهلا قعده حبدث رقا يكون هيتو السيتبب يف   
                                        ً                 شعور الفلق الذي قسرب لنلسه دون أن جيد مربرًا له سيتوى أهنيتا   



271 

                                                          جوليا، لرقا جمرد ورود امسها جبانب حدث اآلن قد يثري قلفه! ولكنه 
               ً      مير يف حناييتاه ميتثريًا           ال يزال         ر، فصوهتا          ً                بات متأكدًا أنه عليه أن حيذ

                                                    الك اإلحساس يف نلسه من جديد، فه  سبب اإلحساس أهنا جوليا 
                                                ً         أم ألهنا جمرد الناطق الرمسي باسم احلزب الذي يسعى جاهدًا ليجيتد  

                                          ً هنة وال  باقت واضحة أمامه؟! هز رأسه حماواًل ا                   فرصته بني ثغراقه الو
                            ث واجته حنو مكتبه وقناول مساعة                                طرد األفكار من اهنه املثف  باألحدا

                                              كافة اإلجراءات لتغطية باقي األحداث مع فريق عمله             ً اهلاقف مكماًل
          يف الفناة.

   

                                                        كانت جوليا قذرع البيت جيئة واهابا وهي قتكلم عرب هاقلهيتا  
                                ّ                              اخللوي حماولة قغطية الثغرات ال  عّراها أشرف الكافوري بفناقه ميتن  

                                   هرات، وما أن أغلفيتت اهليتاقف بعيتد                             خالل التغطية املباشرة للمظا
                          شاشيتة التلليتاز الصيتامت       إىل                             املكاملات املتعددة حىت عادت حتدق 

                                                       وأخذت قراقب حشود اجلماهري املتظاهرة وال  حتميت  الشيتعارات   
                                                             وقعلوا أصواهتا باهلتاف املكتوم نتيجة لوضع جوليا مساعات التلليتاز  
  و                                                    على حالة الصامت، وبعد شرود مطول قوجهت بشك  سريع حنيت 

                                                           غرفتها رغم إصابتها ال  جعلتها قسيتري ططيتوات متعثيترة فيتوق     
         الدرجات.

ً                ً       ً        فتحت اخلزانة وقناولت بنطااًل من اجلينز وقميصًا كتانيًا أبيض،                          
                  ً      ً                                    مث ارقدت حذاء رياضيًا عمليًا، عفلت شعرها للوراء، وارقدت قبعيتة  
                                                        رياضية، قوجهت لألسل  بعد أن ارقدت نظارهتا الشمسية وسيتارت  

                                          جات، قناولت سترهتا بشك  سريع وخرجت باجتيتاه              حبذر فوق الدر
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                                                          السيارة، مث انطلفت مسرعة إىل حيث كانت قعتفد أنه اجلواب الشايف 
                                                      لتساؤالت اجلميع عن غياهبا وموقف احلزب واحل  الوحيد الستعادة 
                                                          أصوات الناخبني. فلفد كانت جوليا قفود سيتيارهتا مسيترعة حنيتو    

                         التظاهرة يف امليدان العام!
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 ابع والثالثونالفصل الر

 لبؤة في العراء

                                                    كان كرمي يسري يف الطريق ببطء بسبب األزمة اليت  سيتببتها   
                                                  ّ           املظاهرة املوجودة يف امليدان العام للدولة حينما كان يفّلب قنيتوات  

                               "السيدة جوليا الرييتزوين وصيتلت      :                            املذياع وما أن مسع املذيعة قفول
                ببت هليتا السيتري                                   يبدو أهنا قعاين من إصابة يف قدمها س و           امليدان اآلن 

                  حىت أصابه اليتذهول                                             بشك  متعثر وواضح أثناء قوجهها للمتظاهرين"
                        ً                                ً     فكلمات املذيعة جعلته عاجزًا عن التركيز، فكاد أن يرقكب حادثًا مع 
                                                ً             السيارة املفابلة له رغم قوقف السري، قوقف فجأة ضيتاربًا املكيتابح   
     ً                                                     ومعطيًا إشارة ملن خلله بوجود أزمة حادة أمامه مث ضيترب عجليتة   

                وما كاد أن يكم     .                                  "جوليا أيتها املتهورة مااا قلعلني؟!"   :           ً لفيادة قائاًل ا
                                                        مجلته حىت كان والده يتص  به فأجاب ليسمع صوت واليتده عليتى   

  .                  كرمي كيف حدث هذا؟!"            "أين أنت يا   :                   الطرف الثاين للمكاملة
                        أبيتي لفد كنت خارج املنزل            "ال أدري يا   :                ً ففال كرمي متلعثمًا
  ً   مًا".                ومسعت اخلرب مثلك متا
      ُّ                               "لفد ُجّنت هذه اللتاة! علييتك أن حتيتذر         حبنق:          ففال عارف 

  .                          كرمي فإهنا حتوم يف أر  من هلب!"         زوجتك يا
                                   "أبيتي..." ومل يكم  مجلته ألن عارف كان        بفلق:         ففال كرمي 
             قد أغلق اخلط.
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                                   دخ  حكمت بعصبية إىل املفر حيث كان ك     ،            يف قلك األثناء
   ،                      عن طريق شاشة التلليتاز                                   من عارف وحامت جيلسان ويراقبان احلدث

                                      جع  مجيع الفنوات حتتشد أمامها مغطية هذه            إىل امليدان            فنزول جوليا 
                                            ً      ً        اخلطوة اجلريئة ال  مل يتخذها أي سياسي يتوىل منصيتبًا واضيتحًا يف   

        األحزاب.
                      "يبدو أن جوليا مل قدرك    :                              قال حكمت دون أن ينظر إىل الشاشة
  .   ؟!"   حامت                       ً           بعد ما معىن أن قكون عضوًا يف احلزب يا
                     شاشة التلليتاز حييتث       إىل                        مل جيب حامت حكمت، وبفي حيدق 

                                                         كانت جوليا جتري بعض اللفاءات الصحلية لبعض الفنوات األجنبية 
                                                            وقد حتلق حوهلا جمموعة كبرية من املتظاهرين حينما اقتربت منها ملياء 

                                                "سيدة جوليا ه  لك أن قشرحي لنا سبب ختللك عن ساحة    :     وقالت
  .     خرية؟"                 األحداث يف اآلونة األ
       وأشارت                                ال  كانت قضع نظارة مشسية كبرية،             ابتسمت جوليا 

                           عزيزيت أن خطيتوايت املتعثيترة             "أعتفد يا   :                     إىل ساقها املصابة وقالت
                                                     كليلة باإلجابة على سؤالك ولكن حىت أوضح للجميع، لفد كنت 
                                                       مصابة يف ساقي يوم املؤمتر ووقويف الطوي  يف املؤمتر جع  حيتال   

   .                                      مما اضطرين للمكوث يف املنزل اللترة املاضية"                   ً الصحية قزداد سوءًا
                                  "وما معىن نزولك للميدان اليوم كونك    :                       فأكملت ملياء سؤاهلا قائلة

                                                        ابنة املرشح األول للرئاسة والعضو األحيتدث يف حيتزب التيتآلف    
  .       الوطين؟"

                                       "معىن قواجدي هنا اليوم أنين فرد من أفراد    :                  ابتسمت جوليا قائلة
                                       ا جوليا ففط، بال ألفاب، وال أحزاب، أنيتا               عزيزيت، أنا هن         الشعب يا

                                                          أمث  صويت املتضامن مع الشعب لوقف احلرب على املفاومة الشيتعبية  
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                                                            وال  ما زلت أعتفد أهنا ورقة التوت األخرية ال  حتلظنا من قعرييتة  
                              ً   أنظمتنا السياسية املمزقة داخليًا".

            ففالت جوليا    .                    "وه  هذا قصريح رمسي؟"   :                 فعادت ملياء قتساءل
                                        "عزيزيت أال حيق للسياسي أن حييا دوره كلرد يف    :    ً جمددًا       قبتسم     وهي

                                           يفع حتت دائرة الشك والتحلي  السياسي الشائك؟                     ً اجملتمع أم أنه دائمًا
                                                       ه  يصعب عليك قوجيه السؤال يل كلرد من أفراد اجملتمع يفف بني 
                                                       ّ     احلاضرين ليعرب عن رأيه؟ أم أنك ستستمرين بطرح األسيتئلة عليتيّ  

  .       لتآلف؟"            كعضو يف حزب ا
                 كنت حاضرة بصيتلة       "لو        قائلة:        مث أردفت    ،               ً صمتت جوليا قلياًل

                             ً                           رمسية ملا حضرت بسياريت اخلاصة وسريًا على األقدام بعد أن علفيتت  
  .                             يف أزمة السري املواجهة للميدان!"

                    "إاا كان هذا رأييتك     :                    مث قوجه مذيع آخر وقال   ،         صمتت ملياء
   .       ليترد؟"                                   ً            كلرد فه  الدخول يف امللاوضات كان أيضيتًا رأييتك ك  

                                       "يف اللحظة احلالية دعين أمارس حفي العيتام     :                  ابتسمت جوليا وقالت
                                          الشعب ليتي  إال، ودع اجليتواب عليتى سيتؤالك           أفراد    من    د ر ل ك

                                               ً         لألحداث الفادمة فحزب التآلف حزب قائم منذ مخسني عاميتًا ليتن   
                             مث أشارت للصحليني بيدها وغادرت    .  ّ                       يسّيره عضو حديث العهد فيه"

   ".               "أرجوكم امسحوا يل   :     قائلة
ً    الشاشة حني وقف حكمت أمامه قيتائاًل      إىل            كان حامت حيدق                              

                                                         "ه  قعتفد ابنتك بأهنا أنفذت املوقف بعباراهتا املنمفة؟ أم أهنا    :      بعصبية
                        الشعب؟ جوليا باقت قسري يف       أفراد    من     فرد                     حتاول العيش يف أكذوبة 
                                      حامت ولن يصبح احلزب يف حالة قابلة للترنح                     مسار خارج املضمار يا

                   اقرات فتاة طائشة".         من أج  مه
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      بيتات     ،    "لذا   :    عارف    إىل               مث أكم  وهو حيدق    ،        صمت حكمت
                                                            علينا دراسة بعض الفرارات السياسية املتخذة يف احلزب وال  باقيتت  

                        منصيتب النيتاطق الرمسيتي       إىل                             مت  مصداقية احلزب فوصول جوليا 
  .                                                           واقباعها بفرار قعيني عارف كرئي  للوزراء يف حالة فوزك يعترب..."

                                       "إن قرشيحي لرئاسة الوزراء لي  جمرد قرار    :    ً قائاًل           قاطعه عارف 
ً      صمت عارف قليتياًل مث     .            ً                        مت اختااه عبثيًا... ال داعي لتذكريك بذلك"             

ً                                                  أكم  قائاًل: "ضع مشاعرك الغاضبة خلطوات جوليا املباغتة ودعنيتا           
                                                يبدو أهنا قسعى لرفع أصوات الناخبني للحزب وسد ثغرة      فما      نراقب 

                            لتللاز حيث كانت جوليا قفيتف      إىل ا     أشار   مث    .                    غياهبا بذكاء، انظر.."
                                                          بني املتظاهرين واجلميع حوهلا حياول أن يتحدث معها وكيتان اليتود   

    إىل    ً                                                 ً  واضحًا على وجه املتجمهرين حوهلا، أما حامت فكان ال يزال حمدقًا 
                                                              شاشة التللاز الصامتة، ال يدرك طبيعة الشعور الذي قسل  إىل قلبيته  

                             ايا السياسة حىت ظهرت له بصورة                                 فجوليا ابنته، غابت قلاصيلها يف حن
                                                           مل يكن يدرك أهنا موجودة، مل يكن يعلم أهنا حتم  حيتامت بتلاصيتيله   

                              ً    دغدغ الشعور قلبه لكنه كان مغلليتًا     .                           الثورية يف قلبها دون أن قدرك
                                                         باخلوف، فهو أكثر الناس دراية إىل أي درب كانت جوليا قسري فه  

                  ت املوقيتف األكثيتر                  ً                         بات حتذيرها واجبًا عليه كأب أم أن دعمها با
                          سيطرة كعضو سياسي يف احلزب؟!
   

                                                    يف خضم األحداث املتوالية يف الساحة كان أشرف يراقب جوليا 
                                                          عن كثب عرب شاشة التللاز بعد أن طلب من مراسلته ملياء وبشيتك   
                                                          شخصي أن قتوجه حنوها بأسئلة معينة طلب منها قدوينها لريى قيتا  
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                       جوليا_يف_املييتدان بيتدأ    #                                 ستجيب، ويف قلك األثناء كان هاشتاغ
                                                          يكتسح مواقع التواص  االجتماعي، فباقت صورها وحىت عباراهتا يتم 
                                                          قبادهلا بني احلشود على اهلواقف النفالة وحىت شاشات الكومبيوقر يف 
                                                           خمتلف األرجاء ما جع  قسم التواص  االجتماعي يف الفنيتاة يتيتابع   

             ة جتع  أشيترف                                                 اخلرب، بينما كانت إجابات جوليا الدبلوماسية والذكي
                   بضم جوليا إىل صلوفه        ً جديدًا   ى                             يدرك أن حزب التآلف قد دخ  منح

                                                      حىت وإن كانت خطوة عابرة اختذها احلزب حتت قأثريات ال يزال هو 
       جيهلها!

                                                        لفد كانت جوليا قفف بني املتظاهرين بفوة وقعلن عن آرائها بال 
                                                              أي حتلظات أو قلق بشأن اللعبة السياسية وعناصرها اليتذين يفليتون   
                          ً                             متأهبني خلف الشاشات استعدادًا للحظة االنفضا ، فجوليا كانت 
                                                            قعتفد بأن الساحة حرة ومل قكن قعلم أن للسياسة قواعدها اليت  ال  

       جوليا؟                "مااا قلعلني يا   :                                   ً ختتزل وال حىت مع الزمن فتمتم أشرف قائاًل
                                                        ال ميكن لك حماربة الزمن وجرف التيار حنوك وحدك، يد واحيتدة ال  

  .      قصلق!"
                             عرب الشاشة بفوامهيتا الرشيتيق          إليها            شرف وهو حيدق      صمت أ

                                  ً                       وشعرها املعفوف ونظارهتا ال  أخلت جزءًا كبريا من مالحمها، لكنها 
ِ                                                  مل ختِف محاسها الذي شاب صوهتا كعنلوان شاب يضم نلسه للتيار     
                                                    شاءت الظروف أم أبت، لكن كان يف قلب أشرف خوف قد بيتدأ  

                   يتسل  مل يعرف سببه.
                 ً                     ن كرمي الوحيد بعيدًا عن املشيتهد يتيتابع     كا   ،            يف قلك األثناء

                                                         األحداث عرب أثري املذياع الذي جعله يتسمر فوق مفعد السيارة بال 
                      ال  كانت قلص  بينيتها     ة                                حراك، فجوليا قد ختطت احلافة الوحيد



281 

                                                          وبني وقائع األمور، جوليا باقت لبؤة عارية بال غطيتاء، جسيتدها   
          بصمت حذر،                                          يفف حتت الفنص بال عرين، زئريها يغلف األجواء

                                                    حىت بات امسها يثري جلبة أي مكان ختطوه، ولكن إىل مىت؟ هيت   
                                                         سيبفى احلزب يتغاضى عن خطواهتا العابثة بال قلكري أم أنه سيتخذ 
         ً       ً                                          فيها إجراًء مناسبًا بعد أن حيرقها ككرت رابح يف جولة االنتخابات 

     هذه؟
            حىت حيتامت إن                                         كان كرمي يعلم أن البفاء للحزب ال ألحد وال

                قواردت األفكيتار     .                                  ئي  الدولة لذا على جوليا قوخي احلذر      أصبح ر
         ولف عجلة        ملاجئ                                        بسرعة إىل اهنه حينما داس على املكابح بشك  

ً            ً                الفيادة متوجهًا ثانية باجتاه امليدان حماواًل أن جيد مكانًا يركن سيتيارقه                           ً             
     فيه.

ّ        ً                                        قرّج  متوجهًا حنو اجلموع حيث كانت جولييتا قفبيتع بيتني       
                                    ب ااك وحتاول التواص  مع املتظيتاهرين،                       احلاضرين قؤيد هذا وقشج

                                                        سار كرمي ططى سريعة قتخابطه مجوع الشباب واللتيات املتحلفني يف 
                                                           الشارع حيث الشعارات قعلو وأصوات اجلماهري قنادي مطالبة باحلرية 
                                               ً       ووقف احلرب، أما كرمي فكان يسري باالجتاه املعاك  هلم حبثًا عيتن  

    ّ     قد حتّلفوا   -              إن مل يكن اآلالف  -                              جوليا. مل يستطع أن جيدها فاملئات
                                                       يف املكان حاملني ك  ما قيسر هلم من شعارات شيتاجبة ومنيتددة   

                                             ً             حلرب، جالت عيناه بنظرات سريعة بني هذا وااك باحثًا عنها عليته    با
                      جلوليا لن يتوقف، يوقظه    ً ًا                                  جيدها وحني مل جيدها، علم بأن يف قلبه حب

                              أي خوف قد يهددها ولو من بعيد!
                                    ول أن يبحث عنها يف األرجاء حينما بدأت                قوقف للحظات، حا
                                  مليدان بشك  أكرب، بينما بدأت جمموعات     إىل ا                   احلشود بالسري متوجهة 
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                             ً                       شرطة مكافحة الشغب قفف استعدادًا ألي حدث طارئ قد حييتدث  
                                                            أثناء املسرية دون أن قصطدم باملتظاهرين قاركة هلم احليتق قمارسيتة   

                  الشرطة حيتىت بيتات                                          التظاهر السلمي، ولكن ما أن ملح كرمي مجوع
ً                                   اخلوف يتسل  إىل صدره حماواًل إجياد جوليا بني املتظاهرين وإخراجها                        

          من املكان.
                                                   حاول االقصال هبا عيترب اهليتاقف اخلليتوي، إال أن أصيتوات     
                                                            املتظاهرين كانت كليلة بأن متنعها من مساع رنني هاقلها وهو يعليتم  

             اقف فتبفييته     ً                                              جيدًا أن جوليا ال حتبذ فكرة االهتزازات النامجة عن اهليت 
ً                 . عاد يسري باجتاه معيتاك  للحشيتود حميتاواًل مراقبيتة              ً دوما مفلاًل                                 

                                                        الصحليني ووسائ  اإلعالم فإن كان هناك جتمهر هلم ال بد جلوليا أن 
                                                األحناء، ومن بعيد ملح الصحليني يتحلفون حول جمموعة من   يف      قكون 

                                  املتظاهرين ولكن مل قكن جوليا بينهم.
                  النظارة الشمسيتية           لى عينيه      وضع ع                     قوجه كرمي حنوهم بعد أن 

ً                                                      حماواًل قغطية مالحمه حىت ال يتعرف إليه أحد، وبينما هو يف طريفيته      
                 ن السيدة جولييتا   إ                                           يبحث عن جوليا أوقف أحد الشباب وسأله "قالوا 

                                                          يف املظاهرة ه  هذا صحيح؟" ففال الشاب حبماس "نعم بالطبع إهنيتا  
ً    الشاب قلياًل مث                                                 هناك يف الزاوية البعيدة جبانب احلديفة العامة" صمت          

ً                          ً      ً                     قال مكماًل "لفد كانت رائعة، حتم  قلبًا جريئًا غري آبه باحمليطني، إنين         
                                                         أحترم حزب التآلف لضمها إليه" فابتسم كرمي على عجيت  وقيتال   

              "نعم أنت حمق".   :      ً مسايرًا
                                                   كان كرمي وحده الذي يعرف بأن يف قلب جوليا ما هو أكيترب  

            ً             باقت حتم  قلبًا أعلنت قتله                                       من اجلرأة والتهور يف اختاا الفرارات فهي
                    حلظة انضمامها للحزب!
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                                         االجتاه الذي وصله له الشاب ططيتوات سيتريعة    ب        سار كرمي 
                                                        وواسعة، وما أن اقترب من املكان حىت بدأت جمموعة من الشيتباب  

                                         قنادي بإيفاف املظاهرة وقوجيه خطاب للعامة.
                                                       بدأت أجواء املظاهرة قصبح مشحونة حينما بدأ اشتباك بالكالم 

                                                          ني الشرطة واملتظاهرين، وما أن جال كرمي باملكان وملح جوليا ميتن   ب
                           ً          ً                 بعيد حىت سار بشك  أسرع متوجهًا حنوها حتسبًا ألي حلظة طارئيتة  
                                           ً           قد حتدث ضمن دقائق معدودة، ففد كان الشعب غاضبًا من املوقف 
                                                      الضعيف للدولة ضد احلرب وعدم اختااهم لفرار طصوصها حىت هذه 

                                  دق من بعيد والحظيتت بعيتض األجيتواء                وقلت جوليا حت   .      اللحظة
                              املشحونة بني املتظاهرين والشرطة.

                                                     حاولت السري إال أن قدمها كانت منهكة من كثرة الوقوف لذا 
ً                                             آثرت التريث قلياًل قب  أن قكم  سريها حنو سيارهتا لتغادر املكيتان،                  
                                   ً                   ولكن بدأت احلشود بالتجمع والوقوف حتسبًا ألي اشتباك قد حيدث 

                                               طة ما جع  الطريق شبه مسدود أمامها وما أن أدارت               بينهم وبني الشر
                                                      وجهها حىت وجدت كرمي يفف أمامها بنظارقه ال  أخلت مالحمه عن 
                                   ً             ً             اجلميع إال عنها، فشدها من اراعها جانبًا وأخذها بعيدًا عن الصحافة 
                                                           ال  كانت قترصد خطواهتا فبادرقه جوليا بالسؤال وامللاجأة عليتت  

          "أحاول حمو    :              ً ففال كرمي منلعاًل   .         لع  هنا؟"           "كرمي مااا ق   :           وجهها قائلة
                         آثار خطوات زوج  اجملنونة".

                                                   اقتربت جوليا منه للمرة األوىل حىت بدأت أنلاسها قالميت   
                            "رقيتا منحيتتين بعيتض وقتيتك        :                         وجهه املشحون بالتوقر وقالت

                                                             واهتمامك وأنا مصابة، أما اآلن فأنا أمنحك الراحة من هذا الدور، 
  .    ً     فشكرًا لك"
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                                             منها أكثر حىت المست أنلاسه املتعالييتة وجنتيتها              اقترب كرمي
  مث    .                      ً      "عليك أن قعودي معيتي فيتورًا"     :                       فشعرت جوليا حبرارهتا وقال

                        "هذا إن شئت أال يكتب عنك    :                               اقترب أكثر وقال بنربة هتديد خليلة
                                                       خرب جديد وأنت قغادرين املظاهرة عنوة وكأن احلزب بات غري را  

             عن قصرفاقك".
                               ترى يف عينيه نظرة علمت جوليا من       بغضب ل      إليه           حدقت جوليا 

                                                          خالهلا أن كرمي مل يكن ميازحها ب  هو على استعداد قام لإلقدام على 
                           "ومن أخربك.." وما كيتادت أن     :                           هذه اخلطوة بال قلكري! ففالت له

                                                       قنطق حىت عال الصراخ يف املكان وبدأت اللوضى قعيتم املظيتاهرة   
              ميتوع نتيجيتة                                               والشارع العام وحىت امليدان فبدأت الشرطة بلض اجل

                                                      لبعض االشتباكات ال  حصلت بني املتظاهرين وشيترطة مكافحيتة   
                                                     الشغب ومسع ك  من جوليا وكرمي صوت أحد املتظيتاهرين وهيتو   

  .               "حنن شعب ال شغب!"   :    يفول
                                                      كان لكلمات هذا املتظاهر املختصرة وقيتع كالفنبليتة عليتى    
                                                            املتظاهرين الذين أسرعوا خطاهم وعلت هتافاهتم وبدأوا يتشيتابكون  

     بدأت    .                            "هيا عليك املغادرة اآلن بسرعة"   :                   لشرطة عندها قال كرمي    مع ا
                                                             الصحافة قتوجه حنو احلشود املترامية يف الشارع العام وامليدان حييتث  

                   ازداد االشتباك حدة.
                "سياريت يف اجلهيتة     :                        ً            ً سار كرمي باجتاه جوليا مسرعًا وقال غاضبًا

      ً    ع  غضيتبًا                                         ففالت جوليا وهي قشعر بأن امليدان بات يشت   .           املفابلة..."
   "ال    :                                                  وحال ساقها ال يساعدها على اختاا أي خطوة يف هذه الظروف

             "جيد، سنغادر    :                           عندها قال كرمي وهو يسري مسرعا   .              بأس سياريت هنا"
                               بسيارقك إان... هيا بنا لنسرع".
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   .                ، ها هي امللاقيح"     ً "حسنًا   :                                قالت جوليا وهي قناول كرمي امللاقيح
                       متوجهة حنو السيارة ميتا                                    كانت جوليا حتاول السري ططوات سريعة

                                                         سبب هلا األمل يف ساقها املرهفة فلم قستطع السري أكثر عندها قوقف 
  .                  "أال قستطيعني السري؟"   :    ً قائاًل       إليها          كرمي ليحدق 

                  ال أستطيع، لفد سرت    ،         "يف الواقع   :                    قالت جوليا بصوت منهك
                    ً                   بدأ املكان يزداد ضجيجًا وحدة، عندها محلها    .                   للترات طويلة عليها"

ً                            ني اراعيه دون أن يترك هلا جمااًل للنفاش مث قوجيته للسيتيارة        كرمي ب                           
                                                         مسرعا. فتح باب السيارة بشك  سريع ووضع جوليا على الكرسيتي  
                                                             وما أن ركبا السيارة حىت كانت اللوضى قعم امليدان والشارع العام.

     "نعم    :    ملنزل    إىل ا                                      كان كرمي يكلم حامت بعد أن وص  هو وجوليا 
       نيتاول     .                         ، إهنا طري قلض  هي معك اآلن"                     عمي جوليا هنا، ال قفلق   يا

                                                            كرمي اهلاقف جلوليا مث صعد متجها حنو الغرفة بينما كانت جوليا قكلم 
                                       "نعم أبيتي... ال ال قفلق، أنا طري، ال لفيتد     :                والدها بصوت منهك

                              غادرنا قب  أن حتص  االشتباكات".
ً        صمتت جوليا قلياًل مث قالت                              "أبيتي ال بيتد أن قليتوز هبيتذه       :              

   ت                               ً                وال قفلق سترقلع نسبة املؤيدين جمددًا، أنا من قسيتبب    ،         االنتخابات
                          فأجاهبا حامت على الطرف اآلخر    .                              باخنلاضها وأنا من سيعيدها أعدك"

             ابن ... بيتت            "جوليا يا   :                                    من املكاملة بصوت ال خيلو من حنانه املعتاد
                    أخشى عليك من نلسك".

              والدي؟ أمل قكن    يا         ّ ختشى علّي    ِ    "وِلم   :                     قالت جوليا بصوت هادئ
                        "وإن كانت موففيتة أنيتت      :        ففال حامت   .                       خطوايت موففة هذا اليوم؟"
                                      جوليا، ويف الترحال إن غادر أحدنا السرب                    حتلفني خارج السرب يا

        "ال قفلق    :                               فابتسمت جوليا وقالت بنربة مطمئنة   .     ابن "             ففد الدرب يا
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                                                أبيتي حىت وإن كنت بال سرب فنجاحك هو دربيتي، عندها ال    يا
ً         صمتت قلياًل مث أكملت   .    درب"                   حاجة للسرب وال حىت لل         "أبيتيتي     :        

                               ً                               اهدأ اآلن وااهب لتستريح وأنا أيضًا سأحاول أن أخلد للنوم، فلفيتد  
ً  كان اليوم حافاًل"         بنلسيتك            ِ     صيتغرييت اعيتنتِ     يا       ً "حسنًا   :        ففال حامت  .              

ً       صمت قلياًل مث قال   .   ً  جيدًا"                                  "جوليا لفد أخربقين والدقك أهنا ستص     :       
   .              ، هيتذا جييتد"       ً "حسنًا   :                     هزت جوليا رأسها وقالت   .              بعد ثالثة أيام"
      ً   "وداعًا".   :          فأجاهبا حامت

          وقناوليتت     ،                                          وضعت جوليا اهلاقف على الطاولة الصغرية جبانبها
                                    حيث كان خرب نزوهلا للمظاهرة يشم  كافة    ،                  جهاز التحكم عن بعد

ّ    التللاز شاردة حينميتا رّن      إىل                                الفنوات اإلعالمية. كانت جوليا حتدق                       
                    "سيتيد أشيترف كييتف       :  ية               ّ                  هاقلها اخللوي ورّدت قائلة بنربة منتش

  .      حالك؟"
                       جوليا، ظننت أنين لن أمسع       ً "أهاًل   :                        فأجاهبا أشرف بصوقه املعهود

                                 صوقك بعد األحداث األخرية يف امليدان".
  .               "ظننت أم متنيت؟"   :                   ففالت جوليا متحااقة

       جوليا؟                           قعتفدين أنين قد أمتىن الك يا    اا    "وملا       ً  معاقبًا:          ففال أشرف 
                             يشعرين بلراغ يف ساح  اإلعالمية".                            بالطبع لن أمتىن غيابك فغيابك س

                                                    غزاها شعور متناقض بني السعادة واحلنق عندما كلمها أشرف 
                                                        الكافوري، ففد كانت كلماقه قنساب حنوها لتخلق داخلها اليتك  
                                                         الشعور الدائم يف إثبات الذات. حاولت نثر األفكار من رأسيتها  

                                             "ولكن يبدو أنين استطعت أن أشع  ساحتك اإلعالمية   :       حني قالت
                    أن جتييتب هبيتا عليتى                                      ببعض التساؤالت ال  بات على قناقيتك  

        جلمهور". ا
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                           عزيزيت سلطة رابعة، غري مكللني        "حنن يا  :              ً ضحك أشرف قائاًل
      جوليا               "أمل أق  لك يا   :                    ً مث مه  بنربة غريبة قائاًل   .                  بالتربير أو اإلجابة"

  .                                   نك ختطني خطوات احلابيتي يف أر  السياسة؟" إ
   :                           ع أشرف أن يشعر هبا من بعييتد                             فأجابته جوليا بابتسامة استطا

           سيد أشرف".                                      ً    "ال يوجد أحد مل يبدأ خطوات سريه األوىل حبوًا يا
       "رقا".   :               ابتسم أشرف وقال

                                    "أنت من عليه اآلن مراقبيتة خطواقيته،      :                  ابتسمت جوليا وقالت
                                             فالتعثر فوق الفمة قد يؤدي للسفوط، لذا احذر".

    على       ً                        ً "شكرًا لك على التحذير... ومحدًا   :             ضحك أشرف وقال
         السالمة".

                                                      أغلفت جوليا اهلاقف ويف داخلها شعور يدغدغها بالنصر للمرة 
                                           مث فوجئت بكرمي خللها وقالت: "مل أشعر ططواقك".   ،    األوىل

                                                      "بالطبع قد كنت منهمكة بالتباهي أمام أشيترف الكيتافوري   
                 بانتصارك اليوم".

                                   "وأعتفد بعد ما فعله، يل احلق يف الك".
                            نت قترمجني قصرفات أشرف بطريفة        فلرقا ك   ،     جوليا          "احذري يا

                      قد قضطرك لدفع اليتثمن   …                    مما يدفعك الختاا خطوات    ،          مبالغ فيها
    ً   الحفًا".

   :                                                     ابتسمت جوليا متهكمة وقالت وهي قدير ظهرها مبتعدة عنيته 
  .                "شكرا على حتذيرك"

                                                    قبض كرمي على اراعها ما أجربها على الوقيتوف وخاصيتة أن   
                       "علوا على شكر مل قفدميه    :                                   قدمها كانت قؤملها وقال هلا بنربة باردة

                                                 مث جذهبا حنوه بشدة وقال وهو يلف اراعه حيتول خصيترها      .    بعد"
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                                                     "أال قعتفدين أن الشكر صلة أخالقية متتيتع هبيتا سيتفراط يف      :     ً قائاًل
  .      عصره؟"

                    عيين كرمي الذي كانيتت     إىل      قنظر                          ّ ففالت جوليا وهي حتاول أاّل
   ً    محاميتًا                                                        أنلاسه ختتلط برائحة العطر اللواحة من جسده بعد أن أخيتذ  

                        ً     ً                      جع  شعره املبت  يضلي بريفًا خاصًا على وجهيته العيتاجي          ً ساخنًا
                         "يف عصره". اقترب كرمي أكثر    :                                املتعب فأجابته وهي قشيح نظرها عنه

ً        جوليا؟" صيتمت قليتياًل مث                         "وه  بات للشكر عصر يا    ً  مهسًا:     وقال                 
  .                               "ه  قعتفدين أنين احتاج إىل شكرك؟"   :         ً أردف مكماًل

         إليهيتا      فحدق    .              اج ملا هو أكثر"           "رقا كنت حتت   :           ففالت جوليا
                    "وه  ستفدمني يل ما هو    :                    ً     ً      كرمي بعينني متفدقني غضبًا وحبًا وقال

  .      أكثر؟"
                                          املسافة بينهما باقت معدومة حينما اقترب كرمي     أن           شعرت جوليا 

                                                            منها أكثر، مل قرغب باملفاومة ففد كانت متعبة، ولكن ما أن عربدت 
                   فوق كتليهيتا رغيتم      ة                                      يداه فوق شعرها املعفوف لتلكه وينساب برق

  .        "كرمي..."   :                   حىت قالت بنربة متوقرة        قبعثره
  :                       دون أن يرفع عينيه عنها       إليها                           قال كرمي بنربة هادئة وهو حيدق 

                                                      "للحظة خلت املوت قد خيطلك، فجريت بال قوقف يف امليدان حبثيتا  
                                                          عنك". كانت نظراقه قرمفها بدفء وجتيتوب يف حناييتا قلاصيتيلها    

                   دفن ك  ما راوده من                ً رقة أكثر حماواًل                           بصمت عندما أحاطتها اراعيه ب
                                                     خوف اعتلى نلسه يف حلظات امليدان فوجدها حىت هذه اللحظة غري 

                                          سرق يف ثوان، وأهنا ال قزال قعذب العمر بالزمن                    ُ مدركة أن العمر قد ُي
                                                             وقتركه يتلوى دون أن قعلم أن للموت كلمة قد جتعلنا نستعيد قرقيب 

            مهما قوالت.           األحداث...
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                                         ضنها ويضع رأسه فوق كتلها، بدأت يده قداعب            قنهد وهو حيت
                                                        خصالت شعرها وجابت أصابعه فيها بينما وقلت جوليا مستسيتلمة  
                                                        لدفء عناق جعلها قشعر باخلوف الذي اعتلى نل  كيترمي حينميتا   

                   ها حىت سفطا يف حنايا   تي                                       قبعها هناك يف امليدان. وما أن اقترب من شل
  ىل  إ                   ا، قبليتة محلتيتهما                                          قبلتهما األوىل بعد حادثة اليخت ال  مزقتهم

                                                        ضلاف حب خج  قفاافته الظروف املتواقرة ولكنه ال يزال حييتاول  
                                                        النهو  عرب نبضاهتما ال  قبحر فوق جسديهما يف هذه اللحظيتات.  
                                                             قبلة دامت لبضع دقائق معدودة أنستهما العمر كامال بك  قلاصيتيله  
  مل                                                          املمزقة. قبلة جعلت كرمي يدرك أنه ال يزال له يف قلب جوليا وطن 

                                                            يغيبه املنلى وأر  ال بد هلا أن قستليق ليمر مذاق اللحظات فينساب 
                                                    بني شلاههما حامال كليهما يف شذى صمت مشتع  يوقظ الفليتب  
                                                             باستحياء وجيع  جوليا قفف حائرة بني الرفض والفبول ليتتعلم أهنيتا   

                                             انتصرت يف معركة احلزب لتسفط صريعة يف معركة احلب.
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 الفصل الخامس والثالثون

 ة املفاوضاتطاول

                               جانب حو  السباحة شاردة اليتذهن     إىل                كانت جوليا جتل  
                                                            مرقدية سترة ربيعية خليلة بلون عاجي وشعرها املنسدل يتحرك حبرية 

  .                            بنسمات هواء كانت قداعب املكان
                                                       كانت كلمات كرمي قرن يف أانيها بصوقه الدافئ، مررت أناملها 

            حينما قذكرت                                              فوق شلتيها شعرت بارقعاشة خليلة يف أحناء جسدها
                                                         قبلة كرمي هلا وعناقه املتأمل، شعرت بأن يف قلب كرمي مساحة شاسعة 

                   ورغم الفسوة إال أنه    ،                                     من احلب مل يتخللها اجللاف الذي جال أرضها
                                ً                           استطاع أن يروي أرضه باملشاعر بعيدًا عن األمل واحلفد، يف نظراقيته  
                                                    كانت قتشابك األحاسي ، لتسفط هي أسرية شباك حيتب خلييتة   

ّ  ً مطّواًل       حاولت                                    ً          التغاضي عن وجودها والتنحي عنها بعيدًا، حيتىت ال      
                                                           قتملكها حلظة ضعف كتلك ال  عاشتها الليلة املاضية. ولكنها كانت 

                                زال قنادي رغم ك  الظروف ال  مرت  ق                         قعلم أن األنثى يف داخلها ال 
                                                              به فالرغبة حفيفة إنسانية ال ميكن للبشر جتاهليتها مهميتا اختلليتت    

                                             س، فه  مواففتها على قبلة كرمي هلا ضعف أم أهنيتا                  معايريها بني النلو
                                                      حاجة باقت قطرق أبواب نلسها يف خضم األحداث؟ أم أن رؤييتة  
        ً                                                  كرمي هائمًا هبا شعور يدفع إحساس النشوة داخلها متاميتا كنشيتوة   

                                 نفاشها املستلز مع أشرف الكافوري؟!
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      خيتالل        ً حسنًا   ،                 "نعم... أنا جاهزة   :                      رن هاقلها اخللوي وأجابت
                              أغلفت جوليا املكاملة، مث هنضت وهي    .             ً  كون هناك وداعًا"        ساعتني سأ

                                                         جتر حفيبة صغرية حنو سيارهتا وانطلفت مسرعة قاركة خللها كافيتة  
ً                       األفكار علها قغرق يف بركة السباحة بداًل من طلوها عليتى سيتطح                                      

   ش.          ّ اهنها املشّو
   

                                                   كان مجيع أعضاء احلزب جيلسون يف غرفة االجتميتاع املغلفيتة   
                                           اب بشك  ملاجئ وكانت جوليا قفف والذهول عيتال         ُ      حينما ُفتح الب

    ً                                      "علوًا للمفاطعة، ولكن مل أعلم أن احلزب جييتري     :            وجوه احلاضرين
                                 اجتماعاقه دون دعوة كافة األعضاء".

ً              هنض حكمت قائاًل بطريفة هتكمية              عزيزيت، لفيتد            "قلضلي يا   :           
         ً                 سفطت سهوًا دعوقك لالجتماع".

            "يف الواقع ال    : ة                                       ففالت جوليا متجاهلة حكمت وكلماقه املتهكم
                                       املغادرة ولكن جئت ألطلعكم على اخلرب حيتىت ال       ّ علّي   ،       ّ وقت لدّي

                                   قضطروا ملشاهدقه على الشاشة الصغرية".
                                                   مث اقتربت من الطاولة ال  كانت قضم كافة أعضاء احليتزب  

                                                        فيهم والدها الذي علته الدهشة لدخول ابنته املباغت وكلماهتا    ن ق
                       "طيتائريت سيتتفلع خيتالل       :  ول      وهي قف       إليها                غري املطمئنة وحدق 

                                                     سويعات قليلة لذا جئت ألخربكم أنين سأكون املمث  الرئيسيتي  
                         طاولة امللاوضات، وأعتفيتد     إىل                              للحزب يف الوفد السياسي املتوجه 

                                                    أن الك ال يتناىف مع منصبيتي كناطق إعالميتي رمسيتي باسيتم    
       احلزب".
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                                                 كانت الكلمات قسفط يف املكان كاهنيار ثلجي حطيتم رؤوس  
                                         أجرب حكمت على اجللوس فوق كرسيه اجللدي ليصمت           احلاضرين، و

                      إن احلزب للكيت  وليتي               "جوليا...   :                   حلظات مث قال بصوت خميف
                                                        للواحد، ال ميكنك اختاا خطوات ملاجئيتة دون العيتودة للحيتزب    

                                           وخصوصا قب  النتائ، الرئاسية بأيام معدودة".
   :                                                   فابتسمت جوليا وهي قدير ظهرها متجاهلة ما قاله حكميتت 

                                             م هو املسيطر يف كافة اجلوالت االنتخابية األخرية وهو           "احلزب احلاك
                                                                 الذي نال الرئاسة يف كافة األعوام السابفة، لذا إاا أردمت اللوز عليكم 

                                  أن قتركوا الفرار للشباب ال للخربة".
                      جوليا بني الشباب واخلربة         "لكن يا   :                    هنض حامت من مفعده وقال

                    ان حامت يعلم بأن روح  ك   .                                   خيط رفيع جيع  اخلبري أعلم طلايا األمور"
                                                              الشباب ال  قتفد يف ابنته جعلتها قنسى أن املعترك السياسي ال ميكيتن  

          ً                                             يكون منلردًا، وأن مجيع الكراسي املتراصة هنا، ميتا هيتي إال       أن   له 
                                                 ة طويلة قربطها جمموعة من احللفات امللرغة وال  متتيتد   ل           امتداد لسلس

                   لتيار لي  ملكها وال                                           بني اخلارج والداخ ، ما ال قعرفه جوليا هو أن ا
                                                         حىت حواف التيار ملكهم، فللميدان حدود قرمسها الظروف ال هيتم،  
                                                         فما اخلربة ال  اكتسبوها إال وقد سبفتها خطوات شباب قعثيترت مث  

  . ً ًا                              هنضت لتحم  يف قلبها فيما بعد خبري
                           خلارج وقالت وهي ال قزال قعطي     إىل ا                     استدارت جوليا متوجهة 

                                له صحيح ولكن مصداقية حلظة أهم من            "رقا ما قفو   :            ظهرها للجميع
       ً                                                 مخسني عامًا من الكذب املستتر بالدبلوماسية" مث غادرت غري آهبيتة  

              بردود الباقني.
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                                                        كانت جوليا قغري ثياهبا يف غرفة اللندق عندما رن هاقف غرفتها 
                  "جوليا... لفد مسعت    :                                    لتجد صوت والدهتا على الطرف الثاين يفول

                                إىل امليدان وأنت على هذه احلال؟!".                      األخبار للتو، كيف نزلت 
                                     "ظننت أنك بعد غياب عشرة أيام حافليتة     :                ففالت جوليا بربود

      أمي".                              ستتصلني لالطمئنان ال للمعاقبة يا
                                "وأنا ظننت أن وصولك ملنصب الناطق    :                  ففالت ماجدة بعصبية

                                                       الرمسي سيشبع رغبة السيطرة يف داخلك وجيعليتك قتيتوقلني عيتن    
                                    أمها مث أكملت متأملة "مل أكن أعليتم أن       صمتت    .               خطواقك الطائشة"

                                                           شراهة املناصب ستتلشى فيك وقلغي مبادئك الللسلية اليت  ربييتت   
                         عليها منذ نعومة أظلارك".

          "كلنا منلك    :                                            فأجابتها جوليا بتهكم وهي جتل  على حافة السرير
                             ّ          أمي وال  قتلاقم مع األيام، فمّنا من يسعى     ًّ                     حيّزًا من الرغبة الشرهة يا

                                             ً   االجتماعية، ومنا من يسعى لتحفيق هدف يراه ساميًا".            خلف الشهرة
            أنه مل يعيتد                 ً انا نعرف جيدًا ت   فكل   ،                       "دعك من الكالم املنمق هذا

  .    ً  ساميًا"
       "رقا".   :             أجابتها جوليا

      إنيتك     ،    ابن           "جوليا يا   :                                 ففالت ماجدة بنربة متأملة يشوهبا اخلوف
                    فاحذري حىت ال حتترقي".   ،                 متارسني لعبة من نار
                     أمي ولن أحترق وحدي".               أحرقت اجلميع يا              "عندها سأكون

  .      ِ                    ابن ؟ ِلم  ك  هذا العناء؟!"   ِ      "وِلم  يا
       أميتي،                   ِّ        "ألنين بت داخ  الشِّباك ييتا    :                 أجابت جوليا بشرود

                                 ً      ً              وأعتفد أن من حق الشعب أن ميتلك صوقًا صادقًا عليته حييتدث   
  .                  التغيري، فمن يدري؟"
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   إال                                 "رغم ك  اللوارق بيننا يف التلكري،    :                 قنهدت ماجدة وقالت
              ً                     فلفد قأكدت متامًا أنك ال ميكن لك إال أن    ،     جوليا                أنين فخورة بك يا

                                                    حتملي قلب حامت، رغم الظروف واألحداث ال ميكن البنيتة حيتامت   
  .                          الريزوين أن حتيد عن الطريق!"

                                              ً      صمتت جوليا وهي قستمع لكلمات أمها ال  بعثيتت شيتعورًا   
             أن والدهتا غري                                                 بالسعادة يف داخلها فكانت هذه املرة األوىل ال  قشعر ب

  .       "أمي.."  :                                 معارضة لتصرفاهتا ففالت بنربة قائهة
                            "كنت وأنت طللة أقول كم يصعب    :                    ففاطعتها ماجدة قائلة

                                                 قوجيهك، ولكن مل أكن أعلم أنك حينما قكربين سيتتنتهي       ّ علّي
         ابيتن ".                                                 سلط  بشك  كام ، ك  ما أمتناه أن قتوخي احلذر ييتا 

    إىل                    ا لنيتزول ابنتيتها                                        أغلفت ماجدة اهلاقف والفلق يسيطر عليهيت 
                                                 ولكنها مل قكن قعلم أن ابنتها قفف عليتى أر  احليترب      ،      امليدان
      هناك!

                                                      قناولت جوليا بعض الثياب ال  سترقديها يف جلسة االجتميتاع  
                                                               األوىل اليوم مع الفيادة العليا حماولة التوص  مللاوضات، رقا قسيتاعد  

                                   على دفع عجلة احلرب حنو السالم واهلدنة.
 ً                                         ئًا مزيلة قعب الرحلة ورقبت شعرها بشك  يليق         ً     أخذت محامًا داف

                                                             مع بدلتها السوداء الرمسية املؤللة من بنطال أسود، وقميص أبيتيض،  
ٍ                كعب عاٍل جليتدي أبيتيض      ي                               وسترة رمسية بأزرار فضية، وحذاء ا       

             ىل خامت زواجها  إ                            نلسها يف املرآة مث اجتهت نظراهتا     إىل            اللون، حدقت 
                      ً  بطء حنوه وأخذت حتركه ميينًا                                   الذي كان ملفى أمامها، امتدت يدها ب

     ً                                  ً     ً            ويسارًا، جال كرمي يف خاطرها وشعرت بأن شعورًا خليًا يعربد فوق 
                                                          نلسها كلما قذكرت قلك الليلة، متلكها شعور بالندم ألهنا مل ختيترب  
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                                                         كرمي برحلتها، حاولت أال قلكر فهي حباجة للهدوء والتركيز حيتىت  
                                قكون على أمت االستعداد للملاوضات.

                مث وضعت نظارهتيتا                    ووضعته يف إصبعها،        ا بسرعة            قناولت خامته
                                                        السوداء فوق شعرها املنساب على كتليها متوجهة بشك  سريع حنو 

                  "نعم، إنين قادميتة     :                                       الباب الذي كان يفرع ببطء وقالت بصوت عال
                                                       حلظة واحدة" فتحت الباب بشك  سريع ولكنها مل قسيتتطع إال أن  

             على عتبة باب                                          قتسمر مكاهنا حينما وجدت أشرف الكافوري يفف 
                "ه  أنت جيتاهزة     :                          بابتسامته املعهودة وهو يفول       إليها          ً  غرفتها حمدقًا 
  .       جوليا؟"            للمغادرة يا
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 الفصل السادس والثالثون

 مخلوق ال يتقن الحب

   قن                                                 كان عارف جيل  قبالة حكمت بعد أن غادر األعضاء املفر 
                        ً                                    فيهم حامت الذي مل يكن قادرًا على مواكبة قصرفات ابنتيته. بيتادر   

   :                                     وحالة من التوقر كانت ظاهرة على وجهيته    ،            ً مت عارف قائاًل  حك
               الوقت ال يسيتمح     ،                                          "لفد فاقت قصرفات جوليا كافة احملااير املطلوبة

   ".   ً جدًا                                          ً بأي مغامرة خاصة أن يوم االقتراع بات قريبًا
          "علينا أن    :    حكمت    إىل                             ً  ففال عارف وهو يشع  سيجاره حمدقًا 

                 شباب غري مدروسيتة                               حكمت فلرقا جوليا قتصرف ططوات        هندأ يا
  .                     لكنها قسعى لرفع احلزب"
                                      "جوليا ال قريد اللوز باالنتخابات ففط من    :               ً ابتسم حكمت قائاًل

ً            صمت قلياًل وقد بيتدأ     .                                       أج  والدها هي باقت قريد جلوليا أن قنتصر"        
                                              جوليا غرقتا يف أر  السلطة وما عادت قادرة عليتى     ي           يعلم أن قدم

                السري ططوات حرة.
                              "وما املانع يف الك إن كانت قرفع    :                  صمت عارف وقال هبدوء

                     نسبة التأييد للحزب".
ً           صمت قليتياًل مث أردف     .             "أقعتفد هذا؟"   :             ضحك حكمت وقال        

                                                 "لو كانت جوليا هي احملرك لألحداث اآلن فذلك ألننا ميتا     :      ً مبتسمًا
  .                  زلنا نسمح هلا بذلك"
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  .  ِ                  "وِلم  قريد إيفافها؟"
   :  رف             ً                                   سار حكمت متجهًا حنو الباب وقال وهو يدير ظهره لعيتا 

                      ٍ                     عارف جمرد قلكري بصوت عالٍ  فيتال قشيتغ  باليتك              "ال شيء يا
          باملوضوع".

                                                 كانت خطوات حكمت يف املمر الطوي  ما زالت قفرع يف أاين 
            ً     ً                    من بعيد مدركًا متامًا أنه ال ميكن حلكمت أن       إليه             عارف وهو حيدق 

ٍ                                يلكر بصوت عاٍل هكذا دون قرار مسبق قام باختااه!              
   

                  أشيترف الكيتافوري       إىل       ا حدقت                      كانت جوليا صامتة حينم
               "ميتااا قلعيت       :                                              الواقف على عتبة غرفة اللندق قائلة بنربة متلعثمة

  .     هنا؟"
                                     "أال قعلمني أنين الوفد اإلعالمي األول الذي    :               ً ابتسم أشرف قائاًل

  .                       سيفوم بتغطية امللاوضات؟"
                                                  كان الذهول هو املسيطر األول على جوليا، حيتىت أصيتبحت   

                 "وظيلتيتك كوفيتد      :           ستيعاب احلدث                          عاجزة عن الكالم ففالت بعد ا
  .                                            إعالمي ال قتطلب منك أن قصطحبين إىل مفر امللاوضات"

                    أمل أق  ليتك أنيتين ال    "   :                               ً ففال أشرف وهو يفترب منها مبتسمًا
            ففالت جوليا    .      جوليا"                                 ساح  اإلعالمية دون مناوشاقك هذه يا      أختي 

                       ً    "ورقا ساحتك الشخصية أيضيتًا     :                              بربود وهي قبعده عن طريفها قائلة
                         "يف الواقع لفد عرضت عليتى     :             ً ضحك أشرف قائاًل   .         سيد أشرف"   يا

                                                          وفدك املرافق أن يسمحوا يل قراففتك يف الطريق إىل مفر امللاوضات، 
                                       فواففوا على الك بعد االستئذان من احلزب".



297 

           ّ ، كان علّي ً ًا              "احلزب! هكذا إا   :                            فهزت جوليا رأسها قائلة بتهكم
                 أغلفت باب غرفتها    .                                        أن أعلم أنك ستفتنص اللرصة حينما قلوح لك"

                                   "ولكن ال يهم، ما الضرر ميتن وجيتودك      :                  وهي خترج منها وقالت
                                                     سيد أشرف؟ ب  أعتفد أن وجودك سيضلي بعض اإلثيتارة عليتى      يا

      اخلرب".
  مث    .                              ً  "ورقا يضلي اإلثارة على احلدث أيضًا"   :               ابتسم أشرف وقال

ّ               مّد اراعه هلا وقال                                        "قلضلي..." فأزاحت جوليا أشرف عن طريفها   :  
                                  سارت جوليا يف املمر الطوي  لللنيتدق     .        هيا بنا"     ...     ً "حسنًا   :     وقالت

                                                           وجبوارها أشرف الكافوري غري قادرة على قرمجة طبيعة املشاعر اليت   
                                                     بني السعادة والذهول، فرؤية أشرف على باب غرفتيتها قيتد           راودهتا

                                                      ً      أضلى على رحلتها حملة من املتعة، ووجوده يعين أنه سيتيبفى دائميتًا   
                            ً          ن قلب احلدث كما هي متأكدة متامًا. مل قلكر                  يسعى القتناص اخلرب م

ً                                                    طوياًل ب  قوجهت حنو السيارة ال  كانت بانتظارها هي وأشيترف      
                         لينطلفا حنو مفر امللاوضات.

                                                    جلست جوليا على الطاولة البيضوية ال  ضمت كافة األطراف 
                                                        املشاركة يف امللاوضات حملاولة مللمة احلدث وإجييتاد حيت  مبيتدئي    

                                        املتتالية بني املندوب املمث  عيتن املفاوميتة           ناوشات  امل              للفضية، إال أن 
                                ً      ً                    ومندوب الدولة جعلت من احلوار طريفًا مغلفًا، وبعد ساعات مطولة 
                                                       من النفاشات واحملاوالت املستميتة بني مجيع األطيتراف، مت إعيتالن   

                                    النار ملدة أربعة أيام بني الطرفني والك      إطالق    قف  و                 املواففة على هدنة 
                                        ئة واإلنسانية على إجياد الطريق للمستشليات                    للسماح للحاالت الطار

                  ً                                            أو ركام املنازل، حبثًا عن بفايا األقارب، أو حىت فتات الطعام، لسيتد  
                                 جوع اهلاربني من عجلة احلرب الدائرة.
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                                                  جل  أشرف الكافوري يراقب اخلرب حينما خرج امللو  العام 
                             "سيكون هناك هدنة بني الطيترفني     :                           ً من غرفة امللاوضات وقال معلنًا

                                                            واقلاق وقف إطالق النار ملدة أربعة أيام، سيتم من خالهلا السيتماح  
                                          ً                 جلميع املصابني والنازحني اللجوء ملناطق أكثر أمنًا واحلصيتول عليتى   

                         سد حاجتهم لأليام املفبلة".      هم من                   بعض الفوت الذي ميكن
                                                   أقب  أحد املراسلني التابعني ألشرف الكافوري وباغت امللو  

                                   نفه كما هو واضح ميتن معيتامل وجهيته                            بسؤال على ما يبدو أثار ح
  .                         ً          ً            "وه  ستتركون للنازحني مكانًا أكثر أمنًا من بيوهتم؟"   :       الفاطبة

                            "لسنا حنن من نلر  األمن، بيت      :                       فأجاب امللو  بنربة متوقرة
                                          فاجملرمون الذين يعلنون احلرب حتت مسمى املفاومة    ؛            طبيعة األحداث

             ُ                   هم من جيب أن ُيطرح عليهم السؤال".
                                         بون املفاومة يف بيتها ال عليتى أر  حيترب أو                "لكن أنتم قضر

  .                                      معركة، فأين امللر من آلة احلرب للمدنيني؟"
                                                    "حنن مل نعلن احلرب، ما قدعوهنا املفاومة هي ميتن اصيتطنعت   

                   احلرب لغايات خاصة".
                              فالشعب ال ميتلك أبسط احلفوق حيتىت                     "ب  حلاجات خاصة...

             غايات خاصيتة                 ، فه  هذه قدعى  ة                              يف ابتياع حاجياقه من السوق احمللي
  .        يف نظرك؟"

                              "حنن لسنا هنا يف صيتدد مناقشيتة      :                      ً عندها قلعثم امللو  قائاًل
   .                                                      احلرب، حنن هنا إلعالن خرب اهلدنة لذا انتهت األسئلة امسحيتوا يل" 

                ً                                            وغادر املكان قاركًا خلله كافة املراسلني الذين حياولون قغطية احلدث 
           يراقب احلدث                                                بال أجوبة، بينما يف قلك األثناء كان أشرف الكافوري 

       عميتر،            ً    "كنت قناصًا يا   :                                     من بعيد اقترب منه مراسله ففال له أشرف
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                                                             لفد كانت أسئلتك قاسية حىت جعلته ينهي امليتؤمتر قبيت  أن يبيتدأ،    
           على أهبيتة                                                      أحسنت، عليك قغطية كافة التلاصي  ورغم اهلدنة فلتبق 

                                          االستعداد، فال أحد يعلم ما قد ختبئه الظروف".
                 مث غيتادر املكيتان      .               "نعم، بالتأكيد"   :                   ً ابتسم عمر ألشرف قائاًل

                                    ً                     ومساعده حيم  الكامريا اخلاصة به استعدادًا ألي خطوة قادميتة، يف  
                                                           قلك األثناء، كانت جوليا قد مللميتت أوراقهيتا وغيتادرت غرفيتة     
                                                        امللاوضات على عج  متجهة حنو السيارة، لتجد أشيترف جبانبيتها   

   ها                                    السوداء الكبرية، بعد أن عفليتت شيتعر     ة                   ففالت من خلف النظار
                                                            للوراء للتخليف من وطأة احلرارة ال  كانت قشيتعر هبيتا يف غرفيتة    
                                                        امللاوضات نتيجة للنفاش احلاد بني مجيع األطيتراف "وهيت  بيتات    

  .          سيد أشرف؟"                                      وجودك يف سياريت بشك  دائم أحد أخبارك يا
              "ب  أولويايت".   :                ً فابتسم أشرف قائاًل

                      حىت كاد أن يشيتعر هبيتا            النظارة             جوليا من خلف       إليه     حدقت 
                                          "ال حيق لك قصنيف أولويات أكون أنا موضوعها".   :   الت  وق

                                    "ال ميكن للهدنة أال قتم ما دمت موجودة،    :               ابتسم أشرف وقال
    ً                                                     هنيئًا لك إعالن اهلدنة لفد استطعت أن قكسبيتيتي اجلوليتة األوىل،   

ٍ                                   ولكنها رحلة حتتاج إىل ن َلٍ  طوي ، فه  أنت قادرة على املتابعة؟"  َ                      .  
                   "إاا كان كيت  ميتا      :            هالكة أمامها          املدينة املت    إىل           حدقت جوليا 

                                ً               ً           أحتاجه جمرد صرب ونل ، قد مينح أرواحًا معىن احلياة يومًا، عنيتدها  
                              َ              سأفع  حىت لو اضطررت لشراء الن َل  كما قسميه".

                                     "على ما يبدو أنك متعبة، لذا امسحيتي يل     :                ً فابتسم أشرف قائاًل
ً                      سيديت أن ادعوك لتناول العشيتاء احتليتااًل بنجاحيتك األويل يف       يا                                  
         لاوضات".  امل



111 

                     النافذة لترى بفاييتا      إىل                                 ابتسمت جوليا لدعوة العشاء مث حدقت 
                                                      احلرب يف الوجوه واألشالء والركام، وشعرت بيتأن أشيترف هيتو    
                                                       الشخص الوحيد الذي قستطيع الوثوق به يف أر  ال حتم  يف قلبها 

                 سوى الغدر واحلذر.
                                                     كان املكان خيلو من ك  شيء، عدا حفيفة أن اإلنسان سيتيبفى  

                                                  ينهش نلسه كمن يفتات على بفايا نلسه. خملوق ال يعيترف     ً ًا    خملوق
      عليتى                                                        كيف له أن يدرك معىن اإلنسانية رغم أنه اإلنسيتان الوحييتد   

                                                        األر ! ورغم ك  الك، كان احلب يلوح بيتني البفاييتا، حينميتا    
                                                          احتضنت أم طللها الرضيع حماولة إغما  عينيه عن الدنيا حيتىت ال  

                            م ما الواقع، وقأكدت بأن احلب                                   يرى الواقع، رغم أهنا قدرك أنه ال يعل
                                                     موجود رغم الظروف، حينما حملت زوجة اقكأ زوجها املصاب على 

                                  كتلها لتسري به حنو ال مكان لكنه آمن!
   :                 لسيتائق السيتيارة        هادئ                             أدارت جوليا رأسها وقالت بصوت 

  .                 "أوقف السيارة..."
                                                      قوقف السائق فجأة. فتحت جوليا الباب وقرجلت بينما كيتان  

                                               حاق هبا وهي قغادر، فأوقلته قائلة "رقا كنت متعبة              أشرف حياول الل
                                                          وحباجة لدعوة عشاء، لكن هناك من حنن حباجة أن نراهم ليتنعلم أن  

       أخرى".   ً ًا           للحياة وجوه
                                                     أقللت باب السيارة وقركتها قنطلق حاملة أشرف الكافوري، 
                                                         لتكم  هي طريفها بني ركام احلرب، وركام أفكارهيتا املبعثيترة   

                                     بني األم  يف ليلة اليخت، والييتوم حييتث                     بني املاضي واحلاضر،
                                                            رائحة املوت قعبق يف املكان معلنة أنه رقا يكون للحييتاة وجيتود   

           رغم اليأس.
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                          بعد مرور ساعة ميتن إعيتالن     -                       سارت جوليا ططوات هادئة
                                                  فوق األرصلة والطرقات حيث املنازل املنهارة، وال  ماقت   -      اهلدنة

                        متت أرواحهم من قب ، كانت                                     حتت بفاياها أحالم قاطنيها، هذا إاا مل
                                                    قسري بصمت وهدوء ال يتخلله سوى أصوات سيارات اإلسعاف ال  
                   ً                                    كانت جتول الطرقات حبثًا عن أحياء حتت األنفا ، أو حىت أميتوات  
              ُ                      ً                    رقا ميكن هلم أن ُيدفنوا بطريفة كرمية عوضًا عن حتل  جثثهم حتيتت  

      بحيتث          حماولني ال       مشتتة                                   وطأة احلرب. كانت حركة الناس من حوهلا 
                         ا جوع أطلاهلم قب  أن يعلن  هب                                عن ملفوديهم أو بضع لفيمات يسدون 

         ً                                                      العدو رأيًا آخر! فهناك أم التفت بابنتها بعد حبث طوي ، وهنا رجيت   
      أميتا     .                                                    عجوز حيمله ابنه بعد أن وجدوه بني الركام ما زال يتيتنل  

                                                   رغم احلذر املعربد يف املكان قرقسم فوق شلاههم ابتسيتامة   ف       األطلال 
                                               قدرك سوى معنيني للحرب، الضحك حلظة األمان، والبكاء         بريئة ال 

                                        مل حياولوا حىت فهم سبب خوفهم أو حيتىت سيتبب      .        حلظة اخلوف
                                                         ضحكهم، ولكنهم يعلمون أن الطائرة ال قعين رحلة ميكيتن هليتم أن   
                                                                 يلوحوا هلا من بعيد ب  هي اختباء يف الزوايا حىت يتشبثوا باحلياة، وأنه 

                                  ا خرجت لتجلب الطعام ولكنها رقا لن                          إاا كانت والدهتم خمتلية لرق
  !     ُ ومل خيُب    ً يًا                                     قعود ألهنا خرجت وصوت الطائرة ما زال عال

 ِ                                                         "ِلم  نعتفد حنن البشر أن الكون جمرد فكرة عيتابرة نسيتتطيع أن   
ً  حنياها بال قلكري؟ ِلم  يعتفد اإلنسان أننا إاا اخترقنا السماء وصواًل     إىل                ِ                                            

                      ن الكون إال بضيتع ارات                                       لفمر بتنا ندرك نوامي  الكون، وما حنن م ا
                         ِ                                   قد ال قساوي حجم ارة رمال؟ ِلم  نعتفد بأن املوت بيدنا، والفيتوة  
                                                               بيدنا، والفدرة بيدنا، بينما منلة كتلك ال  قسري بيتني حناييتا األر    

                   كانت جوليا قتميتتم     .                                         باحثة عن حياة قد قعي من الدنيا ما ال نعي!"



112 

         ا ال حناول     "ألنن   :                                        ً بصوت خافت حينما قاطعها صوت من خللها قائاًل
                                                            أن حنم  عاطلة احلب يف قلوبنا وإن عربت فوق أرواحنا قناسيناها، أو 

    وما    .           ً                                                قاومناها حبثًا عن واقع آخر لنتملك الوجود بطريفتنا، ال بلطرقنا"
             "أشرف ميتااا     :     قائلة      إليه                              أن استدارت حىت وجدت أشرف فحدقت 

  .          قلع  هنا؟"
                         "ال ميكن يل قركك وحدك هنا".   :         ففال أشرف
 ِ                     "ِليتم  يسيتتهوينا األمل      :                       ليا فجأة مث قالت شيتاردة         قوقلت جو

                                                      أشرف؟ انظر حولنا... أموات، وأنفا  وأرواح كانيتت حتميت       يا
    ً        ً        ً                                        أحالمًا وألفابًا وأنلاسًا، عائالت مل قشأ من احلياة سيتوى الفبيتول،   

                                                  مل نستطع حنن البشر قفبلهم فبات رفضهم بيتاملوت أسيته        نا    ولكن
                     لفاب والسيتلطة واألر                                      احللول، وحنن هنا ال نزال نتصارع حول األ

                  بصمت ليلمح أشرف يف       إليه     حدقت    .                           من حولنا قرينا حفيفة واحدة"
                                     ال يدري ه  هو بسبب احلرب أم قراكمات ما    ،       يعتصرها   ً ًا         عينيها أمل

                                أشرف لكننا أثبتنا أننا خمليتوق ال        ُ            "حنن ُخلفنا للحب يا   :        قب  احلرب
           يتفن احلب".

        جولييتا     ا    ينيت                                           مل يستطع أشرف أن يرفع عينيه عنها، فكانيتت ع 
     هيتي                                               هبدوء بني أمل املكان وأمل ميزقها قثريان يف نلسه نلحة     ان      اهلائمت

                                                           أقرب لنلحات األنتيك الذي يعبق أجواءه، عندها اقترب منها هبدوء 
                                    ً   "دعينا نغادر املكان، اللي  سيح  قريبًا".   :    وقال

  .        أال قرى؟"   ،                             أشرف فاجلميع ال يزال فيه قائهون           "وإن ح  يا
          "رقا ولكن    :                        ملكان املتهاوي حوهلا وأكملت    إىل ا            أشارت جوليا 

                                            قبفي موجودة ال من أجلك ب  من أجلهم وهذا ميتا      أن     عليك      أنت
  .      اليوم"       أثبته
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                                                       ابتسمت جوليا والعتمة بدأت قبسط اراعيها فوق املكان املغلف 
                                                          باخلوف فوق أنلاس العالفني بني الركام واملختبئني مما قد حتمله قلك 

                              عتمة اللي  ال  كانت قثري أمليتا      أن   مت                          العتمة من ملاجآت عندها عل
     ً                                                       مستترًا يف عينيها دوما بوجود الفمر ال قستحق أن حتم  قلك السياط، 
                                                           لتلسعها كلما اقتربت. حىت لو كانت اكراها ستبفى عيتويال ينخيتر   
                                                           ااكرهتا اهلشة مهما حاولت النسيان. فالذاكرة اآلن باقت حتم  ميتن  

   :                    ت أشرف وهيتي شيتاردة                                     الصور ما قد ال ميحوه الزمن. عندها سأل
  .                                 "ه  حيم  اللي  يف طياقه اكرى عندك؟"

ٍ                      منها وأكم  بصوت خاٍل من قلك األنيتا اليت          أشرف      اقترب                    
  .       جوليا؟"                              "ومن منا ال حيم  اكرى يف قلبه يا   :           ً قعتليه دومًا

  .                                       "وأي نوع من الذكرى حتم  اكرى حب أم موت؟"
        مث صيتمت     .          "االثنني..."   :                            فأجاب أشرف بصوت قادم من بعيد

                                                      مته كان حيم  ألف سؤال يف قلب جوليا، فلم قكيتن قعليتم أن     وص
                     ً                       ً            أشرف الكافوري حيم  قلبًا لرقا قذوق طعم احلب يومًا ولكيتن أي  

         "وه  جتول    :                                         نوع من احلب الك الذي حيمله ففالت بشك  مباغت
  .                            قلك الذكريات يف زمنك الفدمي؟!"

                                                    اقترب أشرف منها حىت كادت قرى مالحمه املتوقرة رغم عتميتة  
          "ب  جتول يف    :                       وبدأت قشعر بنلسه املتفطع   ،                     املسيطرة على املكان    اللي

           زمين احلايل".
  .                                  ففالت جوليا بنربة مرجتلة "ال قفترب.."

        جوليا".                                               فأجاهبا أشرف "ما بك! ه  قعتفدين أنين قد أؤايك يا
                                                   فمدت جوليا كلها حنو أشرف الذي كاد ييترى أصيتابعها يف   

                         ويضيئه لريى نظرة خوف زحلت                                   الظالم مما جعله يتناول هاقله النفال 



114 

  .             "جوليا ه ..."   :                             فوق جسده بسرعة وقال بصوت حانق
           أشرف، فأنا             "ال قفترب يا   :                             ففاطعته جوليا قائلة بصوت مرجتف

                    أدوس على لغم أرضي".
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 الفصل السابع والثالثون

 سياط الليل

                                     ً                كان حامت جيل  على قراس منزله يشرب فنجانًا ميتن الفهيتوة   
                            "أقشرب الفهوة يف هذا الوقيتت     :         ة متسائلة                    حينما أقبلت حنوه ماجد

  .     حامت؟"                   املتأخر من اللي  يا
   .        ماجيتدة"                       "ال رغبة يل بالنوم ييتا    :                    فأجاهبا حامت بصوت شارد

ً        صمت قلياًل مث أكم                                         "إاا شعرت بالنعاس ال بأس اخلدي للنيتوم،     :       
                ً   وأنا سأقبعك الحفًا".

                              خلف كرسيه، وضعت ييتديها عليتى      من                   فاقتربت ماجدة منه 
                                                 صلبتني من شدة التوقر والتعب، وأخذت قدلك له عضالهتما          كتليه املت

ً            طلة عّله يفل  من قلكريه وقالت بصوت دافئ بات قلياًل ما يصيتدر                                           ّ     
                                 "حامت، أعلم أنك متر يف فترة صعبة من    :                      عن ماجدة يف اآلونة األخرية

ّ           حياقك املهنية، وحييطها التوقر الدائم، ولكن عليك أن هتيتّون عليتى                                                      
                                     ريق طوي  والوصول للرئاسة سيجعلك قغرق            عزيزي، فالط        نلسك يا

                                                        ً  يف حبر من املسؤوليات اجلديدة ال  مل قعتد عليها كما اعتدت سابفًا 
         يف احلزب".

                                           "أال قعتفدين أننا أخطأنا حينميتا قررنيتا أن      :              ً ففال حامت شاردًا
  .                           قكون جوليا ابنتنا الوحيدة؟"

             "ميتااا؟!" مث     :                           ماجدة فجأة وقالت بصوت مندهش    يدا       قوقلت 
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    "ه     :                                           مكاهنا وأزاحت الكرسي املفاب  حلامت وأكملت كالمها     قركت 
                                                          هذا ما قلكر به وجعلك قشرب الفهوة يف هذا الوقت املتأخر عليتى  
                       ً                                    غري عادقك؟ لفد ظننتك قلفًا بشأن االنتخابات والتغريات املتالحفة يف 

          أحداثها".
                                وهو يرقشف رشلة أخرى من الفهيتوة                بالنربة نلسها         ففال حامت 

                                             انت جوليا حباجة ألخ أو أخت يساعداهنا على اختيتاا        "رقا ك   :    هبدوء
                                                        ً    بعض الفرارات املصريية يف حياهتا، املشورة األخوية قكون أكثر قربيتًا  

                        من املشورة األبوية عادة".
      ففط".       والدان   ال        صديفان       جوليا    إىل                 ولكن حنن بالنسبة    ،    "رقا

                          "ولكن، باقت جوليا قتفليتب                        بالنربة اهلادئة نلسها:         أكم  حامت 
                                     مرة يف اللحظة الواحدة يف اآلونة األخرية".    ألف 

ً        صمتت ماجدة قلياًل مث قالت                            "هذا صحيح، ولكن كلنا مررنا    :              
                                                               يف فترة عمرية رغبنا فيها بلك ك  الفيود لنعلم أننيتا منتليتك حيتق    

         الفرار".
                                                "ولكن لي  يف قلب معترك سياسي، وانتخابات رئاسية".

        عزيزي".  ا                        "ولكن لك  زمن متطلباقه ي   :                 قالت ماجدة مبتسمة
                                   "لي  من الضروري أن قصيتطدم جولييتا      :                 قال حامت بنربة قلفة

                                        بالواقع السياسي حىت قعلم متطلبات زمنها".
َ     ففالت ماجدة بنربة ُمَطمئنة                                  "ولكنها ابنة املرشح األول لرئاسيتة     :                 ُ 

                                                    عزيزي، فال بد أن قكون متطلبات زمنها مرهونة بواقعهيتا            الدولة يا
                     االجتماعي الذي حتياه".

   :                                             بعد أن وضع فنجان الفهوة على الطاوليتة وأكميت            قال حامت
  .            ً                 ً    "ماجدة ه  حفًا قعرفني جوليا جيدًا؟!"
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                               "وه  قعتفد أنين ال أعرف ابن  ال     :                      قالت ماجدة بنربة متوقرة
  .      عمري؟"   سين                  مكثت على قربيتها 

                         "مل جتيبيين؟ ه  قعرفني جوليا    :                             ففال حامت غري آبه لنربهتا املتوقرة
  .   ً   جيدًا؟"

             ولكن يبدو أن    ،   حامت                            "بالطبع أعرفها، إهنا ابن  يا   :          قالت ماجدة
                                                       االنتخابات جعلتك أنت الذي بات ينسى من هي جولييتا، وحيتىت   

                                             مث هنضت لتغادر الطاولة فأمسك حامت بذراعها وهيتو     .            والدة جوليا"
      ففالت    .                               "ه  قعرفني أين ابنتك جوليا اآلن؟"   .            اللراغ أمامه    إىل    حيدق 

                                ت اراعها بفوة من يد حامت وقاليتت                              ماجدة بنربة غاضبة بعد أن أفلت
              فنهض حامت وقال    .                   "اسأل كرمي رقا جييبك"   :                 وهي قسري حنو الداخ 

                                     "إهنا يف أر  احلرب، اهبت للتلاو  من أج     :               وهو يستدير حنوها
                                         هدنة وجنحت يف احلصول عليها ملدة أربعة أيام".

                      وقالت بصوت خيتال ميتن      ،                         قوقلت ماجدة فجأة عن احلراك
  .      قفول؟"      "مااا    :        التلاصي 

                                 "لو أنك مسعت أخبار اليوم لعلمت أن    :                      ففال حامت بنربة ال مبالية
                                               ابنتك قفف بني املوت واحلياة على خط النار يف احلرب".

  .                معها قب  ساعات!"     حتدثت                "مااا قعين؟ لفد    :            فأجابت ماجدة
      صيتمت     .        ماجيتدة"                                 "إننا أبعد ما نكون عن ابنتنا يا   :        ففال حامت

                                  دون أن قنتظر أن قسمع باقي الكيتالم                           حامت مث غادرت ماجدة املكان
        من حامت.

                     وما أن رأت اسم جوليا    ،                                قناولت هاقلها وهي قتجه حنو غرفتها
                                         حىت ضغطت على زر االقصال وبدأ اهلاقف بالرنني.
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ٍ              جوليا بوجه جليدي خاٍو، وضوء اهلاقف     إىل             كان أشرف حيدق                     
     بصوت                                                      النفال هو بصيص األم  الوحيد بينهما يف قلك اللحظة ففال

  .                            "ه  قدوسني على اللغم مباشرة؟"   :     مرقعد
                                                      هزت جوليا رأسها بنعم دون أن قنب  ببنت شلة، فأدار أشرف 

                      وحاول قلحيتص املنطفيتة          قدماه                               الضوء حول قدميه ليتأكد أين قفع 
                        ً                                       احمليطة به بعد أن قيفن متامًا أنه ال يدوس على شيء، قام بتناول هاقله 

                "اللعنة، ال يوجد    :            عصبية متوقرة                              اخللوي وحاول االقصال مث قال بنربة 
            قغطية هنا".

   :                              مث قال بعد أن استعاد رباطة جأشه   ،         وأخذ يلكر   ،        ً صمت قلياًل
                             جوليا بعينني متسمرقني عاجزة عن       إليه       " حدقت         ّ انظري إيّل           "جوليا...
                 وال قنظيتري إىل أي     ،       جولييتا    يا    ّ إيّل       "انظري       كالمه      وأكم     ،     الكالم

   .                      ختايف ولكن استمعي ففيتط"                    ً             شيء آخر واستمعي جيدًا ملا أقول، ال 
ً                 عندها أكم  أشرف قائاًل بنيتربة عملييتة      ،                     فهزت جوليا رأسها بنعم                    

                                                     "إنك قفلني يف حف  من األلغام، ولكنك يف بداية حدود احلف ".
ً       صمت أشرف قلياًل مث قال                                  "أما أنا فأقف يف منطفة خالية ميتن     :            

ً  األلغام متامًا، مما يعين أن حتركي سيصبح سهاًل"     دقة             صمتت جوليا حم   .          ً                          
    "إن    :                                            ً     أشرف حماولة فهم ما حياول أن يص  إليه ففيتال مكميتالً      إىل

                                                          الطريفة الوحيدة للتخلص من اللغم هي كاآليت، حاويل التوقف عيتن  
         ً                                            احلراك متامًا مهما حص  أو حدث حىت وإن شعرت بثعبان يزحيتف  

  .       جوليا؟"                             فوق قدميك، أقلهمني ما أقول يا
  .                االرقعاش "نعم..."                                     فهزت جوليا رأسها وقالت بنربة ال ختلو من 

                                           أشرف من بني عتمة املكان على ضوء اهلاقف النفال        إليها    حدق 
                                                           لترى جوليا يف عيين أشرف نظرة مل قرها من قب ، نظرة جعلتها قعلم 
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                                                       أن أشرف ميتلك من التحدي ما جعله أشرف الكافوري اآلن فأكم  
                                  "إن الطريفة الوحيدة لليتتخلص ميتن      :    ً                     ً شارحًا جلوليا ما سيلع  قائاًل

                                                            للغم هي الضغط على زناد اللغم وأن استطعنا فع  اليتك، عنيتدها    ا
                                                     قتحركني بسرعة بطريق واحد وهي خط مستفيم باجتاهي حيث أقف 

                                            ألهنا ستكون الطريق الوحيدة اخلالية من األلغام".
   :               بنظرة شبه يائسة      إليه                                ففالت جوليا بصوت متهالك وهي حتدق 

  .      أشرف؟"                              "وكيف سنضغط على زناد اللغم يا
                  "سأحاول أن أصيتنع     :           بنظرة ثاقبة       إليها             أشرف وهو حيدق       ففال

         ً                                               يساوي جزءًا أو بعض اجلزء من الثف  املوجود على الزنيتاد اآلن       ً ثفاًل
                     وعندها قصبحني قيتادرة     ،   منك                                  ً وبالتايل سيضغط على زناد اللغم بداًل

                   على احلراك واهلروب".
  .                        "وكيف سأحترك لتضع الثف ؟"   :                       ففالت جوليا بنربة متوقرة

                   "سأاهب وأحاول مجيتع     :                       رف بنربة ال ختلو من التوقر       ففال أش
                                            جوليا وإن وجدت بفايا شظايا لصواريخ أو قذائف               بعض الصخور يا

   ً                                                        أيضًا سأجلبها ألهنا ثفيلة وقد قلي بالغر  ولكن علييتك التحليتي   
                         بالصرب وعدم احلراك أرجوك".
  .         "ولكن..."   :                      ففالت جوليا بنربة يائسة

                      ى عينيه بوضيتوح رغيتم                                  اقترب أشرف منها مسافة جعلتها قر
                                             فكانت نظرقه حتم  من احلب واخلوف قدر ما كانت حتم     ،     الظالم

              جوليا سيتأعود              "ال قفلفي يا   :                  وقال هلا بنربة حانية   ،              جوليا يف داخلها
                                            ألنفذك، لن متويت على أر  أنت سعيت فيها للسالم".

                      ً                    جوليا لتسفط دموعها رغمًا عنها وقالت بصيتوت        إليه     حدقت 
  .     عود؟"   "ست  :    ئ          مرجتف ومتسا
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َ     ففال أشرف مبتسمًا ابتسامة ُمَطمئنة               "نعم، سأعود".   :               ً          ُ 
                             خطواقه احلذرة وال  أخذت قبتعد     إىل                   متتمت جوليا وهي حتدق 

             أشرف فأمتىن أال            ً                                  عنها قدرجييًا "سأثق هذه املرة أنك ستلي بوعدك يا
                           أخسر الرهان... نعم ستعود".

                                                     سار أشرف مبتعدا عنها حىت غاص يف عتمة اللي  احلاليتك ومل 
                                                            قعد جوليا قراه وما أن اختلى حىت رن هاقلها اخللوي يف جيبها مميتا  
   :                                                        جعلها قرقعد لتلفد قوازهنا فصرخت منادية بصوت مستغيث ييتائ  

  .         "أشرف..."
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 الفصل الثامن والثالثون

ق
 
 شظايا وقلب معل
 
               

                                                   كانت ماجدة قنتظر أن جتيب جوليا على اهلاقف حينما بدأت 
                           نذ أن كانت جوليا طللة صغرية                             األفكار قنساب بسرعة يف اهنها م

                                                           وحىت هذه اللحظة، فلفد كانت ابنتها منذ نعومة أظلارها، كلماهتا 
                                ً                    قسبق خطاها. نطفت أوىل حروفها مبكرًا، ولكنها مشيتت أوىل  
                              ً                             خطواهتا متأخرة، وكانت قتعثر دومًا لكنها قتفن الدفاع عن نلسها 
     ً                                                 جيدًا، ويف مراهفتها أحبرت بني الكتب والتاريخ حيتىت عشيتفت  
                                                     ديكارت ونيتشه وبات سفراط رفيق حلظاهتا، وميتا أن وصيتلت   

      جوليا                 ً لفد كانتا دومًا   .                                    اجلامعة حىت قررت االنضمام لكلية الللسلة
                                             تلفان يف الرأي، بعك  حامت الذي كانت قراه جوليا  ق         وماجدة ال 

         "ك  فتاة    :                متث  الفول الشائع                               ً سفراط يف هيئة والدها وكانت فعاًل
                                     ماجدة الك اجلدال الذي دار بينهما ليلة           ومل قن     .             بأبيها معجبة"
                             جوليا مل يعد للللسلة أمهييتة يف           "ولكن يا            إىل اجلامعة:         انضمامها 

                                                       عصرنا احلايل. ه  ستكملني الدراسات العليا إاا انضممت لكلية 
  .         الللسلة؟"

                                     "ال داعي للتلكري يف الدراسات العليا قب    :                    فأجابتها جوليا بربود
  .    أمي"       يوس يا ر                      احلصول على درجة البكالو

               "يا عزيزيت، حبكم    :                                 ففالت ماجدة بصوت ال خيلو من النصيحة
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                                                           اخلربة والعمر أنصحك أن قلتحفي بكلية قد قليدك يف النطاق العملي 
         للحياة".

     هيتو      فيه             "ك  ما أرغب    :      والدهتا    إىل                    ففالت جوليا وهي حتدق 
                                                   سفراط بشك  أكرب، أفكاره ومبادئه ال  أعلنيتت ثباهتيتا       إىل       التعرف 
                  مرور مئات السنني".    على 

                   سيتفراط ميتن خيتالل        إىل                "قستطيعني التعرف    :           ففالت ماجدة
        جوليا".         االطالع يا

ً                 صمتت جوليا مث هامت قلياًل وقالت بصوت شارد         "أرغب يف    :                     
      أمي".                           رؤية الكون من منطلق آخر يا

          أحالمهيتا                                             ابتسمت ماجدة وهي قرى يف عيين ابنتها فتاة قربط 
                        لواقع أن ينهض قجرد حلم.                            بالواقع غري مدركة أنه ال ميكن ل

ً         قاطعهما صوت حامت قائاًل من بعيد            جولييتا" مث              "أمك حمفة يا   :                   
         ً                                                   سار مفتربًا من ماجدة ووضع يديه فوق كتليها بعد أن قبلها عليتى  

        عزيزي".             "لفد وصلت يا   :                            جبينها وقالت ماجدة بصوت دافئ
                                 جوليا ال  كانت على أعتاب الثامنة     إىل      مث حدق    ،            هز رأسه بنعم

                                                     ن عمرها وقلبها ينبض باحلياة ورغباهتا وحب املعرفة وقيتال   م   ة   عشر
ً      "لذا أعتفد أنه عليِك أن قفرري إىل أين ستتوجهني مسيتتفباًل مث     :  هلا                                ِ                   

               قتخذين اخليار".
                                                  فنهضت جوليا مبتسمة واحتضنت والدها الذي كان قد وص  

        والدي".                            "رقا سأختار السياسة مثلك يا   :                   لتوه من السلر وقالت

  .          "السياسة!"   :                             ً بنته ببعض الدهشة مث ابتسم قائاًل ا    إىل        حدق حامت 
  ِ              "وِلم  ال؟ ألسيتت     :           بعينني المعتني      إليه                   قالت جوليا وهي حتدق 

  .  ؟"     ً خمضرمًا        ً سياسيًا
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       ابن ".                                "إان مل ختطئي يف اختيار الللسلة يا   :              ابتسم حامت وقال
                                      اللراغ أمامها شاردة، قتذكر التلاصيتي       إىل           حدقت ماجدة 

       ومل قكن    ،                          ظر أن جتيب جوليا على اقصاهلا                      كأهنا البارحة، كانت قنت
                                                         قعلم أن االقصال كان منتهيا إال حينما رن اهلاقف وهي قضعه على 

         "جولييتا     :                                          فأجابت دون أن قفرأ اسم املتص  وقالت بلهليتة    ،    أاهنا
  .        ابن ..."

              "ماجدة.. هيت      :                                   أجاهبا حكمت على الطرف الثاين من اهلاقف
  .        أنت طري؟"

ٍ       قالت ماجدة بصوت خاٍو "حكمت           هذا أنت".                    
  .            "ه  أنت طري؟"
  .      حكمت؟"            أين ابن  يا              "ال لست طري...

  .                               "أمل قعلمي أهنا نزلت إىل أر  احلرب"
                                "ال مل أكن أعلم وقد كلمتها ومل ختربين           بانلعال:           قالت ماجدة 

  .     بذلك"
                                ماجدة حىت باقت ابنتك يف مرسى وأنت                 ً    "لفد ابتعدت كثريًا يا

             يف مرسى آخر".
  .     أخي؟"     ف يا                    "وأنت على أي مرسى قف
                             ماجيتدة وال أنيتوي اإلحبيتار إال                          "أنا أقف عند مرساي يا

         بطريفي".
            فأنا لن أمسح    ،    حكمت         "احذر يا   :                     ففالت ماجدة بصوت حانق

  .               شطآنكم، أقلهم؟"    عند              البن  أن قغرق 
                          قوجهني اللوم حنيتوي؟ أنيتت         وملااا  "       هبدوء:          ففال حكمت 

      صيتمت     . "                  احلي الالقيين يف باري      أزقة          ّ            وحامت من رّبى جوليا بني 
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         بيتالنربة                                    مث نلث بعض الدخان من سيجاره وقيتال     ،         ً حكمت قلياًل
                            جوليا ال متارس السياسيتة بيت       ،     عزيزيت          "ماجدة يا               اهلادئة نلسها:

ٍ                      متارس التمرد على ك  ما حتياه ميتن ميتاٍ  وحاضيتر وفكيتر،                                      
         فاحذري".

  .              "حكمت أخي...."   :                     ففالت ماجدة بصوت يائ 
             وىل منذ ميتدة                       فلفد كانت هذه املرة األ   ،             ً صمت حكمت قلياًل

                                                           طويلة يسمع قلك النربة الدافئة من صوت شفيفته ماجدة ال  كيتان  
                                                              يشعر بدفء أحضان والدقه كلما عانفها رغم البعد الكيتبري بينيتهما   
   :                                                          حبكم الزمن والظروف مث قال بنربة حانية نسي أنه ميتلكهيتا يوميتا  

  .             عزيزيت ما بك؟"          "ماجدة يا
                 ا املتناثرة فيتوق                   وقالت من بني دموعه   ،                   أجهشت ماجدة بالبكاء

       صيتمتت     .                     حكمت... ابن  الوحيدة"             "إهنا ابن  يا   :                وجنتيها الباردقني
                                                      وبفي صوت بكائها يرس  نلحاقه احلارقة يف أان حكمت مث أكملت 

                    ال أريد منيتها إال أن     ،                                 "ابن  الوحيدة بني الركام ورحى احلرب   :     قائلة
     افع                                                     قعود إىل أحضاين، أحاول االقصال هبا ولكنها ال جتيب أرجوك

    ً   شيئًا".
ً                          صمت حكمت قلياًل حينما شعر باهنيار شفيفته        عليتى          امللاجئ            

                              جوليا برففة وفد كام  فال قفلفي    ،      "ماجدة   :                       ابنتها وقال بنربة مطمئنة
        عزيزيت".   يا

             "احلرب ال قعرف    :                                   ففالت ماجدة بفلب منفبض ودموع منهمرة
                                                        الوفد، فأرجوك ك  ما أريده أن قكون ابن  يف أحضاين وال شيتيء  

                                           حكمت حاول أن قتص  هبا أو بأي أحد من الوفيتد              ر، أرجوك يا  آخ
            عله يطمئين".
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            ، ال قفلفيتي       ً "حسنًا   :                                قال حكمت هبدوء قب  أن ينهي االقصال
  .              طمئنك، فاهدأي" أ                           سأقص  وما أن يصلين أي خرب حىت 

                "ال قنسى أن قتص     :                               أجابت ماجدة وهي حتاول مسح دموعها
           يصلك اخلرب".   حني     بيتي 

                                  ويف قلبه شعور مل يتملكه منيتذ ميتدة                      أقل  حكمت السماعة
                                                              طويلة، لفد كانت ماجدة هي ك  ما قبفى له من عائلته بعيتد وفيتاة   

                حتم  يف قلبها دفء    ،      جديتها           بالرغم من                           ً والدقه ووالده، وكانت دومًا
                    أكثر ميتن قعرييتف يف                        مل قكن السلطة قعين هلا    حيث    ،             الليايل الفدمية

              كتاب التاريخ!
                            ااك سيصبح هن، حياقه الطويلة،                             مل يكن يعلم أن قعريف السلطة

          فلفد كانت    ،                                              وسيجع  خطاه قبتعد عن ماجدة ومعتفداهتا االجتماعية
              بعد أن قركيتت     ،               هي احملور الرئيسي                          ً مجعياهتا اخلريية وحلالهتا دومًا

                            وجاءت وحامت ليستفرا هنا، حيث           السوربون                     مهنة التدري  يف جامعة 
              اسية ططى أسرع                           واستطاع أن يثبت حنكته السي   ،              انضم حامت للحزب
   ،                          يسبفه يف هذا املضمار الالهيتث               ً ما جعله دومًا   ،            من حكمت بكثري

                                                         والذي ال ينتهي بسبب سراب العطاشى الذي يتبعونيته يف حيترارة   
                                                            اللحظات احلامسة من الزمن، وك  واحد منهم يعلم أن الثانية يف عمر 

         حيتزب أو       قرؤس                                              الزمن قعين الكثري يف جماهلم السياسي، فالثانية قعين 
                                                        يل وزارة، بينما يف حياة الكثريين غريهم ال قعين سوى عداد نيتوم    قو

                         أن يكتسب حنكة سياسية أكرب                                    ً ضمن ليلة هانئة! لذا كان عليه دومًا
                                  حىت يبفى هو احملرك الرئيسي للحزب ولو    ،                     من قلك ال  ميتلكها حامت

                                                            من خلف الستار، فحامت صورة مثالية للسياسي الدبلوماسيتي اليتذي   
      ً                                          مستفطبًا كافة اآلراء السياسية املؤييتدة واملناهضيتة                 يفف على املنصة 
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                           ُ                             بينما هو يعرف كيف للدفة أن ُقفاد، فرقا قائد السلينة يطلق    ،     للحزب
                 والك ما سعى ليته     ،                                   ولكن يبفى ملن يفود الدفة اختاا الفرار   ،      األحكام

  .    ً دومًا
ِ        ً                   مل يعِن له يومًا منصب رئي  الدولة.                   عليه أن يبحث عيتن     ،   لذا      

ً                                        ًا استغالل ك  خطوة هائجة أو مدروسة قتخذها          وحياول جيد   ،     جوليا
        خطاهيتا       وفق                                             لصاحل احلزب واالنتخابات احلالية، بات عليه أن يسري 

                                               فئة مل يكن من املمكن الوصول إليهيتا دون جولييتا،      إىل        حىت يص  
                                           ً                وكان هذا االعتراف الوحيد الذي لن يبوح به يومًا حىت بينه وبيتني  

                                نلسه، لذا على جوليا أن قكون طري.
ً                                                  ق قلياًل من زجاج نافذة منزله املطلة على الوادي أمامه وقال   حد      
                                                  "ومن بني ك  قلك اخلطوات السياسية الشائكة قبفى دمعتك       هبم :

          ورن عليتى     ،                      مث قناول هاقله النفيتال    .            شفيف  ماجدة"           هي احلكم يا
     ً         ً                   منتظرًا منهم ردًا بشأن ابنة شفيفته    ،                             رئي  الطاقم األمين املرافق جلوليا

                يستطيع طمأنتها.            الوحيدة عله 
   

                                                  كانت جوليا قفف حبذر شديد فوق اللغم األرضي، ووجههيتا  
                   والذي جعلها قلفيتد     ،                     بعد أن صمت رنني هاقلها   ،            يعلوه الشحوب

                                                          قوازهنا للحظات، ولكنها حاولت السيطرة على نلسيتها أكثيتر، مل   
      فعله              ك  ما استطاعت    ،   لذا        إغالقه.                  اهلاقف من جيبها أو       قناول       قستطع 

                                             قف ورنينه من خالل قالحق اللحظات والصور كشيتريط          جتاه  اهلا
                                                      ممزق ال يرغب بعر  نلسه، فالحت ك  الوجوه أمامهيتا؛ كيترمي،   
                                                     عارف، حكمت، رميون، والدهتا ووالدها وما أن الحيتت صيتورة   
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  :                        وجنتها وقالت بصوت مبحوح     على                          والدها حىت سفطت دمعة باردة 
       ساحمين".         "أبيتي..

                       والدها حنوها بعد أن بات       أقب        عندما                      قذكرت جوليا الك اليوم 
   :                    وقال هلا بنربة حانييتة       إليه                                   احلزب يعترب قصرفاهتا مصدر قلق بالنسبة 

                                                          "يا ابن  لن أفر  عليك قراري، ولكن يف السلك السياسي عليك أن 
                     ين الختاا قرارات ختيتالف   ي                                 قعلمي أنه ال قرار لك وحدك، فال قضطر

          عالق  بك".
                    حاصيتر بيتني األبيتوة                   ُ "قرار قد جيعلك ُق   :                ففالت جوليا بربود

          "وعنيتدها     :                          صمتت جوليا مث أكملت قائليتة    .      أبيتي؟"            والسياسة يا
        قزوجيتت           عنيتدما                                            ستختار السياسة كما قررت أنا اختيار السياسة 

      كرمي".
   .              جوليا ب  إجبار   يا   ً ًا               "إنه لي  اختيار   :                   ففال حامت بنربة هادئة

                    ابن ، على العك  أنا     ّ                           قعّفلي يف خطواقك، أنا لست ضدك يا   ،   لذا
     ولكن    ،                                           ر حبنكتك السياسية ال  فاجأقين يف كثري من املواقف   فخو

                                                     عليك أن قعلمي أنه ال قرار بال مرجع، وال مرجع بيتال خطيتط   
        مسبفة".

               "نعم ولكن...".   :                ففالت جوليا بربود
   :                                 حنوها حيث قفف عند النافذة الكيتبرية       يتجه               قاطعها حامت وهو 

ُ                 وإن ُوجدت عندها سيتم ا   ،                        "ال وجود للفرارات اللردية            ستبدالك من     
       ابن ".                  قائمة املوجودين يا

  .                          "ال يهمين أن أكون يف الفائمة"   :                 ففالت جوليا بشرود
                "ولكنيتك بيتت يف      :     ابنته    إىل                            ففال حامت بنربة حانية وهو حيدق 

             ، ولكن حبذر".                                             ِ الفائمة، لذا عليك أن قكملي الطريق الذي اخترقِه
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                     "وه  استلدت من احلذر   :                              فاستدارت جوليا حنو والدها وقالت
                                                       أبيتي؟ أم أنك خلعت ثوب الثائر الذي كان يف جمل  الطلبيتة يف     يا

           ومنذ اليتك     ،                                           اجلامعة على أعتاب باب احلزب حينما انضممت إليه
  .           ً        ً   احلني بت هائمًا ال ثائرًا!"

  .        "جوليا!"         بعصبية:        قال حامت 
        أبيتي...                   "لك  سياسة زمن يا   :                          قالت جوليا وهي قغادر املكان

                فدعين أحيا زمين".
      "...   :                               الظالم الدام  أمامها ومهست بيتربود     إىل           حدقت جوليا 
    ي". يت  أب                    وها أنا أحيا زمين يا

              يبزغ رغيتم أن     أن           ً                        الوقت بطيئًا حىت شعرت أن اللجر يكاد     ّ مّر
                                                                  اللي  ما زال يف أوله، وأشرف ابتلعته العتمة ومل يعد له أثر، بدأ الشك 

                                      أدركت أنه ما كان عليها أن قثق بأشيترف         عندما               يتسل  إىل نلسها 
        النجاة                    سيعود بعد أن استطاع     اا                          أصبح خارج دائرة اخلطر، فلما      الذي

                                                         بنلسه؟ كم كانت سااجة حينما صدقته، ولكن مااا كان عساها أن 
                        حىت وإن كان ال وجود للثفة    ،                                قلع ، ال خيار أمامها سوى أن قصدقه

                   فحىت كرمي بدأت معيته     ،                                      بينهما، مل يعد هناك ضرورة للثفة يف حياهتا
                                         زالت حتاول النهو  من حتت رماد قبلتيته األوىل      ما   ،               حياهتا بثفة ميتة

                   يف منزهلم الك اليوم.
                                                        لفد حاولت إزاحة عناء احلفد الذي اعتلى نلسها بعيتد ليليتة   
                                                             اليخت طيلة األيام املاضية لتحيا حبب كرمي الذي كان يغللها ك  ليلة 

   ،                                فد حاولت أن قلفي بنلسها يف أحضانه ل                          ولو بنظرات عينيه البعيدة. 
                                                    الليايل يف نلسها لتصبح خارج هذا املاراثون املتهالك بيتني             رافعة ثف 

                                                           السياسة والسلطة وجنون السيطرة الذي بات يعربيتد فيتوق أرواح   
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                                                          اجلميع قا فيها روحها، ولكنها رغم ك  الك مل قسيتتطع أن حتييتا   
                                                      حلظات حب عاصلة قاركة لألنثى يف داخلها أن حتيا احلب كما قال 

       ً  فيها حبثًا       فنتيه   ،                   أهنا ال قلهم ما قريد    نثى             "أمج  ما يف األ            هلا رميون مرة 
                                                           عما قريد، لنجد أنلسنا يف حناياها، ولكن ال جندها، مث قستمر رحلة 
                                                         البحث عنها وال جند يف هناية العمر سوى كلمة واحدة قسكنها هيتي  

      احلب".
   :                                     ومتتمت لنلسها وهي ال قزال قفف على اللغم   ،          صمتت جوليا

  .     رميون"          هو احلب يا                     رميون.. ليتين عرفت ما        "احلب يا
      فيتبني     ،                                            يف قاريخ روما الفدمية كان هناك قعريف ملصطلح احلب

                                وبني يوليوس قيصر ومارك أنتيتوين مل     ،                       احلب والرغبة ضاعت حفيفته
             إمرباطورييتة    عن                                             ً قكن كليوباقرا جتترع احلب ب  اشرأبت عنفها حبثًا

                              عن التاج، فمنيتذ األزل وحنيتن ال                   ً غللته باحلب حبثًا      ٍ وعرٍش       ملفودة 
        ً                    هائمني حبثًا عنه، ال جند منه سوى      نتيه                       عرف احلب، منذ األزل وحنن  ن

ٍ                         بضع شظايا وقلب معلق بني ماٍ  متأمل وحاضر ال حيم  الثفة.                           
       متتميتت    .        رميون؟!"                                   "كيف استطعت أن ختتصره بكلمة أنثى يا

              جوليا لنلسها.
ّ                 بعد حلظات من الوقت مل قعد جوليا قعّدها، صرخت بصوت مل                                  

   .                                  "ه  هناك أحيتد؟ ليسيتاعدين أحيتدكم"                       قسمع منه سوى صداها
                                 ومل قعد قادرة على الوقوف، فأصيتبح     ،                     شعرت أن قواها قد خارت

          ً                                املوت قريبًا منها أكثر ومن أنلاسها املفبوضة.
       بني احلني          قعتريها                         ك  قلك التساؤالت ال  كانت             وبالرغم من

                                                      واآلخر، شعرت أنه يبفى للكون جواب واحد حيمله اخلالق، فنحن 
                                                 لكون ارة وإن كنا، فذرة قد حتيينا وارة قيتد قزييت        من ا    نعي   ال 
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                                                           وجودنا بلحظات، ومهما مر بنا العمر وسار فينا اليتزمن جنيتد يف   
                                     من عمر الزمن سوى حلظات. فحىت ااكرقنا يف                    ِ النهاية أننا مل منِض

       لضعلنا                                               اللحظات األخرية ال حتم  مما عاشت سوى بضع صور! فيا
ّ                              ّلكنا الكون ألننا رسينا لسويعات                 ِ                حنن البشر! وبك  ِكب ر نعتفد أننا مت

           فوق الفمر!
                               "ويبفى هو املوت، اآلمر حلظة األج ،    :                  ابتسمت ساخرة وقالت

                ن أكملت مجلتيتها   إ    وما    .                                 فلك احلمد ربيتي إن كان هذا هو األج "
                                                 األخرية حىت مسعت صوت زحف وحركة بطيئة فانتاهبا خوف مزق 

      قذكرت     ها ن   ولك   ،         فوق اللغم         ستسفطان        قدميها                 أوصاهلا وشعرت بأن 
                                    إياك أن قتحركي حىت وإن زحلت أفعى فوق                 مجلة أشرف األخرية "

                                       وحاولت أن قثبت قدميها فوق اللغم حيتىت ال     ،         ً هدأت قلياًل        قدمك!"
        عنيتدها     ،                   حىت اقترب الصوت أكثر   ،               ن استفرت حركتها إ          قتحرك وما 

                 "جوليا لفد عدت".   :                                      الح خيال يسري ببطء يف العتمة وقال من بعيد
   :                                    ة ضاحكة ختللتها دميتوع اهنميترت بشيتدة                 قالت جوليا بنرب

                           ً   "أشرف، هذا أنت، لفد عدت حفًا".
                             وقناول هاقله وأشع  ضوءه وقال    ،       من بعيد       إليها         حدق أشرف 

  .       عزيزيت؟"                        "وه  راودك شك يف عوديت يا   :           بنربة مندهشة
                          "وه  هناك من يعود للميتوت     :                           ففالت جوليا وهي قبتسم باكية

  .       أشرف؟!"   يا
                          حلجارة وقطعة شظية لصيتاروخ                        كان أشرف حياول جر بعض ا

               ً      "أنا ال أنكيتث وعيتدًا           إليها:                                  رقا أو قذيلة حينما قال دون أن حيدق 
      هادئ          وقال بصوت                    ً حىت بات أكثر وضوحًا   ،            مث اقترب منها   .      قطعته"

        جوليا".                                      ال خيلو من الدفء "وأنا وعدقك بالعودة يا
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                                             جوليا ودموعها ما زالت قتساقط دون أن قسيتتطيع        إليه     حدقت 
                   "لفيتد مجعيتت بعيتض             بعملية:          ففال أشرف    .       ة واحدة          النطق بكلم

                                             ً            احلجارة، ويف طريفي وجدت هذه الشظية ستساعدنا كثريًا فهي ثفيلة 
                                                        قستطيع التعويض عن ثف  جسدك مع احلجارة، ولكن أهيتم ميتا يف   
                                                          األمر اآلن هو الفدرة على املوازنة بني الزمن واخلطوات، عليك خلق 

                          م وحركة خطواقك السيتريعة،                                     قلك احلالة من التوازن بني مغادرة اللغ
  .       جوليا؟"                  أقلهمني ما أقول يا

   ،                            بعد أن مسحت دموعها بشك  سريع      إليه               كانت جوليا حتدق 
   ،                                  ففال أشرف بصوت حذر "سأقترب اآلن منك   ،               وهزت رأسها بنعم

         ً      ً                                       وسأرسم خطًا واضحًا يف األر ، هذا اخلط هيتو الطرييتق اليتذي    
ً      بطيئيتة حميتاواًل                                               ستسلكينه فور مغادرقك اللغم، فأنا سأسري ططوات           

ٍ                                             خلق طريق خاٍل من األلغام يبدأ من حيث قفلني وينتيتهي خيتارج               
                         دقيفة وحذرة، أقسمعني ميتا   و                              احلف ، ولكن عليك أن قكوين سريعة 

  .       جوليا؟"         ً    أقول جيدًا يا
       "نعم".   :                ففالت جوليا هبدوء

                                               قال أشرف بصوت هادئ بعد أن وضع احلجارة والشيتظية  
                   ة ططيتوة، وأرسيتم                         سأقترب منيتك اآلن خطيتو     ،     ً "حسنًا   :     ً جانبًا

  مث                        ً       وأبيتدأ بنفيت  احلجيتارة أوالً      ،       مث سأعود   ،                الطريق هبذا الغصن
                                                ً ويف هذه األثناء ستبفني أنت كما أنت ال قتحركني مطلفًا   ،      الشظية

  .       أفهمت؟"
                   ففالت جوليا "نعم".

   ،                              ً                     بدأ أشرف يسري ببطء حنو جوليا رامسًا الطريق كما شرح هليتا 
         فوجيتدها               ً لوجهها متامًا                                      ً وما أن اقترب منها حىت بات وجهه مواجهًا
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ً    رغم الشحوب أهنا حتم  مجااًل ال ميكن أن حتمله فتاة أخرى، مجيتااًل                                ً                      
                   "أعدك أنين سيتأنفذك     :                                ً بني العنلوان والضعف ففال هلا هامسًا       ً ممزوجًا

        جوليا".   يا
          بيتاخلطوات                                         هزت جوليا رأسها بنعم وصمتت، عاد أشيترف  

        ً  تالحق خوفًا                                              بينما كانت أنلاس جوليا ثفيلة حتاول منعها من ال       نلسها
                                                         من أن قلفد قركيزها يف قلك اللحظات، مل قكن قعلم كم اسيتتغرق  

   ها  ا                                                   أشرف من الوقت وهو يرص احلجارة فوق قدميها؟ غرقت قيتدم 
                                                     بني احلجارة والصخور حىت اختلى حذاؤها فيها. كان أشرف يرص 

                                            كمن حياول بناء قلعة صغرية منتظمة ال حتتوي عليتى          بإقفان       احلجارة 
   :                                     ً   ن انتهى من رص احلجر األخري حىت قال متسيتائالً                ثغرة صغرية وما أ

  .  ؟"                                  ً "جوليا سأاهب ألجلب الشظية اآلن، حسنًا
     ً   "حسنًا".   :                ففالت جوليا هبدوء

                  السري ضيتمن نطيتاق                                  ً كان أشرف حيم  الشظية هبدوء حماواًل
                                                           الطريق ال  رمسها بالغصن وأكدهتا خطواقه املترحنيتة بيتني اإلييتاب    

          "جولييتا،     :               يا بصوت متيتوقر                               والذهاب، وما أن وص  حىت قال جلول
                                                            سأضع الشظية اآلن وما أن أبدأ بإزاحتها ببطء حىت قبيتدأي برفيتع   

                                            من احلذاء حبركة قتناسب مع حركة الشيتظية، هيت                  ً قدميك قدرجييًا
  .                 قستطيعني فع  الك؟"
         فيتاقترب     ،               ً         وبات الذعر واضحًا يف مالحمها       إليه،           حدقت جوليا 
                ، أنيتا متأكيتد                           "ال ختايف، ستستطيعني فع  الك   :              منها أشرف وقال

        جوليا".   يا
                                          جوليا وسفطت دمعة من عينيها وقاليتت بصيتوت         إليه     حدقت 

              "نعم أنت حمق".   :    مرجتف
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  .          "ه  أبدأ؟"   :                أشرف للحظات وقال       إليها    حدق 
                                                  فهزت جوليا رأسها هبدوء بعد أن شعرت جبليتاف شيتديد يف   

             "نعم، ابدأ".   :                          حلفها وقالت بصوت يكاد خيتلي
                          ية ال  بات ثفليتها أكثيتر                وبدأ يضع الشظ   ،             ً احنىن أشرف قلياًل

                          ن استفرت فوق اللغم حىت بدأ  إ    وما    ،                    وهو حياول إنزاهلا ببطء       ً وضوحًا
                       جوليا، عليك أن قبيتدأي                         وقال بصوت خمتنق "اآلن يا   ،             بإزاحتها ببطء

                     رفع قدميك بالتدري،".
   "ال    :                         وقب  أن قبدأ صرخت وقاليتت    ،      الشظية   إىل            حدقت جوليا 

  .          أستطيع..."
   :                            ه من كافيتة التعيتابري وقيتال                          قوقف أشرف بعد أن خال وجه

  .       "مااا؟"
   "ال    :                                               ففالت وهي ال قسيتتطيع النطيتق بوضيتوح بالكلميتات    

  .          أستطيع..."
              "ب  قستطيعني".   :         ففال أشرف

      "ال، ال                   بالكيتاد يسيتمع:                     جوليا وقالت بصيتوت        إليه     حدقت 
ً               صمتت قلياًل مث أكملت قائلة   .       أستطيع"                          "ال أستطيع أن أحترك بتناغم    :        

         ة قدمي".                          مع الشظية، فحركتك قسبق حرك
                   جولييتا قيتذكري إن                     "عليك أن قلعلي يا                   عندها أمرها أشرف:

                حياقك على احملك".
   ".      أستطيع   "ال    :                             ففالت جوليا وهي قبتلع الكلمات

                                    ً              هنض أشرف وهو ميسك طرف الشظية بيده ساندًا إياها عليتى  
                "بيت  قسيتتطيعني     :                           ً وأمسك اراع جوليا بفوة قائاًل   ،          األر  جبواره

  .              جوليا أقلهمني؟"     ي يا                       وسأنفذك، لن متويت بني اراع
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                                           إليه ورأت للمرة األوىل انعكاس وجهها يف عينيه           حدقت جوليا 
   :    ً                     ً                                  مغللًا بنظرة مل قلمحها سابفًا، نظرة قغللها وحدها ففيتط وقاليتت  

  .                                "كيف أوازن حرك  مع حركة الشظية؟"
           وحيتاويل أن     ،            "أغمضي عينيك     ً  جمددًا:                   ففال أشرف وهو ينحين 
  .                          قشعري حبركة الشظية اقلفنا؟"

        ن بيتدأ   إ      وميتا     ،    ً                     "حسنًا" أغمضت جوليا عينيها   :         الت جوليا  فف
                                                     أشرف بتحريك الشظية حىت ظهرت عينا أشرف وانعكاس صيتورهتا  

                      ومل جتد له قلسري فبيتدأت     ،                                فيهما والك اإلحساس الذي كان فيهما
                     وكيتان أشيترف حييتاول       ،                                 بتحريك قدميها مع حركة الشظية ببطء

              بشك  ممتاز".                "جيد، إنك قتحركني   :                      ً مساعدهتا كلما حتركت قائاًل
                                                    وما أن وضع الشظية بالكام  حىت كانت قدمي جوليا خيتارج  

        بداييتة                                             ً   ولكن ما أن انتهت حىت عال صوت زر اللغم معلنيتاً         احلذاء،
                                        فأمسك أشرف جوليا من خصرها ودفعها أمامه.   ،       انلجاره

                وجنتيها، وما أن      قغرق                                  ركضت جوليا بك  قوهتا ودموعها قكاد 
                              انلجر اللغم ليفذف هبيتا خيتارج                             قطعت نصف مسافة الطريق، حىت 

         ً                                فتسفط أرضًا غري قادرة على فهم ما حدث، ووسط    ،            احلف  بك  قوة
                                                             قواقر األحداث، ومن بني عاصلة التراب ال  اجتاحتها لتغطي ثياهبيتا  

                                   بصيتوت مميتزق ممتيتزج بيتالتراب واألمل           ْ صرخْت   ،            ووجهها املعلر
  .         "أشرف..."
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 الفصل التاسع والثالثون

 سقوط حرف الراء

                                                مي جير حفيبته الصغرية يف هبو اللندق، حينما اسيتتفبله        كان كر
   .                                    ً               سامي احلارس الشخصي جلوليا "سيد كرمي، محدًا على السيتالمة" 

                           "مل ختربنا بفدومك، كنت عمليتت     :          ً وأكم  قائاًل   ،   عنه        احلفيبة      قناول 
       "ال، ال       ً    مبتسيتمًا:                فأشار له كيترمي     .                           على قرقيب استفبالك يف املطار"
                             الوضع هنا ال يسمح باسيتتفباالت                           داعي لفد جئت بشك  سريع، ف

              "سيد كرمي، امسح    :                             فناول سامي احلفيبة لزميله وقال   .             رمسية كما قرى"
ّ                                                يل أن أحّضر لك إجراءات احلجز، استرح أنت اآلن، وأنا سأهني ك          

      شيء".
       سامي".     ً      ً       "حسنًا، شكرًا لك يا   :                        ناوله كرمي أوراقه وقال له

              ن قوجه سيتامي                سيد كرمي" وما أ          "العلو يا   :                فابتسم سامي وقال
  .            "أين جوليا؟"   :                                 حنو االستفبال حىت نادى عليه كرمي وقال

                  ً   سيد كرمي سأعود فورًا".                "دقيفة واحدة يا
                             مث جل  على الكرسي يف البهو وما    .    ً       "حسنًا ااهب"   :       قال كرمي

                                      حىت أقى سامي بعد أن طلب من أحد معاونيه    ،                  أن طلب فنجان قهوقه
   "يف    :               جيل  قبالة كيترمي          وقال وهو    ،                         أن ينهي إجراءات احلجز لكرمي

                                                       سيد كرمي، السيدة جوليا مل قعد إىل اللنيتدق منيتذ انتيتهاء              الواقع يا
    كان        البدء  يف    ،                                         امللاوضات وإعالهنم خلرب اهلدنة، حاولت االقصال هبا
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   .                           اهلاقف يرن ولكنيتها ال جتييتب"   ف        أما اآلن    ،                   هاقلها خارج التغطية
ً       صمت قلياًل مث قال       كميتت                        لفد طلب ميتين السيتيد ح     ،         "يف الواقع   :       

     ً                                                  شخصيًا أن أوصله هبا، ولكنين ال أعرف أين هي حىت هذه اللحظة".
                                معامل وجه سامي الذي كان يشعر بأن      على   ً ًا               كان التوقر واضح

                                        ً                 مسؤولية اختلاء جوليا باقت على عاقفه خصوصًا بعد اقصال حكمت 
                              "احلفيفة إنين سعيد لوجودك هنيتا     :                           ً فال بنربة باقت أكثر اطمئنانًا ف   ،  به
                                                   فاختلاء السيدة جوليا خرب أقوم بالتعتيم عليه وحيتدي،           سيد كرمي،    يا

                                                           وأنت قعلم أنه ال ميكن يل السؤال عنها هبذه البساطة حيتىت ال أثيتري   
                                                      شكوك اإلعالم حنوها، ورقا قكون يف النهاية جتيتوب يف جوليتة يف   
                                                          األرجاء لتطمئن على أحوال الضحايا واويهم يف احلرب، لذا أستطيع 

        مباشر".                        قبادل املعلومات معك بشك  
                                 سامي ال يستطيع إدراك ما حيدث، ولكن     إىل            كان كرمي حيدق 

                                                         كان يعلم أنه ما أهنى سامي كالمه حىت اشتعلت نيتريان الفليتق يف   
                              ؟ وكيف قغادر دون وجود حرسيتها                     إىل أين قد قكون اهبت      نلسه، 

         "إىل ميتىت     :                                            الشخصي يف ظروف كهذه؟ فتمتم لنلسه ببعض العصبية
ً           صمت حىت بادره سامي قائاًل بعيتد أن                          جوليا؟ إىل مىت؟!" وما أن   يا                      

                              ً          "إن اجلناح اخلاص لللندق بات جيتاهزًا سيتيد      :                 أعطاه ملتاح غرفته
                                                            كرمي، سيفوم اللريق األمين بنف  كافة حاجيات السيدة جولييتا ميتع   

          من الراحة      قسط           تستطيع أخذ  ف                        ً           طاقم اللندق إىل اجلناح فورًا، أما أنت 
              يف اجلناح اآلن".

                           "ال أريد أن أرقاح، ضع حفيب     :                       أمسك كرمي اراع سامي وقال
ً          صمت كرمي قلياًل مث أخيتذ     .                         وقعال معي، فأنا بانتظارك"   ،       يف األعلى            

            جوليا اآلن".      إجياد             "سامي، علينا    :   ً      ً      نلسًا عميفًا وقال
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      حبزم:     وقال    ،                                   سامي وهو يرى الفلق بدأ يلوح يف عينيه      إليه    حدق 
     ً                 ً   "حسنًا سيد كرمي سآيت فورًا".

                         متوجهني إىل حيث ال ييتدرون،                           غادر كرمي اللندق هو وسامي 
                                                       كان يعلم أن عليه البحث عن جوليا قب  أن جتدها الصيتحافة،     ه    ولكن

      كيترمي         سيتار                                             فهو ال يستطيع أن يضمن خطوات جوليا املتيتهورة.  
                                                            ططوات قائهة ال يدري من أين يبدأ؟ فالركام حييط به من ك  ناحية، 
   ان                                                   وأصوات املستغيثني، وصلارات سيارات اإلسعاف جتوب يف املكيت 

                             ُ            حماولة انتشال الباقني قجرد أن ُأعلنت اهلدنة.
             ً                                    كرمي وسامي عبثًا بني احلطام واجلثث املترامية هنا وهناك      سار

       ؟ سؤال    قرى                   أين اختلت جوليا يا                         قبث اخلوف يف قلب كرمي أكثر. 
                                                     كان يلح يف عف  كرمي بال قوقف، كان اخلوف يعربد فوق حناياه 

                        وف والشوق حنوها. إن املوت                                فالشعور يف داخله يكاد ميزقه بني اخل
                                                         احمليط باألرجاء كان جيع  األرواح قتشبث باحلياة سيتواء ببفاييتا   
ٍ                                            سفف متهاٍو قد يسترها أو حىت جثث قيتد قغطيتي أجسيتادهم             
                                                         املتهالكة مما هو قادم، أما هو فكان يبحث عنها وعن بريق حيتب  

                   االرقواء منذ شيتهور                                 ً أحبر يف سراب الليايل العطشى حماواًل       منطلئ
           ً             ً               ً               بوجوده باردًا أو حىت ملفودًا، ولكن لي  ميتًا. لذا عليه أن          فر ضي 

          جيد جوليا.
                                                ً          قوقف كرمي فجأة بعد أن شعر بأن اللي  بات يفب  معلنًا بداييتة  

              "سامي علينيتا     :                    وأمسك اراع سامي وقال   ،                     الظالم الدام  يف املنطفة
                                                               أن نلترق، ال ميكن لنا أن جندها ما دمنا نغطي املنطفة نلسيتها، ليتذا   

                                                       ب أنا باجتاه وأنت باجتاه، إن مل جتدها ومل قستطع التواص  معي     سأاه
 ُ                                                 ُعد إىل اللندق فلرقا كانت هناك، وحنن ال ندري بعودهتا".
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   ،                                 سيد كرمي" وقوجه باالجتاه املعاك  لكرمي       ً "حسنًا   :         ففال سامي
                                               ُ              مث سار كرمي يف الطريق املاث  أمامه، وكان اللي  بدأ ُيسفط ثفله على 

         ً                                  يبعث شعورًا غامضا يف نل  كرمي، فهذه هي امليترة         واهلدوء    ،     املكان
                                                      األوىل ال  يكون فيها يف ميدان حرب حفيفيتي، بيتني األشيتالء،    
                                                       واجلثث، وصرخات املوقى املدفونة حلظة احلياة األخرية، كان يسيتري  
ّ                                               هائمًا، شاردًا، عّ  جوليا قظهر يف األرجاء، وفجأة رن هاقله النفيتال       ً       ً    

ً      أهاًل بك".     ...           "سيدة ماجدة           ً      ً فأجاب فورًا قائاًل    
  .              "كرمي أين أنت؟"   :                    قالت ماجدة بصوت يائ 
  .                   "خال  ماجدة ما بك؟"
                               "لفد اهبت جوليا إىل احليترب ميتن      :                     قالت ماجدة بنربة حزينة

               أج  امللاوضات".
ً      صمت قليتياًل مث     .                         ً  "نعم، لفد عرفت باألمر صباحًا"   :        ففال كرمي        

                خال  ستكون طري".            "ال قفلفي يا   :   قال
                 كرمي، جوليا قسيتري               "لفد قعبت يا   :     منهكة                 ففالت ماجدة بنربة 

                   يف مكان كهذا، إهنيتا                      ً     ً ولكنها قد قكون هدفًا سهاًل   ،           ططوات هائجة
                          ابنة املرشح األول للرئاسة".

ً             صمت كرمي قلياًل مث قال بشرود                  خيتال ، ولكيتن ال            "أعلم يا   :           
                                    قفلفي ستكون طري، فأنا أحبث عنها هنا".

  .  ؟"   نها          أين قبحث ع "   :                        ففالت ماجدة بنربة متلاجئة
    ،                                       "أنا هنا يف أر  احلرب، لفد وصيتلت الييتوم     :       قال كرمي

                                                      وأنا أحبث عنها اآلن، وقجرد أن أجيتدها سيتأجعلها قكلميتك    
         لتطمئين".

  . ِ                        "ِلم ا؟ ه  جوليا ملفودة؟!"   :                        ففالت ماجدة بنربة متهاوية
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                        فلم يكن يعلم أن ماجدة ال    ،                        شعر كرمي فجأة بغصة يف حلفه
ّ                عندها جّف حلفيته فجيتأة      ،                               قدري أن جوليا ملفودة منذ الصباح        

                                    "ال ليست ملفودة، إهنا قتجول يف األرجاء،    :               وقال هبدوء مصطنع
                                                     ولكن أنا أحبث عنها، ألنين طلبت من األمن أال خيربوها بفدومي، 
                                                          أريد أن أفاجئها يف مكان كهذا، ال بد أهنا قشعر بالوحدة واحلاجة 

        لألمان".
         أليتي       طيتري         ولكنها              "نعم، أنت حمق،    :                  ففالت ماجدة مبتسمة

  .      كذلك؟"
                                "نعم، ال قفلفي سأجعلها قتص  بيتك     :                 قال كرمي بصوت هادئ

               فور مالقايت هلا".
  .        "كرمي..."   :                      ففالت ماجدة بنربة حانية

       "نعم".   :          فأجاهبا كرمي
                                        عزيزي.. إن جوليا حمظوظة حببك ولكن ليتيتها       ً       "شكرًا لك يا

       قعلم".
     ييتد                          ً          "ستعلم، فال قفلفي... وداعيتًا اآلن أر    :               ً فابتسم كرمي قائاًل

                                                      احللاظ على بعض الشحن يف بطارية هاقلي حىت نستطيع حمادثتك".
                  ً   "نعم، ال بأس، وداعًا".   :           ففالت ماجدة

                                                  أقل  كرمي اهلاقف مث قنل  الصعداء وصرخ بصوت يائ  "أين 
  .        جوليا؟!"       أنت يا

   

                                                        كانت جوليا حتاول النهو  على قدميها بعد انلجيتار اللغيتم،   
                          االنلجار جعلت قواها منهارة                                حماولة البحث عن أشرف، ولكن قوة
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     ً                                                  متامًا، فأخذت قزحف ببطء وهي قنادي بصوت مرقعد "أشيترف... 
       أشرف".

                                                      كان الغبار حييط هبا من ك  مكان، حىت باقيتت الرؤييتا غيتري    
                                                   ً      واضحة يف العتمة ال  أخذ يغمرها ضوء الشم  اخللييتف، معلنيتًا   

   حىت                                                        بزوغ فجر ليلة لن متحى من ااكرة جوليا، ولكنها مل قكن حتاول 
                                                       التلكري، فك  ما كانت قسعى له اآلن هو أن جتد أشرف. حاوليتت  
                                                             النهو  ثانية إال أن قدميها كانتا عاجزقني عن محلها، مل قكن قعليتم  
                                                            ه  هو بسبب وقوفها الطوي  فوق اللغم؟ أم جميترد اليتتلكري بيتأن    
                                                         خطواهتا قد قفودها حنو أشالء أشرف؟ كانت متشبثة بلحظة أم  ولو 

                   الله مفبلة من بعيد.       ّ        ضعيلة عّلها جتد ظ
ً                                       قوقلت قلياًل عن الزحف وحاولت أن جتل  لتنادي بصيتوت            
                                                    واضح أكثر، مث أخذت قصرخ لعلها جتد من جيييتب "أشيترف...   
                                                أشرف أجبين" ولكن كان صدى صوهتا أقوى من صوت أشيترف  
               ّ                                       األجش الذي كان ميّتع املشاهدين على الشاشة كلما ظهر بشيتك   

               ً            رف الكافوري دومًا يف نظرهيتا                           يف أحد برام، قناقه، كان أش       ملاجئ
ً                                                     مثااًل لإلعالمي الوصويل الذي حياول اقتناص اللرص "فيتأي فرصيتة       

                                         جوليا البلهاء؟!" أخذت قتمتم يف نلسها حبنق.                اقتنصها قوقه يا
                                                "لفد عاد من أجلي، عاد حىت ال ميزق املوت أشالئي عليتى  
ً  أر  السالم كما قال ولكن ه  من املمكن أن..." صمتت قلياًل                                                    

                                                 متزجت دموعها بالتراب الذي غطى وجهها وهزت رأسيتها     مث ا
                                                        بفوة ناثرة ك  ما عال فوقها من رمال وهنضت بشك  متعثر وقالت 

                                 أشرف لن متوت من أجيت  احليتب يف أر                      "ال، لن متوت هنا يا
       احلرب".
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                                               ً      سارت ططوات متهالكة وهي قنادي يف األرجاء متللتيتة مينيتًة   
                 هتا قفترب حنو خيتط                                      ويسرة ولكن بال جدوى، وما أن بدأت خطوا

                                                         الطريق الذي رمسه أشرف لتسري فيه مبتعدة عن حف  األلغام، حيتىت  
        ً                                          سفطت أرضًا منهارة وأخذت قنادي بصوت ضعيف هام  وهيتي  
                                                             حتم  التراب بني كليها ليسفط من بني أصابعها ثانية ودموعها قبليت   

                                                  األر  "أشرف أين أنت؟ أرجوك ال متت، أرجوك عد، أرجوك".
                     ً                بعد أن خارت قواها متامًا، ومل قعد قادرة                بكت جوليا حبرقة 

                                                           على السري والتفدم ألهنا باقت على أعتاب حف  األلغام ثانية، وكان 
                                                       شعرها املشعث يغطي وجهها، ودموعها املمتزجة باألمل قترنح فوق 
                                                         وجنتيها الباردقني، وفجأة زحلت يد مرقعشة فوق كتلها املتهالك 

ٍ                وقال بصوت بارد خاٍو من ك  شيء إال ا                         للهلة "جولييتا... أنيتا                    
     طري".

                                                    رفعت جوليا رأسها بسرعة، واستدارت حنو أشرف متناسية ك  
                                                         الك األمل الذي اعتلى نلسها وجسدها، هنضت أمامه وقالت بلهليتة  

        أنت طري"                                               غمرت ك  الشوق الذي كان ميوج يف داخلها "أشرف...
                  للحظيتات فوجدقيته         إليه                                  هز أشرف رأسه بنعم وهو يبتسم، حدقت 

   ً                                              نهكًا، شعره مشعث، ووجهه متعب، مث اقتربت منه وميتدت   م      ً مغربًا
                                                     كلها حنوه ببطء وأخذت متسح وجهه املغرب وقالت "أشرف، هيتذا  
ً                        أنت، إنك طري حفًا" صمتت قلياًل مث ضحكت بشيتك  هسيتتريي               ً              
                                                         وفجأة أجهشت بالبكاء واحتضنته بفوة وقالت "أنت طري، إنيتك مل  

              عزيزي، مل متت".      متت يا
ّ       حّدق أشرف                                     رة دافئة يغللها اخلوف الذي سكن فييته     بنظ       إليها   

                 جوليا، ال قفلفي".                                        طيلة الليلة املاضية وقال "نعم، أنا طري يا
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                                                     بفيت جوليا متشبثة بكتلي أشرف حماولة محايتيته حيتىت ميتن    
                                                       نسمات الصباح ال  بدأت قداعب وجهيهما املغرب وقاليتت وهيتي   

  ن                               ظننت أنك مت و..." قوقلت فجأة ع                       هتم  يف أانه "إنك طري...
                                                       الكالم وبدأت دموعها قسفط فوق كتلي أشرف، عندها أمسكها من 

ّ   وجعلها حتّدق    ا     كتليه              "جوليا أنيتا     ئ                    للحظات وقال بصوت داف      إليه        
              طري، فلتهدأي".

                         أشرف، املوت قشتم رائحتيته               "إنه املوت يا      بيأس:             ففالت جوليا 
                           منك، ظننت للحظات أنك عيتدت                                ً يف زوايا املكان، وكم كان قريبًا

           ً          جوليا مفاطعًا إياهيتا      شل                        " وضع أشرف أصابعه فوق            من أجليت....
                                                  ً        وال  أغمضت عينيها بدورها، وقال وهو يفترب منها هامسًا "لكنين 

ً                                   جوليا" صمت قلياًل وقال وهو يفترب أكثر منها وأصابعه            هنا اآلن يا               
          جولييتا يف                                                    متر فوق شلتيها هبدوء "رقا، رقا هو املوت الذي مجعنا يا

    فوق            شلتاه متران                          وما أن أكم  مجلته حىت كانت                     حلظة اهنزام حييناها"
                                                        جوليا املمتزجتني بالرمال والدموع لتجعلهما يغيبان يف حلظة من     شل  

                                                        الزمن مسروقة بال رمسيات، حلظة امتزجيتت فيهيتا رائحيتة األر     
                                                             جبسديهما الغية أثري ك  العطور الثمينة ال  كانت قعبيتق يف حناييتا   

        كهيتدوء         ً هادئًا            ً تهما خامدًا           كان صوت قبل                     جسد جوليا كلما مرت.
                 انلجيتار عنيتدها       أي                                     املكان ولكن صداها داخلهما كان أقوى من 

                                                             اقتربت منه أكثر لتتشبث بكتليه حماولة طرد امليتوت اليتذي كانيتا    
                                                          يصارعهما منذ حلظات فتغيب يف حنايا قبلته بنهم حينميتا بيتدأت   

                       للمفاومة وجيتوه أخيترى                                ً قرجتف بني شلتيه مدركة أنه فعاًل       شلتاها 
                                                     لبها الزاحف من براثن املوت يفاوم. إال أهنا مل قكن قرغيتب       فحىت ق

                       هبدنة وال قرغب باملفاومة.
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                               جوليا معلنة للميترة األوىل وسيتط                      شلتاه قعانفان شل      كانت 
                                                    زحام املوت وفوق حروف احلرب، سفوط حرف الراء لينهض ميتن  

                                  ً  حتت الركام... احلب، حىت وإن كان منسيًا!
            صوت قادم من    ا         لك قاطعهم                             فجأة ومن بني اللحظات الضائعة ق

         جوليا؟".                            "ه  جولتك التلفدية انتهت يا   :         ً بعيد قائاًل
  .       "كرمي؟!"   :                     كرمي وقالت بصوت متلاجئ    إىل           حدقت جوليا 

                                                    فاقتربت الظالل منهما أكثر لتظهر صورة كرمي الذي كانيتت  
                                                      عضالت وجهه قتحرك حبركة ال إرادية وكانت خيوط اللجيتر قيتد   

                             جهه حدة جعلت قلك العصيتبية يف                             رمست هالتها على ظالله لتمنح و
                         "نعم كرمي، أم أن الوقت غري    :             على وجهه وقال                 ً صوقه أكثر وضوحًا

  .              مبعوثة السالم؟"         مناسب يا
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 الفصل األربعون

 لست قديسة!

                                                      كان حكمت جيل  أمام جهاز التللاز يفلب الفنوات اإلخبارية، 
                                                          بعد أن هاجت الوسائ  اإلعالمية طرب اختلاء جوليا، رغم حميتاوالت 
                                                           فريفها األمين للتعتيم على اخلرب، ولكن يف الوقت احلايل وبك  الثورة 

                  لدرجة ال ميكن ستره،    ً ًا                             ً           التكنولوجية اهلائلة قلك بات خربًا كهذا ضعيل
                           يتداوله معظيتم الناشيتطني يف                  اختفاء_جوليا" # "               ففد كان هاشتاغ 

ً        مواقع التواص  االجتماعي، ما جعله أكثر اهلاشتاغات قباداًل حسيتب                                                      
                                             ءات. قناول حكمت جهاز الرميوت كنترول ومسع صيتوت       اإلحصا

                                        "خرب عاج : غياب السيدة جوليا من بعد إعالن    :               املذيعة وهي قفول
        ً       ً                                بذلت جهدًا مضاعلًا للتوص  إليه، فرغم ك  الظيتروف       وال         اهلدنة، 

                                                            آثرت السيدة جوليا النزول إىل أر  امليدان للبحث عن حلول واقعية 
ً         لألزمة احلالية بداًل من الفر                                     ارات املكتبية املخطوطة على الورق، فه                 

                                                         من املمكن أن قكون السيدة جوليا ضحية الضمري الساعي لتحفييتق  
  .         العدالة؟"

                                                  سار حكمت حنو النافذة واللجر شارف على احللول ودميتوع  
  ّ             حوّلهيتا إىل أر         ففيتد                                          شفيفته قرن يف أانيه. أما وجود جوليا هناك 
                    ا أن قساعد احليتزب يف                                       خصبة قصلح لكثري من الترقيبات ال  ميكن هل

                                                              محلته االنتخابية. فرغم هتورهيتا وخطواهتيتا الصيتبيانية، إال أن روح    
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                                                              املغامرة قلك ال  قتمتع هبا كانت هي العام  الرئيسي الرقلاع نسيتبة  
                                                           املؤيدين للحزب وخاصة فئة الشباب، فنزوهلا للميدان، مث قوجههيتا  
                                                      للحرب، كلها خطوات خارجة عن إطار اخلطة املدروسيتة ضيتمن  
                                                         النطاق العام لألحداث، إال أهنا كانت خطوة كبرية نفليتت احليتزب   

                                       ملرحلة مل يكن له أو حىت حامت وعارف اختااها.
                 ً                                  كان حكمت يعلم جيدًا أن جوليا رغم ك  الظروف واألدليتة  

                      هتيمن عليتى العميتالق يف          السلطة                               ال  حتملها عن ليلة اليخت، باقت 
                    غها كلما اقتربت منه                                          داخلها، فأصبح الك الشعور اخللي بالفوة يدغد

ّ  واقعًا يف أرضها، فحصوهلا على اهلدنة أثناء امللاوضات إن دّل      أصبح  و                                                ً    
ّ                                                على شيء، دّل على حنكتها السياسية وال  اسيتتطاعت أن قرثهيتا              
                                                          جبدارة عن والدها "ولكن إىل أين متضي يف هذا الطريق؟ وإىل ميتااا  

                                        متتم حكمت يف نلسه وهو ينلث اليتدخان ميتن     .       جوليا؟"        قسعني يا
  .       االنتهاء                             سيجاره الكوبيتي الذي شارف على 
                           وانتظر على اخلط حىت مت اليترد     ،                      قناول حكمت هاقله اخللوي

  .                   "سامي، ه  من جديد؟"   :          على اقصاله
                            "لفد وص  السيد كرمي الييتوم     :                       قال سامي بنربة غري مرقاحة

                                                       إىل اللندق، وخرج للبحث عنها وحىت هيتذه اللحظيتة ال أثيتر    
      هلما".

  .       "كرمي؟!"   :    اجئة                  ففال حكمت بنربة متل
                                  ً            سيد حكمت، السيد كرمي، وقد غادر باحثًا عن السيدة         "نعم يا

                                  جوليا، ولكن مل يعد حىت هذه اللحظة".
ً  "سامي.." صمت قلياًل    :                             ففال حكمت بنربة غري واضحة املعامل                 

            "نعم سيدي".   :           فأجابه سامي
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                      "ه  جوليا ال قزال طري؟!                بالنربة نلسها:               أكم  حكمت كالمه 
     ً       واضحًا معي".              عليك أن قكون

                              سيدي، وحىت هذه اللحظة ال منلك أي                      "يف الواقع، ال أدري يا
   :                                                   ً   خرب عنها لرقا كانت طري ولرقا..." صمت سامي مث أردف قيتائالً 

                            سيدي ال يسمح بالتكهن، فكميتا                                "أمتىن أن قكون طري، الوضع هنا يا
                                                 قرى، ك  شيء متوقع وقاب  للحدوث يف الظروف احلالية".

  .                                     فال أريد للصحافة أن ختو  يف املوضوع أكثر"            "عليك احلذر، 
                    سيدي حاولنا قغطييتة               "يف الواقع يا   :                    ففال سامي بصوت مغمغم

                                                      غياهبا، ولكن الصحافة واإلعالم حياولون كشف سر غياهبيتا كيت    
      حلظة".

  .           "مااا قعين؟"   :             ً مههم حكمت قائاًل
   :                                        ً        صمت سامي كمن حياول البحث عن إجابة استعدادًا الختبار

ً        سيد حكمت إن اإلعالميني..." صمت قلياًل مث حدق    يا          "يف احلفيفة                                 
                                                       اللوج الكبري من اإلعالميني الذين جيلسون يف البهو منتظرين حلظة    إىل 

                      غياهبا طيلة قلك اللترة                                         عودة جوليا وكرمي، لتغطية احلدث ومعرفة سر
                                         "إن مجيع اإلعالميني هنا ينتظرون حلظة وصوهلا هي    :              بعد اهلدنة وقال
                                            لكن هناك بعض الصحليني الذين بيتاقوا يروجيتون                والسيد كرمي، و

                                                         للكرة ففداهنا يف احلرب، وإن قابعت بعض الفنوات سترى أن غياهبا 
                                                               بات يتصدر العناوين الرئيسة لألخبار، رغم أننا أخربناهم أهنا قنيتال  
   ً                                                         قسطًا من الراحة بعد امللاوضات الطويلة ولكن غياهبا الطوي  وظهور 

                           اإلعالميني يشكون حبفيفة األميتر        ، جع       ملاجئ               السيد كرمي بشك  
                                               ً        وبدأوا حييكون الفصص ولكن..." صمت سيتامي وقيتال متنهيتدًا    

           سيد حكمت".             "ستكون طري يا
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                              "أرجو الك، أطلعين على ك  ما هو    :                    ففال حكمت بنربة هادئة
       سامي".        جديد يا

                          ن أقل  سامي هاقله، حىت كان  إ                "بك  قأكيد" وما    :          أجابه سامي
                                   ق من الباب اخللليتي فلمحهميتا أحيتد                          كرمي وجوليا يدخالن اللند

                        ً                               الصحليني، عندها قوجه مسرعًا حنومها وقبعه باقي اإلعالميتيني، يف  
                       ً                                 قلك األثناء هنض سامي مسرعًا غري قادر على استيعاب ميتا حييتدث   
                                                             حينما وجد جوليا حبالتها الرثة قلك وشعرها املشعث والتراب اليتذي  

               از األمين بتغطية                          ً                 كان يغطيها، فركض حنومها مشريًا لكافة أعضاء اجله
                                                   دخوهلما دون إزعاج الصحليني واإلعالميني، ركض أحد الصحليني 
   :          ً                                                حنومها ملتفطًا صورة سريعة وبعيدة هلما وقال لكرمي متسائال من بعيد

  .                 هي على هذه احلال؟" ِ    وِلم                                 "سيد كرمي مااا حدث للسيدة جوليا 
               "ال قعلييتق، وال     :                                     ً فأشاح كرمي بوجهه وأشار له من بعيد قائاًل

                         "ولكن من حق اإلعالم اليتذي     :        ً                   سئلة رجاًء" ففال أحد اإلعالميني أ
         ً                                               كان منتظرًا طيلة قلك املدة معرفة ما حدث" فوقف كيترمي خليتف   

                                              دخوهلا وما أن فتح باب املصعد حىت دفعها إىل الداخ               ً جوليا مغطيًا
                                                      وطلب من سامي أن ينتظراه يف داخ  املصعد واجته حنو اإلعالميتي  

                    وقال له بنربة هادرة:
ّ       مل يطلب أحد منك االنتظار" حّدق كرمي  "              الصحلي بعيتني     إىل                          

                          عيين كرمي املشيتتعلتني وشيتعر      إىل                   . كان الصحلي ينظر          ملؤها شزر
                ففال ليته وهيتو      .        ، ال بأس"     ً "حسنًا   :                           حبرارة املوقف ففال بنربة جوفاء

                                                         يرس  نظراقه للباقني فبعثت فيهم حالة من اجلمود بسبب الغضيتب  
            ً                 ما غادر مسرعًا حنو املصعد وأغلق                            الذي كان يعتلي مالمح كرمي حين

          ً                             الباب فورًا بعد أن طلب من سامي املغادرة.
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                                                     فتح كرمي باب اجلناح ودخلت جوليا بسيترعة حنيتو الغرفيتة،    
                                                          جلست بشعرها املشعث، وثياهبا املمزوجة بيتالتراب، وحاليتة ميتن    

                                   كانت صامتة كسكون اللي  الذي يغطيتي     .                  الوجوم اعتلت مالحمها
                            ً         مات اللجر ال  متزق حلكته صباحًا، بينما         ً             احلرب مساًء، وباردة كنس

  ا  م         ا حالتيته    ميت            ال يطلئ نرياهن       وعيناه         من بعيد       إليها             كان كرمي حيدق 
                                                       املزرية قلك، فال يستطيع بني ك  الك الركام رؤية أي حدث سوى 
                                                         قبلة أشرف ال  كانت جوليا قنصاع هلا بك  طواعية ففال بصيتوت  

                    نذ شيتهور لتحرمنيتا                                     "وقبفى ليلة اليخت قلسعنا بسياطها م   :     مرقعش
                                                       احلب، والرغبة، وحىت النظرات يف بعض اللحظات، بينما سيتفوطك  
                                                       يف أحضان أشرف، وغيابك بني شلتيه وسط الركام، فذلك أميتر ال  

  .                                               يثري االمشئزاز يف نلسك وأنت متزوجة أيتها الفديسة؟!"
    إىل                                               ففالت جوليا بصوت بارد خال من املعامل وهيتي حتيتدق   

         حنوك بيتال                           ً مي، املوت حينما يكون مفباًل  كر             "إنه املوت يا   :      الالشيء
                                                  ففد كان املوت حياول انتشال جوليا من بني أحضان احلياة،    .      عثرات"

ّ           وبني الثانية واألخرى يشعرها أن لألنلاس مثنًا غاليًا ال يفّدر بيتاألر          ً      ً                                      
                                 ً                             وما فيها، املوت حينما يغافلنا معلنًا حلظة العناق األخرية، فتتشيتبث  

                      ً          ، فحىت اليأس يبفى مصيتطلحًا ضيتمن                          ً باليأس حىت وإن كان سرابًا
         من األم .      إلينا                                    فحوى احلياة وصلحاهتا فنشعر بأنه أقرب 

                أكمليتت جولييتا      .                                  "يف اللحظة قلك، كان املوت هو األميت " 
       بشرود.

               "وه  هو امليتوت     :                                  قال كرمي بنربة حتاول السيطرة على ااهتا
                                                      الذي جعلك قغرقني يف أحضان أشرف، متناسية العامل بك  ركامه 

                                                 ئه من حولك؟! ه  هو املوت ما جعلك قفبلينه كعاشيتفة      وأشال
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                                                           وجدت بفايا حبيبها بني الركام أم أهنا قبلة احلياة حلظيتة امليتوت   
  .       جوليا؟"   يا

       مث فتحت    ،                                       هنضت جوليا حنو احلمام وهي صامتة دون أن جتيب
                                          وبدأت بغس  وجهها حني دخ  كرمي بسرعة خللهيتا     ،           صنبور املياه
ً        قائاًل بعصبية                 يف أحضاين هكذا؟".            ً قضيعي يومًا   ْ ْم  ِ     َ "وِلم  َل   :   

                     مث فتحت رشيتاش امليتاء      ،                            كانت جوليا قغس  وجهها وشعرها
                       "أريد أن أستحم فهال مسحت    :                             حماولة أخذ محام سريع وقالت بربود

    يل".
      وعضالت        إليها                                       فأمسك كرمي اراعها بفوة جعلتها قتأمل وحدق 

                               "أريد أن أعرف أي نوع من امليتوت     :                       وجهه قتحرك بعصبية شديدة
                                                 الذي جيعلك قرمتني يف أحضان أشرف الكافوري وقلفني بكيت       هذا 

                                                       مشاعري على مدار شهور بسبب خطيئة مل قغلريها يل حيتىت هيتذه   
                                                        اللحظة، ه  هو موت من نوع آخر غري اليتذي بيتاغتين يف بركيتة    
                                                ً        السباحة؟ موت جعله يعانفك وجيعلين حىت هيتذه اللحظيتة سيتببًا    

                                         الرقعاشك كلما اقتربت منك أنلاسي، أجيبيين".
                 "دعين اآلن أرجوك".   :                 بال أي قعابري وقالت      إليه      فحدقت 

                            قعتفدين أنين سأدعك؟" اقتيترب       م    ِ "وِل   :    وقال       إليها        حدق كرمي 
 ِ      "ِليتم      :                                                   منها أكثر حىت كادت أنلاسه احلارة حترقها، كما كانت حترقه

  .               جوليا، أجيبيين؟"   يا
   ،                                      احلمام الساخن الذي كان البخار ينبعث منه    إىل            فحدقت جوليا 

     "لفد   :                                              وكرمي ميسك اراعها بشدة، واقتربت منه ثانية وقالت          مث أقللته
                                 يف قلك اللحظة، وعاد للحياة من حيث     ّ إيّل            ً          كان أشرف ميتًا بالنسبة 

         ال أدري".
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  .                  "فتكافئينه بفبلة!"   :                        فضحك كرمي بشك  هستريي وقال
                                                     خرجت من احلمام إىل الغرفة ليلحق هبا كرمي وميسك هبا ثانييتة  

                                  يا، واجهيين إن كنت متلكني الفدرة على    جول            "ال هتربيتي يا        ويفول:
                                                        املواجهة؟ لفد جئت قهمة رمسية ال لتجدي نلسك فجيتأة متعثيترة   

       باحلب".
                                                        أفلتت جوليا اراعها منه بفوة؛ فكيف هلا أن ختربه بأنه اخليتوف  
                                           ً             ولي  احلب. اخلوف من حلظة باغتها فيها املوت وحيدًا بال أنيتي ،  

ّ  أاّل         اخلوف من                           ثناء قعرفة مااا فعلت. حىت                      يسعلها عفلها يف قلك األ 
   ما   يف                                                          اكرياهتا الصغرية فرت منها، لعلها قلتفط احلياة من جديد باحثة 

                         قريده؟ أم أهنا كنت متيتارس       كانت           ً         عمرها. أحفًا هذا ما    سين      أمضت 
   ً            ً                                           دورًا رأقه مناسبًا هلا ويف حلظة املوت قلك اكتشلت أهنا جمرد إطيتار  

             لصورة كاابة!
                         أمضت عمرها حاقدة ال باحثة                          اخلوف الذي جعلها قدرك أهنا 

                                                    عن حب ملفود قتشبث به حلظة يأس ماضية. اخلوف من أن قسفط 
                                                           فجأة بسبب قواها ال  باقت منهكة، فتتبعثر أشالؤها يف األرجاء وال 
                                                        يدرك أحد أهنا كانت هنا. فتصبح جمرد اسم منفوش يف اليتذاكرة،  

        د حيتني،                        ، راجني هلا الرمحة ولو بع     احملبون                 بال شاهد قرب يزوره    حىت 
                                                         إنه اخلوف من أال يعود أشرف ويتركها وحيدة فوق اللغم، ورغيتم  
                                                            الك كله عاد وجعلها قغادر املكان قبله، لتجد نلسها بني الرميتال  
                                                            مبعثرة قلتفط احلياة من جديد. بينما يستبدل هو املوت مكاهنا. هذا 
                                                   هو املوت الذي عاشته هي وأشرف يف قلك اللحظات. كيف ميكن 

                                    ً      مي أنه رقا كان للموت أنواع قوقظ إحساسًا مات               هلا أن قشرح لكر
          منذ شهور.
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      كرمي".                      "إنه اخلوف ولي  احلب يا   :           أجابته هبدوء
       "وهيت      :                                            اقترب كرمي منها والغضب يكاد ميزق روحه املترحنيتة 

  .       جوليا؟"                              استيفظ إحساسك قوت أشرف احلي يا
         وكف عيتن           "ال أدري،    :                               ففالت جوليا وهي قشيح بوجهها عنه

                                          منذ أن عدنا، ك  ما حدث كان جميترد رد فعيت         ئية           التصرف هبوجا
                          ضمن احلدود واملكان ال أكثر".

            ً                                       صرخ كرمي غاضبًا "عناق، مث قبلة، مث غياب عن الوجود، كان 
ً                 جوليا" صمت قلياًل مث اقترب منيتها                             رد فع  ضمن احلدود واملكان يا               

  .             سيدة جوليا؟!"                        ً               "ه  قعتفدين أنين بت سااجًا إىل هذا احلد يا   :    وقال
                                                     ت جوليا بوجه قغطيه قطرات املياه املتساقطة ميتن شيتعرها       ففال

ُ                               "لست  سااجًا، ولسُت قديسة، فاحلب لي  جمرد حميتاوالت،     :     املبت        ً          
                                         ب  هو أفعال قرسي فوق نلوسنا قاركة األثر".
                   بعينني مشتعلتني قكاد        إليها                               عندها اقترب منها كرمي أكثر وحدق 

ً           "للحب أفعال! فعاًل أنت حمفة،    :            متزقهما الغرية                      وعلى ما يبدو أن طيلة                
ِ                الشهور املاضية مل قكتِف بأفعال حبيتي يا                       جوليا، حىت باقيتت غيتري                       

ِ                      مرئية، لذا حان لِك أن قري أفعال حبيتي يا                        زوج  الغالية" وميتا أن                   
                                                       أكم  مجلته األخرية حىت اقترب منها أكثر وبدأت جولييتا هتميت    

  .                      "كرمي ما بك مااا قلع ؟"   :         بصوت منهك
                                أن أريك احلب الثائر بعيتد امليتوت         "أريد    :         بصوت بارد     أجاب 

        عزيزيت".   يا
  .            أرجوك ابتعد"        "كرمي..   :                     ففالت جوليا بصوت متعب

                                                       اقترب كرمي أكثر مث أمسك اراعيها بفوة ودفعها جبانبه وقيتال  
       جوليا؟         بتعد يا      ملااا أ "   :                                      بصوت بارد ووجهه كفطعة جليد خالية املعامل
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                    آخر بني أحضان أشرف".   ً  طعمًا            أم أن للحب 
                   كرمي، ال جتع  الغضيتب            "أرجوك يا   :           بنربة متوسلة            قالت جوليا

                       يعيدنا إىل نفطة الصلر".
                            "وه  كان يف حياقنا غري نفطيتة     :              ٍ         ففال كرمي غري آبٍه لتوسالهتا

  .       جوليا؟"         الصلر يا
                                                     جوليا إبعاد كرمي عنها ومفاومة اقترابه منها، رغم التعب       حاولت 

         ابتعيتد،         أرجوك        "كرمي..   :                                 واإلهناك الذي كان يعتلي جسدها املرهق
                                                        األمر لي  كما قظن، ك  ما يف األمر أنين كنت يائسة ميتن حلظيتة   

                    موت ملاجئة باغتتين".
   :                                        اراعيها ال  كانتا قفاومانه بشيتدة وقيتال       أمسك     كرمي     لكن 

        جوليا".                             "واعتربي هذه حلظة موت جديدة يا
                                       "ال ميكن لك أن قسرق اللحظات من عمر الزمن    :           ففالت جوليا

  .                 كرمي، أرجوك ابتعد"   يا
                                                   ما أن اقترب كرمي منها أكثر حىت بيتدأت بضيترب كتلييته     و

                  اراعيها بيده حيتىت       إحدى         نه أمسك  أ                   حماولة دفعه عنها إال          العريضتني 
   ".     أرجوك           كرمي ابتعد،           "أرجوك يا   :              قالت بصوت يائ 

                                        ورغم ك  املفاومة ال  كانت قالقيها يداه إال    ،              اقترب كرمي منها
  .  وة                                       أن قبلة أشرف كانت حتوم بينهما، ففبلها بف

            كلى أرجوك".         "كرمي...  :          عندها صرخت
       ِ                          جوليا؟ ِلم ؟ ه  حيق ألشرف ما ال حيق يل   ِ      "ِلم  يا  :           ففال بعصبية

  .                                                    أنا زوجك! أي قداسة قلك ال  قبحثني عنها يف رائحة املوت؟"
                                                      ركضت جوليا حنو زاوية الغرفة ليتبعها كرمي ططيتى بيتاردة،   

          انية حيتىت                                               أخذت قتنل  بشك  متالهث وما أن اقترب كرمي منها ث
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             بات ينيتهض يف                                ً كرمي، ال جتع  الغضب يفت  إحساسًا      "ال يا  :    قالت
                       قلبيتي من جديد، أرجوك".

                                    "نعم، إحساس جديد، وه  أنا من متنحينه   :              ً ففال كرمي ضاحكًا
  .       عزيزيت؟"              هذا اإلحساس يا

      "نعم،   :                                                ففالت جوليا بعد أن التصفت باجلدار حماولة اهلروب منه
                             ة لعفلي الذي يطرق باب املوت يف                           حينما قكون أنت الذكرى األخري

      كرمي".                    إنه إحساس لك أنت يا                    قلك اللحظات، نعم..
                     بينما هي ملتصفة جبدار             براح  كليه                        ففال كرمي وهو يفيد يديها 

  .  ؟"          ً دام موجودًا          جوليا ما                قفاومينه اآلن يا        "فلم    :      الغرفة
       "ألنيتك     :                                            ففالت جوليا ودموعها بدأت قنساب فوق وجنتيهيتا 

                                        سابق، فال جتع  غضبك حيرقه من جديد، أرجوك".              قسرقه عنوة كال
                                            جوليا لترى اليأس الذي غلف عينييته املضيترجتني         إليه     حدقت 

                                                        باحلب، فالحت أمامها حلظة سفوطها من فوق اللغم املتلجر، لفيتد  
                                                       كاد املوت يسرقها من كرمي، ورغم ك  الغضب الذي كان يعتليتي  

     ميت                                          ورغم اخلوف الذي أخذ يزحف فوق نلسيتها ليح    .       نل  كرمي
                                                        اكرى ليلة اليخت وشجنها، ورغم ك  الك األمل الذي يتسيتل  إىل  
                                                            نلسها املمزقة بني الرفض والفبول، كان هناك شيتعور يفيتاوم األمل،   
                                                           يفاوم ملسات ليلة اليخت احملترقة، يفاوم الرفض، شعور حيم  امليتوت  
                                                              يف حناياه، فيعلن جلوليا رغم العنوة ال  حتياها يف هذه اللحظات ميتع  

                                    كثرية قفب  املرفو  وحتول األمل إىل ليتذة!     ً ًا          للموت وجوه        كرمي، أن 
                                           اللراغ أمامها وكرمي يبث غضبه يف أحناء جسدها مث     إىل           حدقت جوليا 

                       ً                                استسلمت لعنوقه! رقا خوفًا من حلظة موت قد ختطله أو ختطلهيتا  
                           وغابت بني اراعيه بال مفاومة.
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 الفصل الواحد األربعون

 ليلة سقوط سقراط

                   ظهرت صورة جوليا من        عندما              أمام التللاز                كانت ماجدة جتل 
                                                                بعيد، وهي بشكلها املشعث وثياهبا املغربة، بعد أن بثتها الفناة املتحدة 
                                                         اإلخبارية اخلاصة بأشرف الكافوري، مث قناول حامت جهاز اليتتحكم  
                                                           عن بعد وبدأ برفع صوت التللاز، قرأ اخلرب على الشريط اإلخباري يف 

    42                                سيدة جوليا بعد اختلائهيتا مليتدة                 "عاج : ظهور ال            أسل  الشاشة 
         رثى هلا".           ُ ساعة حبالة ُي

    "إن    :                                                كانت املذيعة قد بدأت خربها بكلماهتا املتراصة وقاليتت 
                                                           غياب السيدة جوليا يف األربع والعشرين ساعة املاضية وظهورها هبذه 

                          قساؤل واحد، ما الذي حص  يف     عند     ون                         احلالة الرثة جع  اجلميع يفل
                                    ا؟ وحىت اآلن مل يردنا أي إعالن من جهيتة                       فترة غياب السيدة جولي

                                                       مسؤولة إن كانت قعرضت حلادث اختطاف أو اغتييتال ومل قعليتق   
                   ً يبفى السؤال عالفًا   ،                                             السيدة جوليا أو السيد كرمي على حالتها قلك. لذا

                                                        ه  كانت السيدة جوليا ستصبح ضحية للسعي حنو السيتالم؟ أم أن  
                  امللاوضني السياسيني؟                ً      ً                  السالم بات سطرًا خمطوطًا بالدماء، حىت دماء

                                             حيث رحى احلرب باقت قسحق ك  من حتتها دون متييز".
        "ميتااا     :                                            أقل  حامت الشاشة بسرعة عندها صرخت ماجدة قائلة

  .              قفل  التللاز؟"ِ    ِلم        قلع ، 
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       وأنيتا     ،                                "هذا يكلي، ال أستطيع متابعة املزيد   :               ففال حامت بعصبية
   ".                                           أرى ابن  الوحيدة، لفمة سائغة يف أيدي اإلعالميني

                                     وقناول هاقله، بينما هنضت ماجيتدة حنيتو      ،            هنض حامت بسرعة
                           ، ولكن الك األخري مل جيب عليتى             واقصلت بكرمي              غرفتها مسرعة، 

  ال                                               ً ن أقللت هاقلها حىت رنت ثانية، بفي اهلاقف صامتًا إ    وما    .     اهلاقف
   ،   ّ              وقّلبت أمساء املتصلني   ،                             أمسكت ماجدة هاقلها بيد مرقعشة ف     جييب، 

  ،                       ً إال أن هاقلها كان مغلفًا         طلبتها،          جوليا، حىت                        وما أن رأت اسم ابنتها
                                                            رمت ماجدة هاقلها على الكرسي الفابع أمامها، مث نزليتت بسيترعة   
                                                              باجتاه حامت الذي كان ينهي املكاملة ال  بني يديه، أشار ملاجدة أن هتدأ 

ً       قلياًل مث قال           ً     ً      "نعم، حسنًا شكرًا لك".   :   
         "جولييتا     :                                             قالت ماجدة بصوت قشوبه اللهلة املمزوجة بيتالفلق 

  .       حامت..."   يا
                             "ال قفلفي، إهنا طري، ال أحد يعلم        هادئ:                 ففال هلا حامت بصوت 

                                                        ما الذي حص  معها، ولكنها طري، هي يف جناحها باللندق اآلن مع 
                 ماجدة وال قفلفي".                زوجها فاهدأي يا

             هدأ وجولييتا   أ            "ال ميكن يل أن    :     وقالت        بعصبية           صرخت ماجدة 
                               تنا، ال ميكن هلا العبث بأعصيتابنا                              باقت ختطو ك  خطواهتا دون موافف

                                             ، وإن أصبحت رئيسة الدولة نلسها، ال جمرد نيتاطق           هذا النحو    على 
                  إعالمي باسم احلزب".

                         ً         وجه ماجدة، فبات أكثر وضوحًا حتت ضوء     إىل        حدق حامت 
                                                           الصباح الذي بدأ يتسل  من النافذة، فلفد باقت ظالل وجهها أكثر 

                    ى، للمرة األوىل ييترى       مما مض   ً ًا   ً                        عمفًا، وخطوط الزمن أكثر قعرج
   ،                                                      الزمن يف وجه زوجته املنهك هبذا الوضوح، عندها اقترب منيتها 
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         "عزييتزيت     :                               على رأسها وقال وهو يعانفها هبدوء           براحة يده     ومسح 
  .         ماجدة..."

                                                      قاطعته ماجدة وصوهتا بدأ باالرقعاش، ودموعها بدأت بالسفوط 
ً                             صمتت قلياًل مث قالت من بني الدموع املنسابة   .        "حامت..."           "إهنا املرة    :        

                                      األوىل ال  أشعر أنين أففد ابن  الوحيدة".
  .          "ماجدة..."   :                              حامت بنظرة يائسة وقال بصوت متأمل       إليها    حدق 

               حيتامت... إهنيتا                                             قالت ماجدة بنربات متوسلة "حامت إهنا جوليا يا
                                                           خالصة عمرنا، وضعلنا، ال أستطيع أن أغلو ليلة واحدة وهي هنيتاك  

             ً      ً            يف نلسها قلبًا شجاعًا سيتتبفى                           يف قلب احلرب، فمهما كانت حتم
                                                         هي طلل  الصغرية ال  قعثرت على عتبة املنزل حينما خطت خطواهتا 

                                                 األوىل، وركضت حنوي باكية باحثة عمن يرشدها كيف قسري".
                                                 رمت ماجدة نلسها يف أحضان حامت جمهشة بالبكاء حىت بللت 

      ضيتاين                أريد ابن  يف أح   ،          أعد يل ابن                             كتله بدموعها وقالت "حامت...
           ً                                   ً            وال أريد شيئًا آخر" احتضن حامت زوجته بك  دفء متأمليتًا ألملهيتا،   

         "سأعيدها    :                                          ً ومه  هلا وهو ميرر كله حبنان بني خصالت شعرها قائاًل
                            عزيزيت فال قفلفي، أعدك بذلك".   يا

                                          كم  مجلته األخرية حىت قنهدت ماجدة، كميتن أزاح   أ       وما أن 
ً                                      ثفاًل عنها بوعده الصغري هذا، حىت وإن كان كاا   ً  بًا!  

   

                                               ً     كانت جوليا جتل  يف التراس اخلاص باللندق حتتسي فنجانًا من 
                                                          الفهوة بعد أن استيفظت ووجدت كرمي قد غادر الغرفيتة، مل قكيتن   
                                                         قستطيع التلكري للحظات فيما حدث، فاألحداث املتواقرة بني حفيت   
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   ئ                                                        األلغام، وأشرف، وكرمي سريعة بطريفة مل يستطع عفليتها املمتليت  
                                          هنا املشحون باملشاعر املمتزجيتة بيتني الغضيتب،                  باألفكار، ووجدا

                                                            واخلوف، واحلب استيعاهبا يف ليلة واحدة. ففد باقت قائهة بيتني ميتا   
                  قريد وبني ما قشعر.

                                                  كان جيتاحها غضب قراكم يف نلسها بسبب ما فعليته كيترمي   
                                     شعور من الشوق حياول النهو  وليتو ميتن          قنازعه             باألم ، ولكن 

                             رمي من جديد. عندها اجتاح أشرف                              اهلاوية السحيفة ال  رماها هبا ك
                                                           قلكريها بلحظة عناق كانت ال قزال عالفة يف اهنها لتعلن هلا حفيفة 
                                                        واحدة أن حلظة املوت ال  عاشتها كانت كليلة بأن ختلق يف نلسها 

     ً      ً                كيانًا جديدًا غري واضح املعامل!
                                                     هنضت ببطء حنو التللاز وما أن وقلت أمامه، حىت الحت الفناة 

                                                  مها وهي قعر  صورهتا الرثيتة بعيتد حادثيتة اللغيتم،                 اإلخبارية أما
                                                       والتساؤالت ختترق الشريط اإلخباري يف أسل  الشاشة بال إجابات، 
                                ً                      حدقت جوليا بوجه شاحب كمن رأى شبحًا يف التللاز، مث سيتارت  
                                                           مسرعة باجتاه هاقلها املغلق وقامت بلتحه، وما أن أضاءت شاشيتته  

ً  اقصااًل        لتجري                               حىت اهنالت الرسائ  عليها فأمهلتها                مث قالت بصيتوت      
  .        "أمي..."      هادئ

               أنت.." مل قستطع                 "جوليا ابن ...   :                      أجابت ماجدة بصوت منهار
                                                          ماجدة إكمال مجلتها وانسابت دموعها لتص  حرارهتا إىل قلب جوليا 

                     "أميتي، أنيتا طيتري ال       :                                   من وراء اهلاقف ففالت جوليا بصوت حزين
        قفلفي".

        وقاليتت     ،     نلسها            وحاولت متالك    ،                     ً عندها صمتت ماجدة قلياًل
  .      ابن ؟"                                                      معاقبة بنربة أخف حدة مما اعتادت عليه مع جوليا "إىل مىت يا
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          "أمي...".   :                      ففالت جوليا بنربة منهكة
                                   فلتعودي اآلن يكلي ما حص  حيتىت هيتذه             جوليا...        "كلى يا

  .       اللحظة"
  .       أمي..."         "ولكن يا   :                      قالت جوليا بنربة مترددة

ّ  إيّل       "عودي    :    نهما                                    قالت ماجدة وصوهتا املمزق يعلو اهلاقف بي      فأنا  
  .                           ال أريد سوى احتضانك من جديد"

                                فكانت هذه املرة األوىل ال  قشعر هبا    ،                   ٍ قالت جوليا بصوت حاٍن
      أميتي     يا           ً حضنك كثريًا   إىل             "وأنا اشتفت    :     إليها                      ً بلهلة متزق أمها حنينًا

  .                       ولن قطول مدة إقام  هنا"                           ً لذا أعدك بأنين سأعود قريبًا
                          بعني حدسك فأرجو أال خييب هذه             ابن  وأنت قت             "منذ صغرك يا

       املرة".
                                   ولكنك من علمين أن احلدس يصنع طريفيته     ،            "رقا كنت حمفة
                      برؤيانا حنن فال قفلفي".

                            "ولكن قد خيوننا حلظات فاحذري،    :                      ففالت ماجدة بنربة يائسة
                                                 أنت يف منطفة ال ميكن للحدس فيها أن يكون هو املسيطر".

       ً   "حسيتناً    :        ها وقالت                                   ابتسمت جوليا حىت شعرت ماجدة بابتسامت
                        ً   أمي أعدك أنين سأعود باكرًا".   يا

                                                      "نعم، عديين، فأنت الوحيدة ال  أستطيع قصديق وعدها يف هذه 
         الظروف".

       صيتمتت     .    أمي"         "أعدك يا   :                             ففالت جوليا مؤكدة مجلتها األخرية
ً                    قلياًل مث أكملت بنربة حانية            إنين أحبك".        "أمي..   :   

      فاعتين      ابن           "وأنا يا   :                                    أجابتها ماجدة بنربة بات اخلوف خيبو فيها
  .         ً  بنلسك جيدًا"
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ً            صمتت قليتياًل مث قاليتت     .          وأنت كذلك"                  "نعم بك  قأكيد..         :   
                                                   ألفت جوليا هباقلها فوق اللراش وقوجهت حنيتو اخلزانيتة،      .     ً  "وداعًا"

ً       ً             ً قناولت بنطااًل كتانيًا أسود وقميصًا      ً                       حريريًا أبيض، مث رمت بشيتعرها               
                 غرفة الفابعيتة يف                                            املتناثر فوق كتلها وخرجت مسرعة متوجهة حنو ال

                          ُِ                      وقرعت الباب بشدة، وما أن ُفِتح الباب حيتىت وجيتدها      ،         هناية املمر
                                                          أشرف قفف أمامه بكام  قواها بعد أن خارت أم  فوق اللغم وقال 

  .                           "جوليا أنت هنا، كيف أصبحت؟"   :           بنربة مرقاحة
                                                   فأزاحته عن طريفها، ودخلت غرفته لتفف وسطها والغضيتب  

   :                            ً   رف الباب واستدار حنوها متسيتائالً                               يتطاير من عينيها عندها أغلق أش
  .        "ما بك؟"

                           "أبعد ك  ما حدث ميتا زليتت      :                     ففالت جوليا بصوت حانق
  .            قفتنص اخلرب؟!"

     زداد    قيت                                               ففال أشرف وهو يسري حنو النافذة هبدوء جع  جولييتا  
                                                   "أنا مل أطلب من مراسلي قنايت قغطية احلدث. لفيتد كنيتت        ً  حنفًا:

        ا اخلرب".                                        حديث الساعة وما أن دخلت اللندق حىت التفطو
                             "وهلذا دخلت من الباب اخللليتي،     :                       ففالت جوليا بنربة متهكمة

  .                                         وبالرغم من الك استطاع مراسلك التفاط صوريت"
       "إنيته    :     بصمت             حتدقان إليها            وكانت عيناه    ،                فاقترب منها أشرف

                                        جوليا، فأنا كنت هناك يف قلب حف  األلغيتام                     مراسلي ولست أنا يا
                 أواجه املوت معك".

                             مث أشاحت بوجهها عنه عندما بدأ    ،      للحظات       جوليا      إليه      فحدقت 
  .        مل متنعه؟" ِ    وِلم   "   :                                   يتسل  الك الشعور حنوها من جديد قائلة

                        "ألن وظيلته اقتناص اخلرب".
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                 "على حساب راح ".
                                                     "اخلرب كالطري إن مل أصطاده، اصطاده غريي، وقنايت ال بد هلا أن 

                                    حتافظ على مستواها مهما كانت األسباب".
           "ما اليتذي     :        غري مصدقة      إليه          وأخذت حتدق                   اقتربت منه جوليا

                                                وأنا؟! والبارحة؟! واللغم؟! وامليتوت اليتذي كيتاد                   قعنيه بذلك...
                                                        يفتنصك قب  اخلرب؟! ك  هذا بات يف طي اللحظة ال  مجعتنا؟ هيت   

                                                        كان ك  ما حدث البارحة جمرد حلظة عابثة أحياها املوت بيننا".
          قادم ميتن              ويتكلم بصوت    ،                             ففال أشرف وهو يتجه حنو النافذة

          "رقا...".   :                           بعيد كمن يفنع نلسه قا سيفول
                                                        وقلت جوليا بعد أن بدأت أنلاسها املتالهثة والغاضبة هتيتدأ مث  

ً                                      صمتت قلياًل ونربة من الدهشة علت كلماهتا حينما قالت        "وهيت      :        
ُ                                     وارمتيُت أنا يف حلظة خوف يائسة بني يديك من أج     ،           قأبطت  املوت      
           حاوليتت أن     ،            النافذة بصمت    إىل  ق                  اقتربت منه وهو حيد   .         كلمة رقا"

   :      بيتربود       إليها                   عندها قال وهو حيدق    ،            لكنها قراجعت   ،        يدها حنوه   متد 
ً   جوليا، فال ميكن لّلحظة أن ختط العمر كاماًل".        "رقا يا                     ّ                

                                                      قالت جوليا عندما بدأت دموعها احلارة قسفط فوق وجنتيهيتا  
  ت                      "إان هو املوت ففط، املو   :                                وصوهتا يشوبه الغضب املختنق بالدموع

                                                      من جعلين أحيا من جديد حىت ولو كنت جمرد طيف ألنثى اغتاهليتا  
ً               استدار أشرف بسرعة حنوها حماواًل فهم ما قالت،    .                 البحر ليلة اليخت"                           

               "هو امليتوت إان     :                                       ولكنها عادت قفول بصوت يائ  ممزوج بالدموع
  .          لي  إال..."

                                                   قوقلت عن الكالم فجأة، مث قوجهت حنو الباب مسرعة، عندها 
    ً                                             مسرعًا وقب  أن قلتح الباب كانت يده قسبفها مانعيتة             حلفها أشرف
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   ني                                            عندما أدارها حنوه وما زاليتت عيناهيتا غيتارقت      ،                إياها من املغادرة
                                       ونربة التساؤل اجتاحيتت كلماقيته ممزوجيتة           إليها             بالدموع، حدق 

               "ميتااا قعيتنني      :                                       بإحساس مل يعد يدركه وال حىت يسيتعى للهميته  
  .       جوليا؟"   يا

       ك  األمل      حتمالن          ت عيناها             بصمت حيث كان      إليه           حدقت جوليا 
                                                      املمزوج بني احلرب واحلب، واخلوف واحلنق، والثورة والسيتكينة،  
                                                           كانت جوليا خالصة للحظة خاطلة أيفظها املوت ليلة اللغم، ودفنها 

   إىل                    زال اخليتوف يتسيتل        وما                                  البحر ليلة اليخت، عندها قال أشرف 
  .    خت؟"                        جوليا، مااا حدث ليلة الي          "قكلمي يا   :           ً      كلماقه مغللًا حبنان

                 شلتيها املبتليتتني                                        ففالت جوليا وابتسامة منهكة ارقسمت فوق 
  .               "أمن أج  اخلرب؟!"   :       بالدموع

       "ب  من    :                                           ففال أشرف وهو ال يزال حيتجزها بني اراعه والباب
                               أج  اللحظة هناك، من أجلك أنت".

    "ه     :                                              ففالت جوليا بأمل مزق أشرف ونربة ساخرة قعتلي صوهتا
                                ن أكون عاشفة قترنح طوف، حينميتا                           قعتفد أنين أستحق أكثر من أ

                                                     يالمسها حب مغتصبها؟ ه  ميكن أن أعشق كرمي بعد أن اعتيتدى  
  .             ليلة اليخت؟!"     ّ علّي

ٍ                              بوجه خاٍل من التعابري. سيترقت الصيتدمة          إليها         حدق أشرف         
                      حينما قوجهت هيتي حنيتو         ً       واقلًا بوجوم                       الكلمات من فمه، وقركته 

                       ائرة... ه  من املمكن أن                          املدينة املتراكمة أمامها؛ ح    إىل              النافذة، حمدقة 
                     ً                                 قعشق األر  مغتصبها يومًا؟ ه  من املمكن أن قنهض األرواح من 
                                         ً                 حتت الركام، معلنة أهنا حتب من سلبها حفها يومًا؟ ه  هذا هو احلب 
                                                      الذي حلمت به كأمرية وهي صغرية، ومزقها وهي عيتروس ليليتة   
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                                               خطبتها، وأحياها وهي مبعوثة سالم فوق هاوية املوت.
                                            م أن األمل الذي مزقها ومزق كرمي يف ليلة اليخيتت           مل قكن قعل

    وأن   ،                                                  وعاد ليبث مسه يف عروقهما أم ، كان بسبب كلميتة رقيتا  
                                                       غضبه الذي دمر جدران األر  اخلاوية أم ، كان بسيتبب كلميتة   

                                                        وأهنا عاقبته حبرمان لذة الفرب منها ولو حىت من بعييتد كيتان     ،    رقا
               بسبب كلمة رقا.

                           ت منهارة فوق الكرسي الفابع           أشرف مث سفط   إىل            حدقت جوليا 
                عن كاهله وقالت:                                    ً يف الغرفة جبانب النافذة كمن أزال ثفاًل

ّ     ُقمّهيتد                                      "نعم، الك هو السر الذي جع  ك  الطرق           أميتامي،  ُ  
                                                        وأختارها بطريف ، الك هو السر الذي أخضع حزب التآلف الوطين 

           إهنا ليليتة     .           ً                                     بعد مخسني عامًا من التأسي ، للتاة متهورة طائشة مثلي
                                                          خت، ليلة اهنيار سفراط فوق أرضي وانبثاق جوليا، وجوليا ففيتط     الي

             بال مثاليات".
                                                    كانت قلك الليلة هي ال  جعلتها قبث مسها يف ك  احمليطني هبا 
                                                          حىت والدها. ليلة إعالهنا لالنتفام املبطن من اجلميع حىت احلزب وبات 

   بت                                                          ماراثون االنتخابات الرئاسية هو هاجسها األول. ال لشيء ففط لتث
                                                           أهنا جوليا وليست سفراط! يف قلك الليلة ثارت، وقأملت، وقاهت وما 
                                                         أشبه اليوم باألم ، حينما سفطت بني يدي كرمي عنوة بعد أن ألفت 
                                                      بالراية األخرية لسفراط يف نلسها على شطآن أحضان أشرف ميتن  

              أج  كلمة رقا!
                                                 حدقت جوليا بأشرف الذي سرق الصمت منه صوقه وجعليته  

  .      أشرف؟"            أنت صامت يا     ملااا  "   :    ً       ساكنًا وقالت
                "ألنين ال أستطيع".   :              قال أشرف بتوقر
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  .             قستطيع مااا؟"    "ال
        جوليا".             "ال أستطيع يا

  .                 "بعد ك  ما عرفت؟"
                                        "ألنين عرفت، بت ال أسيتتطيع، ال أسيتتطيع أن      :         ففال أشرف

                                                      أقعثر حببك اآلن، لست وأنا أشرف الكافوري، ألنيتك إن كنيتت   
                               ليلة اليخت يف ااكرقك بعد اليوم،                             حبيب ، سأمنع الزمن من أن خيط 

ِ                                          ألنك إن كنِت حبيب  سأحرق أوراق احلزب مجيعها ألنثر مخسيتني            
ِ                             عامًا يف حنايا أملك، ألنك إن كنِت حبيب ، سأحطم الكامريا اليت                            ً   
                                                         التفط فيها مراسلي صورقك باألم  وعرضها على الفناة ليبث اخلرب 

             والسيتلطة أن        ً                                    حصريًا من جديد ألبفى يف الصدارة، ال ميكن للحب
                                             جيتمعا فواحد منهما عليه التنحي وإال سفط اآلخر".

                                   بذهول مث قوجهت حنو الباب وقالت وهيتي        إليه           حدقت جوليا 
          أشرف، فحىت                "نعم، ال ميكن يا   :                     ممسكة مفبض الباب لتخرج       قستدير 

                                                              أنت وإن كنت شق النور ليلة اللغم قبفى كثورة البحر ليلة اليخت".
                          مسك مفبض البيتاب املغليتق،                       أشرف للحظات خللها، أ    خطا 

                                                 بصمت مث عاد حنو النافذة، بينما سارت جوليا يف املميتر        إليه    حدق 
                                                       الطوي  لللندق ططى شاردة، وما أن وصلت جناحها اخلاص، وعند 

                      وهي قادمة ميتن غرفيتة          إليها                            ً  عتبة الباب، وجدت كرمي يفف حمدقًا 
                        لكرمي يف قلك اللحظات ولكن                               ً أشرف، وقلت صامتة ال متلك قربيرًا

                                                            مالحمه الباردة بعثت اجلمود يف نلسها. فتح هلا الباب ودخ  قبليتها،  
                                                           جل  على الكرسي قبالتها وهي قدخ  الغرفة، وما أن أغلفت الباب 

                                        "جوليا، لفد طلبت ميتن عيتزت حتضيتري أوراق       :             حىت قال هلا كرمي
              الطالق بيننا".
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 الفصل الثاني واألربعون

 ريمون 

                ديفة ال  كانيتت                                  كان حكمت جيل  يف مكتبه املط  على احل
                      ً                                     حتيط قنزله الضخم، منهمكًا بفراءة بعض التفارير، واألوراق اخلاصة 
                                                           باحلملة االنتخابية، بعد أن أمضى ليلة طويلة أم ، حيث كان غياب 
ّ              جوليا فيها احلدث األبرز ومن بني األوراق املتراكمة رّن اهلاقف جبانبه                                                

     "نعم    :      ويغادر                                               فأجاب وهو يشري لرئي  اخلدم بأن يضع الفهوة جانبا
                                                            عارف، كنت أقرأ التفارير منذ قلي ، ال بأس هبا، فإعالن اهلدنة بعد    يا

                                                           امللاوضات ساعد على رفع مستوى التأييد للحملة، والك جيد قبيت   
                                   عملية التصويت لالنتخابات الرئاسية".
                         "حكمت، أمل قسمع األخبيتار؟     :                       ففال عارف بنربة غري واضحة

  .                   أو قفرأ صحف اليوم؟"
                                               ت وهو خيلع نظارة الفراءة، وأخيتذ يليترك عينييته            ففال حكم

                            ً                     مث أرخى ظهره فوق الكرسيتي مبتسيتمًا "يف الواقيتع، ال       ،       بأصابعه
             ه  هناك ميتن                                             عارف، لفد كانت ليلة األم  طويلة، مااا حص ؟   يا

  .      جديد؟"
  .                                       "يبدو أن ك  األيام الفادمة ستصبح طويلة!"   :             قال عارف بفلق

ً       قوجه حكمت حنو التللاز متناواًل جهاز                    ّ ً  التحكم عن بعد، مفّلبًا                           
                                                         يف الفنوات ليتوقف عند إحدى الفنوات ال  كانت قسطر يف شريطها 
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                               "عاج : فضيحة هتز احليتزب املرشيتح                        اإلخباري خرب عاج  جديد 
          للرئاسة".

   :                                               أغلق حكمت اهلاقف وصوت عيتارف ينيتادي ميتن بعييتد    
       حكمت".         "حكمت..

                                                      مث اقترب من الشاشة أكثر وأخذ يفلب الفنوات ميترة أخيترى   
                  "عاج : كشف النفاب                                      ستوقله اخلرب على قناة أخرى بصيغة خمتللة   فا

                                                   عن ليلة خطبة السيدة جوليا والسيد كرمي وحريق اليخت".
                                                أخذ حكمت يفلب الفنوات حينما عال صوت املذيعة عليتى  

                                           "إن حزب التآلف الوطين الذي ينادي بالنزاهيتة     :               الفناة وهي قفول
                 ينما أجرب جولييتا                  ً                    والتحضر بات غارقًا يف وح  من األكاايب ح

        ً    والك منعيتًا    -                   ابن رئي  احلزب احلايل  -                  على الزواج من كرمي
                                                   لتسرب اخلرب الذي كان سيسفط احلزب قبيت  دخوليته سيتباق    
                                                          االنتخابات احلايل، بينما آثرت جوليا الصمت لتنال منصبها كناطق 

                                             للحزب. فإىل أي مدى قلشى اللساد يف حزب التيتآلف         إعالمي
         الوطين؟".

                                      الشاشة ال  أخذت قتناق  اخلرب بسرعة أشبه     إىل         حدق حكمت 
                                                            بالنار يف اهلشيم، فخرب هناك، ونفد هنا، وقنوات قتعاطف مع جوليا، 
                                                         وقنوات هتاجم احلزب لتسفط مجيع أوراقه قب  التصويت بيوم واحد، 

                      "عارف علينا أن جنتميتع     :                                 ً عندها قناول حكمت هاقله واقص  قائاًل
  : ً                            ًا بعد أن أغلق مساعيتة اهليتاقف     ً                           فورًا يف مفر احلزب" مث ابتسم متمتم
       عارف".                            "وهكذا حان دور كش ملك لك يا
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                                   الشاشة أمامها واألخبار قتيتواىل بيتني       إىل               جلست جوليا حتدق 
                                                             الفنوات عن ليلة اليخت وقلاصيلها، ما جعلها غري قادرة على إدراك 

     بيتال                                                          ً التلاصي  الصغرية قلك، أما كرمي فكان يفف على الشرفة صامتًا
                                                 نت جوليا قفلب الفنوات بشك  سريع غري قيتادرة عليتى           حراك، كا

                                      كيف مت كشف اخلرب وهبذه الطريفة؟ إنه اخليترب   و             قصديق ما حيدث 
                      ً                                       الوحيد الذي مل يكن حصريًا على أية قناة ب  قداولته ك  الفنيتوات  
                               ً                         بطريفتها اخلاصة، ليسفط احلزب صريعًا بعد ك  هذا الصراع ميتن  

                       الرئاسة على طبيتق ميتن                                      أج  الرئاسة، وينال احلزب احلاكم شرف
                                          اهب بسبب حلظة ضعف سفطت فيها بني أحضان أشرف!

                                                   سار كرمي باجتاه الغرفة والشرود واضح يف وجه جوليا ففال 
                     جوليا فهنيتا قنتيتهي                     "سأغادر الليلة يا   :                     هلا وهو يتوجه حنو الباب

       رحل ".
      "ليتن     :                                            هنضت جوليا خلله وأمسكت بذراعه وهو يدير ظهيتره 

                           ً   علينا أن حن  هذه املعضلة سويًا".                     قغادر، عليك أن قبفى، 
                 "لفد سئمت سباقكم    :                                  قال كرمي بربود وما زال وجهه حنو الباب

        جوليا".               السياسي هذا يا
                               "لي  اآلن، لن قغادر وحنن على هذه    :                     قالت جوليا بنربة عصبية

       احلال".
                                                        "إن استطعنا قغطية هذا اخلرب، فلن نستطيع قغطية خرب الطيتالق،  

                                  ر باقت قسري ضمن املنحى الطبيعي هلا".                    لذا أعتفد أن ك  األمو
                        "ولكنين لن أقب  بالطالق".

     هيت                 "من أج  احلزب؟         إليها:                        عندها قوقف كرمي وأخذ حيدق 
  .                               عربد فيك حب السلطة إىل هذا احلد؟"
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                                                     قالت بنربة متوقرة وهي حتاول إشيتاحة نظرهيتا عيتن كيترمي     
ً        مث صمتت قلياًل وأكملت   .        "رقا..."   .              "ورقا ألجلي..."  :           

                      "أقبحيتثني عيتن سيتياط       :           وقال بعصبية   ً  شزرًا     كرمي     ها   إلي    حدق 
                                                              جديدة قلسعني فيها حاضرنا بعد أن قبعثر ماضينا أمام احلاضيترين؟!"  
                                                           صمت كرمي الذي ابتعد عن الباب وسار باجتاه الغرفة بعد أن شيتعر  
                                                      بأن احلدث بات أكرب من جمرد خرب على شاشة وقال هلا وهو حييتدق  

                          أخربيين؟ ه  قودين ممارسة دور        جوليا                "من أج  مااا يا   :    بغضب      إليها 
                                                         الضحية من جديد؟ أم أنك قريدين سكب حلظات اهنيارك على ليليتة  

ً                          انلجار اللغم بداًل من ليلة اليخت هذه املرة".                 
               كرمي..." وما أن                                        قالت جوليا وهي قسري متوجهة حنوه "ولكن يا

                                                         اقتربت منه حماولة وضع كلها على وجنته املتصيتلبة حيتىت سيترت    
   :                                                 ها جعلته يشيح بيدها عنه بعصبية ويفول بنربة ثيتائرة             ارقعاشة يف يد
                                                جوليا؟ مااا ويدك املتسللة إىل وجهي ال زالت قيترقعش               "لكن مااا يا

                                                      كلما المستين؟ مااا وقلبك الذي انصاع للحظة بني أحضان أشرف 
                                                     الكافوري بسبب اخلوف من املوت ال زال ينتلض رغم موت قلبيتي 

                    ً        حلب يف داخلي بات متوحشًا لفسوة         جوليا وا                       أمامه ألف مرة؟ مااا يا
                                                        لياليك حىت أصبح ك  ما حيص  عليه ال حيص  عليه إال عنوة؟! ميتا  

  .                  ابنة حامت الريزوين؟"                الذي قريدينه يا
   "ال    :             اللراغ حوهليتا    إىل                              قالت جوليا بصوت شارد وهي حتدق 

                                    أريد أن أففد ما استطعت احلصول عليه".
             استطعت احلصول                 "ولكنين ففدت ما   :                    قال كرمي بنربة مستسلمة

                                للباب وقال "لذا، بات الطالق هيتو               ً وسار متوجهًا       إليها           عليه" فحدق 
            احل  األنسب".
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                 "إن كيتان األميتر      :                                    قالت جوليا قب  أن خيرج بنربة متماسيتكة 
                                                      كذلك، ال بأس سنكم  إجراءات الطالق كما قشاء ولكن بعد فوز 

       احلزب".
  .                                     "مل يعد للحزب فرصة لللوز بعد خرب اليخت"

                              ً  "ب  سيلوز وسنعفد أنا وأنت مؤمترًا    :               ليا بنربة متحدية         أجابته جو
    ً                                                          صحليًا نوضح فيه ك  األمور قا فيها ليلة انلجار اللغيتم، وسيتنعلن   
                                                          قكذيبنا خلرب ليلة اليخت وما هي إال إشاعات غرضها الوحيد إسفاط 

                                   احلزب بسبب مواقله السياسية اجلريئة".
      "هيت      :                                             استدار كرمي ونظرة الذهول قرقسم على وجهه وقيتال 

       خلدميتة                    قرييتدين قسيتخريمها                        جوليا؟! حىت املوت واحلب         جننت يا
  .                  مطامعك السياسية؟!"

                                "ب  خلدمة قضحية اقتاقت من روحيتي     :                      ففالت له بنربة ال مبالية
      كرمي".         لتحيا يا

                                                        عندها غادر كرمي الغرفة وأقل  الباب وراءه بعصبية، وسيتفطت  
     كانت      ملااا   .                                                جوليا على اللراش منهارة غري قادرة على فهم ما حيدث

             خاطرها بعيتد       أشرف     جيوب       وملااا                             قناشد كرمي بالعدول عن الطالق؟ 
    على         روحامها                                            ك  ما فع ؟ كيف ميكن لفلبها أن يدق لرجلني عاشت 

               عذاهبا... كيف؟!
                       وما أن أجيتاب الطيترف      ،              وقناولت هاقلها   ،         هنضت جوليا

                                       ً                اآلخيتيتر حيتيتىت قاليتيتت بصيتيتوت قشيتيتوبه اللهليتيتة واألمل معيتيتًا 
  .        "رميون.."

                "جوليا الصغرية".   :               ميون بصوقه اهلادئ        فأجاهبا ر
  .         "رميون..."   :                      قالت جوليا وصوهتا يترنح
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                         جولييتا؟ هيت  أنيتت طيتري               "ما بك يا   :                  قال رميون بنربة قلفة
  .       عزيزيت؟"   يا

   :                                                     قالت ودموعها بدأت قنساب حبرقة فوق وجنتيهيتا البيتاردقني  
                                                       "رميون، أخربين كيف ميكن ملن قسلفوا على أرواحنا أن ينبض هليتم  

                     عد حني؟! أرجوك أخربين".       قلبنا ب
   :                                                       قال هلا رميون بنربقه الدافئة ال  اعتادت عليها حلظات ضيتعلها 

                    عن الرمق حىت وإن كان                        ً ميد جذوره يف نلوسنا حبثًا       عندما         "إنه احلب 
       األخري".

                 "وكييتف ميكيتن أن      :                                قالت له جوليا بعد أن مسحت دموعها
  .      رميون؟"            نعشق األمل يا

                               فلوال األمل ملا قذوقنا لذة العشيتق       صغرييت                     "وما العشق إال أمل يا
    ً   يومًا".

                                    ً                 "لكن خطاي بدأت قتوه بني من هجرقه شهورًا لزلة ارقكبيتها  
                                                           فثارت األنا يف داخلي رافضة ك  صور اعتذاراقه، ومن اقتات عليتى  
                                                           بريفي ليفتنص اخلرب من قلبه قب  الباقني فيسطرين ك  يوم على شاشة 

            ً              قناقه متصدرًا ك  احلاضرين".
                            "ال متزقي حلظات الفبول يف داخلك    :     ً      متنهدًا وقال           ابتسم رميون 

                             حتت حاالت الرفض لوقائع ماضية".
       زاليتت      وما       رميون،                       "ولكنها ليست ماضية يا   :                قالت جوليا متأملة

                                                          أشجاهنا قثري الصمت الفابع خلف نلسي الثائرة، فه  من املمكن أن 
                              ؟ أم أهنا أنلاس املكان قبيتث يف             اللحظة نلسها                  يعشق الفلب اثنني يف 

                                                  روحي الك اإلحساس األزيل باحلب واهلوى والبحث عن العشيتق  
  .                    املدفون حتت وطأة األمل؟"
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                                     ً   "وه  بات قلبك الذي مل يتسع لكرمي يوميتاً   :              قال رميون هبدوء
  .  !" ؟     جوليا             يتسع الثنني يا

              رميون، ه  ميتن                "كرمي وأشرف يا   :                    قالت جوليا بصوت شارد
               ب أبوابه عليتى                                            املمكن أن حيدث هذا؟ ه  من املمكن أن يطرق الفل

   ".               ً أعتاب االثنني معًا
                                                       "عزيزيت جوليا الفلب ال ميكن له أن يستفب  أكثر ميتن عتبيتة   
                                                           واحدة، وال ميكن له أن ينبض إال لرعشة واحدة، لذا عليك أن قعلمي 

                                          بارقعاشاقه إال بني أحضيتان احلبييتب، عنيتدها            لن يسفط     احلب    أن 
      رين".                                                ستعلمني أن قلبك كان ينبض له وبني البحث بات ينبض آلخ

                  ستطيع حتديد نبضيتي   أ   "ال    :                             قنهدت جوليا وقالت بعد أن هدأت
       رميون".       اآلن يا

                          عزيزيت ستعرفينه حينما يسكن             "ال قفلفي يا   :             ضحك رميون وقال
     ً                 وميضًا يوقظه من جديد".                              ً قلبك للحظات بني اراعيه منتظرًا
ً      "رقا كنت حمفًا" صمتت قليتياًل مث     :                    قالت جوليا بصوت هائم            ً           

                    كلماقك املنحوقة كلنك    إىل                 رميون، لفد اشتفت   ا    لك ي       ً "شكرًا   :    قالت
                             الالقيين ومدفأقك وقت الشيتتاء،         إىل احلي                       الفابع يف باري ، اشتفت 

                                                          والغطاء الصويف الذي نسجته يل صوفيا ألقلحف به أمامها، اشيتتفت  
        جوليا".   إىل             رميون، اشتفت         نلسي يا   إىل 

                            جوليا، ولكن احبثي عيتن حلظيتة                          "ستجدينها يف حلظة سالم يا
ً   الم أواًل".   الس       

                           "نعم، حلظة سالم، أنيتت حميتق،      :                      قنهدت جوليا بعمق وقالت
                                رميون سأكلمك جمرد أن أص  إىل وطين".    ً       شكرًا لك يا

  .             "ومىت قعودين؟"   :                      ففال رميون بنربة متسائلة
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                                       ً     ً         ففالت جوليا وهي حتدق من النافذة لتجد فوجًا كيتبريًا ميتن   
       رمييتون                         "بفيت خطوة أخيترية ييتا     :                         اإلعالميني بانتظارها يف األسل 

                                               وأعود، عندها لرقا عادت الطرق املرصوفة من جديد".
        عزييتزيت            موجودة يا                     ً "الطرق املرصوفة دومًا   :               ابتسم رميون وقال

                                    مهما خط فيها الزمن خطوطه فال قفلفي".
ِ  اعنِت  "   :                  ابتسمت جوليا وقالت               فلرقا باغتيتك     ،    رميون         بنلسك يا  

           عن النور".                                     ً برحلة جديدة إىل ربوع مدينة النور حبثًا
           عزييتزيت...                            "وأنا سأكون بانتظارك ييتا    :             ضحك رميون وقال

     ً   وداعًا".
   ،       ثانييتة        إلييته         مث حدقت    ،                 أقللت جوليا اهلاقف   .     رميون"        ً "وداعًا

    إىل      حتيتدق         ال قزال                                       وضغطت على زر االقصال منتظرة اإلجابة وهي 
                               الصحليني املتجمهرين أسل  اللندق.

   

       عيتارف                              الطاولة املستديرة مع حكميتت و     إىل            كان حامت جيل  
                                                      وكان الغضب والوجوم يسيطر على عارف وحامت بعيتد األحيتداث   

                   استطاع أن يزعزع ك          بأسلوب                        فلفد قناول اإلعالم حياهتما    ،     األخرية
                          اخلمسني، بينما كان حكمت حيدق      سنيه                        خطوة ثفة بناها احلزب عرب 

                                                        هبدوء حينما قال "إن التفارير كلها منذ انتشار اخلرب وحىت هذه         إليهما
                                              سفوط احلزب يف االنتخابات، وارقلاع نسبة املؤييتدين               اللحظة قعلن

                                                            للحزب احلاكم، فحزبنا بات يلفد مصداقيته أمام الشعب بتستره على 
                                                         جرمية كهذه، لذا بات علينا إجياد ح  سريع وإال سفط احلزب قبيت   

                 هناية االنتخابات".
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                  "عفلي ال يستطيع حىت    :                          صمت حامت مث جل  يف كرسيه وقال
                                             أن ينشلنا من هذه الكارثة" وما أن أكم  مجلتيته                التلكري حب  ممكن 

ّ                                       حىت رّن هاقله فجأة فتناوله بسرعة وأجاب بعصبية             "نعم.." صمت    :    
ً                  قلياًل مث قال بصوت مندهش   .         "جوليا؟!"   :   

                           "أبيتي أرجوك أخرب مجييتع ميتن      :                       ففالت جوليا بنربة مطمئنة
                                                          حولك أنين سأح  املشكلة، لن أرضى باخلسارة بعد أن بتنيتا عليتى   

      لوز".        أعتاب ال
  .       جوليا؟"              "مااا قعنني يا   :                  ففال حامت بنربة قلفة

                         وسنعم  على قكذيب اخليترب،                   ً       ً سأعفد وكرمي مؤمترًا صحليًا "
                                                     مث نتهم احلزب احلاكم بنشره كإشاعة لإلطاحة حبزبنيتا بسيتبب   

     كان                                                      شلافية مواقله السياسية وجرأهتا، عندها سيعود احلال إىل ما 
       عليه".

                   ة على احلزب احلاكم".        ً                   "ولكن خربًا كهذا، لن مير بسهول
                                                     "نعم أعلم، ولكن حىت إاا أرادوا الطعن قا وجهنا هلم ميتن  

      أبيتي،                                                     اهتام، ليثبتوا عكسه سيكون سباق االنتخابات قد انتهى يا
                 غري واضح املعيتامل،                                         ً وحنن لن نعلن اخلرب بسذاجة ب  سيكون مبطنًا

                                        كان ك  من عارف وحكميتت حييتاوالن انتشيتال       .        فال قفلق"
                                   فهم ما يدور بني جوليا وأبيها، عندما    ن       يستطيعا              الكلمات علهما 

               ابيتن ، ولكيتن      يا       ً "حسنًا   :                               علت شلاه حامت ابتسامة باردة وقال
        احذري".

           ً   أبيتي، وداعًا".           "ال قفلق يا   :                     قالت جوليا بنربة مودعة
               "ميتااا هنيتاك      :                                    ً وما أن أقل  اخلط حىت بادره عارف متسائاًل

  .     حامت؟"   يا
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   :                    دون أن ييتدير ظهيتره          وقيتال    ،        حنو الباب               ً هنض حامت متوجهًا
                                                       "ستفوم جوليا وكرمي بعفد مؤمتر صحلي لتكذيب اخليترب، واهتيتام   

                         احلزب احلاكم بنشر اإلشاعة".
                الك جيد، وأنيتا     ،  ُّ         "ُحّلت املسألة   :                      قنل  عارف الصعداء وقال

   ً                                                             أيضًا سأغادر، علينا االستعداد ليوم الغد فإنه اليوم احلاسم للتصويت، 
     ية".  ً                            غدًا سيعود السباق إىل نفطة البدا

ٍ       سار عارف باجتاه حامت حينما قال حكمت بصوت عاٍل حيتىت                                            
                                "ولكن بات عليك اختاا خطوة حامسيتة     :                      يسمعه عارف قب  املغادرة

                 قوقف عيتارف هيتو      .                               عارف حىت وإن كذب اخلرب جوليا وكرمي"   يا
                                     "مااا قفصد؟" ففال حكمت بربود وهو يشع     :                 ً وحامت واستدار قائاًل
                      ليك االنسحاب من احليتزب                أقصد أنه بات ع "                سيجاره الكوبيتي. 

                             عارف على األق  يف الوقت احلايل".   يا
                        "كيف وعارف هيتو املرشيتح      :    حكمت    إىل            ً  قوقف حامت حمدقًا 

                       ففال حكمت وهيتو ينليتث      .                                 األول لرئاسة الوزراء يف حالة اللوز"
                                                 "وه  قعتفد أننا سنبدأ أوىل خطواقنا الرئاسية برئي     :           حلفات دخانه

ّ                      وزراء زّوج ابنه البنتك الضحية ق   ً                              سرًا؟ هذا ما سيتداوله الشعب مهما        
            عارف اليتذي      إىل                 ففال حامت وهو حيدق    .                    حاولت جوليا درء اخلرب"

                "ولكن ال ميكن لنا    :                           ً           سيطر عليه الصمت حىت بات عاجزًا عن النفاش
      "ليتن     :           ففال حكميتت    .                                         قغيري اخلطة الرئاسية قب  النتائ، بيوم واحد"

          ب رئاسيتة                                                يكون هناك قغيري جذري فبغياب عارف أنا أقوىل منصيت 
ً   الوزراء، وبذلك قنتهي احلكاية، ولكن ال بد للنتيجة أن حتسم قباًل".                                                          

ً                    صمت حامت قلياًل مث قال بنربة مستهترة                  ً     "هذا إن فزنا أساسيتًا"     :           
   ،               وال نستبق األحداث   ،               "دعنا نغادر اآلن   :                        ً عندها أدار حامت ظهره قائاًل
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              وما أن أكميت      .     عارف"                 حكمت، هيا بنا يا                  فلك  حادث حديث يا
                                                     ه األخرية حىت كان ك  من عارف وحامت يغادرا املفر بينما وقف    مجلت

                           ً                                 حكمت أمام زجاج النافذة نافثًا دخان سيتيجاره منتظيترا الوقيتت    
              الزاحف للمضي.
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 الفصل الثالث واألربعون

 بين ارتعاشات الحبيب

ّ                      كان حامت يستعد أمام املرآة وهو يعّدل ياقة قميصه األبيتيض                                  
                  ً   وجهه الذي بدا متعبًا،     إىل  ً  دقًا                               وربطة عنفه السوداء حينما وقف حم

                                                              فبالرغم من انتظار هذا اليوم بكافة قلاصيله إال أن قوقر الشيتهور  
                     ً      ً                             املاضية كان قد قرك أثرًا واضحًا عليه وعلى ماجدة ال  كانيتت  
                                                          رغم قأنفها كالعادة إال أن الفلق ال زال يسيطر على جيتزء ميتن   

         شكلها حىت                                             قلكريها، ولكن مل مينعها الك من االعتناء قظهرها و
                                                           قليق باحلدث أمام شاشات التللاز أثناء عملييتة فيترز األصيتوات    
                                                          ومعرفة اللائز قنصب الرئاسة بعد هذه الشهور الطويلة ال  مضت 
                                                         ثفيلة على كاه  اجلميع، ورغم قلفها املستمر على جوليا، إال أن 
                                                          حدة التوقر بدأت قف  بسبب انتظار ميتا هيتو قيتادم يف سيتباق     

                                    حيم  يف حناياه الكثري منذ إعالن حادثيتة                       االنتخابات، الذي بات
                                                       ليلة اليخت وال  قصدرت كافة الفنوات حىت أهنا كادت أن قغطي 
                                                        على حدث االنتخابات نلسها، فمنذ األزل قبفى اإلشاعة املبنييتة  
                                                        على فضح خلايا األسر الكبرية هي الورقة الراحبة يف يد أي حمطة، 

      جوليا       يزال         اللحظة ال                                         أو جريدة، أو وسيلة إعالمية، لذا وحىت هذه
                                                            وكرمي يتصدران العناوين الرئيسية لكافة الفنوات، وإعالن جولييتا  
                                                         للوسائ  اإلعالمية عن نيتها لعفد مؤمتر صحلي قوضح فيها كافيتة  
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                                                       األمور املعلفة بات يسري يف جمرى واحد مع االنتخابات وأحداثها.
ً       حامت فإهنا قبدو أطول قليتياًل مميت                            "عليك قعدي  ربطة العنق يا   ا                       

                جيب" قالت ماجدة.
              مث بدأ حب  عفدة    .                          املرآة مث قال: "نعم أنت حمفة"   إىل         حدق حامت 

                                                             الربطة وبدأ هبا من جديد اقتربت منه ماجدة لتجده شيتارد اليتذهن   
     م                                                          ِ فأخذت منه الربطة وبدأت بعفدها وقالت وهي قربطها: "ما بك؟ ِل

  .                أنت شارد الذهن؟"
ً      "ال أدري.." صمت قلياًل مث أك   :        ففال حامت          "جتتيتاحين     :    ميت                    

     سيتين            رقا أمضيت    .                                    مشاعر متشابكة بني الفلق، واحلماس واخلوف
                                                       عمري يف احلزب والعم  السياسي، ولكن خطوة الرئاسة هذه كانت 

                ً            ، ولرقا كانت دومًا جمرد حليتم    ّ إيّل   ً     ً                    دومًا حلمًا صعب املنال بالنسبة 
                       قسطره الذاكرة ال أكثر".

           يدها عليتى                                           ابتسمت ماجدة وهي قنهي ربطة العنق، مث وضعت 
      حامت".                    "ورقا يتحفق احللم يا   :          كتله قائلة

                        عزيزيت فمؤشرات التصويت ال             "ال أعتفد يا   :              ابتسم حامت بربود
                ً        ّ                                   قوحي بالنجاح أبدًا، لفد قّلت نسبة املصوقني لنا بسبب خرب حادثيتة  

                                                اليخت بشك  ملحوظ وكبري، وهذا ما يتم قغطيته اآلن".
                ح ألنيتين مؤمنيتة              "ولكنك ستنج       إليه:                   قالت ماجدة وهي حتدق 

        عزيزي".                                  بأنك أحق من يستلم منصب الرئاسة يا
  .                           "وأمتىن أال قسرقين قبة الرئاسة"

                 "ال أعتفيتد هيتذا             طمأنتيته:                             قالت ماجدة مبتسمة كمن حياول 
                                                       عزيزي، فسنون يف العم  السياسي كانت كليلة بذلك، ولكنها مل    يا

       قلع ".
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  .            "ب  فعلت..."  :               ففال حامت بشرود
            حتاول التلكري       ملااا     حامت،           "ما بك يا   :     توقرة                  ففالت ماجدة بنربة م

  .                 هبذه الطريفة اآلن؟"
                                                   "رقا ألنين بت على أعتاب خطوة مل أعد أدرك ه  كنت أنيتا  

  .                   من يريدها أم احلزب؟"
             لتتأكد أنيته     ،                                         قالت ماجدة وهي قضع بصماهتا األخرية على ثيابه

                                                         بات يليق قنصب املرشح األول للرئاسة "ال يهم من كان يرييتدها،  
                                                         ملهم أهنا باقت موجودة وعليك أن ختطو إليهيتا مهميتا سيتاورقك     ا

  .       الشكوك"
             عزيزي، رغيتم          "حامت يا   :                                 اقتربت ماجدة منه وقالت بنربة دافئة

                                                      هبوط نسب املصوقني، ورغم احتمالية اللش  يف حرب االنتخابات، 
                                                          ورغم ك  األمل الذي محلته هذه املرحلة من حياقنا، إال أن ما سعيت 

   ،                                        نتظار" وما أن أكملت مجلتها حىت عانفت حيتامت                له كان يستحق اال
              كاهله، فابتسم    عن                                           وألفت برأسها فوق كتليه كمن حياول إزاحة ثف  

                             حامت ورفع رأسها عن كتله وقال:
                                                          "أشكرك على مساندقك يل على مدار هذه اللترة الزمنية الطويلة، 

         ابتسيتمت     .        ماجيتدة"                     ً         حويل رغم البعد، فشكرًا لك ييتا           ً كنت دومًا
                      "حان وقت املغادرة حنيتو     :            ّ              اقترب حامت وقّب  جبينها وقال  مث    ،     ماجدة

                                          ً                املفر، سنبفى هناك أنا وأنت والباقون انتظارًا إلعالن النتائ،".
                   ، لنغادر حىت ال نكون      ً "حسنًا   :                           ففالت ماجدة وهي قتأبط اراعه

                    متأخرين عن الباقني".
                   عمره اخلمسني بك  ما   سين                    حامت لريى فيها للحظة        إليها    حدق 
                                              ب وقلق ومحاس ورغبات متناثرة بني الفبول واليترفض           محلته من ح



168 

        عزيزيت".            "هيا بنا يا   :                            قرقسم يف عينيها الدافئتني وقال
                         حيث كيتان السيتائق يفيتف       ،                        مث سارا متوجهني حنو السيارة
                          صيتعدت يف نليت  السيتيارة،       ،                            بانتظارمها ومعه جمموعة من احلرس

                                                       متوجهني حنو املفر اخلاص باحلزب، فالشيتوارع قضيت، بالنيتاخبني    
                                                          املنطلفني حنو مفرات التصويت لإلدالء بأصواهتم، والفنوات اإلخبارية 
                                                      حتاول قغطية ك  دقيفة من احلدث من خالل سؤال املواطنني عن سري 
                                                            العملية االنتخابية وآرائهم هبا، كما كان هناك بعض احملطات حتيتاول  
                                                            نبش املواضيع حماولة استثارة الرأي العام قختلف اجمليتاالت، ولكيتن   

                                                     حلدث األبرز يف هذا اليوم هو االنتخابات وسباقها املسيتتميت        يبفى ا
            حنو النتائ،.

                                                كانت التوقعات مجيعها قصب يف مصلحة احلزب احلاكم، رغم 
                                                            الشهور الثفيلة ال  مرت على حزب التآلف الوطين وحماوالقه املستمرة 
                                                         للحلاظ على خطواقه املتعثرة، فمنذ خرب حادثة اليخت وحىت هيتذه  

                                                ال مؤمتر جوليا هو كرت الرهان األخري اليتذي ألفتيته              اللحظة ال يز
                                                          بنلسها للحلاظ على مسرية احلزب، ويف قلك األثناء كانت السيتيارة  
                                                       قد وصلت للمفر الذي ض، باحلركة فجميع األعضاء قوافدوا حنيتو  

   إىل                                                              املكان، بينما العاملون على احلملة االنتخابية كانوا قيتد وصيتلوا   
                                   التفارير األولية لعملييتة التصيتويت                            ، جمموعة منهم كانت قتابع    املفر

                                                         وآخرون حياولون قغطية مجيع الوسائ  اإلعالمية بك  ما هو جدييتد  
                                                       متعلق باالنتخابات وسريها، ولكن حىت هذه اللحظات ال قزال مجيع 
                                                      املؤشرات قدل على ضعف فوز احلزب باالنتخابات، ما جع  املكان 

      ً       ً    وا جهدًا مضاعلًا يف                ً                             يزداد حدة وقوقرًا، فجميع احلاضرين كانوا قد بذل
                                                        اآلونة األخرية ضيعه خرب ال أحد يعلم من سربه للفنوات! فه  كان 
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                                                         احلزب احلاكم حيتلظ به كورقة راحبة لنهاية احلدث، أم أن هناك من 
                                ً                           كان يتالعب باحلزب منذ البداية قاركًا اخلطى كلها قسيتري وميتا أن   

         املتواقرة                                                    اقتربت حىت رسم النهاية ال  يريد! ويف خضم قلك األحداث
                                                    واجلو املشحون باحلركة والترقب جل  حكمت هبدوء يراقب ميتن  

      بعيد.
   

ً                 كانت جوليا قفف أمام املرآة حتاول التزين قلياًل وانتفاء ثييتاب                                            
   ً ًا      نيلييت    ً ًا                                                ً      قليق باملؤمتر الصحلي الذي حتاول قغطيته، فاختارت ثوبًا أزرق

        منسيتدل         وشعرها    ،                                      كان ينساب فوق جسدها هبدوء يربز مجاهلا برقة
ً               حذاء أبيض منحها طواًل أكثر بكعبيته         انتعلت                      فوق كتليها بنعومة، مث                    

ً           حىت وجدت كرمي يفف أمامها قيتائاًل بنيتربة            أن انتهت            العايل، وما                            
  .       جوليا؟"                    "ما الذي قلعلينه يا   :     عصبية

                                وسارت باجتاه املرآة لتكم  قرقييتب     ،                 صمتت جوليا للحظات
                عفد مؤمتر صيتحلي              "كيف قعلنني   :                           نلسها ففال كرمي بصوقه املتوقر

  .                       ، وأنا حىت مل أعلم بذلك؟"          ً يشملنا معًا
                                    "لفد أخربقك أنه علينيتا عفيتد ميتؤمتر       :                   قالت جوليا بال مباالة

                                        صحلي لنلي احلادثة وقوضيح األمور لإلعالميني".
                                    "ومن أخربك بأنين أرغب بنلي اخلرب" كيتان     :            قال كرمي بغضب

        بني عذاب     اقة  ش                                             الك اخلرب قد أزاح ثف  أيام طويلة أمضاها يف رحلة 
                                                           اللحظة وعذاب الضمري، خرب أطلق لنلسه العنان يف رحلة أبدية حنيتو  
                                                           احلرية من عفدة الذنب، خرب جعله يشعر بأنه للميترة األوىل ومنيتذ   

              شهور عاد كرمي.
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   :                                         جوليا عرب املرآة مذهولة مث استدارت حنوه وقالت      إليه     حدقت 
ٍ                                 "أقعين أنك راٍ  عما مت نشره عرب وسائ  اإلعالم عنا ق             بيت  ظهيتور               

  .                        النتائ، بيوم واحد ففط؟!"
ٍ                          "بالطبع راٍ ، ب  بالعك ، أشعر بيتأنين     :            ضحك كرمي وقال           

                                              أحيا للمرة األوىل منذ ليلة اليخت حلظات انتصاري".
                    "أي انتصار هذا الذي    :             بنربة غري مصدقة      إليه                 ففالت جوليا حمدقة 

                                                         قبنيه على أنفا  غريك أم أنك قد اعتدت على الك منذ أن قزوجت 
  .        أنفاضي!"    على 

ً              اقترب كرمي منها غاضبًا، وقف قلياًل مث ابتعد قائاًل بنربة حيتاول                ً           ً                   
                                     "انتصار على روحي املعلفة بيتني إرضيتاء     :                      السيطرة فيها على نلسه

                                                          أنانيتك، وإرضاء نلسك ال  استطاعت أن جتع  من ليليتة اليخيتت   
    ُ                    ال ُينسى يف صلحات حياقنا".   ً ًا   سطر

   :                  الصيتامتة أمامهيتا                 شاشة التلليتاز     إىل                     قالت جوليا وهي قنظر 
  .                               "وكيف ستنتصر بعد مساعك هذا اخلرب؟"

   .                   ال أرغب بسماع املزيد"         "كلى...   :                    قاطعها كرمي بصوت هائ،
                                  "إىل مىت ستسحفني اجلميع بعيتد أن بيتت      :                   اقترب منها كرمي وقال

  .                ً          العضو األكثر هتديدًا يف احلزب؟"
                                     "إىل أن ينتهي هذا السباق بلوز والدي".

                            وت كنترول وأخذت قزيد من صوت                       قناولت جوليا جهاز الرمي
                    "السيد عارف التلواين    :                         حينما كان صوت املذيعة يفول                ً التللاز قدرجييًا

                                                              ال زال حياول قغطية اللضيحة ال  باقت مت  العائلة كاملة وال  جعلته 
                                                      يتنحى عن منصبه احلايل كرئي  حلزب التآلف الوطين قب  صيتدور  

               رب يضع املصوقني يف                                        نتيجة التصويت ببضع ساعات، ما جع  هذا اخل
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                              ً              فعلى مدار ما يفارب مخسة عشر عامًا من العطيتاء     .              حالة من التخبط
                                                       ً  الطوي  يف احلزب واإلجنازات الكبرية فيه، إال أن الك مل يكن كافيًا 
                                                             حملو زلة أو خطأ ارقكبه السيد عارف يف التغطية على جناية قام هبيتا  

                احليتزب لتغطييتة         إليها                                       ابنه، ورغم ك  احملاوالت اليائسة ال  يسعى 
       ييترون                                                       احلدث إال أن املصوقني الباحثني عن احلرية والعدالة مل يعودوا 

                        ، وعليتى ميتا يبيتدو أن              ميثلهم كشعب                      يف حزب التآلف الوطين ما 
  .                                             االنتخابات باقت حمسومة حىت قب  مرحلة فرز األصوات"

     "وما   :                                               وقف كرمي يستمع من بعيد بذهول مث قال بنربة متهالكة
  .    نه؟" ي         الذي قريد
                             "ففط أريد للعبة أن قنتهي كما    :                         لت جوليا وهي قفل  التللاز  قا

                        مت التخطيط هلا لي  أكثر".
                       بك  األمل الذي كان مييتزق         إليها                        اقترب كرمي منها، أخذ حيدق 

                                                       ً      روحه املبعثرة، إال أن نظرة الشوق قلك باقت متيزها جوليا جييتدًا يف  
          الذي بتنا                   "من بني ك  الك األمل   :     وقال       إليها                     حنايا عينيه كلما حدق 

                                              جوليا، يبفى نزال االنتخابات هو املسيتيطر هنيتا"                   جنتره ك  ليلة يا
ً                                   صمت قلياًل مث اقترب منها أكثر بينما كانت حتدق             وحنني اعتلى       إليه       

                                 ً                            نلسها مل قعتد عليه، لكنه بات موجودًا وبدأ صوقه يفترب مع أنلاسه 
  .           "أمل قسأمي؟"   :       الدافئة

           كرمي، لفيتد          "بلى يا   :          وجهه املنهك    إىل                     ففالت جوليا وهي قنظر 
  .                   سئمت، لذا ال قلع ؟!"

                                  "أفع  مااا؟ املؤمتر؟ ال قفلفيتي ليتن      :                  ففال كرمي بصوت حائر
                                  أن قكون هذه هناية مسريقه السياسية".       لوالدي      أرضى 

  .           "ب  الطالق!"   :                قالت بنظرة شاردة
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             مل يكن يعلم يف    .                                     ابتعد كرمي خطوة والذهول يرقسم فوق وجهه
                                    جوليا بعد أن أعلنت كلرهيتا بللسيتلة                            قلك اللحظة ما الذي قريده 

                                                سفراط وكافة معايريه اإلنسانية، ليلة انلجار اللغم.
                                                    سار كرمي حنو الباب ططوات قائهة وقال وهو ييتدير ظهيتره   

ُ          "لسُت سفراط يا   :     جلوليا         جوليا".    
                                                       وما أن أقل  باب الغرفة حىت سفطت جوليا على حافة السيترير  

  .     كرمي!"                   "ولست كليوباقرا يا   :     باكية
                                                أن متتمت جبملتها حىت كان باب الغرفة يفرع فنهضت بعد     وما 

                                                        أن مسحت دموعها لتلتح الباب وما أن فتحته حىت كيتان أشيترف   
                                    للحظات وقالت وهي حتاول إقلال البيتاب        إليه                 يفف أمامها فحدقت 

  .          سيد أشرف؟"              "مااا قريد يا   :     ثانية
                     "جئت ألخربك..." ولكنها    :                           قال أشرف وهو ميسك الباب بيده

                            "ال يهمين ما حتاول إخباري به".   :   ئلة         قاطعته قا
                           "ولكيتن يهميتين أن قعلميتي       :                  ففال أشرف بصوت عصيب

        باألمر".
          "وأنيتا ال     :                                             ففالت جوليا وهي قفف أمامه غري مبالية قا يفيتول 

                    التجهيز للمؤمتر" وما                                       ّ أمتلك الوقت الكايف لسماعك فامسح يل، علّي
ّ                                  ً أن مّهت بإقلال الباب حىت أزاحه أشرف قائاًل               ر ال أمهية ليته       "املؤمت   :   

   ".  ّ إيّل        بالنسبة 
                        "أشرف الكافوري ال يهميته     :                         ضحكت جوليا باستهتار وقالت

                                                             مؤمتر صحلي جلوليا الريزوين؟!" اقتربت منه جوليا والشرر يتطاير من 
          أشرف، كنت                              "أقعتفدين سااجة إىل هذا احلد يا   :          ً       عينيها غضبًا وقالت

                                         جتتر جناحك على رفات اآلخرين، ولكن لست أنا".      ً دومًا
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         "وحدك من    :                         جوليا بصمت وقالت بعد حلظات      إليه    دقت  ح
        أشيترف"                                               يستطيع اقتناص اللرص، حىت فرص احلياة بني املوت يا

                         ً                  أشرف بنظرة كادت متزقها شوقًا فأشاحت بوجههيتا         إليها    حدق 
                              سيد أشرف لذا أعتفد أنه علييتك                 "ال يهمين خربك يا   :         عنه وقالت
           أن قغادر".

               سه قالم  خصيتالت                                   اقترب منها أشرف أكثر حىت كادت أنلا
  :                                                     شعرها وكانت يده ال قزال متسك اراعها وقال بصيتوت هيتام   

                  ً                                حىت وإن مل أستطع يومًا، ستبفني أنت اللحظة الوحيدة ال            "جوليا..
                               وما أن أكم  مجلته حىت أفلت ييتده     .                         مل أجد فيها أشرف الكافوري"

                      من بعيد علها قسيتتطيع        إليه          ً                       وغادر مسرعًا بينما وقلت جوليا حتدق 
                                                 فك ك  قلك الطالسم ال  باقت قعتلي مشيتاعرها كلميتا           للحظات

        كما قال                                 ً والح هلا من بعيد طيف كرمي فه  حفًا   ،            اجتمعت بأشرف
                                                   الفلب ال ميكن له إال أن ينبض لواحد؟ أم أن احلب لن يسفط    ،    رميون

                              بارقعاشاقه إال بني أحضان احلبيب؟
                                                      وقلت يف املمر الطوي  للحظات مث دخلت غرفتها، حماولة قناسي
                                                       ك  ما مسعت أو شعرت به مع أشرف، وبيتدأت بإعيتداد نلسيتها    

        ً         استعدادًا للمؤمتر.
                       النافذة الطويليتة ميتن       إىل                           ً كان حكمت جيل  يف كرسيه حمدقًا

                                                              مكتبه، حتيط به الضجة ال  بدأت قعلو أرجاء املفر مع بداييتة فيترز   
                                             يف حالة من اهلدوء مل يعتد عليها احلزب منه، عندها      وكان         األصوات، 
    "من    :             ً                               د األعضاء ممازحًا للتخليف من حدة التوقر يف املكان         قال له أح
      بفيتي     .                                               حكمت وأنت هبذا اهلدوء يعتفد بأنك اللائز بالرئاسة"       يرك يا

                       ففد كانت كافة اجملرييتات                باهلدوء نلسه،        النافذة     إىل         حكمت حيدق 
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                                                    األخرية قصب يف كلة احلزب وضمن خط مل يكن يعتفد أنه يستطيع 
                                    وقنحيه عن منصبه مينحه اللرصة الكاملة            فخروج عارف    .         رمسه لنلسه

                                                              ليصبح هو املرشح الرئيسي واألول لرئاسة الوزراء يف الدورة الرئاسية 
                                                         ال  سيتوالها حامت إن فاز، ورغم بلبلة األحداث، بيتدأت اخلطيتى   
                                                         قرقسم بال قلم، وبدأت املؤشرات قلوح يف األفق لتمنحه نتيجة سعى 

                          روده الطوي  ااك، قال حكمت                       طوال املدة املاضية ومع ش          ً هلا جاهدًا
                                                      هبدوء وهو ال يزال يف جلسته قلك: "وهيت  يسيتاورك الشيتك يف    

  .       اللوز؟"
                    : "ب  باقت اخلسيتارة  -                   كان جيل  جبانب زميله  -         ففال آخر

                                     لشاشات ال  كانت قضع املؤشر بيتني احليتني       إىل ا              وشيكة" مث أشار 
   ويل                                                         واآلخر للنتائ، األولية لالنتخابات وال  كانت قشري بيتاللوز األ 

                        حلزب التآلف الوطين، مث قال    %  44      مفاب     %  55                  للحزب احلاكم بنسبة 
                          ً                  "إن اللارق بني النسب كبري جدًا، ومهميتا حيتاول      :          ً زميله مكماًل

ً            احلزب رفع فرصه بالنجاح سيبفى هذا اللارق يفف حائاًل بيننا وبني                                                
             احلزب احلاكم".

                  "دعنيتا ال نسيتتبق      :                               ففال حكمت وهو ينلث دخان سيجارقه
         األحداث".

                     : "لفد أعليتن عيتارف   -      لغرفة ا   ً ًا             كان قد دخ  قو  -         ففال آخر
                                                       انسحابه من احلزب منذ ساعات، حتسنت نسيتبة التصيتويت إال أن   

                        ً   احلزب احلاكم ال يزال مسيطرًا".
                                          "علينا االنتظار، فهناك جمموعة كبرية من الشعب    :         ففال حكمت

                                                             ال يزالون يلفون بأوراق أصواهتم يف صناديق االقتراع ومل ييتتم فيترز   
             أصواهتم بعد".
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ٍ     ً                ففال أحد املوجودين بصوت عاٍل مشريًا للجميع أن يهدأ      "لفد    :                         
                              بدأ املؤمتر الصحلي جلوليا وكرمي".

                                                      هنض اجلميع باجتاه الشاشة املعلفة يف مفر احلزب بينما كان حامت 
                                                            وماجدة يفلان أمام الشاشة متسمرين منتظرين بدء امليتؤمتر، كيتان   

                        قر يتسل  إىل وجهه اجلليدي          وبدأ التو   ،                     حكمت ينلث حلفات دخانه
                                                         والذي قشبثت نظراقه بالشاشة دون حراك حينما عال صوت جولييتا  
                                      ُ                يف الشاشات مجيعها فجأة وهي قفف على منصة ُنصبت يف السيتاحة  

                                اخلارجية لللندق بني الركام وقالت:
                                                 "أشكر مجيع احلاضرين من كافة وسائ  اإلعالم على حضيتور  

                               فترة زمنية قتسيتاوى باألمهييتة يف                                هذا املؤمتر الصحلي، الذي يأيت يف 
                                                        وطين مع أمهية األحداث املوجودة هنا، فلي هذه الساعات نفف على 
                                                             أعتاب انتخابات جديدة سعينا جاهدين فيها لتوضيح كافة مواقلنيتا  
                                                               السياسية، وكنا على قدر من الشلافية املطلفة يف حتوي  كافة شعاراقنا 

                      ولذا، ورغم عدم قواجدي                            مواقف حفيفية يترمجها الواقع    إىل          السياسية 
                                                         يف قلك اللحظات اهلامة من حياة والدي ومسرية احلزب الطويلة، إال 
                                                          أنين أعلم أن قواجدي هنا ال يف  أمهية عن اليتك احليتدث الكيتبري    

       هناك".
ً                   صمتت جوليا قلياًل وكانت الكامريات ال                قغطي املؤمتر من      قزال               

  ،                                                     مجيع زواياه حيث جل  جمموعة من الصيتحليني عليتى املفاعيتد   
                                                    وجمموعة أخرى كانت قفف يف الصلوف األخرية حميتاولني قنيتاول   
                                                           املايكروفون للبدء بطرح األسئلة، وما أن قناول أحيتد اإلعالميتيني   
                ً                                             املايكروفون مبادرًا بالسؤال حىت اقتربت الكامريا حنو وجيته جولييتا   
                                                             لتتناق  صورهتا كافة الشاشات املعلفة يف املفر، واخلارج، ويف امليدان.
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                                          الذين ينتظرون دورهم يف التصيتويت، وأخيتذوا               قوقف الناس
                                                        يستمعون ملؤمترها الصحلي بينما كان البعض اآلخر ميأل االستمارات 
                                                         ويلفيها يف صندوق االقتراع، أكملت هي بدورها كالمهيتا حينميتا   

                                                     "غيابيتي يف اللترة األخرية أثار حالة من اجلدل املتواص  على    :    قالت
                      حلدث والظروف، إال أن ما                        ورغم عدم رغب  باستغالل ا   ،       الشاشات

ّ                          ّ جّد يف الساحة اإلعالمية فر  علّي                           اخلروج لتوضيح كافة األميتور     
                                                              املعلفة ما بني ليلة غيابيتي عن اللندق، وحادثة اليخت، لذا امسحيتوا  
                                                            لنا اآلن باستفبال كافة األسئلة" وما أن أهنت مجلتها حىت كان كيترمي  

             يفف من أجيت                                      وهو يفف جبانبها، مل يكن يعلم ه  كان       إليها    حيدق 
                                                عى؟ أم أنه حىت هذه اللحظة ال يستطيع قرك جولييتا يف              ّ والده كما اّد

                        ً                                 قلب األحداث وحيدة؟ فه  حفًا مل يسأم وجودها يف حياقيته؟ أم أن  
                                           زال ينتلض كلما رآها قعتلي املنصات السياسية؟ ي             خوفه عليها ال 

                  "سيدة جوليا، هيت      :                                قاطع صوت الصحلي أفكاره حينما قال
                                            حي لنا إان سبب غيابك يف الليلة املاضيتية عيتن                ميكن لك أن قوض

  .                              اللندق وعودقك إليه هبذه احلالة؟"
                  "نعم لفد غبت عيتن     :                                  قالت جوليا وهي قفترب من املايكروفون

                                                          اللندق ما يفارب األربع وعشرين ساعة، والسبب الرئيسي لغيابيتي 
  .      هو..."

ٍ                  صمتت لثواٍن معدودة حيث كانت        هادئ            قبحثان بشك         عيناها          
             "كيتان سيتبب      :                             وظ عن أشرف بني احلاضرين مث أكملت       وغري ملح

                             يف حف  من األلغام حينما قيتررت          امللاجئ                     غيابيتي يف الواقع وقويف 
                                                            النزول يف جولة قلفدية بعد اهلدنة، ويف قلك األثناء دست على لغيتم  
                                                            أرضي، ما جع  األربع والعشرين ساعة مدة زمنية غري كافية لتربييتر  
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                               ثيتارت بلبليتة باملكيتان بيتني                                  الغياب" وما أن أكملت مجلتها حىت
             قوقف اجلمييتع      ففد                                       احلاضرين، أما يف قاعات التصويت واالنتخاب 
                                          فجأة من اهول ما أعلنته جوليا على الشاشات!

               "وه  كان سيتبب     :               اقتناص إعالن اخلرب                  ً ففال الصحلي حماواًل
                   "بالطبع، لفد انلجر    :                                         رجوعك هبذه احلالة هو..." قاطعته جوليا قائلة

                                            تطعنا إجياد طريفة قساعدين على اهلروب قب  الك".               اللغم بعد أن اس
                                       الشاشة حينما بيتدأت ييتدها باالرقعيتاش،        إىل           حدقت ماجدة 

                ًّ                                           فاحتضنها حامت ماّدًا اراعه فوق كتليها واقترب منها أكثر، فشعرت 
   من    ً ًا                                                          ماجدة بنبضاقه املرقعدة فالتلت اراعها حوله حماولة أن قرمي جزء

    إىل                   من مفعده وهو حييتدق                                خوفها يف أحضانه، بينما هنض حكمت 
   :                                  ً حينما بادرها الصحلي بسؤال آخر قائاًل       اهلادئ                 قلاصي  وجه جوليا 

                يف قلك اللحظيتات     .  ؟"         احلف  نلسه                         "وه  كان السيد كرمي معك يف 
                                       أمام احلاضرين قتبعثران أمام أشرف اليتذي            الثابتتان                 كانت عينا جوليا 

     ميتن                                                 ظهر فجأة بني الصحليني يف الصف اخلللي وقالت وهي حتدق 
      حلظيتة                                             ً     "نعم، لفد كان زوجي كرمي موجود وهلذا كنيتا معيتاً     :    بعيد

         العودة".
                                             ً       مل قعلم جوليا يف قلك األثناء ه  حملت وجه أشرف غاضيتبًا أم  

                                             ً  أهنا حملت ابتسامة صلراء اعتلت وجهه مل جتد هلا قلسريًا!
                         وبدأ بطرح سؤال جديد حيتىت     ،                        وما أن أكم  الصحلي سؤاله

                                    نه علينا السماح للباقني بطرح األسئلة"         "أعتفد أ   :                 قالت جوليا مبتسمة
                                                     مث أشارت ألحد الصحليني اآلخرين بالسؤال، يف قلك اللحظيتات،  

                                           جوليا ال  بدت وكأهنا متارس اللعبة السياسيتية      إىل            كان كرمي حيدق 
  ه  ئ                                                        منذ زمن، ومتتلك من احلنكة والدهاء ما ميتلكه احلزب بكافة أعضا
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                     افة وحىت الشعب بسيتبب                                    ولكنها قبفى العضو األبرز واحملبب للصح
                                                 ً        الصدق املغلف ططواهتا احملبوكة، عندها مل يكن يعلم ه  حفًا قليتك  

                              ً              هي جوليا ال  أحبها ليسفط صريعًا ليلة اليخت؟!
                                                    "سيدة جوليا، ه  قعتفدين أن مؤمترك الصحلي هذا سيغري من 

         الليتارق     أن                   مع فرز الصيتناديق        أظهرت                           نتيجة التصويت احلالية وال  
  . " ؟ %  13     فيها      أصبح 

                             "إن الشعب ال حيتاج ملؤمتر صيتحلي     :                      أجابت جوليا بنربة واثفة
                                                        لتحديد املواقف الصادقة، ومل يكن حباجة حىت لتربير سبب غيابيتي، 
ً        فهو يعلم أن املوت يف احلرب ال خيتار الضحايا ب  يسري حاماًل معيته                                                    
                                                         ك  روح قضع نلسها يف دائرة اخلطر غري آهبة إال للسيتعي لتحفييتق   

                                           بأحفية احلياة جلميع املارين على هذه األر  مهما            آمنت فيها       مبادئ
              كانت الظروف".

  .                           قررت عفد املؤمتر الصحلي اآلن؟"ً  ًا   إا ِ    فِلم   "   :           ففال الصحلي
                               "وه  سيدور حمور املؤمتر على سيتبب     :                 قالت جوليا للصحلي

                              ّ                    ُ       عفده يف هذا الوقت بالذات؟ أم عّما حيمله من مواضيع قد ُيكشيتف  
  .                         ل املناسب يف املكان املناسب؟"                          النفاب عنها لو مت طرح السؤا

         ، ولكيتن       ً "عذرًا   :                                      عندها ابتسم احلاضرون مث قالت جوليا مكملة
                               ً               هناك آخرون ال بد أهنم يرغبون أيضًا بطرح األسئلة".

ً                   اقترب أحد الصحليني من املنصة حاماًل مايكروفونه وقيتال                                :   
                                                        "سيدة جوليا، لفد سعيت جاهدة ملنح احلرب هنيتا هدنيتة ميتن    

     هلم يف    ً                   ّ            ً      ً ثًا عن فترة للضحايا عّلهم جيدون ملجًأ آمنًا             السالم املؤقت حب
                                                     غياب األمن يف الوضع احلايل، فه  قرين أن اهلدنة قد سيتاعدت  

  .              على حتفيق الك؟"
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         "نعم، إن    :ّ                                            مّهت جوليا بالرد وهي قفترب من املنصة أكثر وقالت
                                                         اهلدنة ساعدت ولو جبزء بسيط يف أن متنح الضحايا فرصيتة للجيتوء   

                                           نة، ولو أن األر  هنا باقت ختلو من األمن وليتو                 لبعض األماكن اآلم
                         يف منطفة خالية من الفصيتف         الوجود                            حىت بزاوية، ولكن قبفى عملية 

              قفصف بشراسة".     قزال           يف منطفة ال        الوجود         أفض  من 
  .                          "ه  أنت مؤمنة بالسالم هنا؟"   :                      ً عندها أكم  الصحلي قائاًل

        "ال أدري    :        الليتراغ     إىل        وهي حتدق       هادئ                 ففالت جوليا بصوت 
                                                           ما هو ملهوم السالم يف زمننا احلايل، ولكنين مؤمنة حبق احلياة عليتى  

           هذه األر ".
                                                وما أن أكملت مجلتها حىت هنض أحد الصحليني وقوجه حنيتو  

                                       "سيدة جوليا، ما دمت عفدت املؤمتر يف وقيتت    :                املايكروفون وقال
                                                         كهذا فال بد أنك على استعداد لكشف حفيفة ليلة اليخيتت أنيتت   

                                    ح ك  ما مت طرحه يف اآلونة األخرية طصيتوص                  والسيد كرمي وقوضي
                                              أكم  الصحلي سؤاله لتنظر جوليا حنو كيترمي نظيترة      .          هذا الشأن"

                                          كثرية، مث اقتربت من املايكروفون ثانية لتجيبه      معاين              محلت يف داخلها 
                                                        وما أن بادرت بالكالم حىت اخترقت رصاصة األجيتواء لتسيتتفر يف   

            درها مكيتان                                          صدرها، فوقلت للحظات وهي قضع يدها فوق صيت 
  ،                        عم اهلرج وامليترج املكيتان                                 الرصاصة غري مدركة ما حص ، عندها 

                        ً              ، فمنهم من كان يركض هاربًا، ومنهم ميتن    ون                وأخذ اجلميع يتخبط
          ن ركضيتوا   و                            ً                 كان حياول التستر بالكراسي خوفًا من الرصاص، وآخر

                                            ً            باجتاه املنصة حماولني قغطية احلدث حىت وإن كان رصاصًا قد يصيبهم 
  ،                                      كانت جوليا قفف مذهولة غري مدركة ما حيدث               وسط اللجة قلك! 

                                                  قبحث بني احلاضرين واجلموع املتخبطة عن عييتون قسيتتطيع       وهي 
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                                                          التشبث هبا حماولة فهم ما يدور من حوهلا، ولكنها مل جتيتد أشيترف   
                                  ً                      وسط اجلموع، وكان كرمي قد مت سحبه بعيدًا عن املنصة ميتن قبيت    

                 اجلاين، أما حكميتت      عن                                    ً احلراس األمنيني حماولني قطويق املكان حبثًا
                         ينلث دخان سيجاره الكوبيتي     وهو                الشاشة من بعيد     إىل         فكان حيدق 

                       "حماولة اغتيال السيتيدة     :             ً قد مت بثه فورًا         اإلخباري              واخلرب يف الشريط 
                                                           جوليا أثناء املؤمتر الصحلي وهي قسعى من أج  السالم" وما أن قرأ 

     نيتب                                                    اخلرب حىت رن هاقله الصامت يف جيبه وقناوله وهو يفيتف جبا 
   :             ً                                              النافذة مبتعدًا عن الضجة ال  علت املفر مع سفوط جولييتا وقيتال  

       غيتادر     ،           جنزت املهميتة  ُ ُأ                                        "نعم، لفد رأيت الك اآلن على التللاز، لفد 
          ً   املكان فورًا".

                 "جوليا ابن .." مث    :                                 أقل  هاقله، مث صرخت ماجدة بصوت ممزق
  ء                                              عليها بني احلاضرين الذين بدأوا يتراكضون يف األرجا            ً سفطت مغشيًا

                                   ً                         حماولني إسعافها، أما حامت ففد وقف عاجزًا عن احلراك أمام الشاشيتة  
                                              غري قادر على استيعاب احلدث، فرغم الصراخ واللوضى        إليها   ً  حمدقًا 

                                           إال أنه مل يكن هنا، لفد بات هنيتاك عليتى أر       ،    املفر         ّ  اللذين عّما 
                                                        احلرب حيث اخترقت الرصاصة صدر ابنته أمام احلاضرين، مل يكيتن  

                                            لكنه كان يعلم أنه سفط يف حالة ميتن الصيتمت مل                يعلم ما حص ؟ 
                                                   يسمع بعدها صوت ماجدة، وال حىت حماوالت احلاضرين لالستنجاد 

      نليتض                                           ً              ً به يف مساعدهتا، كان يعلم أن قلبه بات معلفًا بالشاشة حماواًل
                                                        اللحظات عن ابنته وهي قسفط من فوق املنصة بني أحضيتان كيترمي   

                      حىت فهم ما حص ، ولكيتن                         ً           متهاوية، مل يكن يدرك شيئًا، ومل حياول 
ّ             بالشاشة عّ  ابنته قعود         متشبثتني            بفيت عيناه               ميتن جدييتد،         وقنهض          

                                                         لتوقف نبضات قلبه عن اخللفان والذي كان يسمع طنينه يف أانيه!
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                           وقف عدد كبري من الناس مصابني     ففد                      أما يف قاعات االنتخاب، 
               الشاشات املعلفة                 كانوا حيدقون إىل           حدث، بعضهم                  بالذهول جراء ما

                   بأن جولييتا سيتفطت         مصدقني    غري        وآخرون                 اولني فهم املوقف،  حم
                                                   ضحية على أر  سعت ألج  سالمها! بينما وقف البعض اآلخيتر  
                                                            للحظات أمام الشاشة مث عادوا للتوجه حنو الصناديق إلكمال عملييتة  
                                                          االنتخاب، أما يف الزاوية هناك حيث كان بعض املصوقني ال يزاليتون  

                            م للحظات أمام احلدث مث أكملوا           جتمدت نظراهت    ففد               يدلون بأصواهتم 
                                                          عملية االنتخاب بتناول ورقة جديدة للتصويت، وآخيترون قيتاموا   
                                                          بتمزيق الورقة واحلصول على ورقة جدييتدة لتغيتيري قصيتويتهم يف    

                                   اللحظات األخرية قب  رميها يف الصندوق!
                ن، وجلة اإلعالميني،  و                             وعلى أر  احلرب هناك، حيث احلاضر

                       عجز وصول اإلسيتعاف بيتني          ً معلنًا                    ً      كان الوقت ميضي زاحلًا ببطء
                                                          الركام للجميع. وأن جوليا مل قكن قسعى للسالم ففط بيت  كانيتت   
       ً                                              قشق دربًا بني الصخور، حماولة الوصول حل  سلمي على أر  كان 
             ً       ً                                    املوت فيها جافًا وقاسيًا ال يعرف سوى انتشيتال األرواح وخطيتف   

                                 يف قلك األثناء كانت عملييتة فيترز     .                         فرص احلياة من قلوب حامليها
                   ُ                                      األصوات األولية بدأت ُقعلن عن قراوح النتائ، بني احلزب احليتاكم  
                                               ُ           وحزب التآلف الوطين، ففد كانت النسبة قتبدل كلما ُفتح صيتندوق  
                                                              من صناديق االقتراع، وحركة العداد السريعة قعليتن بيتني الثانييتة    
                                 ً      ً                   واألخرى أن نسبة التصويت ليست مفياسًا ثابتًا كما هيتي احلييتاة   

                   جملريات ما هو مرغوب!            ً قترنح وففًا                    وقداعياهتا ال  باقت
                  ً                                   كان املوت يزحف بطيئًا فوق املنصة، ليتملك حامت شعور بيتأن  
                                                        املوت واحلياة ميكن اختصارمها يف حلظة متناقضة بني السرعة والزحف 
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                                                               البطيء للزمن فوق األرواح املهترئة يف مهاقرات الدنيا وفيما قد يكون 
                       شيء عدا صورة ابنته                               ً      وال يكون! حيث أن الزمن بات خاليًا من ك

                                                       ال  هتاوت بني يدي كرمي، قضع كلها على جرحها النازف قرقسيتم  
                                                           فوق وجهها حالة من الذهول استطاع أن يراها يف عينيها ولو كانت 
ٍ                          من خلف شاشة ووسط حشد متهاٍو حييط هبا بلوضى وقلق، كانت                           

                                  على الشاشة لتنف  حالة من التخيتبط                           الصورة هتتز بني احلني واآلخر
            ً                                           ت املكان معلنًة أن جوليا هي ورقة التوت األخرية ال  قكشف أن   ّ عّم

            ُ                                                للبشر خمالب ُقنتشب يف روح السكينة لتغتال ك  ما قد حتمله النوايا 
                  بني السعي واحملاولة.

                                                    مل يكن يعلم بأن خطواهتا املتهورة قلك كانيتت مدروسيتة يف   
                                                           صلحات غريها، مل يعلم الك إال حينما كانت أنلاس ابنته املمزقيتة 
                                                      قزحف فوق وجهه املتصلب من خلف الشاشة، وفوق العدادات ال  
               ً                                          بدأت قتبدل سريعًا بني الرفض والفبول، ويف خضم قلك اللوضى ال  
ّ                                                      عّمت روحه، كانت جوليا ال قزال بني يدي كرمي اليائ ، والذي ال   

ً                        زال صوقه يتسرب بني احمليطني متسائاًل عيتن اإلسيتعاف وموعيتد     ي                              
       وصوهلا.

ّ                    كان اهلدوء املترقب يعّم املفر، إال أن نتائ،                  وبعد مرور ساعات                    
                                                             عملية التصويت ال  ال قزال معلفة بلرز الصناديق األخرية لالقتيتراع  
                                                        قسيطر على أاهان اجلميع عدا ماجدة ال  سفطت فوق كرسيتيها يف  
                                                          حالة من الذهول واهلذيان ال قستطيع فهم ك  ما قد مر يف حياهتا يف 

                           اعت أن ختتصر اليتزمن حبيتدث،                              بضع ساعات قليلة، ساعات استط
             أما حامت فكان    .                                             ً وقرسم للعمر حلظة مل قكن قعتفد أهنا قد حتياها يومًا

ّ   ضّجت                                  حياول انتشال ابنته من الشاشات ال                       طرب سفوطها غري آبه قا  
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                                                   حيص  هناك خلف كوالي  غرف االقتراع، ولكن وقجرد ظهيتور  
            ليوقظ اجلميع                       عاج  سرى صوهتا يف املفر                        املذيعة على الشاشة يف خرب

                "بعد ساعات ميتن     :                                       من حالة السكينة ال  علت املكان حبذر وقالت
                                                         األحداث املتوقرة بني حادث جوليا امللجع والنتائ، ال  كانيتت يف  
                                                ً            مرحلة اللرز، نضع أمامكم نسب التصويت النهائية وففًا لعملييتات  
   ف                                                                اللرز النهائية، وال  مت فيها فتح كافة الصناديق بعد يوم طوي  وحا

                                                        باألحداث" وما أن أكملت املذيعة مجلتها حىت بدأت النسب قظهيتر  
   %  44      مفاب     %  53                                          على الشاشة فآخر ظهور لنسبة احلزب احلاكم كان 

                                              ً              ومع فرز الصناديق األخرية بدأت قتحول النسبة قدرجييًا أمام عييتون  
                                                           العاملني يف املفر وال  قشبثت نظراهتم حبذر وقلق يف الشاشات املعلفة 

                           ً                              ك، لتبدأ النسبة قتبدل قدرجييًا لصاحلهم بعد أن انتيتهى فيترز           هنا وهنا
                                                       صناديق االقتراع األخرية، وال  شهدت حلظة سفوط جولييتا فيتوق   

       املنصة.
                                                  وبني الترنح وقبدل النسب كان حامت يفف بصيتمت، كانيتت   
                                                          أنلاس احلاضرين الصامتة جتع  الك التوقر املمزوج باألمل يزحف فوق 

                                       ناك يف أحضان ابنته اجلاثية فيتوق املنصيتة          معلفة ه       ال قزال          روحه ال  
                                                        وال  مل قلارق صورهتا خميلته، فباقت قزحف بني اللحظة واألخيترى  

                              لتمحو مؤشر النسبة أمام ناظره.
                                      بالشاشة والعيون قكاد قلتهم اللحظيتات،                    ً وقف اجلميع متشبثًا

           النهائييتة           اإلعيتالن                                            حماولة قت  التوقر الذي عال املكان منتظرين حلظة 
                                                   ما أن بدأ املؤشر بالتغري مع فرز الصندوق األخري حىت قوقف          لللائز، و

          عندها علت    %  51    ً                                        معلنًا فوز حزب التآلف الوطين باالنتخابات بنسبة 
                                                        األصوات يف املكان، وبني التصافح والعناق يف مجيتوع العيتاملني يف   
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                                                           املفر، انسابت اللرحة حبياء لتعلن فوزهم باالنتخابات ميتن خيتالل   
          "ورغم األمل    :                         ت على الشاشة مبتسمة وقالت                  صوت املذيعة ال  ظهر

                                                             يبفى لألم  حلظة انتصار، من هنا ومن قلب الفناة األوىل، نعلن فيتوز  
                                           ّ                 حزب التآلف الوطين بالرغم من ك  العثرات ال  مّر فيها يف اآلونيتة  
         ً                                                     األخرية بدءًا باستفالة السيد عارف، وانتهاء حبادثة املنصة وال  كانت 

                                         مؤشر النتائ، من حالة فوز أكييتدة للحيتزب      ً      ً          سببًا رئيسًا يف انفالب 
                                                       احلاكم إىل حالة فوز مترحنة حلزب التآلف الوطين، لذا ويف خضيتم  

                           آيات التهنئة والتربيك للحزب            نتفدم بأمسى                     الك كله ال منلك إال أن 
     ً                           عمومًا والسيد حامت الريزوين خاصة".        اللائز

                                                     وقف حامت يراقب كلمات املذيعة بال قعابري قذكر، بينما وقف
   إىل                                          ً        حكمت من بعيد ينلث دخان سيتيجاره الكوبيتيتي حميتدقًا    

                                                         النتيجة، وابتسامته الباردة ارقسمت فوق شلاهه بصمت مث اقترب 
                                  ً                         من حامت الذي ما زال ينبش اللحظات حبثًا عن أنلاس ابنته، فاقترب 

               "حامت، لفد فزت،    :                                    منه حكمت ووضع يده فوق كتله وقال هبدوء
                         داد ملراسم قأدية الفسيتم"                                ورغم ك  ما حدث هناك عليك االستع

                                              حامت بشرود ويف عينيه نظرة باحثة عن جواب لسؤال مل       إليه     فحدق 
ً          "نعم، فزت..." صمت قلياًل، وحيتدق     :                يعرف صياغته وقال    إىل                      

          ً                                                  الشاشات حبثًا عن صورة ابنته ال  ال قيتزال قتناقليتها الفنيتوات    
       "نعيتم     :                                            ٍ اإلخبارية وقال دون أن يستدير حنو حكمت بصوت خاٍو

            الشاشة بصمت    إىل                         حكمت" مث عادت نظراقه حتدق    يا        لفد فزت 
          دون حراك.
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                          ً       اللراغ من هول ما حدث، صامتًا غيتري      إىل             كان أشرف حيدق 
              ولكن بات عفله    ،                                      مدرك مااا حيص ؟ كان حياول استيعاب األحداث

                                                   عن التلكري، فلفد كانت جوليا هناك على املنصيتة قفيتف،      ً ًا     متوقل
                         متسك باجلرح النازف بفيتوة،                                 ونظرة اخلوف قعتلي وجهها، ويدها

                                                        نظراهتا جتوب باملكان باحثة عما قتشبث به، أما هو ففد عجيتزت  
   إىل                         ال قفويان عليتى الوصيتول           متسمرقني                       قدماه عن احلراك ووقلتا 

                                                   ملنصة، حاول السري ولو ببضع خطوات لكن كان احلدث أكرب من  ا
                                                       قدرقه على االحتمال فلفد كانت جوليا قسفط صريعة حلظة غيتدر  

                                                      اجلميع، لتعلن الرصاصة ال  استفرت يف قلبها للجميع، بيتأن       أمام 
                                                     احلرب ال قعرف سوى النهايات املرسومة واخلطيتط احملبوكيتة وال   

                                      ويف قلب قلك األفكار املتزامحة يف رأسه، وبني    .                 خطى بال قدابري فيها
                        ً                                خطوات اهلاربني من املكان حبثًا عن مكان آمن يلجأون إليه. كانت 

                                     ملكان، فارقطم أحدهم بيته وهيتو حييتاول                       الضجة واللوضى قعم ا
        املنصيتة     إىل                     احمليطني من حوله، وحيدق    إىل                      املغادرة، ما جعله حيدق 

                                                           ثانية حيث كانت عينا جوليا قبحثان عنه، وما أن رأقه حىت شيتعر  
                                                          بأنلاسها املتسارعة قعربد فوق صدره، كانيتت ييتداه قرقعشيتان    

        املنصيتة                                                    وقزحلان فوق روحه ببطء حماولة دفع قدميه لالقتراب من
 ّ                                     ً                  عّله يستطيع محلها بني اراعيه للحظات، خاطلًا املوت من حناياها 
                                                        كما كانت حلظة انلجار اللغم، وما أن رأى عينيها جتوالن فيتوق  
                                                      خلجات وجهه املرقعدة، حىت سارت قدماه حنوها ططوات قائهيتة،  
      ً                                                  متناسيًا ك  اللوضى ال  عمت يف املكان، فنظراهتا املذهولة جعلت 

                                             املتآك  قزحف فوق قلبه لتناديه مستنجدة، فاقترب             خطى من األمل
                                                     من املنصة ببطء يكسوه اخلوف، خوف من رؤية املشيتهد األخيتري   
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                                                     لصلحة رمستها جوليا على مدار شهور قناوشات كانت قيتداعب  
                               خوف من ففدان حلظة أدرك فيها أهنا    .                      فكره الغايف يف سبات طوي 

                لربكة! خوف من أن                                       كانت حفيفة يف حياقه من بني مجيع األخبار امل
                                                        يستنشق املوت يف أري، عطرها املمزوج بالدماء، وما كاد أن يص  
                         ً                ً              حىت وقف أحد رجال األمن واضعًا يده كحاجز مانعًا إييتاه ميتن   

       املرور.
   .       ملنصيتة"     إىل ا    ً                               "علوًا سيدي، ولكن ممنوع دخول الصحليني 

               قوقف أشرف عيتن     .                                  ففال أشرف بصوت متفطع "ولكن أنا..."
                       ً                   عيين جوليا قتشبثان به حبثًا عن حياة اسيتتطاع                  الكالم حينما وجد 

ً      محايتها حلظة انلجار اللغم، وحينما رأت احلارس وقيتف حيتائاًل                                                     
         إليهيتا                                                 بينهما وضعت كلها فوق صدرها املمزوج بالدماء، فحدق 
      عينيه                                                   أشرف من بعيد وهو ممنوع من االقتراب، عندها حملت جوليا

             ييتاة أشيترف                                             الغائمتني أمامها فعلمت أهنا كانت حفيفيتة يف ح 
                                                           الكافوري، حفيفة مل يستطع إعالهنا لذاقه ألنه يعلم أنه لن يكيتون  
                                                    إال خلف الستار، وحىت يف حلظة السفوط مل قكن خلطواقه األحفية 
                                                      ً   يف االقتراب، فأدركت حينها أنه مل يكن خلطواهتما أن قلتفي يومًا، 
                                                        وال لفدر أن جيمعهما، وما أن استيفنت قلك احلفيفة حيتىت بيتدأ   

                                               لتهاوي فوق املنصة، لتبدأ صورة أشيترف باالختليتاء           جسدها با
      ً         قدرجييًا أمامها.

                               شعرت حبركة مراسلي قناقه يفتربون      أهنا                   ورغم غياب صورقه إال 
                                                          من املنصة مفتنصني اخلرب من قلبه كعادهتم، ففد كان مراسله هو أول 
                                                   ً      من استطاع التفاط الرصاصة وهي قفبع يف صدرها لتصيتبح حيتدثًا   

                                       ى اخلوف وجهها حينما أدركت أن اخليترب هيتو       ً              حصريًا لفناقه، اعتل
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                                                          احلفيفة الوحيدة ال  كان يسعى هلا احلاضرون، وأنه يف حلظات اهنيار 
                                                       احلفيفة لن يكون هناك سوى اخلوف والوحدة يزحلان يف األرجيتاء  
                                                        لتمتص أرواح اجلميع، وما أن جثت فوق ركبتيها على املنصة، حىت 

             ً         تجه حنوها مبعيتدًا كيت                                       وجدت اراعي كرمي قلتفطاهنا بسرعة وهو ي
                                            ً                 احلراس الذين حاولوا منعه من الوصول للمنصة خوفًا عليه من التعر  
                                                          حلادث مماث ، وعندما التفت نظراهتا بنظرات كرمي املذهولة حىت قالت 

  .     كرمي؟"             "مااا حص  يا   :        ٍ بصوت خاٍو
                               "جوليا، حبيب ، ال أعليتم ميتااا      :                   ففال كرمي بصوت مرقعش
                      حص ؟ ولكن ستكونني طري".

ً    كرمي الذي وضعها أرضًا حميتاواًل      إىل                  الت جوليا وهي حتدق  ق      ً                  
                                                      مساعدهتا على االستلفاء بينما كان يصرخ بشك  فوضوي على ك  

                                              "مااا أفع ؟ ه  أجعلها قستلفي؟ أم أضعها بشيتك      :          احمليطني حوله
  .       مرقكز؟"

          "جولييتا،     :                                         احتضنها كرمي وجعلها قرقكز بني اراعيه وقيتال 
                          غري مدرك ملا حيتدث قفطعيته                              حبيب ..." ففالت جوليا بصوت 

                                           "كرمي مااا هناك؟ ما الذي حيصيت ؟ هيت  أنيتا       :             أنلاس متهاوية
  .    طري؟"

                                                        كانت يدها امللطخة بالدماء قغطي اجلرح، عندما بدأت اليتدماء  
                                                       قتناثر من فمها بشك  خليف ففال كرمي بصوت حييتاول هتدئتيتها   

               "نعم، أنت طري".   :                       ودموعه قترنح فوق وجنتيه
                               ت ميزق نلسيتها حينميتا خالطيتت                       قالت جوليا واخلوف با

                     "لكيتن هنيتاك دميتاء       :                                 الدماء كلماهتا اخلارجة من فمها اجلاف
  .       كرمي..."   يا
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                                                    قال كرمي وهو يتللت حوله وحياول قثبيتها بني اراعيه بيتال  
          "جولييتا،     :      نتيتها  أ                                       حراك، مث رسم ابتسامة باردة فوق شلتيه لطم

    ختايف                       ً                               حبيب ، لفد رأينا كثريًا من الدماء هنا فوق أر  احلرب، ال
            ستكونني طري".

                 "أريد أن أعود إىل    :                                    قالت جوليا بصوت متلعثم وبنظرات خائلة
         منزلنا".

      "نعم،    :                                            فامتزجت ضحكة متأملة بدموع كرمي املتساقطة حني قال
   ".   ً معًا       منزلنا    إىل              حبيب ، سنعود          سنعود يا

                                                    مث قللت وقال للموجودين حوله وميتن حتلفيتوا يف املكيتان    
                                    "مااا أفع  اآلن؟ أخيتربوين، أييتن هيتي       :                  حماولني قفدمي املساعدة

  .        اإلسعاف؟"
ّ    "خذين إىل والدّي يا   :                    قالت جوليا وهي خائلة              كيترمي، لفيتد                

                   وعدت أمي بالعودة".
                                                    قال كرمي وهو ميسح وجهها بكله ال  كانت ملطخة بيتدمائها  

              حبيب ، أعدك".                 "سآخذك إليهما يا   :                النازفة من صدرها
                "دعنا نعد اآلن".   :                  قالت جوليا وهي هتذي
                         حبيب ، سنعود اآلن، ولكيتن     يا   ،    "نعم   :                قال كرمي بصوت ممزق

                                                     حاويل أن قبفي هنا معي، ال قلفدي وعيك، ستص  اإلسعاف يف أي 
            امليتذهولتني                  وأخذ ينظر بعينيه    ،        ً صمت قلياًل   .               وقت، ستصبحني طري"

                            "أحضروا اإلسيتعاف بسيترعة، مل      :                   جوليا مث صرخ يف احمليطني   إىل 
  .       قأخرت؟"

 ً                                ئًا فوق أنلاس كرمي املتالهثة واليتذي                     كان الوقت يعربد بطي
                                                    حيم  جوليا بني اراعيه وهي حتاول التشبث بلحظة قد ختطف هلا 
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     هيت              "كيترمي...    :                                    احلياة من قلب املوت، وقالت بصوت متهالك
  .          سأكون طري؟"

                                                      مرر كرمي كله املمتزجة بالدماء فوق شعرها واليتدموع متيتزق   
   ".               "نعم، ستكونني طري   :                         وجنتيه وقال بكلمات متفطعة

   :                                                  قالت جوليا بصوت منهك ودموعها بيتدأت قبليت  وجههيتا   
  .        "لكن..."

                                              ً       محلها كرمي بني اراعيه ليلتصق وجهها بوجهه احملترق أملًا وقال 
                    "حبيب ، ستكونني طري".   :     ً           مفاطعًا إياها هبم 

                                                         كانت أنلاس جوليا املبعثرة قنساب يف أانيه ليحتضيتنها بفيتوة   
ً                              حماواًل محايتها من ك  شيء حىت الزمن، و                     قال بصيتوت ال يكيتاد      

  .          "حبيب ..."   :ُ    ُيسمع
                              كرمي بعد أن مضى الوقت وهي حتاول     إىل                 عندها حدقت جوليا 

                                                         جاهدة التمسك بصوقه علها جتد احلياة ففالت وهي بيتني اراعييته   
  .        "كرمي..."   :   طوف

              "حبيب  جوليا،    :                                        اقترب منها كرمي والدموع قتساقط فوق وجنتيه
               متاسكي، أرجوك".

      أنا".         "كرمي...   :          ً خيبو قدرجييًا                     قالت جوليا بصوت بدأ
                                زالت بني اراعيه، حتيتاول التشيتبث      ما                    اقترب كرمي منها وهي 

                                                          ببضع حياة ففاطعها كرمي وهو يضع كله املمتزجة باليتدماء عليتى   
                                      "حبيب ، اهدأي أرجوك، ستص  اإلسعاف يف أي    :             وجهها وشلتيها

  .         صدقيين..."   ،   حلظة
         قتبعثيتر                                              قالت وهي حتاول االقتراب منه وبيتدأت أنلاسيتها   

                                                 "كرمي..." ففرهبا كرمي منه حىت بدأت أنلاسها البيتاردة     :      متفطعة
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                                                      قلسع وجهه احملترق، وما أن بدأ جسدها يثف  بني يدييته حيتىت   
                                        بثف  يف أحضانه ففالت بصوت متفطع ال يكيتاد          اراعاها      سفطت 
      أنا".         "كرمي...   :ُ    ُيسمع

                                        كرمي ودموعه قنساب فوقها حىت بيتدأت قغييتب          إليها    حدق 
                                           امه، فكان ك  ما حتاول ااكرقه حلظها هي، هيتي               صلحة وجهها أم

                                                           ففط، بك  حاالهتا، جبنوهنا وحيويتها، حببيتها وغضيتبها، بيفينيتها    
                                                          وحريهتا، مل يكن يريد سوى أن قعلم أهنا احلب يف حياقه، وأن ليليتة  
ً   اليخت بك  أملها مل قكن سوى حلظة عشق خاطئة، دفع مثنها طوياًل،                                                      

                           املشروخ فوق روحهيتا، واليت                                    فليتها قستطيع أن قسمع هللات قلبه 
                                                     باقت يف نزاعها األخري، عندها مهست جوليا وهي قصارع املوت يف 

  .       أنا..."         "كرمي...   :                 حلظاقه األخرية وقالت
             أحبيت" قيتاطع          "أنا..   :                               حتشرج صوهتا لينزع األنلاس من جوفها

                                          ومل مينحها حىت حلظة اعتراف هتم  يف أان كرمي حببها    ،          املوت جوليا
                                             راعيه فجأة معلنة رحيلها بيتني اهيتول اجلمييتع،                  له، فسفطت بني ا

                                            ونظرات كرمي املشروخة فوق جسدها املغطى بالدماء.
                       ً                            عندها ضمها إىل صدره صارخًا ليعلن للجميع ويف الشاشيتات  
                                                           موت جوليا فوق حافة احلدث، ولتعلن أنليتاس جولييتا اهلائميتة يف    
                                                      ّ    األرجاء عن زمن ال يسطره العابرون، زمن ال ختط هنايته سوى رّنيتة 
                                                    ً    هاقف وحلفات دخان، زمن وقف فيه رميون بني منحوقاقه مندهشيتًا  
                                                           حينما وجد جوليا الصغرية صريعة بني اراعي كرمي فوق املنصة، ليعلم 
                                                           أن احلياة ليست إال منحوقة حيلرها اإلزمي  وختطها يد النحات لتصنع 
                                                           احلكاية، وليعلم بأنه رغم ك  األمل الذي صارعته جولييتا، ورغيتم   

                                            بد هلا يف النهاية أن قسفط بني اراعي ميتن حتيتب،               الرفض كان ال 
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                                                         عندها مه  رميون أمام الشاشة بعد أن احندرت دمعة فوق وجنتييته  
                                    "إنه احلب حينما يسفط بارقعاشاقه بيتني    :                      اجملعدة من خربشات الزمن

              أحضان احلبيب".
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