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اإلهـــــــــــداء
إىل نفيس املكتئبة ...ابتهجي أرجوك!

الفصل األول:
دير سانتا ماريا دي مونتسيرات

دق جــرس الكنيســة بصــوت خافــت يف مدينــة برشــلونة اإلســبانية،
دقــات توحــي ملــن يســمعها أن الديــن قــد صــار حكـرا عــى فئــة قليلــة مــن
النــاس تلجــأ إىل الكنائــس أيــام اآلحــاد طلبــا لغفـران الــرب .دخــل الجميــع إىل
القاعــة واصطفــوا فــوق الك ـرايس الخشــبية لســاع الوعــظ ،كانــت املوعظــة
حــول الحلــم والتســامح ،قــال الراهــب بصــوت عــال« :إن رضبــك أحدهــم
عــى خــدك األميــن فــأدر لــه خــدك األيــر!» ،التفتــت «مايــا» نحــو ابنتهــا
وهمســت يف أذنهــا« :إيــاك أن تفعــي ذلــك يــا ابنتــي ،ألنهــم لــن يتوقفــوا
عندهــا عــن إيذائــك مجــددا ومجــددا! هــؤالء مســيحيون ونحــن لســنا
مثلهـ�م!»
مايــا امــرأة يف العقــد الرابــع مــن عمرهــا ،عيناهــا تقــوالن
الكثــر عنهــا ،ميكنــك أن تعــرف عــن طريــق النظــر إليهــا أن هــذه
املــرأة قــد عانــت األم ّريــن يف حياتهــا ،الهــاالت الســود ،التجاعيــد
املبكــرة ،الشــفاه اليابســة ،كلهــا تقــول أن حيــاة هــذه املــرأة مل تكــن
سـ�هلة مطلقـ�ا.
خرجــت مايــا مــن الكنيســة وهــي تجــر ابنتهــا مــن يدهــا
مرسع��ة« :األخــت مــري مل تحــر اليــوم ،هيــا أرسعــي يــا قــدس
س��نجدها بانتظارن��ا حت�ما هن��اك!»
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ـ «أريــد أن أذهــب إىل كنيســة ســاغرادا فاميليــا يــا أمــي
خذين��ي إليهــا أرجــوك!»
ـ «لقــد أخربتــك مــرارا أننــا ســنذهب إىل ديــر ســانتا ماريــا
أال تفهمــن!»
ـ «لكنــك قلــت أنــه يف أعــايل الجبــل ،ال أريــد أن أبتعــد عــن
املدينـ�ة».
ـ « إنــه عــى مســافة  48كلــم فقــط ،هيــا اركبــي يف الســيارة
واســكتي!»
ركبــت مايــا و «قــدس» ســيارة أجــرة وانطلقتــا مبــارشة إىل «ســانتا
ماريــا دي مونتســرات» ،كانــت مايــا تبــي بحرقــة وابنتهــا تســألها عــن
الســبب واألوىل ال تجيــب ،ســألها ســائق األجــرة مـرارا إن كانــت تريــد بعــض
املناديـ�ل الورقيـ�ة لكنهـ�ا تـ�رد بالنفـ�ي.
توقفــت الســيارة أمــام بــاب الديــر ،قفــزت األم برسعــة مــن
الســيارة تاركــة ورقــة نقديــة للســائق« :احتفــظ بالفكــة» ،قالتهــا وهــي
تجــر ابنتهــا برسعــة نحــو الديــر ،دقــت البــاب مــرة واحــدة ففتحــت لهــا
إحــدى الراهبــات لتبــادر األم بالــكالم:
ـ « أنا مايا وقد وجدت.».....
ـ « تفض�لي! األخ��ت م�يري بانتظ��ارك ،تفض�لي ي��ا صغ�يريت!
أنــت جميلــة جــدا!»
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دخلــت األم وابنتهــا ،واتجهتــا برفقــة الراهبــة إىل مكتــب رئيســة الديــر
«ادخ�لا هن��ا م�نـ فضلكـما» قال��ت الراهب��ة ،أجابته��ا ماي�اـ« :الفضــل لــك
أختــاه».
كانــت مــري امــرأة عجــوزا ذات عينــن زرقاويــن ،تــرى الصفــاء
والجــال ال زال باديــا عــى محياهــا ،ابتســمت قائلــة:
ـ «هــا قــد أتــت ابنتــاي! لقــد أمضيــت األســبوع كلــه يف
ا نتظا ركـما » .
ـ «ش��كرا ل��ك أخت��اه ،لق��د واجه��ت مشاــكل عديــدة لذلــك مل أمتكــن
مـ�ن أن آيت يف الوقـ�ت املناسـ�ب ،أنـ�ا آسـ�فة».
ـ «ال ب�أـس ه��ا هــي األوراق ،األوىل خاصــة مبعلوماتــك الشــخصية
والت��ي تليهــا ،معلوم��ات ع��ن ابنتـ�ك ،واإلمضـ�اء يكـ�ون خلـ�ف الورقـ�ة».
مــأت مايــا اســتامرة املعلومــات برسعــة ،واعتــذرت مــن
األخــت ألنــه عليهــا أن تذهــب يف الحــن ،التفتــت إىل قــدس ،جلســت
القرفصــاء ونظــرت مبــارشة يف عينيهــا:
ـ « ابنتــي العزيــزة ،أمــك قــد فشــلت يف حياتهــا ،وأنــا ال
أســتطيع بعــد اآلن أن أعتنــي بــك ،ال أريــد البنتــي الوحيــدة أن تضيــع
كــا ضاعــت أمهــا ،هــؤالء النســوة لطيفــات جــدا ،ســيعتنني بــك
جيـ�دا.»...
ـ « ال ترتكينــي هنــا يــا أمــي أرجــوك! أريــد أن أذهــب معــك! لقــد
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قلــت يل أننــا ســنزور صديقتــك هنــا ثــم نرجــع مجــددا إىل الجزائــر!»
ـ «آســفة يــا ابنتــي ،ســأعود وحــدي ،ثقــي يب يــا قــدس ،ســأعود يومــا
مــا الســرجاعك ،حــن أقــف عــى رجــي مجــددا ،أنــا امــرأة محطمــة يــا ابنتي،
أريــدك أن تعيــي معهــن ،ســيعتنني بــك جيــدا ،أوصيــك بــيء واحــد فقــط،
نحــن مســلمون يــا ابنتــي ال تعتنقــي دينهــن! وال تتأثــري بهــن ،أريــدك فتــاة
مســلمة هــل فهمــت؟!»
ـ « كال ال أرييييد.».....
وســط بــكاء األم وابنتهــا ،خرجــت مايــا مرسعــة وأغلقــت البــاب
خلفهــا ،أرادت قــدس أن تلحــق بهــا لكــن مــري أمســكتها واحتضنتهــا
بقــوة« :ال تخــايف يــا ابنتــي ســأعتني بــك جيــدا!»
نــادت بعدهــا إحــدى الراهبــات وطلبــت منهــا أن تأخــذ قــدس يف
جولــة حــول الديــر ،أمســكت الصغــرة دميتهــا بيــد وباليــد األخــرى يــد
الراهبــة ،وأخــذت تتأمــل أروقتــه وغرفــه ،وقاعــات الدراســة والطعــام
بتلــك الزخــارف الكاثوليكيــة والصــور املعلقــة يف كل مــكان للصليــب
ومريــم العــذراء والقديســن وغريهــا مــن الصــور الغريبــة التــي مل
تعتــد رؤيتهــا ،انتهــت جولتهــا يف الســاحة أيــن وجــدت العديــد مــن
الفتيــات يف ســنها يلعــن هنــاك ،قالــت الراهبــة:
ـ «هــذا هــو الديــر يــا عزيــزيت ،القوانــن هنــا صارمــة نوعــا مــا وهدفهــا
أن تجعلــك امــرأة قويــة يف املســتقبل ،أيتهــا الفتيــات ،هــذه قــدس أختكــم
الجديـ�دة أريدكـ�م أن تحيوهـ�ا»
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رصخت الفتيات بصوت واحد:
»!«Hola !buenos Dias
كانــت قــدس مرتبكــة قليــا ،لكــن تلــك الوجــوه الجميلــة واإلبتســامات
الربيئــة جعلتهــا تحــس بنــوع مــن اإلرتيــاح ،كانــت تعلــم يف قـرارة نفســها أنها
بــن مجتمــع يتكلــم بلغــة أخــرى ولديــه معتقــدات مختلفــة ،غــر تلــك التــي
اعتــادت عليهــا يف بالدهــا ،ورغــم ذلــك فقــد أحســت باإلنتــاء ،ألنــه حتــى ولو
اختلفــت أدياننــا وثقافاتنــا ومعتقداتنــا ،فســتجمعنا الطفولــة ،الطفولــة التــي
ال تعــرف ســوى باإلنســانية ،الطفولــة التــي ال يهمهــا جنــس اآلخــر ولونــه
ودينـ�ه وعرقـ�ه ،الطفولـ�ة التـ�ي تعيـ�ش يف السـ�عادة ،وتنرشهـ�ا حولهـ�ا.
كانــت األشــهر األوىل يف الديــر صعبــة جــدا عــى الفتــاة ،فقــد كان
مــن الصعــب عليهــا وهــي الفتــاة العربيــة أن تتأقلــم يف مجتمــع أورويب ،ومــا
زاد األمــر صعوبــة هــو النظــام الداخــي للديــر ،حيــث كان عليهــا أن تنهــض
باكـرا كل صبــاح وتــرب الحليــب رفقــة الفتيــات يف وقــت محــدد ثــم تنتقــل
إىل قاعــة الدراســة لتــدرس مــع زميالتهــا ،تتنــاول الغــداء يف وقتــه املحــدد
ثــم تــدرس مســاء ،وحــن االنتهــاء مــن الحصــص املربمجــة تتلقــى دروســا
خصوصيــة يف اللغــة اإلســبانية كونهــا ال تجيدهــا ،ثــم تتنــاول العشــاء باك ـرا
يف وقــت محــدد أيضــا ثــم تقــرأ كتابــا يطلــب منهــا تلخيــص محتــواه كل
أســبوعني وتخلــد إىل النــوم باك ـرا أيــن تقــوم املرشفــات بإطفــاء األنــوار عــى
الســاعة التاســعة ليــا.
بعــد ســتة أشــهر ،وجــدت قــدس نفســها أخــرا مرتاحــة ،فقــد
أصبحــت اآلن متتلــك صديقــات تشــرك معهــن يف كل يشء ،الــيء
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الوحيــد الــذي كان ناقصــا يف حياتهــا هــو «الديــن».
لقــد كانــت قــدس تســتثنى دامئــا مــن الحصــص الدينيــة ،وال
يســمح لهــا مبــس اإلنجيــل ،وال يطعمنهــا لحــم الخنزيــر ،لقــد أخربتهــا
إحــدى الراهبــات أنهــا فتــاة مســلمة ،وأنهــن ســيعتنني بهــا حتــى
تصــل إىل ســن الثامنــة عــر وحينهــا تكــون لهــا الحريــة املطلقــة يف
اختيــار الديــن الــذي تريــد.
ـ «لكنني أريد أن أقرأ اإلنجيل وأحفظه كام تفعل زمياليت».
ـ « ســتفعلني ذلــك حــن تبلغــن ســن الرشــد ،أمــا اآلن فأنــت
فتــاة مســلمة وعليــك البحــث يف دينــك ،وحــن يــأيت الوقــت ســيكون
لـ�ك حريـ�ة االختيـ�ار».
األخــوات يف الديــر متخلقــات جــدا ،فهــن مل يــردن اســتغالل
الفتــاة وضــم إنســان جديــد إىل دينهــن ،كان هدفهــن تربيتهــا وتعليمهــا
وتثقيفهــا وإعطائهــا مــكارم األخــاق التــي تجمــع كافــة األديــان ،وحــن
تبلــغ الســن القانونيــة تختــار بنفســها إن كانــت تريــد أن تبقــى مســلمة
أم تدخــل املســيحية.
ســنوات مــرت يف الديــر وقــدس تنتظــر أمهــا ،لقــد بــدأت مــع
نضوجهــا تفهــم أشــياء وتكتشــف أمــورا جديــدة مل تكــن يف حســبانها،
أن أمهــا رمتهــا يف الديــر ولــن تعــود الســرجاعها أبــدا!
بــدأت كراهيــة البنــت ألمهــا تــزداد شــيئا فشــيئا ،ووصلــت إىل
أشــدها حــن ســألتها إحــدى فتيــات الديــر« :هــل صحيــح أن أمــك
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رفضــت أن ترضعــك ألنهــا تقــززت منــك؟»
ـ «من قال لك هذا الكالم؟!»
ـ «ســمعت الفتيــات يتهامســن حولــك ،لقــد ســمعن األخــت مــري
تقــول للمرشفــة أن أمــك قــد قالــت لهــا ذلــك ألنــك ولــدت بعــد ســبعة أشــهر
مــن حملهــا بــك ،وكنــت صغــرة جــدا ،فلــم تتمكــن مــن إرضاعــك ،لقــد قالــت
أنهــا تقــززت منــك».
ـ «ال تقويل كالما كهذا أيتها الفاجرة!»
ـ « آه! أنت تقولني كالما فاحشا! سأخرب املرشفة حاال!»
أمضــت قــدس يومهــا يف غرفــة العقــاب كونهــا تلفظــت بــكالم
فاحــش ،كانــت تشــعر باالســتياء كثــرا ألن صديقتهــا شــتمتها بطريقــة
غــر مقصــودة ووصفتهــا باملقــززة! وأخــذت تلــوم أمهــا التــي رمتهــا
يف ديــر وذهبــت ...أمهــا التــي «اشــأزّت منهــا!»
وصلــت الفتــاة إىل ســن املراهقــة لتجــد نفســها منعزلــة عــن
الجميــع ،تفضــل الســكوت عــى الــكالم ،الحظــت املرشفــات ذلــك منهــا
فقمــن بإرســال فتيــات إليهــا يك يخرجنهــا مــن تلــك القوقعــة التــي
صنعتهــا لنفســها ،ومــن أولئــك الفتيــات «مونيــكا» صديقــة قــدس
املقربــة.
كانــت قــدس يف فراشــها ،تقــرأ كتابــا كعادتهــا ،فاقرتبــت منهــا
مونيــكا:
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ـ «هيا ابتعدي قليال ،أريد مكانا بجانبك».
ـ «مونيكا! ال تزعجيني أرجوك!»
ـ «لدي موضوع جميل أريد أن أحدثك فيه».
ـ «ليس هنالك أي موضوع أريد أن أتحدث فيه».
ـ «حسنا إذا لن أخربك عن الشاب الذي تعرفت عليه!»
انتفضت قدس برسعة ورمت الكتاب من يدها:
ـ «آه أيتها الساقطة! احك يل! هيا برسعة! أليس لديه صديق!»
ـ «هاه��ا! هــا أنــت تريديــن التحــدث اآلن! كــم أحــب هــذه النظــرة
يف عينيــك!»
هكــذا كان الحــال يف الديــر ،فمجموعــة فتيــات مراهقــات بتدفــق
مضطــرب للهرمونــات ال يريــن أي رجــل أو يحتككــن بــه ،ســتكون كلمــة
«شــاب» مبثابــة قنبلــة تلقــى عــى مســامعهن.
ـ «هيــا أخربينــي وإال أخــرت املرشفــة! ســتعاقبك بشــدة يــا
بائعــة الهــوى!»
ـ «اخــريس ودعينــي أحــي لــك! شــاهدت أحــد الشــباب ميــر
صدفــة أمــام الســور املقابــل للباحــة الخلفيــة ،لقــد ابتســم يل فارتبكــت
ث��م رمــى إيل ورقةــ ،ه��ا هــي ذي!»
أخرجــت مونيــكا مــن جيبهــا ورقــة مطويــة ،فتحتهــا وقــرأت
بصــوت عــال:
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«اسمــي كزافيـ�ه ،ولقــد رأيتــك مــرارا وأعجبــت بــك ،هــل تقبلــن
أن تكــوين صديقتــي؟»
رصخــت الفتاتــان معــا »Si!« :وأخذتــا بالضحــك بصــوت عــال
والفرحــة متلؤهــا.
أمســكت مونيــكا الورقــة ووضعتهــا يف قلبهــا وأخــذت تنظــر
مــع صديقتهــا إىل الســقف نظــرة حاملــة« :ســأقبل حتــا إن طلــب
الــزواج منــي!»
ـ «أنت تستبقني األمور! هل هو وسيم؟»
ـ «بالطبــع هــو كذلــك! وســيم مبالمــح رجوليــة وشــعر مثــر
وابتســامة ســاحرة! آه يــا قــدس أنــا أحبــه!»
ـ «أنــا ســعيدة جــدا مــن أجلــك يــا صديقتــي! ليتنــي أجــد فــارس
أحالمــي أيضــا! أريــد أن أذهــب معــه إىل آخــر العــامل!»
كانــت قــدس تنتظــر بفــارغ الصــر أن تصــل إىل ســن الثامنــة عــر
يك تبــدأ حياتهــا ،فالديــر بالنســبة لهــا مل يكــن ســوى ســجنا تقــي فيــه عــر
ســنوات مــن عمرهــا بتهمــة الــوالدة مــن أم مهملــة! كانــت أحالمهــا ال تنتهــي،
ورغباتهــا مختلطــة ،فهــي تريــد أن تنــى كل يشء وتولــد مــن جديــد وتصــر
ســيدة أعــال ناجحــة ،ويف نفــس الوقــت تريــد أن تنبــش املــايض وتبحــث
عــن أمهــا وعــن أهلهــا وعــن دينهــا.
ـ « قــدس ،أريــد أن أخــرك بأمــر مــا ،لقــد الحظــت املرشفــات
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انعزالــك عــن الجميــع وهــن خائفــات عليــك كثــرا ،وقــد كلفننــي
مبراقبتــك وقبلــت بذلــك ألننــي صديقتــك وأخــاف عليــك أيضــا ،عليــك
أن تتشــاريك مــع الفتيــات يف كل يشء حتــى ولــو كنــت ال تريديــن
ذلــك ،أنــت ال تريديــن أن ينتهــي بــك األمــر بحصــص املعالجــة النفســية
أليــس كذلــك؟»
ـ « أنــا حزينــة يــا صديقتــي العزيــزة ،أنــا أنعــزل ألننــي أفكــر كثـرا يف
مــايض التعيــس ومســتقبيل الغامــض ،أشــعر أننــي مختلفــة كث ـرا عــن بقيــة
الفتيــات ،لقــد كنــت أحــس باإلنتــاء قبــا لكننــي اآلن ال أفعــل ،أنــا مكتئبــة
يــا مونيــكا ،ولــن يزيــدين اإلختــاط مــع النــاس ســوى قلقــا وضجـرا فدعينــي
أرجــوك!»
ـ «قلبــي ينفطــر عليــك يــا حبيبتــي! ال تفعــي ذلــك أرجــوك! أنــا هنــا
معــك ،صديقتــك الوحيــدة! هيــا معــي اآلن الفتيــات يلعــن لعبــة veo veo
لنلعــب معهــن!»
جذبــت مونيــكا صديقتهــا عنــوة مــن يدهــا وأخذتهــا إىل الغرفــة
املقابلــة أيــن كانــت الفتيــات مجتمعــات يف الرشفــة عــى شــكل حلقــة
يلعــن لعبــة  veo veoحي��ث تقــول إحداه��ن «أرى أرى» فتقــول
األخريــات «مــاذا تريــن؟» فتجيبهــن « يشء يبــدأ اســمه بحــرف امليــم!»
فتبــدأ الفتيــات باإلجابــة« :مقهــى؟»« ،ال!» تقــول أخــرى« :مخــزن؟»،
«ال» ،تقــول أخــرى بحــاس« :مطعــم!»« ،أجــل! هــذه هــي اإلجابــة
الصحيحــة! هيــا إنــه دورك اآلن!»
انضمــت قــدس إليهــن ،قالــت إحــدى الفتيــات« :لدينــا يشء هنــا
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يبــدأ اســمه بحــرف األلــف!»« ،أنبــوب؟»« ،ال»« ،أرض؟»« ،ال» ،نطقــت
قـ�دس بح��زن« :أم!»« ،صحي��ح! ه��ا هــي ذي أم مــع ابنهــا يف الشــارع
كيــف مل ترينهــا يــا غبيــات!»
ســكت الجميــع فجــأة ،فقــد تذكــرن جميعهــن أنهــن مجتمعــات
هنــا ألنهــن ال ميلكــن ذلــك الــيء الــذي يبــدأ اســمه بحــرف األلــف!
وقفــت قــدس ونظــرت إىل الجميــع قائلــة« :لعبــة ســخيفة!» ثــم خرجــت
وســط ذهــول الجميــع!
مــرت األيــام وحالــة قــدس تنتقــل مــن الــيء إىل األســوأ ،لطاملــا
وجــدت نفســها واقفــة أمــام صــورة مريــم العــذراء تشــكوها همهــا وأملهــا:
«أنــا ضائعــة أيتهــا العــذراء ،أمــي تركتنــي ،الفتيــات يقلــن أنهــا تقــززت منــي
منــذ والديت ،وأنــا ال أتذكــر شــيئا ســوى أنهــا كانــت تكرهنــي! هــل تكرهيننــي
أيض��ا أيته��ا القديس��ة؟ أن��ا متأكــدة أنــك تفعلــن ألننــي ال أنتمــي إىل أي ديــن
وإىل أيــة فئــة! فاألخــوات ال يرغــن بــريك أعتنــق دينهــن ،إنهــن يقلــن أننــي
مســلمة ،مــا هــو اإلســام أيتهــا العــذراء؟ أجيبينــي أرجــوك! الفتيــات أخربننــي
أنــه عــي أن أعتنــق املســيحية حــن أبلــغ ســن الرشــد ،لقــد أخربننــي أن دينــي
األصــي يدعــو إىل القتــل والذبــح وســفك الدمــاء! لقــد أخربننــي أننــي إن
اعتنقــت اإلســام فعــي أن أرتــدي لباســا أســود وأصــر أمــة عنــد الرجــال
أســاعدهم عــى ذبــح األبريــاء! هــل هــذا صحيــح يــا ســيديت؟ أجيبينــي
أرجــوك! فأنــا ال أعلــم حقــا مــاذا أفعــل أو مــاذا أريــد! لكننــي ال أريــد أن
أكــون ســيئة! هــل أخــرك رسا؟ أمــي امــرأة ســيئة جــدا ،لقــد رمتنــي يف امليتــم
يــا سيــديت! كيــف ألم أن ترمــي ابنتهــا؟ مــا ذنبــي أنــا؟ ملــا ولدتنــي أصــا؟ ملــا
أســجن بــا ذنــب؟ أجيبينــي وال تحدقــي يف هكــذا! هــل تريــن أننــي غريبــة
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أيضــا؟ هــل تحســن أننــي مختلفــة؟ هــل تكرهيننــي أنــت أيضــا! حســنا أنــا
ذاهبــة! أنــا آســفة!»
أخــذت قــدس تبــي بحرقــة ،فلطاملــا آملتهــا النظــرة التــي صــارت
الفتيــات ترمقنهــا بهــا منــذ أن اجتــزن مرحلــة الطفولــة ،لقــد جعلنهــا تحــس
بالغربــة بينهــن وأنهــا ال تنتمــي إليهــن ،وهــذا مــا خلــق يف نفســها عقــدة
االنتـماء ،مـما جعلهاــ تشــعر بالضيــاع وهــي ابنــة السادســة عــر.
ذهبــت مبــارشة إىل غرفتهــا ،فتحــت درج خزانتهــا ،وأخرجــت
مجموعتهــا مــن املناديــل القامشــية ،أخــذت بربــط كل منديــل مــع اآلخــر
حتــى انتهــت مــن صنــع حبــل متــن ،نظــرت إليــه بحــزم وقالــت« :ال
أســتطيع انتظــار عامــن آخريــن!»
ســمعت صــوت مــي يف الــرواق ،لقــد كانــت تعــرف كل شــخص مــن
صــوت مشــيته بســبب طــول العــرة ،كانــت الخطــوات املســتعجلة خطــوات
الراهبــة «آناســتازيا» املرشفــة عــى الفتيــات.
قامــت برسعــة بإخفــاء الحبــل يف الــدرج مجــددا ،دخلــت آناســتازيا
فوجدتهــا يف الرسيــر تــن وتبــي.
ـ «ما بك يا ابنتي!»
ـ «إنها معديت! أحس بآالم شديدة! آي!»
ـ « ال بــد أنــه تســمم! لقــد أخربتــك مــرارا أن إحضــار أطعمــة
مــن الخــارج يعــد أمــرا غــر قانــوين! ســتقضني ليلتــك يف عيــادة
الديــر حتــى تشــفني ويف الغــد ســنتكلم حــول مخالفتــك لألوامــر!»
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ذهبــت قــدس إىل العيــادة ،واســتلقت عــى الرسيــر أيــن أعطتهــا
املمرضــة أدويــة مضــادة ،وقــارورة «ســروم» ،ثــم أخربتهــا أنــه مينــع
عليهــا منعــا باتــا مغــادرة العيــادة حتــى الثامنــة صباحــا ،أومــأت
الفتــاة برأســها موافقــة ،وأخــذت تراقــب املمرضــة حتــى خرجــت
وأغلقــت بــاب الغرفــة ،انتظــرت قليــا ثــم قامــت بنــزع إبــرة الســروم
واتجهــت مبــارشة نحــو النافــذة ،ابتســمت وقالــت «أنــا قادمــة يــا
برشــلونة!»
كانــت الســاعة تشــر إىل التاســعة ليــا ،قامــت املرشفــة
بإطفــاء األنــوار وتأكــدت أن جميــع الفتيــات قــد ذهــن إىل مخادعهــن
ثــم أوت إىل فراشــها ،ســمعت قــدس صــوت طــرق خفيــف فقامــت
بحــذر وفتحــت البــاب بهــدوء:
ـ « ها هو الحبل! تصبحني عىل خري!»
ـ « انتظري يا مونيكا! عانقيني!»
ـ « اتركينــي يــا مجنونــة! ســوف تضعــن نفســك يف مشــاكل ال
مخــرج منهــا ،لقــد حاولــت إقناعــك أن ال تفعليهــا لكنــك ال تفهمــن! إن
تــم إلقــاء القبــض عليــك فأنــا ال أعرفــك وأنــت ال تعرفيننــي!»
ذهبــت مونيــكا إىل مخدعهــا ،وأخــذت متــي برسعــة يف
الــرواق ،وكانــت قــدس تشــاهدها وهــي تبتعــد ،وفجــأة التفتــت ورجعــت
مرسعــة وارمتــت يف حضــن صديقتهــا وهــي تبــي بحرقــة« :اعتنــي
بنفســك أرجــوك! أنــا أحبــك كثــرا!»
بكــت الفتاتــان حتــى جفــت مآقيهــا ،ثــم ودعــت كل منهــا األخــرى،
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وذهبــت مونيــكا إىل مخدعهــا بينــا أغلقــت قــدس بــاب العيــادة واتجهــت
نحــو النافــذة ،التــي كانــت قريبــة جــدا مــن الشــارع ،قامــت برمــي حقيبتهــا
أوال ثــم ربطــت طــرف الحبــل بالنافــذة وتركــت الباقــي مــدىل يف الخــارج،
أمســكت بالحبــل وتأكــدت مــن متانتــه ثــم أخــذت تنــزل رويــدا رويــدا حتــى
وصلــت إىل األرض ،حملــت حقيبتهــا الصغــرة ،وأخــذت متــي والخــوف
يتملكهــا ،الــرد والظــام وعالمــات اإلســتفهام والتعجــب كلهــا كانــت تحيــط
بهــا ،كان التليفريــك ال يعمــل ليــا ،وكــذا القطــار ،لذلــك كان عليهــا أن تجــد
ســيارة أجــرة لتأخذهــا إىل مدينــة برشــلونة ،ولكــن مل تكــن هنالــك أيــة ســيارة!
أحســت فجــأة بالنــدم وأرادت العــودة إىل الديــر لكــن تلــك الفتــاة الغاضبــة
داخلهــا ،الناقمــة عــى الجميــع دفعتهــا إىل املــي قدمــا!
«ابنتــي ،هــل توديــن الذهــاب إىل مــكان مــا؟» ،التفتــت لتجــد ســيارة
بيض��اء به��ا رج��ل كهــل يناهـ�ز الخمســن مــن العمــر ،نظــرت إليــه لكنهــا
مل تقــو عــى الــكالم ،فقــد حكــت لهــا األخــوات كث ـرا عــن قصــص شــابات
ركــن مــع غريــب فــكان مصــر املحظوظــات منهــن أنهــن تعرضــن لالغتصــاب
والرمــي عــى قارعــة الطريــق ،أمــا األخريــات فقــد تــم بعدهــا ذبحهــن
وتقطيــع أجســادهن ووضعهــا يف أكيــاس بالســتيكية ثــم رميهــا يف القاممــة!
أجابتــه« :ال أريــد شــيئا!» ،نظــر إليهــا ثــم قــال« :حســنا كــا
تريديــن» ،انطلــق الرجــل ليكمــل طريقــه فلحقتــه قــدس وهــي تــرخ:
«ســيدي! ســيدي! توقــف مــن فضلــك!»
لقــد كانــت متأكــدة أنهــا إن مل تذهــب معــه فقــد ال يــأيت أحــد آخــر
وس��تبيت ليلتهـ�ا يف العـراء ،أو رمبــا حــدث األســوأ ،ويتــم اإلعتــداء عليهــا مــن
طــرف أحــد املدمنــن أو الســكريين فتذبــح وتقطّــع وترمــى أشــاء يف القاممــة!
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الطريــق إىل برشــلونة قريبــة ،لكــن قــدس تحــس أنهــا رحلــة إىل مــاال
نهايــة ،كانــت خائفــة جــدا لدرجــة أنهــا أصبحــت ال تســتطيع تحريــك ســاقيها
إال بصعوبــة ،وكانــت تنظــر إىل الســائق بحــذر وكلــا قــرب يــده مــن علبــة
الــروس يك يغــر الرسعــة ،تقــوم بضــم رجليهــا وااللتصــاق ببــاب الســيارة ظنــا
منهــا أنــه يــود اإلعتــداء عليهــا.
ـ «ال تخــايف يــا ابنتــي ،ابنتــي الصغــرة يف مثــل ســنك ،كان
عليــك أن ال تســافري يف هــذا الوقــت املتأخــر مــن الليــل ،هنالــك
تغطيــة انرتنــت جيــدة هنــا ،ميكنــك أن تبحــري يف االنرتنــت ريثــا
نص��ل».
ســكتت قــدس ،ألنهــا ال تســتطيع أن تخــره أنهــا ال متتلــك هاتفــا ،فقــد
كانــت حيــازة الهواتــف ممنوعــة يف الديــر ،وحتــى االتصــال باألنرتنــت ال يتــم
إال بحضــور املرشف�اـت ،فه��و مقت�صر عــى البحــوث العلميــة يف موســوعات
الكرتونيـ�ة كموسـ�وعة ويكيبيديـ�ا يف وقتنـ�ا الحـ�ايل مثـلا!
لقــد تعلمــت قــدس أن االنرتنــت هــي «شــيطان العــر»
واالنغـماس فيهـ�ا يفسـ�د «مـ�كارم األخـلاق».
ـ «لقد وصلنا ،أين تريدين الذهاب تحديدا؟»
ـ «فندق برشلونة من فضلك».
ـ «حسنا!»
نزلــت قــدس مــن الســيارة واتجهــت نحــو بــاب الفنــدق ،ثــم
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ذهبــت إىل جنــاح االســتقبال.
ـ «غرفــة منفــردة  50أورو لليلــة ،بطاقــة الهويــة مــن فضلــك!»
قالهــا املوظــف برسعــة ودون النظــر إليهــا.
كانــت قــدس قــد رتبــت لــكل يشء ،رسقــت جميــع الوثائــق املتعلقــة
بهــا مــن مكتــب رئيســة الديــر ،وأخــذت األمــوال التــي وفرتهــا مــن املنحــة
التــي تعطــى لهــن كل ثالثــة أشــهر باإلضافــة إىل األمــوال التــي منحتهــا إياهــا
صديقتهـ�ا مونيـ�كا.
مــأت اســتامرة املعلومــات ،قامــت بتزويــر ســنها ،دفعــت
األمــوال ،أخــذت مفتــاح الغرفــة واتجهــت نحــو الســامل ،أخــرا وجــدت
نفســها يف غرفــة مســتقلة بهــا رسيــر ومكتــب ،وضعــت حقيبتهــا عــى
األرض وارمتــت فــوق الرسيــر.
كان التعــب قــد نــال منهــا متامــا لذلــك فهــي مل تحــس بــيء إال
حينــا تســللت أشــعة الشــمس إىل غرفتهــا ،فتحــت عينيهــا وأخــذت
يف تذكــر كل يشء :الحبــل ،الشــارع ،الســائق ،الفنــدق! ابتســمت
قائلــة« :أجــل لقــد فعلتهــا!»
كانــت قــدس ســعيدة جــدا ،لكــن الســعادة رسعــان مــا غادرتهــا
حينــا تذكــرت مــا مل تخطــط لــه« :ماهــي الخطــوة التاليــة!»
لقــد خططــت الفتــاة لكيفيــة هروبهــا مــن الديــر حتــى وصولهــا
إىل الفنــدق ،لكنهــا مل تفكــر أبــدا فيــا تفعلــه بعدهــا ،أخــذت نفســا
عميقــا ثــم قالــت« :أمــوايل ســتنفذ قريبــا ولــن يكــون لــدي مــا أعيــل
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بــه نفــي ،كــا أن مديــرة الديــر ســتبلغ عنــي وســتبحث الرشطــة
يف جميــع الفنــادق ،عــي أن أبحــث عــن عمــل مســتقر ،ومــكان آخــر
للمبيت».
خرجــت قــدس إىل املدينــة وبــدأت رحلتهــا يف البحــث عــن
عمــل ،كانــت تذهــب لجميــع املحــات وتقــدم نفســها« :اســمي ناتاشــا،
عمــري  20س��نة وأن�اـ أبحثــ ع�نـ عم��ل ومكــان للمبيـ�ت» وكانــت
اإلجابــات هــي نفســها« :آســف يــا آنســة ،ليــس لدينــا وظيفــة لــك».
كان تنكــر قــدس جيــدا ،خاصــة وأنهــا تبــدو حقــا يف
العرشينيــات مــن عمرهــا ،وســاعدتها مالمحهــا الجزائريــة الشــبيهة
باملالمــح االســبانية يف عــدم كشــف هويتهــا ،كانــت متتلــك شــعرا
أســود طويــا وحاجبــن دقيقــن وعينــن ســوداوين وأنفــا طويــا نوعــا
مــا وفــا صغــرا ولونــا خمريــا ،وكانــت فارعــة الطــول ممشــوقة
القــوام مكتملــة األنوثــة.
كلــل يومهــا بالفشــل ،رجعــت يائســة إىل الفنــدق وهــي تقــول
يف قــرارة نفســها« :لــن أعــود إىل الديــر! ســأعاقب بشــدة! لقــد
قطعــت شــوطا ال بــأس بــه وأنــا أحتــاج فقــط إىل بعــض الحــظ!»
دخلت إىل الفندق واتجهت إىل غرفتها وخيبة األمل تثقلها.
ـ « آنستي ،هل تودين البقاء أكرث يف الفندق؟»
ـ « سأحجز ليوم آخر فقط».
ـ « آسف آنستي ال ميكنك ذلك».
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ـ « سأدفع لك!»
ـ « املشــكل ليــس يف األمــوال ،املشــكل أعمــق بكثــر مــن ذلــك
يــا قــدس!»
تجمــدت قــدس يف مكانهــا ،كانــت نظــرات شــاب االســتقبال
وطريقــة نطقــه الســمها كفيلــة بــأن تــدرك أنــه كشــف أمرهــا ،نظــرت
إىل الطاولــة التــي كانــت بجانبــه فوجــدت ورقــة بهــا صورتهــا واســمها
الحقيقــي وكلمــة «مفقــود».
ـ « لقــد أتــت الرشطــة اليــوم للبحــث عنــك ،ال أعلــم تحديــدا
ِ
فعلــت ،لكننــي أخربتهــم أننــي مل أرك ،ال أدرِي ملــا فعلــت ذلــك،
مــا
لكــن بقــاءك هنــا سيســبب يل مشــاكل أنــا يف غنــى عنهــا ،أرجــو أن
ترحـلي اآلن مـ�ن فضلـ�ك».
أحســت قــدس بالدنيــا أظلمــت يف وجههــا ،فهــي ال تســتطيع
الذهــاب إىل أي فنــدق ألن صورهــا اآلن يف كل مــكان ،نظــرت إىل
الشــاب نظــرة اســتعطاف قائلــة« :يــوم واحــد فقــط أرجــوك ،ليــس لــدي
مــكان أذهــب إليــه!»
نظــر إليهــا مليــا ثــم قــال« :آســف آنســتي ،ال ميكننــي أن أتــركك تقضني
الليلــة هنــا ،فأنــا ال أملــك هــذا الفنــدق ،وســيطردين مالكــه إن علــم باألمــر،
لك��ن ميكنن��ي أن أس��تضيفك يف من��زيل حت��ى تتمكن��ي م��ن مللم��ة ش��تاتك».
تذكــرت قــدس مــرة أخــرى كالم األخــوات« :الغريــب ســيغتصبك
ثــم يذبحــك ويقــص أطرافــك ويضعهــا يف أكيــاس بالســتيكية ثــم
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يرميهــا يف القاممــة» ،نظــرت مليــا إىل الشــاب ومل تتمكــن مــن أن
تربطــه بصــورة القاتــل املتسلســل ،فقــد كان طويــل القامــة ذا شــعر
أســود وحواجــب غليظــة وعينــن جميلتــن تحمــان بريــق الــراءة يف
بؤبئهــا ،أنــف وفــم صغــران ولــون أســمر وجســم ريــايض.
ـ «أقــدر لــك هــذا» قالــت قــدس« :لــن أكــون عبئــا ثقيــا عليــك،
ولـ�ن أطيـ�ل املكـ�وث عنـ�دك».
*****************
كانــت األخــت مــري متوتــرة جــدا ،أخــذت تقضــم أظافرهــا
بينــا تجــوب مكتبهــا جيئــة وذهابــا ،رن هاتفهــا فقامــت بالــرد:
«مرحبــا ،أجــل معــك رئيســة الديــر ،ســنجدها يــا أبــت أعــذر هفــويت،
إنهـ�ا ابنتنـ�ا جميعـ�ا! ال بـ�أس أنـ�ا بانتظـ�ارك».
كانــت مــري يف حــرة شــديدة ،فرغــم ســنواتها العديــدة التــي
قضتهــا يف الديــر منــذ أن كانــت مرشفــة عاديــة ،وحتــى ترقيتهــا إىل
رئيســة مرشفــات وصــوال إىل تعيينهــا رئيســة للديــر ،مل يحــدث أن
هربــت إحداهــن كــا فعلــت قــدس ،كانــت تفكــر يف الحجــة التــي تقنــع
بهــا مديــر الديــر لــي تخفــف قليــا مــن لومــه لهــا فلــم تجــد مــا تقــول.
وبينــا كانــت مســتغرقة يف التفكــر فتــح البــاب بقــوة ودخــل املديــر
والغضــب الشــديد واضــح يف مالمحــه.
ـ «ملا أنت هنا أيتها األخت؟»
ـ «ماذا تقصد يا أبت؟»
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ـ «مــا وظيفتــك هنــا مادامــت بناتنــا يهربــن مــن الديــر وكأنهــن
يف ســجن! هــذا ديــر ســانتا ماريــا دي مونتســرات وليــس أي ديــر!
هــل تعلمــن مــا معنــى أن ينتــر خــر فــرار فتــاة مــن الديــر؟ هــذا
يعنــي أننــا قــد حكمنــا عــى ســمعتنا باملــوت! مــاذا ســيقول النــاس
عنــا! أليــس هنالــك متابعــة؟ أليــس هنالــك مرشفــات؟ أيــن هــو تقريــر
حالتهــا النفســية؟ كيــف مل تكتشــفي نواياهــا قبــل أن تقــرر الهــرب؟
دعينــي أحــزر! إنــه اإلهــال يــا أختــاه! أنــت ال تهتمــن ببناتــك ال
أنــت وال املرشفــات ،لقــد تســامحت معــك كثــرا يــا مــري ،هــذا بعــد
أن غفــرت لــك كل أخطائــك! كالنــا يعــرف أنــك لســت صالحــة ،هــل
تظنــن أننــي نســيت عالقتــك مــع ألفونســو؟ هــل تظنــن أننــي ال أعلــم
مبــا تفعلــه األخــت نانــا وبعلمــك أيضــا؟ لقــد تســامحت معــك كثــرا،
وأظــن أن هــذا التســامح هــو ســبب إهاملــك ملرؤوســيك ،انظــري إيل
جيــدا يــا مــري ،أنــا ال أمــزح ،لديــك فرصــة أخــرة وهــي أن تجــدي
الفتــاة يف أقــرب وقــت ،وإال فعليــك البحــث عــن مــكان آخــر يليــق بــك،
وأظننــي أعــرف واحــدا يليــق بــك تبعــا ملــا أعرفــه عــن ماضيــك!»
خــرج مديــر الديــر مــن املكتــب وأغلــق البــاب بقــوة ،بينــا
رشعــت مــري يف البــكاء والنحيــب ،تذكــرت ماضيهــا جيــدا ،وتذكــرت
أخطــاء املراهقــة التــي ال تغتفــر ،فاملــرأة حــن تخطــئ ،تبقــى تلــك
الخطيئــة تالحقهــا حتــى تدخــل قربهــا ،ولــو نســت أو تناســت مــا حــدث
لهــا فســيأيت بعــد خمســن ســنة مــن يذكرهــا بخطيئتهــا ،وكأن العــامل
ي��أىب املس��امحة والغف��ران م��ع امل��رأة!
تذكــرت «ألفونســو» ،ذلــك الشــاب الوســيم الــذي قــدم لهــا الحــب
26

الــذي كانــت تبحــث عنــه طــوال حياتهــا ،قــام برعايتهــا ،حاميتهــا،
أعطاهــا اإلحســاس باألمــان الــذي كان ينقصهــا طــوال حياتهــا،
علمهــا أبجديــات العشــق بأســمى معانيــه ،رســم الضحكــة عــى
محياهــا ،زرع قطعــة منــه يف أحشــائها ،ثــم تركهــا وذهــب! ذهــب
إىل األبــد تــاركا إياهــا بــا رعايــة ،وال حاميــة ،تــرك الخــوف يســتبد
بهــا ،جعلهــا تشــكك يف كل حــرف مــن أبجديــات العشــق التــي علمهــا
لهــا ،زرع الحــزن يف محياهــا ،وجعلهــا تكــره تلــك البــذرة التــي يف
أحشــائها ،تلــك البــذرة التــي حكمــت عليهــا باملــوت وبذلــك حكمــت عــى
نفســها هــي األخــرى!
ـ «آناستازيا!»
ـ « نعم أختاه».
ـ «أحرضي مونيكا حاال إىل هنا!»
دخلــت مونيــكا املكتــب وأغلقــت البــاب مــن خلفهــا وتقدمــت نحــو
الراهبــة.
ـ «أين هي صديقتك؟»
ـ «أنا ال أعلم فهي مل تخربين بيشء».
ـ « ال تســتغبيني أيتهــا الفتــاة أرجــوك! كيــف مل تخربك مبــروع هروبها
وأنــت صديقتهــا الحميمــة؟ لقــد وثقــت بــك ،وكلفتــك مبراقبتهــا ألننــي كنــت
أريــد حاميتهــا ،لكــن بــدل ذلــك ســاعدتها عــى الهــروب ،أيــن هــي اآلن وإال
اســتدعيت الرشطــة للتحقيــق معــك!»
ـ «أنــا ال أعلــم شــيئا يــا أختــاه! صدقينــي! هــي مل تخــرين
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بــيء!»
ـ «آناستازيا! أدخيل الفتاتني!»
دخلــت فتاتــان إىل املكتــب ووقفتــا أمــام الرئيســة ،ســألتهام
عــن ليلــة الحادثــة فاتفقتــا عــى أنهــا رأتــا مونيــكا تخــرج مــن الغرفــة
حــوايل الســاعة التاســعة ليــا حاملــة نفــس الحبــل الــذي اســتعملته
قــدس يف الهــروب مــن نافــذة العيــادة.
ـ «هيا تكلمي اآلن!»
ـ «إنهام تكذبان ،أنا ال أعلم شيئا».
حاولــت مــري بــكل الطــرق أن تضغــط عــى مونيــكا يك
تعــرف ،لكــن هــذه األخــرة كانــت صامــدة جــدا ،فقــد تكــون روابــط
الصداقــة يف بعــض العالقــات متينــة إىل درجــة أن يضحــي الصديــق
مــن أجــل صديقــه ويــذود عنــه أكــر مــا يــذود عــن نفســه.
وجــدت مونيــكا نفســها يف غرفــة العقــاب ،وكــم كانــت تحــب
هــذه الغرفــة البعيــدة عــن تطفــات البــر! وضعــت أذنهــا عــى
البــاب يك تتأكــد أنــه ال يوجــد أي شــخص يف الــرواق ،ثــم أخرجــت
مـ�ن مالبسـ�ها هاتفـ�ا كانـ�ت قـ�د اختلسـ�ته مؤخـ�را إىل داخـ�ل الديـ�ر
وذهبــت مبــارشة إىل الرســائل النصيــة القصــرة ،دخلــت إىل نــص
املحادثــة الوحيــد الــذي لديهــا « »Mi amorوأرســلت لــه« :حبيبــي
كزافيـ�ه ،لقــد اشــتقت إليــك كثــرا ،الجــو خانــق هنــا جــدا يــا نصفــي
اآلخــر ،أريــد أن أخــرج مــن هــذا املــكان يف أقــرب وقــت ،صديقتــي
قــدس قــد هربــت مــن الديــر ،لقــد حذرتهــا مــرارا مــن ذلــك ،وأخربتهــا
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أن ترصفهــا طائــش ،لكننــي اآلن أحســدها يــا عزيــزي ،لقــد امتلكــت
الشــجاعة التــي مل أمتلكهــا ،الشــجاعة التــي تجعلهــا تقــول تبــا للواقــع
ومتــي قدمــا لتحقيــق أحالمهــا ،لقــد ســاعدتها عــى الهــروب يــا
روحــي لكننــي مل أمتكــن مــن الهــرب معهــا ،وأنــا اآلن أتلقــى اللــوم
زميلتــي يف الغرفــة وشــتا يب ،وقــد هددتنــي رئيســة الديــر أنهــا
ألن
ّ
ســتقدمني إىل الرشطــة للتحقيــق معــي ،أنــا لــن أيش بصديقتــي ولــو
كلفنــي األمــر حريتــي ...بالحديــث عــن الحريــة أريــد أن أخــرج مــن
هــذا الســجن يــا رجــي ،لكــن الحراســة مشــددة جــدا منــذ هــروب
صديقتــي ،هــل ميكنــك أن تنقــذ أمريتــك يــا أمــري؟»
كان كزافيــه يف منزلــه الــذي يبعــد أمتــارا عــن الديــر ،ســمع
صــوت رســالة نصيــة يف هاتفــه فــأرسع بفتحهــا ليجــد رســالة مــن
الفتــاة التــي أحبهــا مــن أول نظــرة تقــول لــه فيهــا مبــا ملخصــه
«حبيبتــك الضعيفــة تحتاجــك ،تعــال لتنقذهــا يــا أيهــا القــوي!»
لطاملــا كانــت نقطــة ضعــف الرجــل اســتجداء املــرأة لــه
واســتعطافه وإبــداء حاجتهــا إليــه ،والنســاء اللــوايت يتقــ ّن فــن
االســتضعاف أمــام الرجــل ويجعلنــه يحــس بقوتــه ورجولتــه يســتطعن
التحكــم بــه كيفــا شــن! وكــم مــن رجــال رضــوا أن يالقــوا حتفهــم
يف ســبيل دمعــة أنثــى أو نظراتهــا املســتضعفة!
أرسع كزافيــه بالــرد« :أمــريت مونيــكا ،لــن يهــدأ يل بــال ولــن
يغمــض يل جفــن حتــى أرى حبيبتــي خــارج ذلــك الســجن ،ســأتحدى
العــامل مــن أجلــك ،ســأهدم الجبــال إن أردت ،ســأقدم نفــي وروحــي
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ِ
فــداك! سأرســم خطــة إلخراجــك مــن هنــاك ،وســأعتني بــك كزهــرة
بابون��ج جميل��ة! ي��ا زه��رة األمــل! ســأعتني بابنتــي أبــد الدهــر! ال
تحــزين ،ال تكتئبــي ،تذكــري كلــا فقــدت األمــل أن لديــك رجــا مســتعد
ألن يفعــل أي يشء يف ســبيل إرضائــك! أنــا أحبــك يــا مونيــكا! أنــا
أعشــقك!»
انتظــر كزافيــه مونيــكا يك تــرد عــى رســالته ،لكنهــا مل تفعــل،
اســتبد القلــق بــه وأخــذ يفكــر يف طريقــة لــي يخــرج بهــا حبيبتــه ،فهــو
اآلن الفــارس الــذي تنتظــره أمريتــه أن يــأيت إليهــا بفــرس أبيــض يك
ينقذهــا مــن األرشار ،وعليــه أن يــؤدي هــذا العمــل عــى أكمــل وجــه!
ِ
يهتــد إىل
أخــذ يفكــر ويفكــر حتــى اســتبد بــه القلــق ألنــه مل
أيــة طريقــة ناجعــة ،أراد الرتويــح عــن نفســه فشــغل التليفزيــون وبــدأ
بالبحــث عــن أفــام ومسلســات ،لكنــه مل يتمكــن مــن فهــم أي مشــهد،
ألن عقلــه كان منصبــا عــى موضــوع واحــد« :مونيــكا!» ،فالحــب حــن
يســتبد بنــا ،يخرجنــا مــن هــذا العــامل نحــو عــامل آخــر افــرايض،
عــامل فيــه نحــن ومــن نحــب فقــط ،ال مــكان فيــه ملسلســل أو فلــم أو
كــرة قــدم أو طعــام أو صديــق أو أهــل أو قــط وديــع!
يف نهايــة األمــر مل يجــد حــا ســوى أن يســتخدم نفــوذ أبيــه
يف ذلــك ،فأبــوه راهــب يف ذلــك الديــر وعليــه أن يجــد طريقــة يك
يدخــل معــه ،وهنالــك يفكــر يف طريقــة إلخــراج حبيبتــه.
ذهــب إىل غرفــة أبيــه فوجــده يف كرســيه العتيــق ،يحمــل
اإلنجيــل بيديــه ويقــرأ فيــه بصــوت عــال« :أبانــا الــذي يف الســاوات
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أعطنــا خبــز يومنــا ،خبزنــا كفافنــا»« ،آمــن» قــال كزافيــه بصــوت قــوي
وخاشــع.
ـ «أنــت ال تقــرأ الكتــاب املقــدس كثــرا يــا بنــي ،كيــف تنــوي أن
يخلصــك اليســوع؟»
ـ «أنــت محــق يــا أيب ،ولطاملــا كنــت محقــا يف نصائحــك
يل بــأن أتبــع تعليــات اليســوع ،وأســتمع إىل القصــص واملواعــظ
الدينيـ�ة».
ـ «تعال غدا إىل الكنيسة ،ستكون شابا صالحا يا بني».
ـ «أريــد ذلــك فعــا يــا أبـ ِ
ـت ،وأريــد زيــارة كل بيــوت الــرب ،لطاملــا
حلمــت بزيــارة ديــر ســانتا ماريــا ،والتعــرف عــى تاريــخ هــذه التحفــة الفنيــة
العريق��ة».
ـ «ســآخذك معــي يف الغــد يــا بنــي ،أنــا ســعيد جــدا ألنــك
اخـترت طريـ�ق الـ�رب أخـيرا».
ـ «أجــل يــا ِ
أبــت ،لقــد اخــرت طريــق الــرب ،لقــد اخــرت طريــق
الــرب!»
انســحب كزافيــه راجعــا إىل غرفتــه ،وعينــاه ممتلئتــان قلوبــا،
لقــد كان يعلــم أنــه اختــار طريــق الــرب الــذي ســيأخذه إىل حبيبتــه،
حبيبتــه التــي اختارهــا لــه الــرب طريقــا! قــال يف نفســه وهــو يســتلقي
عــى رسيــره« :لقــد اخــرت طريــق الحــب! هــذا عــادل كفايــة!»
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يف صبــاح الغــد ،كان الولــد يســابق أبــاه يف طريقهــم إىل
الديــر ،كان األب ســعيدا ألن اإلميــان دخــل قلــب ولــده أخــرا ،ولــو مل
يكــن ســاذجا كفايــة لعــرف أن الحــب مــن دخــل قلبــه ،والحــب أقــوى
مــن اإلميــان ،ألنــه ميكننــا أن نحــب دون أن نؤمــن ،لكــن مــن املســتحيل
أن نؤمــن دون أن نحــب!
كان االب��ن غارقــا يف أحالم��ه بين�ما أب��وه مس��تغرق يف ثرثرت�هـ....« :وهـ�و
دي��ر للرهبنــة البندكتي�ةـ ،س��أريك نصـ�ب ع��ذراء مونتسـيرات! جميــع الشــباب
يأت��ون إىل هن��ا م��ن كل البقـ�اع ليقومـ�وا مبس�يرات ليليـ�ة عــى األقــل مــرة
واحــدة يف حياتهــم ،ســنزور املتحــف أيضــا! وســرى التحــف الفنيــة لبابلــو
بيكاس��و وإل غريكــو وســلفادور دايل!»
كانــت التحفــة الفنيــة الوحيــدة التــي أراد كزافيــه رؤيتهــا هــي مونيكا،
تلــك الفت��اة الت��ي ي��رى أنه�اـ متل��ك أجمـ�ل ق��وام يف مجــرة «درب التبان��ة»
ورمباــ يف مجرــة «امل��رأة املسلســلة» أيضــا! تلــك الفتــاة التــي يطلــق عليهــا
يف نفســه لقــب «ســيدة االنحنــاءات» ملــا متلكــه مــن انحنــاءات كثــرة يف
جســدها املتكامــل ،أخــذ يفكــر يف انحنــاء رقبتهــا« :ســأحتل الديــر مــن أجــل
ذل��ك االنحن��اء القات��ل!»
دخــل االبــن الديــر وبــدأ باستكشــافه ،متكــن مــن التســلل إىل
الســاحة الخلفيــة املطلــة عــى نافــذة مونيــكا ،أخــذ يرمــي الحجــارة
الصغ�يرة ع�لى الناف��ذة ،ففتح��ت ه��ذه األخ�يرة ورصخ��ت مندهش��ة:
«كزافيــه! مــاذا تفعــل هنــا يــا أيهــا الغبــي! ســوف توقــع نفســك
وتوقعنــي يف ورطــة!»
32

ـ «لقــد وجــدت طريقــا للخــروج ،لقــد أتيــت مــع أيب اليــوم
واســتغليت ســذاجته للدخــول إىل هنــا ،ثــم تســللت إىل كل ردهــة
ورواق وغرفــة ،ووجــدت طريقــا ســهال إلخراجــك مــن هنــا ،الليلــة يف
منتصــف الليــل ســأكون هنــا ،ارتــدي رسواال وحــذاء رياضيــا يــا
حبيبــة قلبــي!»
ـ «آه كم أنت مجنون! لكنني خائفة يا حبيبي! خائفة جدا!»
ـ «أتخافــن وأنــت معــي؟ هــل لديــك أدىن فكــرة عــا ميكننــي
أن أفعلــه مــن أجلــك! ســأقتل الخــوف إن لــزم األمــر حتــى ال يتجــرأ
ويتــرب إىل قلبــك مجــددا! ســأحارب العــامل مــن أجلــك يــا أنثــاي!
هــل تعلمــن كــم أعشــقك؟ أنــا ال أتكلــم عــن ذلــك العشــق الــذي يجعــل
الرجــل يقــدم لحبيبتــه قطعــة شــوكوالتة فاخــرة ووردة حمــراء جميلــة
ويقــول لهــا أحبــك! أنــا أعشــقك ذلــك العشــق الــذي يجعلنــي أقيــم
ثــورة مــن أجلــك! أحــارب التنــن يف ســبيلك! أحــرك جيوشــا لنجدتــك!
أنــا أعشــقك ذلــك العشــق الــذي يجعلنــي أتحــدى أيب وأمــي وعائلتــي
مــن أجلــك! العشــق الــذي يجعلنــي ال أخــاف إن عــرف العــامل بحبنــا،
ألننــي أريدهــم أن يعرفــوا ،أريــد أن أرصخ للعــامل أنــك حبيبتــي!
فأنــت ســتكونني يف األخــر زوجتــي ،زوجتــي التــي تكملنــي وأكملهــا،
أنثــاي التــي تحتوينــي وأحتويهــا! أنــا أحبــك يــا مونيــكا! أنــا أعشــقك!
أنــا أهيــم بــك!»
ـ «آه يــا حبيبــي! ســأذهب معــك إىل آخــر الدنيــا! أنــا ســعيدة
م��ا دمتــ مع�كـ ،هانئــة م��ا دمــت حبيبــي! تعــال يــا روحــي ،تعــال إيل
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الليلــة وســنذهب إىل حيــث تريــد ،ال أظننــي ســأفكر يف مســتقبيل
م��ا دمــت معــك ،ألنــك أنــت هــو املســتقبل! أنــت شــهم يــا كزافيــه،
واملــرأة ال تحتــاج ســوى رجــل شــهم تتــكل عليــه لتواجــه مصاعــب
الدنيــا ،فمهــا كانــت قويــة ومســتقلة فهــي بحاجــة إىل رجــل أقــوى
منهــا ترتكــز عليــه يف لحظــات ضعفهــا ،وأنــت يــا رجــي ركيــزيت يف
الدنيــا ،ســندي يف هــذا العــامل املتوحــش! ســنلتقي الليلــة يــا زوجــي،
ســأكون بانتظــارك!»
رجــع كزافيــه برسعــة إىل املتحــف ،أيــن كان أبــوه بانتظــاره،
نــاداه قائــا:
ـ «كزافيــه لقــد قضيــت وقتــا طويــا ،لقــد أخربتــك أن دورة امليــاه
يف آخــر هــذا الــرواق فقــط!»
ـ «آسف يا أيب لكنني أحس بأمل ميزق معديت».
ـ «لكنني مل أرك بقية املتحف بعد!»
ـ «مرة أخرى يا أيب ،عيل أن أعود اآلن ،إىل اللقاء!»
تــرك االبــن أبــاه يف حــرة واتجــه مبــارشة إىل البيــت ،فعليــه
اآلن أن يأخــذ قســطا مــن الراحــة ويفكــر جيــدا فهنالــك ليلــة طويلــة يف
انتظــاره ،ليلــة ســتحدد مســتقبله وعالقتــه مــع كل أحبائــه!
كانــت الســاعة تشــر إىل الحاديــة عــر وخمــس وخمســن
دقيقــة حينــا كان كزافيــه يهــم برمــي حصــاة عــى نافــذة مونيــكا،
لكــن النافــذة فتحــت قبــل ذلــك وأطلــت منهــا:
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ـ « لقد أتيت مبكرا! مازال هنالك خمس دقائق عىل املوعد!»
ـ « أنا متحمس يا جميلة! هيا علقي الحبل!»
قامــت مونيــكا بالنــزول مــن الحبــل ومــا إن وصلــت إىل األرض حتــى
ارمتــت يف أحضــان كزافيــه.
ـ « آه كم اشتقت إليك يا حبيبي! اتركني يف حضنك».
ـ «أود ذلــك فعــا يــا حبيبــة قلبــي لكــن ليــس لدينــا وقــت لذلــك!
هيــا اتبعينــي!»
أمســك كزافيــه يــد مونيــكا وخرجــا مــن الباحــة الخلفيــة نحــو
املتحــف ،متســرين بالحشــائش واألشــجار التــي كانــت عــى طــول
الطريــق ،ذهبــا نحــو نافــذة املتحــف أيــن التفــت إىل مونيــكا« :هيــا
سـ�أحملك افتحـ�ي النافـ�ذة وادخـلي منهـ�ا».
ـ «لكن النافذة مغلقة من الداخل!»
ـ «ال تخايف لقد اهتممت بأمرها!»
وضعــت مونيــكا رجلهــا عــى يــدي كزافيــه وحملهــا نحــو النافــذة،
واســتخدمت رجلهــا األخــرى للتعلــق بحافتهــا ،قامــت بفتحهــا ودخلــت
ثــم مــدت يدهــا إىل كزافيــه الــذي قــام بتســلق الجــدار وحــده.
ـ «ي��دك الرقيق��ة ل��ن تس��حبني ،أتركيه��ا للع��زف ع�لى القيث��ارة»
قــال مازحــا.
ـ «بــل ســأتركها لتصفيــف شــعرك واالعتنــاء بهندامــك وتغذيتــك
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جيــدا يك تبقــى قويــا يــا حيــايت!»
ابتســم الحبيبــان وأمســكا بأيــدي بعضهــا وقامــا بالتســلل بــن
قاعــات املتحــف حتــى وصــا إىل النافــذة املطلــة عــى الشــارع.
ـ «لقد اهتممت بأمر هذه النافذة أيضا ،هيا سأقو».....
مل يكمــل كزافيــه جملتــه حتــى أحــس بيــد غليظــة متســكه مــن
ســاعده ،التفــت لــرى حــارس املتحــف ضخــم الجثــة ممســكا بــه.
ـ «كزافيه أهرب!» رصخت مونيكا.
قــام كزافيــه بــرب الحــارس بقبضــة يــده بــكل قوتــه ،ســقط
الرجــان وبــدآ بالعــراك حتــى أحــس بقطعــة حديديــة بــاردة عــى
رأســه« :توقــف يــا ســيد وإال أطلقــت النــار عليــك!»
كان هنالــك حــارس ثــان مصــوب ســاحه نحــو رأس كزافيــه،
مل يكــن لــه بــد ســوى االستســام ،قــام الحارســان باقتيــاد الشــابني
إىل مركــز الحراســة ،وكانــت الرشطــة قــد وصلــت وبــدأ املحقــق يف
ا س��تجو ا بهام :
ـ «إذا فأنت املسؤول عن تهريب الفتيات من الدير؟»
ـ «أنــا مل أهــرب أي فتــاة يــا ســيدي ،وهــذه الفتــاة مل تهــرب
معــي بــل أنــا مــن خطفتهــا!»
ـ «إنــه يكــذب يــا ســيدي املحقــق ،أنــا مــن أرغمتــه عــى تهريبــي
مــن الديــر!»
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ضحــك محقــق الرشطــة قائــا« :أنتــا تذكراننــي بشــبايب! الحــب
والتضحيــة مــن أجــل الحبيــب! ثــم العــداوة فالخيانــة فاالكتئــاب! ســواء كنــت
خطفتهــا أم هربــت معــك ،فأنــت يــا أيهــا الشــاب متهــم بجنحــة االقتحــام
والكــر العمــدي تحــت جنــح الليــل ،وتحريــض قــارص عــى الفســاد ،وإن
وجــدت ش��يئا ناقصـ�ا يف هــذا املتح��ف فســأضيف لـ�ك جنحــة الرسقــة ،أمــا
أنــت أيتهــا املراهقــة فســرجعني إىل الديــر أيــن ســتتكفل رئيســته مبعاقبتــك!»
أخــذت مونيــكا يف البــكاء بشــدة ،فهــي مل تكــن تهتــم بالعقــاب
الــذي ينتظرهــا بقــدر اهتاممهــا مبصــر حبيبهــا ،قامــت الرشطــة
باقتيــاد كزافيــه إىل مركــز الرشطــة الســتكامل التحقيــق بينــا أرجــع
الحارســان الفتــاة الشــابة إىل الديــر.
وكانــت مــري بانتظارهــا يف املكتــب ،انفجــرت يف وجههــا
غا ضبــة :
ـ «هــل أملــك ديــرا أم بيــت دعــارة! لقــد أحرضتكــن بحفاظــات
تلفكــن ومصاصــات يف فمكــن ،اعتنيــت بكــن ،ربيتكــن عــى مــكارم األخــاق،
درســتكن ،يك تكــرن نســاء خلوقــات تربــن أجيــاال خلوقــة ،لكــن املــردود
مل يكــن كــا أردت ،أنــا اآلن أملــك مراهقــات طائشــات يهربــن مــن الديــر
كبائعــات الهــوى! لقــد خذلتمــوين كثــرا يــا مونيــكا! هــل أســتحق هــذا!
انظــري إيل! لقــد ســاعدت قــدس يف هروبهــا واآلن تنويــن اللحــاق بهــا أيضــا،
ملــا أنــت أنانيــة إىل هــذه الدرجــة! أال تعرفــن أنــك بعملــك الطائــش هــذا
ســتؤذين أناســا معــك! أنــا أتعــرض للتوبيــخ يــا مونيــكا! وقــد هــددين مديــر
الديــر بفصــي مــن العمــل ،ومــا الســبب؟ ترصفاتكــن الطائشــة ،أنــن الــايئ
تقابلــن الخــر بالــر ،أنــن مــن تقطعــن اليــد التــي أطعمتكــن ،أنظــري إيل
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جيــدا! ســوف تخربيننــي مبــكان قــدس حــاال ،وإال حرصــت عــى أن تعيــدي
الســنة بســبب ســوء الســلوك ،هــل تريديــن الخــروج مــن الديــر بعــد ســنتني؟
س��أحرص إذا عــى جعلهــا ثــاث ســنوات أو أكــر!».
ســكتت مونيــكا وهــي تســتمع لكلــات هــذه املــرأة الغاضبــة ،كانــت
تفكــر جيــدا يف كالمهــا ،فهــي ال تريــد أن تعيــد الســنة ويف الوقــت نفســه ال
تســتطيع خيانــة صديقتهــا ،وكلــا أرادت االختيــار بــن هــذا وذاك مل تســتطع
ألنهــا تجــد نفســها تفكــر يف مصــر حبيبهــا والهواجــس تفتــك بهــا« :آه البــد
أنــه اآلن يف زنزانــة بــاردة ،هــل تنــاول شــيئا مــن الطعــام؟ هــل ســيرتكني؟»
ـ «اذهبــي لغرفتــك اآلن ،ســأترك لــك الوقــت يك تفكــري ،وغــدا
سـ�أكون بانتظـ�ار جوابـ�ك».
ذهبــت مونيــكا إىل فراشــها واســتغرقت يف التفكــر ،تذكــرت
صديقتهــا قــدس ،وجميــع الســنوات التــي قضتاهــا معــا يف ذلــك
الديــر ،كيــف كانتــا ترسقــان الحلــوى والشــوكوالتة مــن املطبــخ ،كيــف
كانتــا تشــكالن عصابــة صغــرة تنشــط يف املهــات املخالفــة لقوانــن
الديــر ،كيــف كانتــا تحميــان بعضهــا البعــض وتتشــاجران مــع أيــة
فتــاة متــس إحداهــن بســوء ،لقــد كانــت قــدس مبثابــة أختهــا التــي
مل تلدهــا أمهــا ومــن املســتحيل بالنســبة لهــا أن تخونهــا وهــي التــي
اعتــادت أن تكــون ســندها طيلــة ســتة عــر عامــا ،تذكــرت حبيبهــا
كزافيــه ،وتلــك الــرارة التــي أحســت بهــا تنتقــل مــن رأســها إىل
أخمــص قدميهــا يــوم رأتــه مــارا أمــام الســور املحيــط بالديــر ،تلــك
االبتســامة ،تلــك املشــية الواثقــة ،وتلــك العضــات املفتولــة ،تذكــرت
مالمحــه الرجوليــة ،وشــجاعته يف التقــدم إليهــا ،تذكــرت رســائلهم
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االلكرتونيــة ،وكيــف وجــدت نفســها تجــازف مــن أجــل أن تتلقــى
كلــات منــه ،وتذكــرت كيــف اقتحــم الديــر وجــازف مــن أجلهــا يك
يأخذهــا مــن هنــاك ،أحســت بالذنــب ألنهــا كانــت الســبب فيــا هــو
فيــه اآلن ،ذهبــت بتفكريهــا إىل املســتقبل ،ووجــدت أنهــا لــو قضــت
عامــا آخــر هنــا بــا فائــدة فســتجن حتــا ،رصخــت قائلــة« :ملــاذا يــا
ريب! مــا ذنبــي وأنــا فتــاة صغــرة ضعيفــة أالقــي هــذا الحجــم مــن
الصعوبــات والشــقاء! مــا ذنبــي أن أيب مــات يف حــادث ســيارة
وأمــي ماتــت حــن ولدتنــي وليــس لــدي أقــارب يعتنــون يب فتــم رميــي
يف ديــر مــع بقيــة األيتــام؟ مــا ذنبــي إن وجــدت صديقتــي الشــجاعة
الالزمــة للهــروب مــن هــذا الســجن بينــا مل أفعــل! أنــا مظلومــة يــا
ريب ،والــيء الوحيــد الــذي أذنبــت فيــه هــو أننــي دفعــت بحبيبــي
إىل الســجن مبحــض إراديت! لكننــي صغــرة يــا ريب! ملــا تركتنــي
أفعـ�ل ذلـ�ك! ملـ�ا مل ترشـ�دين إىل طريـ�ق الصـ�واب! أنـ�ا أحتاجـ�ك يـ�ا
ريب! ســاعدين أرجــوك!»
قضــت مونيــكا ليلتهــا يف البــكاء ،ويف الصبــاح اســتدعتها
مــري ووقــع بينهــا الحــوار التــايل:
ـ «جفــون عينيــك شــديدة الســواد ،ال بــد أنــك مل تنــايل قســطا جيــدا
مـ�ن النـ�وم».
ـ «أجــل ،مل أســتطع أن أغمــض عينــي ،أنــت تعلمــن مــاذا
ح��دث البارح��ة».
ـ «أجــل ولذلــك اســتدعيتك ،أخربينــي مبــكان قــدس واذهبــي
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لتنـ�ايل قسـ�طا مـ�ن الراحـ�ة».
ـ «حســنا أختــاه ســأخربك مبكانهــا رشط أن تعدينــي أنــك لــن
تعاقبينـ�ي بعـ�د أن أخـبرك».
ـ «بالطبــع صغــريت ،وســأكون راضيــة عنــك متــام الــرىض
وسـ�أنىس مـ�ا حـ�دث ليلـ�ة البارحـ�ة وأقـ�دم لـ�ك امتيـ�ازات كثـيرة».
ـ « حســنا ســأخربك إذا ،يف الليلــة التــي هربــت فيهــا قــدس قامــت
بالقفــز مــن النافــذة مســتخدمة الحبــل الــذي أعطيتــه لهــا ويف الحقيقــة هــي
مــن صنعتــه بربــط مناديلهــا ببعضهــا البعــض ،وقــد قامــت بربــط طــرف
الحبــل يف النافــذة ورمــي الطــرف اآلخــر خارجــا ثــم نزلــت وخرجــت بعدهــا
مــن الديــر واتجهــت مبــارشة إىل ألفونســو ،حبيبــك القديــم الــذي قدمــت لــه
جســدك وأنــت راهبــة ،وحملــت منــه ثــم قمــت بإجهــاض الطفــل ،أتظنــن
أنن��ا ال نع��رف تاريخ��ك األس��ود أيته��ا الس��اقطة؟!»
ـ «ما هذا الذي تقولينه يا فتاة!»
ـ «أنــا أقــول الحقيقــة أيتهــا املنافقــة! أنــت تربيننــا عــى مــكارم
األخــاق التــي تفقدينهــا! فاقــد الــيء ال يعطيــه يــا أختــاه! أنــا عــى علــم
بعالقاتــك غــر الرشعيــة واحــزري مــاذا؟ مــا أكرثهــا! أظــن أنــك ســتصبحني
مــادة دســمة للفتيــات إن أنــا أخربتهــن كل يشء ،مــا رأيــك أيتهــا الراهبــة
العفيفــة؟»
تســمرت مــري يف مكانهــا ،فبينــا كانــت مهنتهــا عــى املحــك،
اآلن صــارت ســمعتها أيضــا كذلــك ،خــارت قواهــا فتهــاوت عــى
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أريكــة املكتــب ،نظــرت إىل مونيــكا وقالــت:
«إذا فهــذه هــي اللعبــة التــي ســنلعبها؟ حســنا أهنئــك يــا
صغــريت ،لقــد فــزت عــي ،احتفظــي بتلــك املعلومــات لنفســك ،واعلمــي
جيــدا أنــك تحذيــن حــذوي وتســلكني طريقــي ،أنــت تتجهــن مبــارشة
نحــو الهاويــة يــا مونيــكا ،الهاويــة التــي أردت إنقــاذك منهــا لكنــك
أبيــت ذلــك ،حــن تســقطني فيهــا ســتنظرين مبــارشة إىل القعــر املظلــم
وســترتحمني عــي وســتندمني ندمــا شــديدا عــى عصيانــك ألوامــري،
ســتدركني أننــي أردت أن أحميــك وأجنبــك األخطــاء التــي وقعــت فيهــا،
الدنيــا ال ترحــم يــا عزيــزيت ،وهــي قاســية جــدا عــى الضعفــاء ،ونحــن
معــر النســاء ضعيفــات جــدا مهــا ادعينــا القــوة ،فــا أن نخطــئ
حتــى تدكنــا دكا وتســحقنا ســحقا ،نحــن نعتــر آلهــة واآللهــة ال
تخطــئ ،وإن حــدث وأخطــأت اآللهــة فهــي لــن تصــر آلهــة بعــد اآلن،
ســتتحول إىل شــيطان عنــد خطئهــا األول ،وســتتحولني إىل شــيطان
يــا مونيــكا!»
خرجــت مونيــكا مــن املكتــب ،وهــي تشــعر بالنــر ،وإحســاس
املــرأة بانتصارهــا عــى امــرأة أخــرى يســاوي عــرة أضعــاف
إحســاس الرجــل بانتصــاره يف حــرب مــا!
********************
دخلــت قــدس إىل شــقة «بيــدرو» الشــاب العامــل بالفنــدق،
كانــت شــقته صغــرة تتكــون مــن غرفــة واحــدة ،قاعــة اســتقبال،
مطبــخ وحــام.
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ـ «البيــت بيتــك ،ميكنــك اإلقامــة هنــا كــا تشــائني ،ســتنامني يف
غرفتــي بينــا أنــام يف غرفــة االســتقبال ،عــي العــودة إىل العمــل
اآلن ،س��أعود إىل املن��زل لي�لا ،إىل اللق��اء».
ذهــب بيــدرو إىل العمــل ،بينــا قامــت قــدس بالتجــول يف
الشــقة ،دخلــت غرفــة االســتقبال فوجــدت صــورة كبــرة معلقــة عــى
الجــدار لرجــل يرتــدي بذلــة ميــدان عســكرية وبجانبــه زوجتــه تعانقــه
وهــي تبتســم حاملــة مسدســه يف يدهــا ،كانــت الصــورة قدميــة ملونــة
باألبيــض واألســود ،قالــت قــدس« :البــد أن تكــون الصــورة لجــده
وجدتــه» ،انتبهــت إىل أثــاث الغرفــة فوجــدت الغبــار يكســو املــكان،
وهــذه حالــة أغلــب الرجــال العــزاب ،فمنازلهــم أشــبه ببيــت مهجــور،
وال يصبــح املنــزل منــزال إال بعــد أن تدخلــه امــرأة تعتنــي بنظافتــه
يوميــا وترتــب الثيــاب يف الــدوالب وتغســل الصحــون وتهتــم بذلــك
الطفــل املشــاغب «زوجهــا!»
أحســت قــدس بالشــفقة عليــه ،فقامــت بتنظيــف البيــت ،وغســل
الثيــاب ،وأعــدت العشــاء ،دخــل بيــدرو عــى الســاعة التاســعة ليــا
فوجدهــا بانتظــاره أمــام البــاب:
ـ «لقــد تأخــرت ،والعشــاء أصبــح بــاردا ،انتظــر قليــا ريثــا
أعيـ�د تسـ�خينه».
ـ «انتظــري دقيقــة فقــط! مــاذا فعلــت باملنــزل! لقــد ظننــت للوهلــة
األوىل أننــي أخطــأت الطابــق ،ولــوال أننــي وجدتــك يف الــرواق
لرجعــت فــورا أدراجــي!»
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ـ «أنــا مل أفعــل شــيئا يســتحق الذكــر! مجــرد حملــة ملحاربــة
أصدقائــك العناكــب!»
ـ «مل يكن عليك فعل ذلك حقا ،ال تتعبي نفسك من فضلك!»
ـ «مل أفعلــه مــن أجلــك بــل فعلتــه مــن أجــي ،أنــا ال أســتطيع
العيـ�ش إال يف بيئـ�ة نظيفـ�ة».
جلــس بيــدرو وقــدس إىل طاولــة العشــاء ،وأخــذا يتنــاوالن
«البايــا االســبانية» التــي أعدتهــا قــدس ،وتجاذبــا أطــراف الحديــث
وبيــدرو يحــس باالندهــاش كلــا انتقــل معهــا مــن موضــوع إىل آخــر،
فقــد كان يظنهــا إحــدى بائعــات الهــوى اللــوايت أتــن الجئــات مــن
دول أخــرى ،فلــم يجــدن حرفــة ســوى بيــع أجســادهن لســر أنفســهن
وإطعامهــا ،فأشــفق عليهــا وأخذهــا إىل منزلــه معروفــا وإحســانا
منــه ،لكنــه وجــد نفســه أمــام امــرأة أرســتقراطية مثقفــة ملمــة بكافــة
املواضيــع واألحــداث التــي تــدور يف العــامل ،ولديهــا آراء منطقيــة يف
كل يشء ،وجــد نفســه أمــام مراهقــة تتكلــم أربعــة لغــات بطالقــة ،فتــاة
ال بــد وأن أبويهــا قضيــا ســتة عــر عامــا يف تعليمهــا وتأديبهــا ،فتــاة
تعــرف آداب الطعــام وفنونــه بالشــوكة والســكني ،فتــاة تلقــت تربيــة
راقيـ�ة جعلتـ�ه يصيـ�ح قائـلا يف منتصـ�ف كالمهـما:
ـ «مــن أنــت بحــق الجحيــم! ومــا الــذي أوقعــك يف مشــاكل مــع
الرشطــة!»
أخــذت قــدس تــرد عليــه قصــة حياتهــا ،مــن اليــوم الــذي
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اصطحبتهــا فيــه أمهــا إىل الديــر ورمتهــا هنــاك ،حتــى ســنواتها التــي
قضتهــا يف الديــر ،وختمــت كالمهــا بقصــة هروبهــا منــه وأســبابه،
وقالــت لــه وهــو يتابعهــا باهتــام« :وأنــا اآلن أريــد الذهــاب إىل
الجزائــر ألبحــث عــن أمــي الحقيقيــة ،أنــا ال أســتطيع أن أعيــش
بعالمــات اســتفهام كثــرة يف رأيس ،هــل فهمتنــي؟»
ـ «أجــل لقــد فهمتــك يــا قــدس ،ومــن اآلن فصاعــدا اعتربينــي
صديقــك وذراعــك األميــن ،سأســاعدك بــكل مــا أســتطيع ،لكــن عليــك
أن تكــوين ســعيدة ألن أمــك أخذتــك إىل الديــر ،ألنــك لــو عشــت معهــا
ملــا كنــت الفتــاة املثقفــة صاحبــة العقــل الراجــح التــي أراهــا أمامــي
اآلن!»
خجلــت قــدس مــن كالمــه وتــوردت وجنتاهــا بينــا طأطــأت
رأســها وأخــذت تنظــر إىل األرضيــة بحيــاء ،أحــس بيــدرو باالضطــراب
أيضــا فاســتطرد قائــا« :الوقــت متأخــر ســأخلد للنــوم تصبحــن عــى
خــر!»
أكملــت قــدس غســيل األواين ثــم اتجهــت إىل الغرفــة لتنــام،
كان بــاب غرفــة االســتقبال مفتوحــا ،اختلســت النظــر لتجــد بيــدرو
نامئ��ا ع�لى األريك��ة غـير املريحــة دون وســادة أو غطــاء ،أحســت
بالذنــب ألنهــا ســلبته رسيــره وفراشــه ،اســتلقت وهــي محتــارة مــن
شــهامة هــذا الشــاب ،فلــو كان شــخصا آخــر غــره لقــام باســتغاللها
أو اغتصابه��ا ،قال��ت يف نفسهــا« :ملــا مل تحدثنــي األخــوات أنــه يوجــد
هكــذا نــوع مــن الرجــال؟»
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اســتغرقت قــدس يف مثــل هــذه األفــكار حتــى داعــب النعــاس جفنهــا،
اســتيقظت يف صبيحــة الغــد ونظــرت إىل الســاعة« :تبــا! إنهــا العــارشة ،مل
أســتيقظ ألعــد لــه الفطــور!» ،التفتــت إىل ميينهــا فوجــدت طاولــة صغــرة
أمامهــا بهــا كأس مــن الحليــب ،كأس عصــر ،صحــن مــيء بالحلويــات وورقــة
مكتــوب عليهــا« :العشــاء عليكــم والفطــور علينــا» ابتســمت بســعادة
وتناولــت فطورهــا ،ارتــدت ثيابهــا وخرجــت إىل شــوارع برشــلونة لتبحــث عــن
عمــل ،ويف هــذه املــرة حالفهــا الحــظ مســاء بحانــة « »Baco Bocaأيــن
أخربهــا مالــك الحانــة أنهــم كانــوا يبحثــون عــن نادلــة  ،واتفقــا عــى العمــل
بــرط أن تبــدأ فــورا ،قبلــت قــدس ألنــه مل يكــن لديهــا ال الوقــت وال الجهد يك
تختــار أو تشــرط ،ارتــدت بــزة النــادالت املتمثلــة يف قميــص بنــي بربطــة عنق
بني��ة ،وتنــورة قصيـرة بنف��س اللــون ،وحــذاء ذو كعــب عــال ،أحســت قــدس
بالفخــر فهــي اآلن مســؤولة ،وميكنهــا االعتــاد عــى نفســها.
أكملــت نوبتهــا عــى الســاعة الثانيــة صباحــا ،ذهبــت إىل غرفتهــا
التــي أعطاهــا إياهــا مالــك الحانــة ،هــي عبــارة عــن غرفــة مشــركة
بينهــا وبــن نادلــة أخــرى ،كانــت متعبــة جــدا فأغمضــت عينيهــا لتنــام
لكنهــا ســمعت طرقــا عــى البــاب ،كانــت تظــن أن زميلتهــا يف الغرفــة
قــد أتــت ،قامــت بفتــح بــاب الغرفــة فوجــدت نادلــة أخــرى أخربتهــا أن
هنالــك مــن يســأل عنهــا يف األســفل ،ســألت مذعــورة« :الرشطــة!»
أجابته��ا« :ال أعرــف ،لكنــه ال يبــدو رشطيــا».
رآهــا:

نزلــت قــدس لتجــد نفســها أمــام بيــدرو ،رصخ قائــا حينــا
ـ «قـ�دس! هـ�ا أن�تـ ذي! ملـ�ا مل تخربينـ�ي أنـ�ك هنـ�ا! لقـ�د قضيـ�ت الليلـ�ة
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كلهــا وأنــا أبحــث مــن مطعــم آلخــر ومــن حانــة ألخــرى! كنــت تســتطيعني
عــى األقــل إخبــاري أنــك هنــا!»
ـ «أنــا آســفة ،لكننــي مل أظــن أنــه يتوجــب عــي إخبــارك ،فنحــن
يف نهايـ�ة األمـ�ر لسـ�نا سـ�وى.»....
ـ «صديقــن؟! وهــل تســتخفني بالصداقــة! أال تعلمــن أن األصدقــاء
يقلقــون عــى بعضهــم البعــض ،ويخــرون بعضهــم عــن أماكــن تواجدهــم؟»
ـ «أنت محق أنا آسفة ،أنا فقط مل أظن أننا أصدقاء».
ـ «بــل نحــن كذلــك! أنــا ســعيد ألنــك وجــدت عمــا أخ ـرا ،لكننــي
أريــد فقــط أن أخــرك أنــك تســتطيعني العمــل هنــا واملبيــت عنــدي،
العناكــب تنــوي الهجــوم عــي مــن جديــد!»
ـ «شــكرا لعرضــك الســخي لكننــي ال أريــد ذلــك ،أنــا أبحــث عــن
االسـ�تقاللية يـ�ا بيـ�درو ،وهـ�ذا مـ�ا جعلنـ�ي أهـ�رب مـ�ن الديـ�ر».
ـ «حســنا إذا ،أعطنــي رقــم هاتفــك أو حســابك عــى الـــ ،MSN
علينـ�ا أن نتواصـ�ل».
ـ «أنــا ال أملــك هاتفــا اآلن وال حســابا عــى الهومتيــل ،لكــن
ميكنــك أن تــأيت إىل هنــا متــى أردت لرؤيتــي فالحانــة جيــدة والخدمــات
هنــا ممتــازة ،وســآيت أنــا إليــك يف بعــض األحيــان ألراك ،مــا رأيــك؟»
ـ «حسنا اتفقنا ،رسرت مبعرفتك كثريا».
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رجــع بيــدرو أدراجــه بينــا صعــدت قــدس إىل غرفتهــا وهــي
مندهشــة! فهــذه هــي املــرة األوىل يف حياتهــا التــي يســأل فيهــا
شــاب عنهــا ويكــرث ألمرهــا ،أحســت بالســعادة واالســتياء ،الســعادة
ألن لديهــا شــخص مهتــم بهــا ،واالســتياء ألنــه ليــس لديهــا الوقــت ألي
نــوع مــن العالقــات ،فهدفهــا اآلن تحصيــل بعــض األمــوال والســفر
إىل الجزائــر للبحــث عــن ماضيهــا هنــاك.
توالــت األيــام والشــهور وقــدس منهمكــة يف العمــل ،وال تــرك
لنفســها الفــراغ أبــدا ،كانــت تحــب عملهــا يف األشــهر األوىل ،لكنهــا
بــدأت تســأم مــن تحرشــات الزبائــن بهــا ،ونظراتهــم الخبيثــة لجســدها.
كانــت معظــم املحادثــات مــع الرجــال هكــذا:
ـ «كيف ميكنني خدمتك يا سيدي؟»
ـ «أريــد رشاب كوكتيــل ،أريــد أن يتغلــب طعــم الليمــون عــى
طعـ�م الويسـكي ،وال داعـ�ي لزيـ�ادة السـ�كر».
ـ «حارض سيدي!»
ـ «واحــري كأســا آخــر لــك عــى حســايب ،فجميلــة مثلــك
تسـ�تحق أن يعتنـ�ى بهـ�ا».
ـ «شــكرا لــك ســيدي ،ميكننــي إحضــار كأس يل حــن أريــد ذلــك هــل
هــذا كل يشء؟»
ـ «هيــا كفــاك عنــادا ،جميعكــن عنيــدات يف البدايــات ،حســنا ســأدخل
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يف صلــب املوضــوع :كــم أدفــع لــك مــن أجــل ليلــة؟»
ـ «أنــا نادلــة يــا ســيدي ولســت بائعــة هــوى ،ســأحرض لــك
كأسـ�ك اآلن».
كــا كان هنالــك مــن يتجــاوز حــدوده أكــر ،فكــم مــن مــرة قــام
فيهــا أحدهــم بلمســها وانتهــى األمــر بحــراس الحانــة يجرونــه خارجــا
وهــو يــرخ« :قررتــن اآلن أن تصبحــن عفيفــات! لــو عرضــت عليــك
أكــر لقبلــت يــا ســاقطة!»
ومــا زاد مــن ضجرهــا مــن هــذه املهنــة هــو زميالتهــا يف العمــل
وخاصــة زميلــة غرفتهــا «شــيال» والتــي متتنــع قــدس دامئــا عــن محادثتهــا
لغبائهــا وســطحيتها ،قالــت لهــا مــرة« :أنــت غبيــة جــدا يــا قــدس! كيــف
متتنعــن عــن الســيد خوســيه! إنــه املديــر التنفيــذي إلحــدى الــركات الكــرى
وهــو يدفــع جيــدا ،كــا أنــه ليــس ســيئا يف الف ـراش! اســأيل املجــرب!»
ـ «أنــا لســت بائعــة هــوى يــا شــيال! جســدي مقــدس ولــن يلمســه
ســوى رجــل أحبــه وأنــوي االســتمرار معــه! جســدي ليــس لــه مثــن!
لــذا فأرجــو أن تحتفظــي بنصائحــك لنفســك!»
ـ «أنــت غبيــة جــدا يــا قــدس ،الحيــاة حياتــك ،عيشــيها كــا
تريديــن ،لكــن ثقــي يب ،ســتصلني إىل عمــر تدركــن فيــه أن األمــوال
أهــم مــن الجســد ،األمــوال أهــم مــن الــرف ومــن كل يشء آخــر
لعــن!»
بــدأت قــدس تــدرك شــيئا فشــيئا أن العــامل موحــش جــدا ،لقــد
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ترحمــت عــى الســنوات التــي قضتهــا يف الديــر ،أيــن تربــت هنــاك عــى
الفضيلــة واألخــاق ،أيــن علموهــا أن الكــذب حــرام والــرف هــو قيمــة
اإلنســان وحفــظ األمانــة واجــب ومســاعدة النــاس فــرض وفعــل الخــر
فطــرة! لقــد أدركــت أن مــا ربتهــا عليــه األخــوات يوجــد داخــل الديــر
فقــط ،أمــا خارجــه فــا يوجــد ســوى الفســق وفســاد األخــاق والكــذب
والنميمــة والخــداع والدعــارة والــر وعبــادة األمــوال! أحســت كثــرا
بالشــفقة عــى النــاس وكيــف أنهــم ينقصــون مــن قيمتهــم مــن أجــل
أوراق ملون��ة تدع��ى «أمـ�وال» ،تذكــرت الديــر والســيدة مــري واألخــوات
املرشفــات وزميالتهــا وصديقتهــا مونيــكا ،هــي مل ترهــا منــذ أزيــد مــن
ســتة أشــهر ،تســاءلت عــن حالهــا ثــم قالــت يف نفســها« :هــي عــى
األقــل أفضــل منــي ،لــو أدركــت بشــاعة هــذا العــامل ألمضيــت ســنوات
حيــايت يف الديــر حتــى يتوفــاين الــرب!»
قــررت قــدس أخ ـرا أن متــي عامــا آخــر يف تحصيــل األمــوال حتــى
تبلــغ ســن الثامنــة عــر ،ثــم تتجــه إىل الديــر يك تســوي وضعيتهــا القانونيــة
وتتحصــل عــى جــواز الســفر وتذهــب إىل الجزائــر ،لقــد متكنــت بعــد اجتهــاد
كبــر أن تعــرف بعــض املعلومــات عــن ماضيهــا ،فعائلتهــا تســتقر يف واليــة
تدعــى «تيسمســيلت» يف مدينــة تدعــى «ثنيــة الحــد» ،لقــد عرفــت أيضــا
أن أمهــا الزالــت عــى قيــد الحيــاة وأن إخوتهــا يقطنــون بفرنســا ويذهبــون
كل صيــف إىل «البــاد» لزيــارة أمهــم ،أبوهــا تــويف وهــي صغــرة لذلــك فهــي
ال تتذك��ره جي��دا ،كل م��ا تعرفــه عنــه أنــه كان رجــا فقـرا وبائســا ثــم مــات
بالســل ،مل تجمــع أيــة عالقــة حــب بــن أبيهــا وأمهــا ألنهــا تزوجــا زواجــا
تقليديــا ،ففــي املــايض كان الــزواج بالنســبة للجزائريــن مفاجــأة يكتشــفونها
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ليلــة الدخلــة ،فالعــروس هــي نعجــة يشــريها األبــوان البنهــا الج ـزار وفــق
رغبتهــا ورشوطهــا ،يزوجانهــا لــه ،وال يــرى املســكينان بعضهــا إال يف ليلــة
الدخل��ة أيـ�ن عليهــ أن يذبحه��ا ويعط��ي الخنج��ر ألهلــه مخضبــا بالدمــاء يك
يف��رح األه��ل بحس��ن اختياره��م للنعج��ة وبفحول��ة جزاره��م!
هــي تقاليــد مضــت واندثــرت ،كان ســببها الجهــل الــذي حــرص
االســتعامر الفرنــي أن يزرعــه يف كل بيــت جزائــري ،لذلــك فالحــب
كان حرامــا ،وممنوعــا ،ومــن فعــل الشــيطان ،ورغــم اندثــار هــذه
التقاليــد الســخيفة واألفــكار املتخلفــة إال أن تبعاتهــا وآثارهــا الجانبيــة
الزالــت حــارضة يف مجتمعنــا ،فكلمــة «حــب» مثــا هــي كلمــة الزالــت
ممنوعــة يف العائــات الجزائريــة ومحرمــة أشــد التحريــم ،فمــن
املســتحيل أن يقــول الشــاب ألبيــه أنــه يحــب فتــاة أو أن تقــول فتــاة
أنهــا تحــب شــابا ،وإن حــدث وقــال أحدهــا أن فالنــا يحــب فالنــة،
لنطــق الجميــع بصــوت واحــد« :لقــد ســحرته ،هــذا ســحور ،خــذوه إىل
الراقــي!»
يذهــب بعدهــا الشــاب أو الشــابة إىل أحــد الشــيوخ الذيــن يتاجــرون
بكتــاب اللــه ،يتلــو عليهــا املحتــال آيــات مــن القــرآن الكريــم ثــم يقــول لــه
الجمل�ةـ األس�طـورية« :أن�تـ مس�حـور ،بداخل��ك جنيــ أيضاــ ،ارشب هــذا املــاء
املرقــي وأعطنــي األمــوال!».
يحــرص األهــل عــى ابنهــا فيزوجانــه بأخــرى خــاف عليهــا
أهلهــا أيضــا مــن ســحر رجــل آخــر فزوجاهــا لهــذا ،وتنتهــي القصــة
املأســاوية بشــابني تخليــا عــن حبهــا وتزوجــا زواجــا هدفــه إنجــاب
أطفــال بائســن آخريــن يضيفانهــم إىل بــؤس حياتهــا الزوجيــة!
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قضــت قــدس أيامهــا يف العمــل والدراســة ،كانــت تشــري الكتــب
الدراســية وتقــرأ منهــا كلــا أوت إىل غرفتهــا ،ويف إحــدى األيــام ،أحــر لهــا
مالــك الحانــة هديــة قائــا« :لقــد أرســلها لــك أحدهــم ،البــد أنــك جعلتــه
يغــرم بــك بشــدة ،انفتحــي يــا ابنتــي عــى العــامل واتــريك لقلبــك الفرصــة يك
ِ
يحــب وي َحــب ،فالحيــاة قصــرة ،وعلينــا أن نبحــث عــن الســعادة يف كل جــزء
مــن أجزائهــا حتــى نهايــة الرحلــة!».
أخــذت الفتــاة الهديــة ،وهــي تحــس بذلــك الشــعور الغريــب ،شــعور
شــخص يتلقــى ألول مــرة يف حياتــه هديــة ،ومــن مجهــول أيضــا! قامــت
بفتحهــا فوجــدت هاتفــا ورســالة مكتــوب عليهــا« :أريــد أن أتحــدث معــك،
وهــذه الهديــة هــي مــن أجــي وليســت مــن أجلــك ،اقبليهــا منــي أرجــوك،
سـ�أتصل بـ�ك الليلـ�ة! ـ بيـ�درو ـ ».
ابتســمت قــدس بســعادة ،فرغــم أنهــا ليســت مــن ذلــك النــوع مــن
الفتيــات اللــوايت يبحــن عــن الهدايــا الفاخــرة ،إال أنهــا أحســت باالرتيــاح ألن
بيــدرو يبــدو جــادا بشــأن عالقتهــا ،قامــت بوضــع الرشيحــة يف الهاتــف
فوج�دـت رســالة نصيـ�ة« :هـ�ا هــي ذي قــديس! أنــا ســعيد ألنــك قبلــت
هديت��ي ،اش��تقت إلي��ك كث�يرا أيته��ا الهارب��ة!»
ضحكــت بســعادة ،أكملــت عملهــا وصعــدت إىل غرفتهــا،
اتصــل بهــا بيــدرو:
ـ «مساء الخري آنسة قدس».
ـ «مساء النور سيد بيدرو».
ـ «أريد كأس فودكا من فضلك».
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ـ « آســفة ليــس لدينــا مرشوبــات كحوليــة ،ال منلــك ســوى عصــر
الربتقـ�ال».
ـ « هل اتصلت بحانة أم بكشك ديزين! أريد أن أمثل الليلة!»
ـ «الكحــول مــر بالصحــة يــا ســيدي ،مــاذا لــو كنــت أنــا مــن
أسـ�قيك كأس العصـير؟ هـ�ل سـ�تفكر مـ�رة أخـ�رى يف األمـ�ر».
ـ «أريــد برميــا مــن العصــر! أريــد أن أعيــش يف ديــزين! تبــا
للمرشوبــات الكحوليــة إنهــا مــرة بالصحــة!»
ـ «هاهاها! ال بد أن السيد بيدرو اشتاق إيل قليال؟»
ـ «قليــا! آه يــا مشــاغبة! أنــا مل أتوقــف عــن التفكــر فيــك ،لقــد
اتفقنــا أن نلتقــي لكنــك تتحججــن يف كل مــرة ،أنــا أريــد أن أكــون
حبيبــك يــا قــدس ،أنــا حقــا أهتــم ألمــرك ،ولســت مــن ذلــك النــوع
مــن الرجــال الــذي يوقــع بالفتيــات مــن أجــل متعتــه الشــخصية ،أنــا
معجـ�ب بـ�ك كثـيرا وأرغـ�ب أن أسـ�اعدك يف كل أمـ�ر».
ـ «حسنا اتفقنا ،لكن هنالك رشط واحد».
ـ «أنا طوع أمرك!»
ـ «ال تخذلني!»
ـ «بالطبــع لــن أفعــل! ســأكون ســندك يــا روحــي ،ســأكون معــك
يف الــراء والــراء ،ســأعينك وأقــف دامئــا إىل جانبــك ،ســأكون
أبــاك وأخــاك وصديقــك الــذي تتكلــن عليــه ،ســأكون مســتودع أرسارك
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والحائــط الــذي تســتندين إليــه والرجــل الــذي ينصحــك ويقــ ّوم الطريــق
إن انعرجــت بــك يومــا مــا الســبل!»
أمضــت قــدس بقيــة الليــل تتجــاذب أط ـراف الحديــث مــع بيــدرو،
لقــد توطــدت يومهــا أوارص الصداقــة بينهــا ،وأحســت أخــرا
باالرتيــاح معــه ،فقــد رأت فيــه الرجولــة والشــهامة واملــروءة التــي مل
تجدهــا يف رجــال آخريــن ،ووجــد فيهــا العفــة والرتبيــة واألخــاق
والفضيلــة التــي مل يجدهــا يف فتيــات أخريــات ،نــام الشــابان
واالبتســامة تعلــو محياهــا ،ومــا أحــوج الشــباب لنــوم هنــيء ســعيد
ينســيهم متاعــب هــذا العــامل وقســوته.
يف الجهــة األخــرى وبالتحديــد يف ديــر مونتسـرات ،كانــت مونيــكا تبيك
بحرقــة وتنــدب حظهــا التعيــس ،فقــد مضــت أشــهر عــى غيــاب حبيبهــا وهي
ال تــدر إىل حــد اآلن كيــف انتهــى بــه األمــر ،تــم عرضهــا لجلســات عديــدة
عن��د الطبيب�ةـ النفسيــة التيــ حاول��ت ب�كـل جهده��ا أن تقنعهاــ أن م��ا حــدث
قــد حــدث وال ميكنهــا تغيــر يشء ،وأن الخطــأ ليــس خطأهــا بــل خطــأ الشــاب
املتهــور ،لقــد أخفــوا عنهــا طبعــا أنــه قــد تــم إحالتــه عــى املحكمــة ،وألقيــت
عــى كاهلــه تهــم ثقيلــة انتهــت بالحكــم عليــه بعــر ســنوات حبســا نافــذا،
وبعــد اســتئنافه للحكــم تــم تقليــص عــدد الســنوات إىل خمــس ســنوات
نافــذة ،وهــو اآلن يقبــع يف الســجن مــع بقيــة املجرمــن ،لقــد أخفــوا عنهــا
ذلــك وأوهموهــا أنــه قــد خــرج بحكــم بــراءة ومنــع عليــه االقــراب مــن
الديــر مــرة أخــرى ،فقالــت لطبيبتهــا« :أنظــري إيل جيــدا أيتهــا الطبيبــة ،هــل
أبــدو لــك غبيــة؟ أنــا أنظــر إىل نفــي يف املــرآة كل يــوم وال أرى الغبــاء يف
مالمــح وجهــي! أن أعــرف كزافيــه جيــدا ،وهــو ليــس مــن النــوع الــذي ال
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يذهــب إىل مــكان حــن يقــال لــه ال تذهــب إليــه ،لــو كان بخــر التصــل
يب ،لوجــد ألــف طريقــة لفعــل ذلــك ،ملــا تعامليننــي باســتغباء أرجــوك! هــل
أبــدو غبيــة إىل هاتــه الدرجــة؟ هــل أبــدو لــك غبيــة كفتــاة نالــت شــهادة
البكالوريــا بتقديــر متوســط مل يســمح لهــا مبزاولــة مهنــة الطــب التــي كانــت
تحلــم بهــا فاتجهــت إىل علــم النفــس يك يقــال عنهــا طبيبــة وتحــر يف زمــرة
األطبــاء؟ أنــا لســت كذلــك يــا دكتــورة ،وســأخرج يومــا مــا مــن هــذا الســجن
اللعــن وأذهــب مبــارشة للبحــث عــن حبيــب قلبــي! كيــف تخربيننــي أنــه ال
ذنــب يل فيــا حصــل؟ هــل أبــدو لــك مــن النــوع الــذي يقــال لــه أن كل يشء
ع�لى مـ�ا يـرام فيهــدأ؟ هــل أبــدو لــك مــن الصنــف الــذي يصــدق األكاذيــب
ويقن�عـ به��ا نفسـ�ه يك ال يشـ�عر بالذن�بـ؟ أن�اـ لس��ت كذل�كـ إطالقاــ ي��ا دكتــورة!
أنــا هــي املذنبــة ،أنــا مــن اســتغليت حبــه يل وجعلتــه يقــوم مبــا قــام بــه!
أنــا مــن رميتــه يف الســجن! أنــا تافهــة تفاهــة الفتــاة التــي تخــر حبيبهــا أن
أحــد الشــباب يضايقهــا ،وتســتفزه يك يــأيت ويدافــع عنهــا ،وال يهنــأ لهــا بــال
حتــى تقــع جرميــة رشف يذهــب ضحيتهــا حبيبهــا إمــا للســجن أو القــر! لقــد
ضحيــت بحبيبــي مــن أجــل نفــي يــا دكتــورة ،وهــو اآلن يعــاين يف الســجن!
أنــا أكــره نفــي كثـرا ،وأكرهــك أنــت أيضــا ألنــك تافهــة جــدا! ملــا ال تنتحريــن
يــا دكتــورة؟ املــوت أهــون لــك مــن هــذه الحيــاة البائســة التــي تعيشــينها،
أرجــوك كفــي عــن محاولــة إقناعــي أن الســاء صافيــة والعصافــر تزقــزق ألن
الســاء ملبــدة بالغيــوم والعصافــر تجمــدت مــن الــرد!»
كانــت الطبيبــة تنظــر إىل مونيــكا بشــفقة ،وتــريث لحــال هــذه
الزهــرة التــي ذبلــت منــذ تلــك الحادثــة ،كانــت جفونهــا ســوداء ،منتفخــة
ومجروحــة مــن كــرة البــكاء ،أصبحــت هزيلــة جــدا وترفــض أكل أي
طعــام ،صــارت ضعيفــة ومشــيتها بطيئــة ،حتــى الوقــوف صــار صعبــا
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بالنســبة لهــا ،كان ملخــص تقريــر الطبيبــة« :لقــد فشــلت كل أنــواع
العــاج النفــي والكيميــايئ وهــذا بســبب رفــض املريضــة تلقــي
العــاج ،ينصــح بتلبيــة رغباتهــا وإال تدهــورت حالتهــا أكــر وقــد تصــل
إىل حـ�د الوفـ�اة».
قــرأت مــري تقريــر الطبيبــة ،فــزادت حريتهــا وتبخــرت آمالهــا
يف عــاج الفتــاة ،ومبــا أن ترتيــب لقــاء للحبيبــن مســتحيل ،فقــد
توصلــت مــري إىل حــل وســطي ،اســتدعت مونيــكا إىل مكتبهــا
وبادرتهــا الحديــث:
ـ «اجلــي يــا ابنتــي ،ودعينــا نتحــدث حديــث نســاء ،لقــد كنــت يومــا
مــا يف ســنك ،وأنــا أفهــم جيــدا معنــى أن يفقــد الحبيــب حبيبــه األول ،أنــا
أحــس بــك ،وأحــس بفظاعــة مــا حصــل ،كــا أننــي أعــرف الشــعور بالنــدم
ألننــي ندمــت عــى كل يشء قمــت بــه منــذ مراهقتــي ،لقــد قمــت بأمــور
ســيئة أكــر منــك يــا مونيــكا وأنــا اآلن أتجــرع ســم النــدم كل ثانيــة ،لقــد
أخربتنــي قبــا أنــك تعرفــن قصتــي مــع ألفونســو لكنــك ال تعرفــن تكملــة
الحكايــة ،حــن كشــف أمرنــا خفــت أن يتــم طــردي مــن الديــر فادعيــت أنــه
هــو مــن اغتصبنــي ،رغــم أننــي مــن أغويتــه لفعــل الخطيئــة ،لقــد وقفــت
يــا مونيــكا أمــام القــايض وبكيــت أمامــه وحكيــت لــه تفاصيــل اغتصــايب مــن
مخيلتــي ،وزدت فــوق هــذا أننــي أحــرت أختــن شــهدتا معــي زورا أننــي
تعرضــت لالغتصــاب ،أتعلمــن أيــن هــو حبيبــي اآلن يــا صغــريت؟ إنــه يقبــع
يف الســجن لحــد اآلن ،ألننــي أرســلته حرفيــا إىل هنــاك ،لذلــك توقفــي عــن
اله ـراء أن ال أحــد يحــس بــك وأنــك الوحيــدة التــي فعلــت مــا فعلتــه ألن
أمامــك امــرأة فعلــت كل يشء! أنــا أحــس بــك يــا مونيــكا ،وقــد وجــدت حــا
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يرضيــك ،حســنا ،كلتانــا تعلــم أن كزافيــه يقبــع يف الســجن اآلن ،وأحيطــك
علــا أنــه تلقــى حكــا بخمــس ســنوات ســجنا نافــذا ،ومبــا أن إدارة الديــر
متنعنــي مــن ترتيــب لقــاء لــك معــه ،لذلــك قــررت أن أســمح لكــا أن ترتاســا
بــرط أن متــر الرســائل عــي لــي يطمــن قلبــي فقــط ،وأريــدك أن تتســري
عــى األمــر ألن هــذا الــيء ممنــوع ،فأنــا أقــوم بهــذا اإلجـراء كامــرأة تســاعد
امــرأة أخــرى ،وليــس كرئيســة ديــر مــع طالبــة».
اختلطــت املشــاعر داخــل صــدر مونيــكا ،ومل تجــد أتحــزن ألن
حبيبهــا يقبــع داخــل الســجن أم تفــرح ألنهــا ســتتواصل معــه أخــرا،
أجهشــت بالبــكاء بطريقــة غريبــة ،كانــت دموعهــا مختلطــة بدمــوع
القهــر والســعادة ،دمــوع الحــزن والفــرح ،دمــوع الحطــام واالزدهــار!
شــكرت مــري كثــرا واتجهــت مبــارشة إىل غرفتهــا ،جلســت
يف مكتبهــا وأخــذت ورقــة وقلــا وبــدأت يف كتابــة الرســالة األوىل
لحبيبهــا وهــي تقــول يف قــرارة نفســها« :آه يــا حبيــب الــروح مــاذا
أقــول لــك ومــاذا ال أقــول ،أنــا أحبــك يــا نصفــي الثــاين أنــا أعشــقك!
لقــد اشــتقت إليــك كثــرا! ســأكتب لــك كل يشء يــا روحــي ،ســأكتب
لــك كل يشء!»
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الفصل الثاني:
الجزائر العميقة

رســت الســفينة مبينــاء الجزائــر العاصمــة ،كان رجال الجامرك يفتشــون
كل يشء بينــا املســافرون منهمكــون بنقــل حقائبهــم إىل أرض املينــاء ،ومــا
أكرثهــا! فأنــت تحســهم للوهلــة األوىل أنهــم تجــار وليســوا مجــرد مســافرين،
فأغلبهــم مغرتبــون يفضلــون قضــاء عطلــة مجانيــة يف بالدهــم األم فيلجــأون
إلحضــار ألبســة صيفيــة وشــتوية ،أحذيــة ومعــدات إلكرتونيــة وغريهــا مــن
البضائــع األوروبيــة يك يبيعوهــا ألقاربهــم وجريانهــم ويســتفيدوا مــن تلــك
األمــوال يف قضــاء عطلتهــم ،وحــن عودتهــم يقومــون بنفــس األمــر ولكــن
هــذه املــرة ب ـراء مالبــس تقليديــة وعلــب التمــر وقــارورات اللــن وغريهــا
مــن البضائــع التــي يعلمــون أنهــم ســيبيعونها بســعر غــال يف إســبانيا.
نزلــت قــدس وحبيبهــا بيــدرو يف املينــاء ،وهــا ينظــران إىل أولئــك
النــاس العجولــن ،لقــد أحســت قــدس باإلنتــاء منــذ خطــت خطوتهــا األوىل
خــارج الســفينة ،لكــن بيــدرو كان لــه رأي آخــر ،تكلــم قائــا« :ال أظننــا
سـ�نتأقلم كث ـرا هن�اـ ي��ا حبيبت�يـ ،ال بـ�د أنهــ س��يكون ش��هرا طوي�لا» ،مل تعــره
ق�دـس أي انتباــه ،أكمـلا اإلجــراءات الروتينيــة للوثائــق ،ثــم ســألت قــدس
عــن ســيارة أجــرة باللغــة الفرنســية ألنهــا تعــد اللغــة الثانيــة يف الجزائــر بعــد
اللغــة العربيــة ،ركبــا الســيارة وانطلقــا إىل فنــدق الشـراطون بنــادي الصنوبــر.
ـ «هــل هــذه هــي املــرة األوىل لكــا يف الجزائــر العاصمــة؟» ســألهام
موظــف االســتقبال بالفنــدق.
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ـ «أجل سيدي ،إنها املرة األوىل» أجابته قدس.
ـ «لدينــا هنــا برنامــج ســياحي جيــد للتعريــف باملدينــة ،إن
أردمتـ�ا الحجـ�ز فيـ�ه طبعـ�ا».
ـ «شــكرا لــك ،نحــن هنــا للعمــل ال الســياحة ،نريــد غرفــة
لشـ�خصني مـ�ن فضلـ�ك».
ـ «الدفرت العائيل من فضلك».
ـ «وما حاجة الدفرت العائيل؟ نحن لسنا متزوجني».
ـ «آســف يــا ســيديت ،إنهــا قوانــن الفنــادق هنــا يف الجزائــر،
ال يســمح بتقديــم غرفــة لزوجــن إال إن كانــا يحــوزان عــى دفــر
عائــي ،يف هــذه الحالــة ســأعطيكام غرفتــن منفردتــن ،أربعــون ألــف
دين��ار للليلــة الواحــدة».
دفعــت قــدس للموظــف وأخــذا مفتاحــي غرفتيهــا ويف طريقهــا
انفجــر بيــدرو قائــا:
ـ «أربع��ون ألفــ دينـ�ار لليلــة! فنــدق راقٍ بربشــلونة بربــع هــذا
املبلــغ! هــذه رسقــة! ومــا هــذه التفاهــة حــول الدفــر العائــي! أنــا حقــا
ال أســتطيع املكــوث هنــا طويــا!»
ـ «ال عليــك يــا حبيبــي ،لــكل بــاد تقاليدهــا ومميزاتهــا ،والبــد
أن يكــون هنالــك اختــاف بــن بلــد وآخــر خاصــة إن كان يخالفــه يف
املعتقــدات ،نحــن يف بلــد مســلم يــا بيــدرو ،واإلســام يحــرم اختــاء
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الرجـ�ل باملـ�رأة».
هكــذا كان الحــال يف الجزائــر ،كل يشء ممنــوع ،خاصــة
الحــب ،فحتــى محاولــة إظهــاره هنــاك يعرضــك إىل مضايقــات مــن
طــرف الشــعب ،لقــد اســتطلعت قــدس عــن كل يشء قبــل أن تقــوم
بهــذه الخطــوة ،لذلــك فقــد حرصــت عــى أن تلبــس لباســا «محرتمــا»
كــا يناديــه الجزائريــون ،وهــو اللبــاس الــذي يشــرط فيــه أن يغطــي
تفاصيــل املــرأة وانحنــاءات جســدها.
القبلــة ممنوعــة ،الحضــن ممنــوع ،الغــزل ممنــوع ،عليــك أن
متــي مــع زوجتــك يف الطريــق كــا متــي مــع صديــق لــك! هــذه
هــي قوانــن املجتمــع والتــي ال أظنهــا قوانــن اإلســام ،فإمــا أن
متــي وفــق تلــك القوانــن طوعــا ،أو متــي وفقهــا مرغــا!
درســت قــدس حتــى عــن شــهر رمضــان الكريــم ،ذلــك الشــهر الــذي
ميتنــع فيــه املســلمون عــن األكل والــرب مــن الفجــر حتــى غــروب الشــمس،
هــذه الشــعرية الدينيــة تبــدو عاديــة ،وقــد أثبــت العلــاء أيضــا أثرهــا الجيــد
عــى صحــة اإلنســان وفائدتهــا يف تخليــص جســمه مــن الســموم ،الــيء
الوحيــد الغــر العــادي يف هــذا الشــهر هــو أنــه إن قــرر أحدهــم أن يــأكل أو
يــرب يف هــذا الشــهر ،فهــذا يعتــر اســتفزازا للســكان هنــاك ،وقــد يربحونــه
رضبــا إن قــام بذلــك علنــا ،وقــد يصــل األمــر إىل أن يلقــى عليــه القبــض
ويرمــى يف الســجن بتهمــة «انتهــاك حرمــة رمضــان!»
هنالــك أيضــا متييــز واضــح بــن الرجــل واملــرأة ،أن تكــوين
امــرأة يف الجزائــر فهنــاك قوانــن تحكمــك أيضــا ،ومــن أغــرب قواعــد
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التمييــز هنــاك هــي ظاهــرة «التدخــن» ،فالرجــال مســموح لهــم بتدخــن
كاف��ة أن��واع التبــغ لك��ن امل��رأة ال تجــرأ عــى فعلــ ذلكــ ،ويـ�ا ويــل مــن
جربــت أن تدخــن علنــا!
قيــام قــدس بــكل هــذه االســتطالعات ،جعلتهــا تندمــج بســهولة
يف املجتمــع الجزائــري ،عكــس بيــدرو الــذي وجــد صعوبــة يف هضــم
كل يشء ،مل يفهــم طبيعــة هــذا الشــعب وكيفيــة تعاملــه مــع بعضــه
ومــع النــاس ،ترجــى قــدس أن يعــودا أعقابهــا فأخربتــه أنهــا مــن
املســتحيل أن تستســلم عــن أمــر كانــت تنتظــره كل حياتهــا.
كانــت الخدمــات يف فنــدق الشــراطون ممتــازة ،لكنهــا مل
تســتحق كل ذلــك املبلــغ يف نظــر بيــدرو ،ذهبــا يف اليــوم التــايل إىل
محطــة «الخروبــة» وركبــا إحــدى ســيارات األجــرة الجامعيــة باتجــاه
مدينــة «ثنيــة الحــد».
انطلقــت الســيارة عــر الطريــق الســيار رشق ـ غــرب مــارة
بوالي��ة «البلي��دة» ث��م «ع�ين الدف�لى» ث��م انعطف��ت نح��و «خمي��س مليان��ة»
وتوقفــت يف محطــة ســيارات «ثنيــة الحــد» ،كانــت املدينــة صغــرة
جــدا ،نظــرت إليهــا قــدس وهــي ترتجــل مــن الســيارة وقالــت« :مرحبــا
يــا موطنــي!»
قامــت بحجــز غرفتــن يف الفنــدق ،وتركــت بيــدرو هنــاك
وخرجــت لتســأل املواطنــن عــن العائلــة «يوســفي» ،كان املواطنــون
هنــاك ودوديــن جــدا خاصــة إن تعلــق األمــر بفتــاة جميلــة تحتــاج
املســاعدة ،وقــد يتطــور األمــر إىل جرائــم شــنيعة فيــا بينهــم يف
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ســبيل التســابق إىل خدمتهــا!
أخربهــا أحدهــم أنــه يعــرف امــرأة بهــذا االســم تســكن يف
«القريــة» ،أخــذت ســيارة أجــرة إىل هنــاك ،وذهبــت إىل البــاب الــذي
أرشــدوها إليــه ،كان بيتــا قدميــا مصنوعــا مــن الحجــارة والطــن،
دقــت البــاب فتكلمــت املــرأة مــن خلــف البــاب «مــن هنــاك؟» أحســت
قــدس بقلبهــا يقفــز مــن صدرهــا وهــي تســمع هــذا الصــوت الــذي مل
يتغــر منــذ ســنوات ،تكلمــت بصــوت مختنــق:
«!»Buenas tardes mi madre ,soy Kods
لحظــات صمــت ،ثــم فتــح البــاب ،خرجــت املــرأة وثغرهــا مفتــوح
وه��ي تشــاهد ابنته��ا الت��ي رمتهاــ قبــل أكـثر مـ�ن ع�شر ســنوات يف
إســبانيا واقفــة أمامهــا وقــد صــارت امــرأة مكتملــة األنوثــة! رصخــت
ِ
عرفــت! هــل أنــا أهــذي!
قائلــة« :ابنتــي! كيــف أتيــت إىل هنــا! كيــف
قــدس! هــل هاتــه حقــا أنــت!»
ارمتــت قــدس يف حضــن أمهــا ،ورشعتــا يف البــكاء حينــا
مــن الزمــن ،دخلتــا إىل املنــزل وجلســتا يف قاعــة الطعــام ،أخــذت
قــدس تحــي ألمهــا كل مــا مــرت بــه ،ســنواتها يف الديــر ،هروبهــا،
عملهــا ،ارتباطهــا ببيــدرو ،حتــى وصولهــا إىل الجزائــر ،كل هــذا واألم
مســتغرقة يف ســاع ابنتهــا وهــي بالــكاد تصــدق ذلــك ،وحــن انتهــت
مــن الــكالم قالــت مايــا:
ـ «أنــا ســعيدة جــدا ألنــك أتيــت يــا قــدس ،ال أصــدق أننــي
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متكنــت مــن النجــاة كل هــذه الســنوات مــن دونــك! الحمــد للــه أننــي مل
أمـ�ت قبـ�ل أن أراك مجـ�ددا واألهـ�م.»....
ـ «أمي أريد أن أسألك».
ـ «تفضيل يا ابنتي».
ـ «ملــا مل تعت ِنــي يب كــا تعتنــي النســاء بأطفالهــن؟ ملــا رميتنــي يف ميتــم
ومل تســأيل عنــي؟ أجيبينــي أرجوك!».
ـ «لقد أخطأت يا قدس! سامحيني!»
ـ «أنــا مل آيت يــا أمــي إليــك ألننــي اشــتقت إليــك ،فأنــا مل أشــتق
إليــك إطالقــا ،أنــا بالــكاد أتذكــرك ،لقــد أحرضتنــي إىل هــذه الحيــاة القاســية
ورميتنــي ،حرمتنــي مــن كل حقوقــي ،فــا تحرمينــي أرجــوك مــن حقــي األخري
وهــو أن أعــرف الحقيقــة ،ملــا رميتنــي؟ ملــا مل ترتكينــي معــك يف الجزائــر أو
ترتكينــي لــدى إخــويت يف فرنســا؟»
نظرت مايا إىل قدس مليا ثم قالت:
«أنــت محقــة يــا ابنتــي ،مــن حقــك أن أخــرك بــكل يشء،
وسأــوضح ل��ك هذــا اآلن ،أتذكريــن حــن أخربتــك أن أبــاك قــد مــات
بالســل وأن لديــك إخــوة يف فرنســا؟ لقــد كذبــت عليــك يــا ابنتــي ،حــن
تــويف زوجــي بالســل ،اضطــررت إىل الســفر إىل مدينــة برشــلونة يك
أســوي وضعيــة معاشــه التقاعــدي ألننــي احتجــت كثــرا إىل األمــوال
ألعيــل نفــي وأوالدي ،وقــد تعرفــت هنالــك عــى رجــل ســاعدين يف
إمتــام الوثائــق ووقــف إىل جانبــي ،ومبــا أننــي كنــت أرملــة ضعيفــة ال
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حــول ولهــا قــوة ،فقــد اســتغل ضعفــي»....
ـ «إذا فأنا ابنتك غري الرشعية التي تخجلني بها؟»
ـ «األمــر ليــس كذلــك يــا قــدس! لقــد تركنــي أبــوك بعــد أن حملــت
بــك واختفــى ،والقوانــن هنــاك ال تحمينــي وال تحميــك! لقــد كنــت خائفة ،ومل
يكــن يل املــال الــكايف يك أهتــم برتبيتــك ،كــا أننــي امــرأة جزائريــة يــا ابنتــي،
واألمــور هنــا تختلــف عــن هنــاك! أتعلمــن مــا معنــى أن تذهــب املــرأة إىل
بلــد آخــر وترجــع بابنــة غــر رشعيــة؟ ســينبذها املجتمــع يــا ابنتــي ،وقــد
تتعــرض كلتانــا للقتــل! لقــد أخفيتــك يف الجزائــر لســنوات عديــدة ،لكننــي مل
أســتطع أن أخفيــك مــدى الحيــاة ،لذلــك رجعــت مجــددا إىل إســبانيا وتركتــك
هنــاك ،إغفــري يل أرجــوك!».
ـ «ال تنادينــي ابنتــي أرجــوك! فهــذه الكلمــة مقدســة وال تليــق بــك
أبــدا! الــوداع يــا مايــا!»
ـ «ابنتي أرجوك سامحيني ،ال تذهبي!»
ـ «لــن أســامحك أبــدا أيتهــا املــرأة ،ومبــا أننــي ال أســتطيع أن آخــذ
حقــي يف الدنيــا ،فســآخذه منــك يف اآلخــرة ،ســنلتقي الفــوق يــا مايــا ،يف
الســاء! وســأخربه أنــك ظلمتنــي وأننــي ال أغفــر لــك! لــن يهــدأ يل بــال حتــى
أرى الــرب يقتــص يل منــك!»
خرجــت قــدس مــن منــزل أمهــا واتجهــت مبــارشة إىل الفنــدق،
دخلــت تبــي فوجــدت بيــدرو يف انتظارهــا يف الــرواق:
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ـ «ما بك يا حبيبتي؟ ماذا حدث؟ هوين عليك أرجوك!»
حكت له قدس كل ما حدث لها مع أمها فقال لها:
ـ «ال بــأس يــا حيــايت ،عــى األقــل أنــت تعرفــن اآلن كل يشء ،وقــد
أجبـ ِ
ـت عــى كل األســئلة التــي كنــت تبحثــن عنهــا ،علينــا اآلن العــودة إىل
برشــلونة».
ـ «مالــك ومــال برشــلونة أريــد العيــش هنــا يــا بيــدرو ،هــذا هــو
وطنــي ،ال يشء يجمعنــي بإســبانيا ســوى ذلــك الديــر البائــس! وتلــك
الحانــة املزريــة!»
ـ «لكننــا اتفقنــا عــى أن نــأيت هنــا ملــدة شــهر أيــن تريــن أمــك
ث��م نرج��ع!»
ـ «لقــد غــرت رأيــي يــا بيــدرو! أنــا امــرأة ونحــن معــر النســاء ال
نثبــت عــى رأي! أنــا أحــس بجــزء منــي يريــد العيــش هنــا ،ال تنــس يــا حبيبــي
أننــي ال أعتنــق أيــة ديانــة إىل حــد اآلن ،وعــي البحــث يف دينــي األصــي قبــل
أن أحــدد أي طريــق أســلك»
نظر بيدرو بغضب إىل قدس ورصخ قائال:
ـ «أتذكريــن حــن قلـ ِ
ـت ألمــك ال تنادينــي أمــي منــذ اآلن ألن هــذه
الكلمــة مقدســة وأنــت ال تحرتمــن قداســتها؟ ال تنادينــي أنــا أيضــا حبيبــي
ألن كلمــة الحــب مقدســة أيضــا وأنــت ال تقدســن شــيئا! أنــت أنانيــة جــدا
يــا قــدس! ال تحبــن ســوى نفســك ،لقــد اخرتتــك لــي نعيــش حياتنــا معــا
وليــس يك نعيــش حياتــك! لقــد أعنتــك يف كل يشء ،ســافرت معــك لنبحــث
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عــن ماضيــك وهــذا هــو جـزايئ؟ أتعلمــن مــاذا يــا قــدس؟ لقــد صــرت عليــك
كث ـرا ،ظننــت أنــك حينــا تعرفــن ماضيــك فســتعودين إىل رشــدك ،لكنــك
تتامديــن يف كل مــرة ،لقــد ســئمت مــن كــوين الطــرف الوحيــد املضحــي يف
العالقــة! ســئمت مــن كــوين الطــرف الــذي يســعى إىل إرضائــك حــن تغضبــن
وال تســعني إىل إرضائــه حــن يغضــب ،ســئمت مــن كــوين اللعبــة التــي
تلعبينهــا حينــا تكونــن ســعيدة وترمينهــا يف لحظــات حزنــك ،أنــا أحــس أننــي
أفــرض نفــي عليــك يف عالقــة ال تريدينهــا وهــذا ميــس كرامتــي كثـرا! قــدس!
أنــا أقطــع عالقتــي رســميا بــك اآلن ،ســأرجع لتــوي إىل برشــلونة ،إن كنـ ِ
ـت
تريديننـ�ي فأنـ�ت تعرفـين جيـ�دا العنـ�وان».
وقفــت قــدس وقفــة كربيــاء ،أعلــت حاجبيهــا ونظــرت يف عينيــه
مبــارشة بنظــرة ثاقبــة وســألته بهــدوء« :هــل أســاعدك يف توضيــب
ثيابــك؟»
وجــدت قــدس نفســها بعــد بضــع ســاعات وحدهــا يف بلــد
غريــب ،ورغــم ذلــك فهــي مل تشــعر بــيء ،ومــا أدهشــها حقــا هــي
أنهــا مل تكــرث عنــد إنهــاء عالقتهــا ببيــدرو التــي دامــت لســنتني،
وأخــذت تســأل نفســها« :هــل كنــت أحبــه حقــا؟ أم أننــي فقــدت
اإلحســا س؟»
كانــت خطتهــا التاليــة هــي إمتــام الدراســة ،قامــت بالتســجيل
يف الجامعـ�ة تخصــص لغــة إســبانية وأخــذت غرفــة يف اإلقامــة
الجامعيــة للبنــات ،كانــت زميلتهــا يف الغرفــة فتــاة ملتزمــة تدعــى
«أنفــال» وقــد وجــدت فيهــا قــدس املنبــع الــذي تأخــذ منــه معلومــات
حــول دينهــا ،أمضيــا أســبوعهام األول يف التعــارف ،ثــم انتقلــت
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عالقتهــا إىل «أنــت تســأل وأنــا أجيــب!» ،حيــث كانــت قــدس متطرهــا
باألســئلة وأنفــال ال متــل مــن اإلجابــة:
ـ «ملا تغطني كامل جسمك؟»
ـ «اللــه تعــاىل أمرنــا بذلــك ،فجســد املــرأة مقــدس وال يجــوز أن يكــون
عرض�ةـ ألنظ��ار جمي��ع الن��اس ،نح��ن ال نب��دي أجس��ادنا إال ألزواجنــا ،أولئــك
الرجــال الذيــن نبقــى عفيفــات مــن أجلهــم ،ونعيــش وفيــات معهــم ،يك نبنــي
أرسة سـ�ليمة».
ـ «ملا تصلني خمس مرات يف اليوم؟»
ـ «الصــاة فــرض مــن اللــه تعــاىل عــى عبــاده ،وهــي التــي
تجعلنــا نتذكــره كلــا نســيناه ،كــا أنهــا تبعدنــا عــن الفحشــاء واملنكــر
وتجعلنــا يف قمــة النظافــة والطهــارة الجســانية والروحيــة ،فنحــن
نتوض��أ خم��س م��رات يف الي��وم قب��ل أن ن��ؤدي الصل��وات».
ـ «وملا ال تعرتفون أن الله له ولد؟»
أجــل مــن أن يكــون لــه ولــد ،فمــن خلقنــا وخلــق
ـ «ألن اللــه ّ
هــذا الكــون ال بــد وأنــه قــوة ال تشــبه صفاتهــا أي مخلــوق كان ،كــا
أننــا نتبــع القــرآن الكريــم وهــو الكتــاب الوحيــد يف األديــان الــذي مل
يحــرف ،وهــو دســتور نتبعــه يف تنظيــم حياتنــا ،وقــد ذكــر اللــه فيــه
أنـ�ه مل يلـ�د ومل يولـ�د وليـ�س هنالـ�ك أي شـ�خص يسـ�اويه».
اســتمرت قــدس يف الســؤال عــن كل يشء ،وأنفــال تحــاول بــكل مــا
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أوتيــت مــن علــم أن تجيبهــا عــن كافــة أســئلتها وحــن تعجــز عــن ذلــك
كانــت تلجــأ إىل كتــب العلــاء والفقهــاء للبحــث عــن الجــواب ،أخربتهــا
عــن حقيقــة اســمها« ،القــدس» وعــن القضيــة الفلســطينية ،أحســت قــدس
باالنجــذاب إىل هــذا الديــن خاصــة وأن أنفال مل تســتعمل معها سياســة «حالل
وح ـرام» ،بــل أغرتهــا بأخالقهــا الحميــدة والتــي اكتشــفت قــدس فيــا بعــد
أنهــا مســتمدة مــن أخــاق اإلســام ،اكتشــفت كذلــك أن األديــان الســاوية
متشــابهة كثـرا ،فــا علمتهــا إيــاه األخــوات يف الديــر وجدتــه أيضا يف املســجد،
أيــن ذهبــت مــع أنفــال مـرات عديــدة واحتكــت باملســلامت هنــاك ،زاد حبهــا
أكــر لإلســام ،خاصــة حــن وجدتــه أكــر عقالنيــة مــن الديانــات األخــرى يف
نقــاط اختالفهــم ،وتعجبــت مــن النظــرة الغربيــة لهــذا الديــن الــذي وجدتــه
عكــس مــا يــروج لــه اإلعــام ،حيــث علمــت أنــه الديــن الوحيــد الــذي يدعــو
إىل تحريــر املــرأة رغــم أن الغــرب يظــن أنــه يدعــو الســتعبادها ،وجــدت
أنــه ديــن املحبــة والتســامح ال ديــن العنــف والتفرقــة ،وخرجــت بخالصــة
يف آخــر املطــاف« :اإلســام هــو ديــن الحــق ،وتلــك الصــورة التــي نراهــا عنــه
لديهــا ســببان أولهــا الغــرب الــذي يقــوم بتشــويه صــورة اإلســام يف العــامل
وثانيهــا املجرمــون الجاهلــون بتعاليــم اإلســام ويســمون أنفســهم رغــم ذلــك
باملســلمني ،وهــم مــن يقومــون بتشــويه صــورة اإلســام الــذي هــو بــريء
منهــم!»
**********************
أكملــ املصل��ون ص�لاة الجمع��ة يف مس��جد «كتشاــوة» بالجزائــر
العاصمــة ،وأعلــن بعدهــا اإلمــام أنــه هنالــك فتــاة أوروبيــة ذات أصــول
جزائريــة تنوــي الدخــول يف اإلســام ،دخلــت قــدس إىل املســجد وبــدأ اإلمــام
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يلقنهــا الشــهادتني« :أشــهد أن ال إلــه إال اللــه ،وأشــهد أن محمــدا رســول الله»،
كــر املصلــون وكلهــم فــرح بدخــول شــخص جديــد إىل اإلســام ،وخرجــت
ّ
قــدس أيــن وجــدت أنفــال بانتظارهــا« :مــروك يــا أختــي! اآلن ســأعلمك بقيــة
أركان اإلســام!»
أمضــت قــدس وقتهــا يف تعلــم اللغــة العربيــة ،والتعمــق يف دينهــا
الجديــد ومتابعــة دراســتها الجامعيــة ،كان لجاملهــا الباهــر التأثــر الشــديد
عــى شــباب الجامعــة الذيــن مــا فتئــوا يعاكســونها ،لكنهــا مل تلتفــت ألي
شــخص مــا عــدا «ســليم» ،ذلــك الشــاب الخجــول املتــأدب الــذي كان يــدرس
علــم النفــس يف الجامعــة نفســها ،كان صديقــا ألنفــال ،وقــد التقــى ثالثتهــم
مـرات عديــدة يف حــرم الجامعــة أيــن كان حديثهــم يتمحــور حــول الــدروس
والتعليــم الجامعــي بصفــة عامــة ،توطــدت العالقــة بــن قــدس وســليم،
خاصــة وأنهــا رأت فيــه عمقــا مل تــره يف شــاب غــره ،ونظــرة إىل الحيــاة مميــزة
غــر اعتياديــة ،صــار االثنــان ال يفرتقــان إال يف ســاعات الدراســة أو بعــد انقضاء
الفــرة املســائية ،وحتــى يف الليــل كانــا يرتاســان عــر الهاتــف ،كان الشــابان
متحمســن جــدا للعالقــة ،وصــارت أفكارهــا تتجــه نحــو املســتقبل القريــب.
ـ «حــن نتخــرج ســأتقدم لخطبتــك ،لكننــي ال أدري أي منــزل أقصــد،
فأنــت ال متتلكــن عائلــة!»
ـ «لقــد قالــت يل أنفــال أن أبواهــا ســيقومان بتزويجــي إن
رغبـ�ت بذلـ�ك يومـ�ا ،فأنـ�ا أختهـ�ا اآلن ،ووالداهـ�ا هـما والـ�داي».
ـ «حسنا إذا موعدنا بعد عامني! »
اتســعت عينــا قــدس ،وكــر بؤبؤهــا ،وازدادت حدقتاهــا ملعانــا،
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لقــد كانــت ســعيدة جــدا ألنهــا ســرتبط بســليم ،هــذا الشــاب الــذي
أحبــت فيــه روحــه وأحــب فيهــا روحهــا ،مل ينظــر يومــا إىل جســدها
ومل تنظــر يومــا إيل جيبــه ،إنــه تعانــق األرواح ،الحــب األســمى
الــذي ال يــزول ،الحــب املؤســس عــى التفاهــم والتــوازن الفكــري بــن
الزوجــن والتخطيــط املحكــم والنضــوج ،ال ذلــك الحــب املبنــي عــى
حجــم املفاتــن األنثويــة أو ثقــل الرصيــد البنــي!
كانــت قــدس تنتظــر بفــارغ الصــر مــرور العامــن ،دخلــت
يف صبيحــة الغــد إىل مــدرج الجامعــة كعادتهــا لتــدرس حصــة يف
«اللســانيات» ،ففوجئــت مبــا مل يكــن يف الحســبان ،وجــدت املــدرج
ممتلئــا عــن آخــره بزمالئهــا يف الجامعــة ،كانــت هنالــك الكثــر مــن
البالونــات الحمــراء متــأ املــكان والشــموع الرومانســية يف كل ناحيــة،
نظــرت إىل األرضيــة لتجــد حزمــة مــن الــورود الحمــراء مشــكلة عــى
ش��كل قل��ب ،قام��ت أنفــال بجذبه�اـ م��ن يدهاــ وأدخلتهـ�ا داخلهـ�ا  ،فقفــز
ســليم أيضــا وانحنــى أمــام قــدس واضعــا ركبتــه عــى األرض ويــده
يف جيبــه ليخــرج منهــا علبــة صغــرة حمــراء قــام بفتحهــا لتندهــش
الفتــاة وهــي تــرى ذلــك الخاتــم الــراق املرصــع ،ســكت الجميــع وعــم
الهــدوء القاعــة ،لينطــق ســليم والتوتــر واضــح يف صوتــه« :عزيــزيت
قــدس ،هــل تقبلــن أن تكــوين زوجتــي؟» صعقــت قــدس ،وأحســت أنهــا
يف حلــم ،أخــذت تنظــر إليــه بفــم مفتــوح وكأنهــا تريــد أن تســأله:
«هــل هــذا حقيقــي؟!» نظــرت إىل جميــع طــاب الجامعــة الذيــن التفــوا
حولهــا يف شــكل حلقــة ،فوجــدت الجميــع ينــادي بصــوت واحــد:
«قــويل نعــم! قــويل نعــم! قــويل نعــم!»
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نظــرت قــدس مجــددا إىل ســليم ورصخــت قائلــة« :بالطبــع
أريــد ذلــك! نعــم! نعــم!» ،أخــذ الجميــع يصيــح صيحــات الفــرح
والســعادة ،هــذا بغــض النظــر عــن أولئــك الفتيــات اللــوايت يتصنعــن
االبتهــاج ويف داخلهــن حســد كبــر ،فالفتــاة الجزائريــة ال تحلــم أن
يتقــدم حبيبهــا إليهــا بهــذه الطريقــة أمــام جميــع النــاس ،وحــدوث أمــر
كهــذا ال تنالــه ســوى املحظوظــات اللــوايت ميكــن عدهــن عــى رؤوس
ا ألصا بــع !
قــام ســليم بإلباســها الخاتــم ثــم نهــض وهــم باحتضانهــا لكنهــا
ســبقته يف ذلــك وارمتــت يف أحضانــه ،همســت يف أذنــه قائلــة:
«لكنــك قلــت يل البارحــة أنــك ســتتقدم يل بعــد عامــن؟» أجابهــا
قائــا« :وهــل أســتطيع يــا مجنونــة أن أنتظــر عامــن!»
مــا أجمــل الحــب! خاصــة حينــا يكــون مــع شــخص يجعلنــا
نحــس باألمــان معــه ،يقــوم بأمــور تجعلنــا نتأكــد أنــه لــن يتخــى عنــا
مهــا حصــل ،يجعلنــا نحــس بقيمتنــا ،وأننــا مرغوبــون لديــه دامئــا،
شــخص ال يجعلنــا نخــاف مــن حبــه ،ألنــه جعلنــا نــدرك أننــا لــن
نخــره ،وحتــى لــو أننــا ترصفنــا بغبــاء يومــا مــا فهــو سيســامحنا
ألنــه يريدنــا وحياتــه ال تكتمــل إال بنــا ،شــخص يجعلنــا نتأكــد أننــا
مجــرد أنصــاف متــي عــى وجــه األرض ،وأنــه هــو النصــف اآلخــر
الــذي نحتاجــه ويحتاجنــا ،نحبــه ويحبنــا ،نتــكل عليــه ويتــكل علينــا!
رجع سليم إىل بيته سعيدا ،ذهب يجري نحو أمه:
ـ «أمــي! لقــد قمــت اليــوم بالتقــدم إىل فتــاة ،وأريــد أن نذهــب
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غـ�دا لخطبتهـ�ا».
ـ «حقا! أنا سعيدة جدا من أجلك يا بني ،ابنة من هي؟»
أخربهــا ســليم أنهــا فتــاة يتيمــة ،وحــى لهــا حكايتهــا
باختصــار ،قطبــت األم حاجبيهــا وقالــت:
ـ «وهــل أنــت متأكــد يــا بنــي أنــك تريــد الــزواج مــن فتــاة ال
أصــل لهــا؟»
ـ «ال أصــل لهــا! مــا هــذا الــذي تقولينــه يــا أمــي! أنــا أريــد أن
أتزوجهــا هــي وال أريــد أن أتــزوج أصلهــا! إنهــا فتــاة متخلقــة مثقفــة،
أنــا متأكــد أنــك ســتحبينها! هيــا اقبــي يــا أمــي أرجــوك! ال تخذلينــي!»
ـ «أنــا متأكــدة أننــي ســأحبها مبــا أنــك تحبهــا يــا بنــي ،بنفــس
القــدر الــذي أنــا متأكــدة فيــه أن أبــاك ســرفض هــذا الــزواج رفضــا
قاطعــا!»
ـ «أعــرف ذلــك ولذلــك أتيــت إليــك ،مهمتــك أن تقنعيــه بذلــك ،هيــا
أرجــوك يــا أمــي!»
دامئــا مــا يلجــأ الرجــال ألمهاتهــم حينــا يتعرضــون ألمــور
صعبــة يف الحيــاة ،فالرجــل مهــا كــر ومهــا بلــغ مــن قــوة فهــو دامئــا
يلجــأ إىل أمــه لتحــل لــه مشــاكله كــا كان يلجــأ إليهــا يف صغــره
حــن ال يســتطيع إحــكام ربطــة حذائــه ،فــاألم دامئــا مــا تســاعد ابنهــا
حتــى ولــو مل تشــاركه الــرأي فيــا يريــد فعلــه ،فهــي تريــد البنهــا
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أن يكــون ســعيدا ولــو كانــت الســعادة يف أمــور ال ترضاهــا هــي
أو تجدهــا غــر صحيحــة ،وكــم شــاهدنا يف قنــوات التلفــاز مــن أم
دخلــت الســجن وال ذنــب لهــا ســوى أنهــا ســاعدت ابنهــا يف ارتــكاب
جرميــة أو بيــع مخــدرات أو التســر عليــه ،ليحكــم عليهــا القــايض
بســنوات ســجن عديــدة بتهمــة اتبــاع غريــزة أمومتهــا التــي تفــرض
عليهــا منطــق« :أنــا مــع ابنــي مظلومــا أو ظاملــا».
أمــا األب فهــو عكــس ذلــك متامــا ،فهــو يقــف يف وجــه ابنــه حــن يـراه
يقــوم بأمــر غــر صحيــح ،وقــد تأكــد ســليم مــن ذلــك حــن ســمعه يــرخ يف
أمــه قائــا« :لــن أعيــد الــكالم مجــددا ،لــن يكــون هنالــك أي زواج! أغلقــي
ه��ذا املوض��وع ف��ورا!»
غلت الدماء يف جسد سليم فاتجه إىل أبيه قائال:
ـ «أيب ،لقــد أخــرت أمــي أننــي أريــد الــزواج مــن هــذه الفتــاة ،ومل
أخربهــا أننــي أريــد أن أزوجهــا لــك ،لذلــك دع يل حريــة االختيــار أرجــوك،
سـ�نتجه غـ�دا إليهـ�ا وسـ�تخطبها يل!».
ـ «هــل أنــت مجنــون؟ هــل تريــد للنــاس أن يقولــوا أننــي خطبــت
البنــي فتــاة ال أصــل لهــا؟ أبواهــا مجهــوالن؟ أو لنقــل ابنــة خطيئــة؟
هــل تريــد أن يصبــح اســم عائلتنــا عــى كل لســان ألن االبــن الصغــر
املراهــق املدلــل قــرر فجــأة أن يلطخــه؟»
ـ «ومــا دخــي يف كالم النــاس! أنــا أقــول لــك مجــددا أننــي أريدهــا أن
تكــون زوجتــي وليــس زوجــة النــاس! ملــا تخــاف مــن كالم النــاس يــا أيب؟ ملــا
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أنــت متناقــض؟ تعلمنــي أن أكــون رجــا قــوي الشــخصية وأنــت ال متتلــك
شــخصية أبــدا؟ مــا ذنبهــا إن أخطــأ أبواهــا فنحكــم عليهــا وهــي فتــاة بريئة؟»
ـ «لقــد كانــت اللعينــة يف أوروبــا! هــل تعــرف ماضيهــا؟ هــل
تعــرف مــاذا فعلــت هنــاك؟ رمبــا كانــت عاهــرة يف إحــدى بيــوت
الدعــارة مــا أدراك؟ كــا أنهــا كانــت مســيحية ،وال بــد أنهــا خدعتــك
بدخولهــا اإلســام لــي تتــزوج منــك يــا أيهــا األحمــق! ولــو أخربتهــا
أنــك يهــودي لدخلــت الديانــة اليهوديــة ،هــذه الفتــاة ال تبحــث عــن
اإلســام بــل تبحــث عــن غبــي مثلــك يســرها! هــذه الفتــاة لــن تدخــل
بيتــي وانتهــى األمــر!»
ـ «أنــا ال أبحــث عــن مــايض الفتــاة يــا أيب ألننــي لســت إالهــا
مثلــك ألحاســب النــاس عــى أخطائهــم! وأنــا أعــرف هــذه الفتــاة أكــر
منــك وهــي متتلــك مــن األخــاق مــا مل تحملــه يومــا يــا أيهــا املبــر
بالجنــة ،لــن تدخــل هــذه الفتــاة بيتــك؟ لــن أدخــل إذا بيتــك أيضــا،
ســأخطبها وأتزوجهــا وأعيــش بعيــدا عنــك! ســأنجب منهــا أوالدا
وســأحرص عــى أن يــزور أحفــادك قــرك اللعــن!»
ـ «أخرج من منزيل حاال! أنت لست ابني وأنا أتربأ منك!»
خــرج ســليم مــن منــزل والــده وســط نحيــب أمــه التــي كانــت
ترتجــاه أن يبقــى وترتجــى والــده أن يقنعــه بالبقــاء ،ذهــب إىل املقهــى
وأخــذ يــرد لصديقــه رامــي مــا حــدث لــه فقــال لــه:
ـ «هل تريد أن أعطيك رأيي برصاحة؟»
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ـ «أجل يا صديقي».
ـ «أظــن أن أبــاك محــق نوعــا مــا ،لقــد أخربتنــي أنهــا كانــت
تعمــل يف حانــة يف مدينــة برشــلونة وتقــي لياليهــا هنــاك أيضــا،
هيــا يــا صديقــي! افتــح عينيــك قليــا فالحــب قــد أغلقهــا ،ماضيهــا
غــر مــرف بتاتــا ،مــاذا تنتظــر مــن فتــاة كانــت تبيــع الخمــر يف
حانــة؟ كــا أنــك تعلــم أن النــادالت أجرهــن ضعيــف وهــن دامئــا مــا
يعملــن ذلــك العمــل الثــاين لتحصيــل املزيــد مــن األمــوال! هــل ســألتها
إن كانــت عــذراء ،قــد تجدهــا تحمــل أمراضــا جنســية أيضــا كــا
أن.».....
اســتدار ســليم نحــو صديقــه وقــام بلكمــه بشــدة يف وجهــه،
ســقط رامــي عــى األرض بينــا رصخ ســليم قائــا« :أنــت تتكلــم عــن
زوجتــي يــا هــذا! تبــا لــك! أنــت لســت صديقــي بعــد اآلن! لقــد ســئمت
هــذه البــاد وعقليــة ســكانها! أنتــم متخلفــون جــدا! أنتــم رعــاع! تبــا
لكــم جميعــا!»
ذهــب ســليم إىل اإلقامــة الجامعيــة للذكــور ،أيــن مكــث هنــاك مــع
صديــق آخــر لــه يدعــى فــارس ،أخــره ســليم بــكل مــا حصــل ،فطأمنــه فــارس
أن هــذه األمــور بيــد اللــه ،وعليــه أن يتــوكل عــى اللــه وســيصلح لــه أمــره
ويقــوده إىل الطريــق الصــواب ،نــام ســليم ليلتــه هنــاك وكأنــه يتقلــب عــى
الجمــر ،مل يحــس بضيــق ألن أبــاه رفــض أن يخطــب لــه الفتــاة التــي يحبهــا
بقــدر ضيقــه مــن األفــكار الســوداوية التــي أخــذت تلتهــم رأســه ،لقــد متكــن
أبــوه وصديقــه مــن زعزعــة ثقتــه بالفتــاة التــي يحبهــا ،وجــد نفســه يفكــر
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«مــاذا لــو كانــا محقــن؟»« ،مــاذا لــو كانــت تريــد الــزواج يك تــواري ماضيهــا؟»
وإىل غريهــا مــن الوســاوس التــي أنقضــت مضجعــه! وهــذه األمــور تحــدث
دامئــا للشــباب املقبــل عــى الــزواج ،فــا أن يختــار الرجــل رشيكــة حياتــه
حتــى تبــدأ شــياطني اإلنــس بالتفرقــة بينهــا بالعبــارة الشــهرية «مــاذا لــو؟»،
وكــم مــن زيجــة انفصلــت قبــل ارتباطهــا نتيجــة لوســاوس وأحــكام يصدرهــا
البعــض غــر مبالــن تجعــل الرجــل يرفــض االرتبــاط مبــن خطــط لســنني
للــزواج منهــا ،وهــذا األمــر ال يعفــي النســاء أيضــا اللــوايت يقذفــن يف الرجــل أو
املــرأة دومنــا رحمــة ،وقــد يقلــن للرجــل« :إنهــا ليســت كــا تظنهــا!» ويرتكنــه
للوســاوس ،أو يقلــن للمــرأة« :لكنــه ال يعمــل! ،إنــه زيــر نســاء! ،انتظــري
قــد تأتيــك فرصــة أفضــل وتندمــن!» وإىل غريهــا مــن الوســاوس التــي حتــى
ولــو رفضناهــا رفضــا قاطعــا فهــي ســتأتينا حينــا نضــع رؤوســنا عــى الوســادة
لتتمنــى لنــا ليلــة شــقية بائســة مليئــة بالهواجــس والشــكوك!
اتصــل ســليم بحبيبتــه يف منتصــف الليــل« :حبيبتــي ،أيب يرفــض رفضــا
قاطعــا زواجنــا وأنــا ال أدري مــا أفعــل! ال تخــايف يــا روحــي! أنــا متيقــن مــا
أفعــل! ســأتزوجك رغــا عــن الجميــع!» ،ردت عليــه قائلــة« :اهــدأ يــا حبيبــي
وفكــر بعقالنيــة ،أنــا ال أريــدك أن تخــر أي شــخص كان مــن أجــي وخاصــة
عائلتــك ،فكــر منطقيــا ،مــن حــق أبيــك أن يخــاف عــى ابنــه مــن فتــاة ال
يعــرف أصلهــا ،أنــا أتفهمــه جيــدا يــا ســليم ،علينــا أن نعطــي لألمــر بعــض
الوقـ�ت يك نفكـ�ر برويـ�ة».
ـ «لكنني أريد أن نتزوج يا قدس ،أريد ذلك بشدة».
ـ «أنــا معــك يــا حبيبــي ،ولــن أهــرب إىل أي مــكان ،ســأنتظرك
أبــد الدهــر!»
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اطــأن قلــب ســليم بعــض الــيء ،ونــي كل تلــك الهواجــس
والشــكوك حــن ســمع صوتهــا ،وقــال وهــو يخاطــب نفســه« :أي حــق
لديهــم ليحكمــوا عليهــا بالفســق أو العفــة؟ هــل املظاهــر كافيــة يك
نقــول عــن فالنــة أنهــا ســاقطة أ ورشيفــة؟ كيــف يكــون ذلــك صحيحــا
ونحــن نــرى يف مجتمعنــا فتيــات مــن عائــات محرتمــة ،يرتديــن
الجلبــاب ،وال يتكلمــن إال بالديــن ومــع ذلــك ميارســن العالقــات غــر
الرشعيــة ومنهــن مــن يبعــن أجســادهن أيضــا ،بينــا نجــد أخريــات
ال يرتديــن الحجــاب أصــا ،ورمبــا آباؤهــن ذووا ســمعة ســيئة ،لكنهــن
عفيفــات ،ومل يســبق لهــن أن أقمــن عالقــة مــع أي كان ،تبــا لــه! إنــه
مجتمــع املظاهــر ،مجتمــع يخــى النــاس أكــر مــا يخــى اللــه،
مجتمــع مســلم بــا أخــاق!»
مــرت األيــام ،وســليم بعيــد عــن منزلــه ،يقــي أيامــه بــن
اإلقامــة والجامعــة ،وال يحــادث ســوى حبيبتــه قــدس وأمــه يف بعــض
األحيــان يك يطمئنهــا عليــه ،كانــت املســكينة ترتجــاه يك يعــود إىل
املنــزل وتخــره أن أبــاه قــد عفــا عنــه ،لكنــه كان يــأىب ذلــك ،ورشطــه
الوحيــد يك يعــود هــو الــزواج مــن قــدس ،وحــن تأكــد أن ذلــك أمــر
مســتحيل وأنــه لــن يحــدث أبــدا برغبــة أبيــه قــرر أن يقــوم بالخطــوة
وحــده ،التقــى بقــدس يف الجامعــة ودار بينهــا الحــوار التــايل:
ـ «حبيبتي هل تريدين حقا الزواج مني؟»
ـ «مــا هــذا الــكالم يــا حبيبــي! وهــل لديــك شــك! بالطبــع أريــد ذلــك،
بــل أحلــم بــه كل ليلــة!»
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ـ «فلنت��زوج إذا! تبــا لعائلتــي! أيب يرفــض زواجــي منــك رفضــا قاطعــا،
وأنـ�ا قـ�د تعبـ�ت م��ن اتب�اـع أوام�رـه ي��ا حبيبت��ي ،لق��د كان يسي ّـرـحيــايت وفــق
رغباتــه منــذ صغــري ،وكنــت أفعــل مــا يريــده ألنــه كان يظــن أنــه يعــرف
مصلحتــي أكــر منــي ،ووجــدت نفــي أفعــل مــا يريــده وليــس مــا أريــده
أنــا ،لطاملــا خطــط ملســتقبيل وفــق رغباتــه ال رغبــايت ،مل يشــاورين يومــا يف
يشء يخصنــي أو ســألني عــا أريــد ،هــو أيب لكنــه ال يعلــم مــا أحــب ومــا
أكــره ،لقــد أجــرين منــذ صغــري أن أدرس القــرآن يف املســجد ،وكنــت أذهــب
كل يــوم مرغــا ،كان شــيخ املســجد شــخصا متخلفــا وكان يقــوم بتحفيظنــا
القــرآن رضبــا ،كنــا نحفظــه ألننــا نخــاف الجــاد ،وقــد شــكوت مـرات عديــدة
أليب أن هــذا الشــيخ كان يرضبنــي وكانــت ردة فعلــه أن يعاقبنــي هــو اآلخــر،
أذكــر مــرة أننــي كنــت أملــك لوحــة خشــبية جميلــة صممتهــا بنفــي يك
أكتــب عليهــا اآليــات القرآنيــة وأحفظهــا ،كنــت أحــب كثـرا لوحتــي ،دخلــت
يف إحــدى األيــام كعــاديت إىل املســجد لكننــي مل أجدهــا ،ســألت شــيخ املســجد
عنهــا فأخــرين انــه أعطاهــا لفتــاة أخــرى وأمــرين أن أبحــث عــن لوحــة أخــرى،
قلــت لــه أننــي أريــد لوحتــي ،لكنــه قــام بــريب رضبــا مربحــا ،وأعطــاين
لوحةــ أخ��رى وأم��رين أن أكت�بـ فيه�اـ وأصم�تـ ،قم��ت بكرسه��ا ورميتهــا يف
وجهــه وهربــت إىل املنــزل ،ومــا أن وصلــت إليــه حتــى وجــدت أيب ينتظــرين
عنــد البــاب ،كنــت أريــد أن أشــكوه ظلــم شــيخ املســجد يل لكننــي مل أملــك
الوقــت لذلــك ،فقــد بــادرين بالــرب املــرح ،بكيــت يومهــا كث ـرا وهــا أنــا
اليــوم شــاب يافــع ومل تشــف جراحــي بعــد! كان حلمــي أن أدخــل مجــال
املوســيقى ،حلمــت أن أحمــل قيثــارة يف يــدي أعــزف بهــا ألحــاين لكــن لألســف
مل تكــن املوســيقى حلــم أيب لذلــك مل أمارســها ،حلمــت أن أدرس تخصــص لغــة
إنجليزيــة يف الجامعــة لكنــه مل يــرق أليب فلــم أخــره ،واليــوم أردت أن أتزوجك
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لكــن أيب يرفــض ،هــو يريــد تزويجــي مــن فتــاة يريدهــا ،أو لنقــل هــو يحلــم
بذلــك ،ألننــي لــن أطيعــه بعــد اآلن ،ســمني عــايص والديــن إن أردت ذلــك،
لكننــي ســئمت مــن كــوين دميــة يلعــب بهــا أيب كــا يشــاء ،لقــد ســمحت لــه
طيلــة حيــايت بوضــع اختياراتــه فــوق اختيــارايت ومل أنبــس ببنــت شــفة ،لكننــي
لــن أســمح لــه إطالقــا باختيــار املــرأة التــي ســأقيض معهــا بقيــة حيــايت!»
ـ «أنــا أفهمــك جيــدا يــا حيــايت ،لكنــه يبقــى يف النهايــة أبــوك،
وعليــك أن تطيعــه يف كل يشء ،الــزواج دون رىض الوالديــن زواج ال
معنــى لــه وغــر مبــارك مــن عنــد اللــه ،أنــا أرغــب بــك بشــدة يــا ســليم،
لكننــي ال أريــد أن أكــون الســبب يف تفكيــك عائلــة ،فكــر مجــددا يف
أمــر الــزواج أرجــوك!»
ـ «لقــد فكــرت جيــدا يــا قــدس ،وقــررت أن أتقــدم غــدا لخطبتــك،
ِ
رفضــت أنــت ذلــك ،ودعــي أمــر عائلتــي
ســأتزوجك يــا قــدس إال إن
يل مـ�ن فضلـ�ك».
ـ «لكنــك يف هــذه الحالــة ســتحرمني مــن حــايت يــا حبيبــي،
ســتحرمني مــن أم لطاملــا رغبــت بهــا ،لقــد حرمتنــي الدنيــا مــن أم
بيولوجيــة فــا تحرمنــي أنــت مجــددا مــن أم روحيــة ،لطاملــا حلمــت
أن تبــارك أمــك زواجنــا ،حلمــت أن نخيــط معــا الثيــاب ،ونتعــاون يف
إعــداد الطعــام ،حلمــت أن تتابعنــي يف شــهور حمــي وتنصحنــي
يف كيفيــة االعتنــاء بجنينــي ،وحــن ألــده تفــرح معــي وتعلمنــي كيفيــة
إلباســه الحفاظــات وكيفيــة تنظيــف جســمه وغريهــا مــن األمــور التــي
تعرفهــا األمهــات نتيجــة الخــرة التــي اكتســبنها خــال والدتهــن
ألطفالهــن ،حلمــت أن يكــون أبــوك أيب ،وأقــوم باالعتنــاء بــه كــا
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أعتنــي بــك متامــا ،وأقــدم لــه الهدايــا يف عيــد ميــاده ،وأطبــخ لــه
ألــذ املأكــوالت ،لكنــك بترصفــك هــذا ســتحرمني مــن عائلــة كنــت أحلــم
بــأن أكــون فــردا فيهــا ،ســتحرمني مــن أن أكــون ابنــة ،وهــو األمــر
الــذي أحتاجــه بنفــس احتياجــي لــي أكــون زوجــة ،هيــا يــا حبيبــي
جــد حــا آخــر!»
ـ «لــو وجــدت حــا آخــر القرتحتــه يــا صغــريت ،لكــن هــذا كل
مــا لــدي ،أنــا أيضــا كنــت أحلــم أن يفــرح والــداي بزواجــي ،وأن
أســأل أمــي عــن الهدايــا التــي أقدمهــا لــك ،فهــي امــرأة وتعــرف جيــدا
مــا تحبــه النســاء ،كنــت أريــد أن أقــف بفخــر أمــام أيب وأنــا أرتــدي
البذلــة الســوداء الكالســيكية ،وهــو مبتســم فخــور يب! كنــت أريــد أن
أقــول لــه بفخــر أن زوجتــي حامــل! وكأننــي أقــول لــه لقــد ولــدت يــا
أيب رجــا فحــا قــادرا عــى جعــل امــرأة حامــل! ســيفرح يب خاصــة
إن كان املولــود ذكــرا ألن أيب العزيــز مــن سالســة قريــش وهــو يحــب
الذكــور أكــر مــن اإلنــاث! حلمــت أن أرى ابنــي يناديــه جــدي! حلمــت
أن ينصحنــي حــن نتشــاجر أنــا وأنــت أو نختلــف ويــردين إىل طريــق
الصــواب إن أنــا أخطــأت ،لكــن كل هــذا حلــم ،ألنــه أقســم أنــك لــن
تدخــي بيتــه ،فتبــا لــه وتبــا لبيتــه! لنتــزوج!»
بــاءت كل محــاوالت قــدس بالفشــل ،فســليم قــد قــرر أن يتزوجهــا
دون مباركــة والديــه ،تقبــل والــدا أنفــال األمــر بصعوبــة ،ويف النهايــة
وافقــا ،أيــن تقــدم لخطبتهــا منهــا ثــم حــددا تاريــخ الــزواج.
أىت اليــوم املوعــود ،ولبســت قــدس الفســتان األبيــض ،ذلــك
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الفســتان الــذي تحلــم الفتيــات بارتدائــه منــذ صغرهــن ،بــدت جميلــة
جــدا ،وزادهــا الفســتان األبيــض جــاال ،كانــت يف بيــت صديقتهــا
تنتظ�رـ زوجه��ا ليأخذه��ا يف موك��ب س��يارات إىل قاعـ�ة األعــراس أيــن
كانــت النســوة تنتظرنهــا بشــغف ،أىت ســليم ببذلتــه الســوداء ،تلــك
البذلــة التــي يخطــط الرجــال لرشائهــا أشــهر قبــل الــزواج لكنهــم يف
النهايــة ال يفعلــون ذلــك إال يف الليلــة األخــرة ومــن عنــد أقــرب بائــع
للبــذالت الكالســيكية!
تأبطــت قــدس ذراع ســليم وخــرج االثنــان مــن املنــزل تحــت
أصــوات زغاريــد النســوة وبــارود الرجــال الذيــن كانــوا يرمــون
ببنادقهــم التقليديــة طلقــات مدويــة ،ركــب عصفــورا الســعادة يف
الســيارة وانطلقــا إىل قاعــة األفــراح ،دخــل االثنــان وجلســا يف
مقعدهــا أيــن كانــت جميــع األنظــار موجهــة إليهــا ،وبــدأت منيمــة
النســوة املعتــادة« :انظــري كــم هــو وســيم! ال أدري كيــف قبــل الــزواج
منهــا! ،إنهــا مســيحية ال متلــك أي أصــل وقــد قامــت باالســتعانة
بأحــد املشــعوذين لســحره وجذبــه للــزواج منهــا! ،لقــد ســمعت أنهــا
كانــت عاهــرة يف برشــلونة! ،فســتانها طويــل أكــر مــن الــازم!،
لقــد أفســدت املاشــطة شــعرها! ،مــا أكــر مســاحيق التجميــل يف
وجههــا! ،انظــري إىل مشــيتها ،ال بــد أنهــا مل تلبــس كعبــا عاليــا
يف حياتهــا!» ،وإن حــدث ونظــرت قــدس إىل إحــدى هــؤالء النســوة،
ابتســمت هــذه األخــرة لهــا وقالــت« :آه حبيبتــي! أنــت جميلــة جــدا!
زوجــك محظــوظ بــك!»
انتهــى العــرس بنميمتــه الالمتناهيــة ،وحتــى عندمــا ينتهــي
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العــرس متــي النســوة أيامــا عديــدة وهــن يطلقــن أحكامــا عــى
العــروس وصديقاتهــا وأقربائهــا وجميــع مــن كان يف القاعــة ،وال
يتوقفــن عــن فعــل ذلــك إىل أن يحــن عــرس آخــر ،وموضــوع آخــر
للنميمــة! أخــذ ســليم زوجتــه وذهبــا إىل شــقتهام ،تلــك الشــقة
الصغــرة الباهظــة الثمــن التــي تقــع يف مدينــة «الرشاقــة» والتــي
تعــاون االثنــان معــا لكرائهــا.
أمــى الزوجــان شــهر عســلهام يف «تونــس» ،أيــن زارا مدنهــا
الســياحية الشــهرية «سوســة ،الحاممــات ،القــروان ،نابــل» وختــا
رحلتهــا بزيــارة جزيــرة «جربــة» أيــن تعرفــا عــى اليهــود هنــاك ،ثــم
رجعــا إىل الجزائــر وقضيــا أيامهــا بــن الدراســة والعمــل.
كانــت قــدس تخيــط األثــواب وتبيعهــا ،بينــا عمــل ســليم
بائعــا بإحــدى املتاجــر الكــرى يف الفــرة املســائية ،وزاول االثنــان
دراســتهام بطريقــة عاديــة.
مضــت الســنوات ،وتخــرج الزوجــان مــن الجامعــة بشــهاديت
ماســر يف علــم النفــس وماســر يف اللغــة االســبانية ،متكنــت قــدس
مــن إيجــاد عمــل لهــا كأســتاذة يف الطــور الثانــوي ،بينــا مل يجــد
ســليم عمــا فاكتفــى بزيــادة ســاعات عملــه كبائــع يف املتجــر أيــن
صــار يعمــل بــدوام كامــل.
كانــت املحادثــات مــع الجميــع تتــم هكــذا« :صبــاح الخــر كيــف
حالكــا؟ هــل مــن طفــل يف الطريــق؟»
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وهــذا هــو حــال املتزوجــن الجــدد ،فــا أن متــي أشــهر عــى
زواجهــم حتــى يضــع املجتمــع ســاعات عــى بطــن املــرأة يبحثــون
فيــه عــن دقــات قلــب إضافيــة ،ويــا ويلهــا مــن مل تحمــل بطفــل بعــد
ســنوات مــن زواجهــا.
ومبــا أن املجتمــع ذكــوري ،فالجميــع ســيلقي اللــوم عــى الزوجــة
بأنهــا هــي العاقــر ،وال ميكــن للرجــل أن يكــون عقيــا ألن قــول ذلــك
ينقــص مــن رجولتــه يف مجتمــع ال ينقــص مــن قيمــة الرجــال.
وهنالــك منهــم مــن يلــوم زوجتــه أيضــا ألنهــا مل تحمــل ،وقــد
يطلقهــا أيضــا أو يتــزوج بامــرأة ثانيــة دون أن يعــرض نفســه عــى
طبيــب أو حتــى يتســاءل إن كان املشــكل منــه.
ســليم مل يكــن مــن ذلــك النــوع ،ألنــه تلقــى تعليــا جامعيــا ولديــه
ثقافــة واســعة وثقــة باللــه ،كان يجيــب الجميــع بجملــة واحــدة« :مل يعطنــا
اللــه ذريــة بعــد ،ونحــن ننتظــر دورنــا» ،أمــا قــدس فقــد أصبحــت تتجنــب
الحديــث مــع النســوة ألنهــا ســئمت مــن تدخالتهــن يف حياتهــا ،كانــت هــي
األخــرى تعلــم أن الحمــل والــوالدة هــا رزق مــن اللــه يعطيهــا ملــن يشــاء
ويحــرم منهــا مــن يشــاء.
مــع ذلــك فقــد بــدأت املشــاكل الزوجيــة ،تلــك املشــاكل التــي يظــن
جميــع املتزوجــن أنهم مســتثنون منهــا ،وأنهــا لــن متســهم كــا مســت
غريهــم ،ومعظمهــا نتيجــة أســباب تافهــة كغــرة الرجــل املفرطــة أو
ِ
كنــت تكلمــن
عصبيــة املــرأة الدامئــة ،وكالهــا يصــب يف خانــة «مــن
ِ
خرجــت مــن املنــزل دون أن تخربينــي؟» و«ملــا مل
يف الهاتــف؟ كيــف
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تتصــل يب يومــا كامــا؟ هــل عملــك أفضــل منــي؟ كيــف تنــى عيــد
زواجنــا! ســئمت مــن إهاملــك يل!» ،وتنتهــي هــذه الشــجارات غالبــا
ببــكاء املــرأة وغضــب الرجــل وبــرود تدريجــي يف مشــاعرهام.
متــي الســنوات لتجــد الزوجــة نفســها أمــام رجــل عــادي
لديهــا حقــوق وواجبــات معــه ،ويجــد الــزوج نفســه أمــام امــرأة عاديــة
لديــه حقــوق وواجبــات معهــا.
كان الزوجــان يــدركان أن املنــزل قــد صــار موحشــا ،ومــا أوحــش املنــزل
الــذي ال يوجــد فيــه أطفــال ميلؤونــه صخبــا وفــوىض ،مل يتجــرأ أحدهــا أن
يخــر رشيكــه مبــا يختلــج يف صــدره ،لكــن الشــجارات تجعلنــا نقــول أي يشء
مــن شــأنه أن يجــرح الطــرف اآلخــر بقســوة ،وقــد وجد ســليم نفســه يف إحدى
الشــجارات يــرخ يف زوجتــه قائــا« :كل هــذا بســببك! ألنــك مل تســتطيعي أن
تنجبــي لنــا طفــا كــا تفعــل كل النســاء! املنــزل خــال يــا قــدس! هــل يجــب
أن أخــرك أيضــا أن الرجــل يتــزوج رغبــة منــه يف أن يــرك خليفــة لعرشــه أكــر
م��ن رغبت��ه يف امل��رأة يف حــد ذاته��ا! أنـ�ت ال يشء بالنســبة يل دون أطفــال!
رمبــا أبــدو لــك ال أهتــم بأمــر الصغــار ،لكننــي رجــل يــا قــدس! وغريــزيت
الرجوليــة تريــد لهــذا البيــت أن ميتلــئ أطفــاال! الحــب ليــس كل يشء يــا
امــرأة! الحــب ال يكتمــل إن مل نتشــاركه مــع قطــع لحــم صغــرة تنادينــا بابــا
ومام��ا! لق��د ذهب��ت دون أن أخــرك إىل طبيــب ،وقــد أكــد يل أن املشــكل ليس
منــي وأنــه ميكننــي الحصــول عــى أطفــال متــى أردت ذلــك! لقــد خجلــت
م ـرارا أن أطلــب منــك الذهــاب إىل طبيــب للفحــص لكــن الظاهــر أنــك ال
تريديــن فعــل ذلــك مــن تلقــاء نفســك ،أتعلمــن مــا أظــن يــا قــدس؟ أظــن
أنــه عليــك أن تــزوري طبيبــا يف أقــرب وقــت!»
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كانــت قــدس تنظــر إىل ســليم بدهشــة ،فهــذه أول مــرة بعــد
خمــس ســنوات مــن الــزواج يكلمهــا بهــذه الطريقــة القاســية ويحطــم
مشــاعرها ويكــر خاطرهــا بــا رحمــة! انفجــرت باكيــة وســقطت
عــى األرض وقــد خــارت قواهــا ،أحــس ســليم بالذنــب فتقــدم نحوهــا
واضعــا يــده عــى رأســها وقــال لهــا« :أنــا آســف يــا حبيبتــي ،أنــا مل
أقصــد قــول ذلــك ،إنــه الغضــب فقــط مــن اســتبد يب ،اعذرينــي يــا
روحــي!»
نظــرت إليــه قــدس بــكل حــزن والدمــوع متــأ مآقيهــا« :أال تعلــم
أننــا ال نقــول الحقيقيــة الصافيــة إال يف ســاعات الغضــب؟ حينــا
نغضــب يــا ســليم فنحــن نقــول كل مــا نفكــر بــه وكل مــا نحــس بــه
دون أن نهتــم ملشــاعر اآلخــر ،أتعلــم أكــر مــا يؤملنــي يــا ســليم؟ هــو
أن كل مــا قلتــه صحيــح ،هــل تظــن أننــي ال أكــرث ألمــر األطفــال؟
هــل هنالــك امــرأة يف هــذا العــامل ال تريــد أن يكــون لديهــا طفــل ميــأ
حياتهــا بهجــة وفرحــا؟ أنــا أعــرف أننــي مل أنجــب لــك أي طفــل طيلــة
هــذه الســنوات وهــذا األمــر يدمــرين يــا ســليم ،أنــا أتحطــم كل يــوم
لكننــي ال أبــدي ذلــك يك ال تتــأمل ،أنــا أحــس بالذنــب اتجاهــك واتجــاه
زواجنــا ،أنــا أدعــو اللــه يف كل ســجود أن يرزقنــي ولــدا منــك ،لكــن
هــذا األمــر فــوق طاقتــي يــا ســليم ،وقــد خفــت مــرارا أن أذهــب إىل
طبيــب فيقطــع أمــي نهائيــا لذلــك بقيــت أدعــو اللــه أن يرزقنــي ،فــأن
أعيــش عــى أمــل اإلنجــاب يومــا مــا أفضــل يل مــن فقــدان ذلــك األمــل
نهائيــا ،ســليم ،إن أحسســت أننــي خيبــت ظنــك أو خذلتــك فأنــا أســمح
لــك أن تطلقنــي ،تــزوج امــرأة أخــرى فأنــا امــرأة عاقــر فاشــلة!»
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ـ «ال تقــويل ذلــك يــا حبيبتــي! مــازال هنــاك أمــل ،ســنزور كل األطبــاء
أرج��وك ال ِ
ِ
وس��نجد ح�لا لذل��ك ،ل��ن أتخ�لى عن��ك أب��دا ي��ا ق��دس،
تب��ك».
أحســت قــدس يومهــا أنهــا قــد وصلــت مــع ســليم إىل نقطــة
النهايــة ،فعالقتهــا مل تصبــح اآلن عالقــة حبيبــن ،بــل صــارت عالقــة
أخــذ ورد ،أعطيــك هــذا بــرط أن تعطينــي ذاك ،وإن وصلــت العالقــة
إىل هــذه الدرجــة مــن الــرود فوداعــا للحــب ووداعــا للــزواج!
********************
أمضــت مونيــكا كل هــذه الســنوات يف الدراســة ومراســلة
حبيبهــا كزافيــه ،وحــن بلغــت ســن الرشــد صــار بإمكانهــا زيارتــه
يف الســجن أيــن كانــت تعــد لــه أشــهى املأكــوالت ،وبعــد أن أكمــل
فــرة عقوبتــه تقــدم إىل خطبتهــا وتزوجــا ،أيــن اســتأجرا ســكنا يف
برشــلونة وعملــت مونيــكا كممرضــة يف إحــدى العيــادات الخاصــة
بينــا عمــل كزافيــه كســائق ســيارة أجــرة.
كانــت حياتهــا ســعيدة ،ومــا زاد ســعادتهام هــو ذلــك الصغــر
الــذي كان يتقلــب يف بطنهــا ميينــا وشــاال ،كان كل منهــا ينتظــره
بشــغف ،ومــا أســعد الزوجــن مبولودهــا األول!
ويف إحــدى املــرات وبينــا كانــت مونيــكا يف منزلهــا ســمعت
دقــات عــى البــاب ،فتحتــه فوجــدت شــابا مل تــره مــن قبــل ،ابتســم
قائــا« :هــل أنــت الســيدة مونيــكا؟»
ـ «نعم أنا هي ،من حرضتك؟»
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ـ «أنــا الســيد بيــدرو ،وقــد كنــت عــى عالقــة بصديقتــك قــدس،
لقـ�د حكـ�ت يل الكثـير عنـ�ك ،وقـ�د بحثـ�ت طويـلا يك أجـ�دك».
مل تقــو مونيــكا عــى الوقــوف حينــا ســمعت اســم صديقتهــا
الحميمــة ،والتــي مل ترهــا أو تســمع عنهــا شــيئا منــذ أن أعطتهــا ذلــك
الحبــل يف العيــادة ،رصخــت قائلــة« :قــدس! أدخــل يــا ســيدي!»
دخــل بيــدرو ومــا أن اعتــدل يف جلســته حتــى بــدأت مونيــكا
بإمطــاره باألســئلة« :أيــن هــي؟ كيــف حالهــا؟ هــل هــي بخــر؟ احــك
يل كل يشء! هــل هــي ســعيدة؟ ملــا مل تراســلني؟ هــل تســكن هنــا؟
لنذهــب إليهــا!»
ـ «هوين عليك يا أختي ،سأحيك لك كل يشء».
بــدأ بيــدرو بــرد حكايتــه مــع قــدس ،منــذ أن رآهــا يف الفنــدق
إىل أن عملــت بالحانــة وصــوال إىل ســفرهام إىل الجزائــر والتقائهــا
بأمهــا ثــم انفصالهــا نهائيــا ،وختــم كالمــه قائــا« :وأنــا اآلن قلــق
بشــأنها ألننــي راســلتها مــرارا ومل تجبنــي ،حتــى أنهــا غــرت رقــم
هاتفهــا ،لذلــك قصدتــك ألســتفرس منــك عنهــا لكــن الظاهــر أنــك أجهــل
منـ�ي عـ�ن مصريهـ�ا».
ـ «قــدس فتــاة قويــة مســتقلة ،ال تخــف عليهــا ،وهــذا النــوع
مــن النســاء يفضــل االنطــواء ويرغــب بالعيــش لوحــده وال يشــارك
حياتــه مــع أي شــخص كان ،لقــد كنــت صديقتهــا الوحيــدة ملــدة عــر
ســنوات لكنهــا مــا أن خطــت عتبــة ذلــك الديــر حتــى نســتني ونســت
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عرشتنــا ،قــدس ليســت مثلنــا يــا بيــدرو ،أنــا متأكــدة أنهــا بالــكاد
تذكــرين وبالــكاد تتذكــرك ،نحــن نتأثــر حــن يخــرج شــخص مــا مــن
حياتنــا ونبقــى متعلقــن بــه نتحــرى عــن أخبــاره ومصــره ،لكــن هــذا
النــوع مــن األشــخاص ال يهمــه مــن دخــل أو خــرج مــن حياتــه ،هــم
يفرحــون ويســعدون بوجــودك ،لكنهــم ال يحزنــون لغيابــك ،لقــد كانــت
قــدس وحيــدة يــا بيــدرو ،لطاملــا كانــت كذلــك حتــى وهــي معــي ،وهــي
اآلن يف الجزائــر تعيــش وحيــدة حتــى ولــو كانــت مرتبطــة أو لديهــا
عائلـ�ة».
ـ «لكنهــا صديقتــك وحبيبتــي الســابقة ،ال بــد لنــا مــن البحــث
عنهـ�ا فقـ�د يحـ�دث لهـ�ا مكـ�روه مـ�ا ال سـ�مح الـ�رب».
ـ «أنــا ال أعلــم أيــن ذهبــت ،بينــا هــي تعــرف الديــر جيــدا،
وقــد أتــت هنــاك يف إحــدى املــرات لكنهــا مل تكلــف نفســها عنــاء
الســؤال عنــي ،لــو أرادت أن تبحــث عنــي لفعلــت ،فأنــا صديقتهــا التــي
ضاقــت األمريــن يف ســبيلها ،أنــا أحبهــا يــا بيــدرو ،لكننــي ســئمت
مــن أنانيتهــا ،لذلــك فأنــا آســفة ،لــن أبحــث عنهــا رغــم أننــي أقــدر لــك
فعـلا إن أنـ�ت أخربتنـ�ي عـ�ن مصريهـ�ا بعـ�د بحثـ�ك عنهـ�ا».
كانــت مونيــكا تتكلــم بــأمل ،فرغــم حبهــا الشــديد لصديقتهــا إال
أن فكــرة أنهــا تخلــت عنهــا ومل تبحــث عنهــا جعلتهــا متــوت كمــدا،
أرادت أن تشــتم قــدس وترضبهــا ويف الوقــت نفســه تحتضنهــا
وتقبلهــا بشــدة!
أمــا بيــدرو فقــد رجــع إىل منزلــه وهــو يفكــر يف هــذه الفتــاة
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التــي حــاول أن ينســاها ملــدة خمــس ســنوات لكنــه مل يتمكــن مــن
ذلــك ،مل يســتطع أن يدخــل يف أيــة عالقــة طيلــة هــذه املــدة ،وقــد
أدرك اليــوم أنــه الزال يحــب قــدس ،أو لنقــل قــد علــم أنــه لــن يســتطيع
التوقــف يومــا عــن حبهــا!
جــرب بيــدرو كل املحــاوالت للوصــول إىل قــدس ،لكنــه مل
يتمكــن مــن معرفــة مكانهــا ،ووصــل يف األخــر إىل القــرار التــايل:
ســأبحث عنهــا يف الجزائــر!
وجــد بيــدرو نفســه بعــد أيــام يف مطــار هــواري بومديــن
الــدويل ،ركــب ســيارة أجــرة واتجــه إىل فنــدق الشــراطون ألنــه
الفنــدق الوحيــد الــذي بــدأ منــه كل يشء ،وجــد موظــف االســتقبال يف
انتظــاره فأخــذ يحادثــه بلغــة فرنســية رديئــة ،وبالــكاد فهمــه املوظــف
عــى أنــه يبحــث عــن شــخص مــا كان مقيــا يف هــذا الفنــدق يف
تاريــخ معــن ،أجابــه املوظــف:
ـ «آســف ســيدي ،ال ميكننــا إعطــاء معلومــات األرشــيف إال
للسـ�لطات املعنيـ�ة».
ـ «لكن الفتاة التي أبحث عنها هي زوجتي!»
ـ «آســف يــا أخــي ،ميكنــك التقــدم ببــاغ للرشطــة ،ال ميكننــي
مســاعدتك».
وضــع بيــدرو يــده يف جيبــه وأخــرج أوراق نقديــة مــن فئــة
 1000دينــار ووضعهــا أمــام املوظــف قائــا« :لــن يعــرف أحــد أننــي
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اطلعــت عــى املعلومــات ،هيــا أرجــوك ،أنــا أحتــاج إىل املســاعدة!»
وضــع املوظــف األوراق النقديــة يف جيبــه ،ثــم أحــر دفــر املعلومــات
الشــخصية ،بحــث بيــدرو فيــه برسعــة حتــى وجــد املعلومــات التــي يبحــث
عنهــا ،لقــد أمضــت قــدس أســبوعا يف الفنــدق بعــد ذهابــه ،ووجدهــا قــد
كتب��ت يف خان��ة العم��ل « :طالب��ة بجامع��ة الجزائ��ر» ،انطلــق بيــدرو إىل
الجامع�ةـ أي��ن متكـ�ن مــن معرفــة أن قــدس قــد درســت خمــس ســنوات هنــا
وتخرجــت وهــي اآلن أســتاذة بثانويــة «عمــر راســم» بالجزائــر الوســطى،
ذهــب بيــدرو إىل الثانويــة وســأل عنهــا فأخــروه أنهــا يف القاعــة تــدرس اآلن،
أخربهــم أنــه أخوهــا وأن األمــر عاجــل ،فقــام مراقــب الثانويــة بإخبارهــا أن
أخاهــا ينتظرهــا خارجــا ،خرجــت قــدس لتصعــق برؤيــة بيــدرو أمامهــا!
ـ «بيدرو! ما الذي أىت بك إىل هنا!»
ـ «الحــب ،الحــب هــو مــن أىت يب إىل هنــا يــا حبيبــة قلبــي ،أنــا
آســف ألننــي تركتــك! لكننــي مل أســتطع نســيانك طيلــة هــذه الســنوات!
لقــد أمضيــت الوقــت كلــه أفكــر بــك ،أنــا ال أســتطيع العيــش مــن دونــك
يــا روحــي ال أســتطيع!»
ـ «آه يــا بيــدرو ،ملــا أتيــت! تــأيت بعــد كل هــذا الوقــت لتقــول يل
هـ�ذا الـ�كالم بعـ�د فـ�وات األوان! نحـ�ن لـ�ن.».....
ـ «مل يفــت األوان يــا روحــي ،هيــا لنتــزوج ،وســأعيش معــك هنــا
أو هنــاك أو يف مدغشــقر ،أو يف الجحيــم إن أردت ،أريــد أن أقــي
ســنوايت القادمــة معــك ،لــن أتــركك ثانيــة يــا روحــي أعــدك بذلــك! هيــا
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ِ
أرجــوك!»
اقبــي
ـ «بيدرو توقف!»
ـ «لن أتوقف!»
ـ «أنظر يا غبي!»
رفعــت قــدس يدهــا أمامــه أيــن اســتقرت عينــاه عــى خاتــم
الــزواج ،نظــر إليهــا وقــال:
ِ
تزوجــت يــا قــدس! أجــل
ـ «آه تبــا! كيــف مل أفكــر يف ذلــك! لقــد
ومــن يــرك امــرأة مثلــك تضيــع مــن بــن يديــه ســوى غبــي مثــي! ال
بــد أن الرجــال يحومــون حولــك ،وكيــف ال يفعلــون! حســنا ســأذهب
الــوداع!»
ـ «انتظــر! أجــل أنــا متزوجــة ،لقــد تعرفــت بشــاب أحبنــي
وأحببتــه ،شــاب مل يخذلنــي ،ونحــن اآلن متزوجــان منــذ ســنوات ،إن
أردت لــوم شــخص مــا فلــم نفســك ،أنــت مــن ذهبــت وتركتنــي وحيــدة
يف بلــد غريــب! لكــن أتعلــم شــيئا؟ لقــد اشــتقت إليــك رغــم ذلــك ،وكان
مـ�ن الجيـ�د رؤيتـ�ك».
ـ «هل نستطيع أن نكون أصدقاء مجددا؟ مجرد أصدقاء؟»
ـ «أجــل ي�سرين ذل��ك هـ�ا هــو رقــم هاتفــي ،اتصــل يب متــى
تشـ�اء».
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نظــر بيــدرو إىل قــدس نظــرة أخــرة واســتدار راجعــا ،مــى
بضعــة خطــوات ثــم التفــت إليهــا قائــا« :مونيــكا تبلغــك الســام!» ثــم
أكمــل طريقــه ،تجمــدت قــدس يف مكانهــا ومل تتمكــن مــن نطــق كلمــة
رغــم أن رأســها كان مليئــا باألفــكار وأخــذت تراقــب بيــدرو حتــى
اختفــى عــن األنظــار!
أحســت قــدس بالحنــن ،ذلــك الحنــن الــذي نحســه اتجــاه
أشــخاص كانــوا ميثلــون يومــا مــا الحيــاة بالنســبة إلينــا ،لكــن األقــدار
شــاءت أن نفــرق وننســاهم ،ومبجــرد أن نراهــم مــرة ثانيــة ترجــع كل
تلــك األحاســيس التــي كنــا نحســها معهــم وكأنهــا مل تذهــب يومــا،
وحينهــا نــدرك أن املشــاعر ال تذهــب بــل تكتفــي باالختفــاء فقــط!
مرت أيام قبل أن يرسل بيدرو رسالة نصية إىل قدس:
«ســيديت قــدس ،مل أتوقــع أنــه ســيأيت يــوم أناديــك فيــه بســيديت
بــدل حبيبتــي ،لكــن الدنيــا تــأىب إال أن تعاكســنا لتجــري رياحهــا مبــا
ال تشــتهيه ســفننا ،أردت فقــط أن أخــرك أننــي كنــت أحبــك وأمضيــت
خمــس ســنوات وأنــا أحبــك ،وأحــرين الحــب إليــك ،وزاد حبــي حــن
رأيتــك واشــتعل فــؤادي شــوقا لــك! لكننــي أتذكــر بعدهــا أنــك امــرأة
ِ
ِ
اعتــدت أن تفعــي ،وأنــا
صنعــت طريقــك بنفســك كــا
متزوجــة ،وأنــك
أحــرم قــرارك وســعيد ألنــك ســعيدة رغــم أن قلبــي يحــرق غــرة
وأملــا وكمــدا! كل أمــي اآلن أن تعيــي ســعيدة ،ففكــرة أنــك ســعيدة
تريـ�ح قلبــي ،وتزيــل عنــه بعــض اآلالم ،هــذا هــو رقمــي ،ال زال نفســه،
مل أغــره طمعــا يف أن ترســي يل يومــا ،لكنــك مل تفعــي ،وأنــا ال
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ألومــك ،حاولــت بعدهــا أن أراســلك مــرارا لكننــي وجدتــك قــد غــرت
رقــم هاتفــك ،ال يهــم ،كيــف حالــك؟»
كانــت قــدس تتنــاول الغــداء مــع ســليم ،رن هاتفهــا فقامــت
بفتحــه لتجــد رســالة مــن طــرف بيــدرو ،اضطربــت ،وأقفلــت هاتفهــا
برسعةــ ووضعتــه يف جيبهــا ،سأــلها ســليم« :أم��ا زالــت أنفــال تختــار
وقــت الغــداء لتزعجــك؟» أجابتــه« :أجــل! لقــد رصت أتجاهــل رســائلها،
كــم هــي مزعجــة!»
أكملــت قــدس غداءهــا ،خــرج ســليم إىل العمــل ،فقامــت بفتــح
هاتفهــا وقــراءة الرســالة ،ابتســمت ثــم أرســلت لــه:
ـ «مرحبــا ،شــكرا لــك أقــدر لــك كل مشــاعرك ،لكننــي أريــدك
أن تتذكـ�ر دامئـ�ا أننـ�ي امـ�رأة متزوجـ�ة وتعاملنـ�ي عـلى أسـ�اس ذلـ�ك».
ـ «بالطبع ،أنا أحرتم ذلك ولن أتخطى حدودي معك ،أعدك».
ـ «بيدرو ،أريد أن أسألك عن أمر».
ـ «تفضيل».
ـ «لقــد أخربتنــي حــن التقينــا أن مونيــكا تبلغنــي الســام ،هــل
التقيتهــا؟ وكيــف كان ذلــك؟»
حــى لهــا بيــدرو قصــة التقائــه مبونيــكا ،وقــال لهــا« :وهــي اآلن
منزعجــة منــك ألنــك أتيــت إىل الديــر ومل تبحثــي عنهــا ،ورغــم ذلــك
طلبـ�ت منـ�ي أن أزودهـ�ا بأخبـ�ارك».
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ـ «حســنا أبلغهــا الســام واعتــذاري الشــديد ،أنــا مل أرد أن
أورطهــا أكــر مــا ورطتهــا فيــه ،لكننــي أشــتاق إليهــا فعــا ،بعــض
الصداقــات قــد ال يكتــب لهــا االســتمرار وال األبديــة!»
ـ «سأحرص عىل إخبارها بذلك».
ـ «عــي أن أذهــب إىل العمــل اآلن ،وباملناســبة إن أردت فقــط
أن تعــرف ،أنــا لســت ســعيدة بحيــايت الزوجيــة ،إىل اللقــاء!»
ذهبــت قــدس إىل العمــل ،أيــن كانــت تــدرس اللغــة اإلســبانية،
تلــك اللغــة الجميلــة التــي نحلــم جميعنــا أن نتعلمهــا لكننــا نتقاعــس
عــن ذلــك ،تلــك اللغــة التــي تحتــل املرتبــة الثانيــة يف العــامل والتــي
تعتــر اللغــة الرســمية لحــوايل واحــد وعرشيــن دولــة ،تلــك اللغــة التــي
نســتمتع بســاعها يف أقــوى األفــام العامليــة كفلــم «ثالثــة أمتــار فــوق
الســاء»!
كانــت قــدس تحــب عملهــا كثـرا ،خاصــة وأنهــا بارعــة فيــه كــون اللغة
اإلســبانية هــي لغتهــا األم ،كانــت تســتمتع بتعليــم تالميذهــا هــذه اللغــة
الجميلــة ،وتعمــل عــى تدريبهــم عــى التحــدث بهــا وتصحيــح أخطائهــم
اللغويــة ،ولذلــك فقــد كان التالميــذ يحبونهــا كثـرا ،ويشــاركونها حبهــا للغــة،
كان اهتاممهــا منصبــا عــى العمــل وعــى زوجهــا فقــط ،هــذا قبــل أن يدخــل
بيــدرو إىل حياتهــا ثانيــة ليخلــط األوراق ،فقــد صــارت يف اآلونة األخرية شــاردة
الذهــن لدرجــة أن تالميذهــا الحظــوا ذلــك ،كانــت تســتعمل الهاتــف خــال
الحصــص الدراســية ،ألنهــا ال تســتطيع يف أغلــب األوقــات فعــل ذلــك أمــام
زوجهــا يف البيــت ،صــارت املحادثــات بينهــا وبــن بيــدرو يوميــة ،فقــد وجــدت
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مــن ميــأ فراغهــا العاطفــي وحاجتهــا األنثويــة إىل الرومانســية ،تلــك التــي
فقدتهــا مــن زوجهــا ج ـراء العديــد مــن الخالفــات الزوجيــة ،وقــد اســتغل
بيــدرو ذلــك الفـراغ أحســن اســتغالل ،وانتهــز كل فرصــة ضعــف منهــا ليصــف
لهــا جاملهــا األنثــوي ،وجســدها الــذي مــازال مغريــا كــا كان قبــا وإىل آخــر
تلــك التعويــذات الرجوليــة التــي توقــع أيــة أنثــى كانــت ،وأيــة أنثــى ال تحــب
أن يخربهــا أحدهــم أنهــا أجمــل امــرأة يف العــامل؟
ـ «أستاذة لقد ِ
كتبت .»Lola esta en Mexico
ـ «أجل وما األمر؟».
ـ «لكنها يف غواتيامال وليست يف املكسيك».
ـ «آه آسفة أنت محق ،إنه خطئي!»
ـ «أستاذة لقد نسيت حرف الـ  sيف كلمة .»Los Platanos
ـ «آه آسفة جدا! شكرا لك».
رجعــت قــدس إىل منزلهــا ،وهــي يف قمــة التعــب ،لقــد كانــت
تعــرف أن شــيئا مــا يشــغل تفكريهــا ،وهــذا الــيء هــو مشــاعرها،
فلطاملــا كانــت مشــاعرنا هــي ســبب تعاســتنا ،ألنهــا تــأىب أن توافــق
عقلنــا ،ومتــي دامئــا عكســه واملنطــق ،فقــد تبتعــد مثــا عــن الكحــول
واملخــدرات ألنــك تعلــم أنهــا حــرام وأنهــا مــرة بالصحــة ،لكــن
مشــاعرك ال تعــرف بعقلــك وتشــعرك دامئــا بحبــك لتلــك املمنوعــات،
وكذلــك الحــب املمنــوع ،وهــو حــب الزوجــة لرجــل آخــر والــذي يعتــره
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العقــل واملنطــق خيانــة زوجيــة ال تســمح بهــا األخــاق وال املنطــق وال
الديــن وال املجتمــع ،لكــن كــم مــن امــرأة وجــدت نفســها تحــب رجــا
آخــر غــر زوجهــا ،وهــذا مــا حــدث لقــدس ،فقــد ظنــت حينــا تزوجــت
أن ســليم هــو حبهــا األول واألخــر ألنهــا كانــت تظــن أنهــا مل تحــب
بيــدرو يومــا ،ومــا أن تزوجتــه حتــى بــدأ ذلــك الحــب ميــوت شــيئا فشــيئا
إىل أن اندثــر ،لينمــو مكانــه حــب خاطــئ ،حــب تجرمــه الطبيعــة ،حــب
حاولــت قــدس أن تقتلــه يف مهــده لكنــه أىب إال أن ينمــو أكــر ،ضاربــا
بعقلهــا ومنطقهــا ودينهــا وأخالقهــا عــرض الحائــط ،وكــم مــن امــرأة
رســت بهــا ســفنها يف مينــاء الخيانــة الزوجيــة وضاعــت جراءهــا
حياتهــا وتهدمــت مملكتهــا التــي بناهــا عقلهــا ودمرتهــا مشــاعرها.
قــررت قــدس يف ذلــك اليــوم أن تقطــع عالقتهــا نهائيــا مــع
بيــدرو ،دخلــت املنــزل ،غــرت ثيابهــا ،ثــم اتجهــت إىل املطبــخ لتعــد
الغــداء لزوجهــا ،ومــا أن مــرت بالغرفــة حتــى وجــدت أن زوجهــا قــد
نــي حاســوبه املحمــول مفتوحــا ،ذهبــت إلطفائــه لكــن تلــك األنثــى
املتشــككة داخلهــا دفعتهــا إىل أن تلقــي نظــرة عــى محادثاتــه ،ومبــا
أنهــا قــد وجــدت حســابه يف الـــ  MSNمفتوحــا ،فقــد انتهــزت الفرصــة
ودققــت يف كل املحادثــات وهــي يف قمــة الصدمــة ،فقــد وجــدت أن
زوجهــا يخونهــا مــع الكثــر مــن الفتيــات ،وعرفــت أن خياناتــه تعــدت
مــن كونهــا إلكرتونيــة إىل خيانــات حقيقيــة ،وعرفــت أنــه كان يواعــد
فتيــات أخريــات ويرســل لهــن الهدايــا ويعيــش الحــب معهــن ،وحينهــا
أدركــت ســبب ذلــك الجفــاء الــذي يعاملهــا بــه ،والرجــل ال يســتطيع
أن يجــايف زوجتــه ألن الرجــل مجبــول عــى الغــزل ،وإن توقــف عــن
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مغازلــة زوجتــه فهــذا دليــل قاطــع عــى أنــه يغــازل فتــاة أخــرى ،وإن
توقــف عــن حــب زوجتــه فهــو بالتأكيــد قــد بــدأ بحــب امــرأة أخــرى،
الرجــل ال يتوقــف عــن الغــزل والحــب حتــى يتوقــف قلبــه عــن النبــض،
وهــذا أمــر كانــت تدركــه قــدس جيــدا ،لكــن شــخصيته املتزنــة وســلوكه
الســوي هــا مــن جعالهــا عميــاء عــن رؤيــة هــذه الخيانــات الرصيحــة
والواضحــة ،وهنــا عرفــت أن الرجــل يبقــى رجــا ،والفــرق بــن الرجــل
الداعــر والرجــل املهــذب ،هــو أن الداعــر ال يخــاف مــن إظهــار دعــره
عكــس املهــذب الــذي يخفــي ذلــك وال يــري النــاس ســوى وجــه ســاذج
لطيــف!
فكــرت قــدس حينهــا يف ســيناريوهات عديــدة ،فحــن يعــود
مــن عملــه سيســألها أيــن هــو الغــداء فتخــره أنهــا مل تحــره
وحــن يســألها عــن الســبب تنفجــر فيــه غاضبــة وتخــره أنهــا قــد
اكتشــفت خياناتــه وأنــه خائــن لعــن ثــم تطلــب الطــاق .لكــن هــذه
الفكــرة بــدت لهــا فكــرة غبيــة ،فهــو سيســتفيد مــن الطــاق يف أغلــب
األحــوال ،ســيطلقها اليــوم ويتــزوج غــدا امــرأة أخــرى وميــي يف
حياتــه ســعيدا ناجيــا بخياناتــه لهــا! فكــرت يف أن ترمتــي أمامــه
باكيــة ،وتخــره أنهــا اكتشــفت خياناتــه وتســأله عــا قــرت بحقــه،
وتحــاول معــه أن يجــدا حــا لهــذه املشــكلة ،لكــن هــذا األمــر ضعــف،
وقــدس ليســت بالضعيفــة ،لذلــك فقــد فكــرت بالســيناريو الثالــث ،ذلــك
الســيناريو الــذي تتقنــه النســاء املحطــات ،النســاء الــايت تذوقــن
قســاوة الحيــاة مــا جعلهــن يتأقلمــن مــع كل متغــر ،ويحاربــن بــكل
رضاوة ،دون أن يبــدو ذلــك عــى قناعهــن املبتســم!
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قالــت قــدس بــكل حــزم« :لــن يؤنبنــي ضمــري بعــد اآلن» ،أىت
ســليم ،تنــاوال الغــداء معــا ،ثــم خــرج إىل العمــل ،بينــا ذهبــت إىل
غرفتهـ�ا واتصلـ�ت ببيـ�درو.
ـ «ألو ،مساء الخري ،كيف حالك؟»
ـ «ألو ،مساء النور يا قدس ،أنا بخري ماذا عنك؟»
ـ «مشتاقة إليك!»
ـ «انتظــري قليــا ،دعينــي أتنفــس ،مــن هــذه التــي تكلمنــي؟ هــل
قــدس معــك؟ أخربيهــا أننــي أريــد الحديــث معهــا!»
ـ «إنهــا أنــا يــا أيهــا الغبــي! لقــد اشــتقت إليــك منــذ أن رأيتــك
ذاهبــا آخــر مــرة ،أردت أن أناديــك أن ارجــع إيل ،لكننــي مل أســتطع
ذلــك ،لقــد حاربــت ذلــك االشــتياق بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة ،لكننــي
اكتشــفت اليــوم أننــي ال أســتطيع محاربــة يشء أقــوى منــي!»
ـ «ماذا تريدين القول يا قدس ،أنا ال أفهمك جيدا».
ـ « أريــد القــول أننــي ال زلــت أكــن لــك نفــس املشــاعر يــا بيــدرو،
أنــا ال أتوقــف عــن التفكــر بــك ،وأريــدك أن تعــرف هــذا جيــدا!»
ـ «هل تعلمني ماذا تقولني يا قدس؟ أنت امرأة متزوجة».
ـ «أجــل أنــا متزوجــة يــا بيــدرو ،وقــد أدركــت بعــد خمــس ســنوات
أن الــزواج عبــارة عــن ورقــة يتعهــد فيهــا الرجــل أنــه سيســتعمر
زوجتــه لبقيــة حياتهــا ،وتتعهــد فيهــا املــرأة أن تبقــى خادمــة لــه! ال
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حــب يف الــزواج يــا بيــدرو ،أفكارنــا عنــه خاطئــة ،خاطئــة جــدا! أنــا
أبحــث عــن الحــب وال أبحــث عــن الــزواج ،أحــس أن زواجــي حطمنــي،
جعــل منــي آلــة لغســل الصحــون وطــي الثيــاب ،أنــا امــرأة ،امــرأة لهــا
أحــام وطموحــات ،امــرأة تســتحق أن تحــب بشــغف! لــن أكــون أمــة
لهــذا الــزواج بعــد اآلن!»
أمــى بيــدرو مســاءه يكلــم قــدس ،كان يف قمــة الســعادة
ألنــه اســرجع أخــرا حبيبــة قلبــه ،أمــى العاشــقان مســاءهام وكل
منهــا يقــص لآلخــر مــا حــدث خــال كل هــذه الســنوات ،أحســت
قــدس مجــددا بالحيــاة تــري يف جســدها ،نعــم إنــه الحــب! وهــو
الــيء الوحيــد الــذي يجعلنــا نحــس حقــا أننــا عــى قيــد الحيــاة!
مــرت أيــام ،وســليم يالحــظ تغــر نفســية قــدس ،لقــد صــارت
تضــع مســاحيق التجميــل التــي توقفــت عــن وضعهــا منــذ أكــر مــن
ســنة ،صــارت تهتــم بلباســها وتنظــر إىل نفســها يف املــرآة مــرات
عديــدة يف اليــوم ،صــارت تلتقــط الصــور لنفســها بصــورة دامئــة،
صــارت االبتســامة ال تفــارق محياهــا ،وزاد تعلقهــا بهاتفهــا أكــر مــن
ذي قبــل.
أدرك ســليم أن هــذه املــرأة ليســت املــرأة التــي تزوجهــا ،إنهــا
امــرأة مختلفــة متامــا ،مل يكــن يحتــاج إىل نســبة عاليــة مــن الــذكاء
والفطنــة ليكتشــف أن هنالــك أمــرا مريبــا ،قــام مبداراتهــا ،واســتغل
أول فرصــة وضعــت فيهــا هاتفهــا فقــام بالتقاطــه ودخــل إىل الرســائل
النصيــة القصــرة فوجــد أنهــا قــد محتهــا كلهــا ،وهــذا مــا زاد شــكوكه،
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ذهــب إىل صورهــا ،فوجــد هنالــك صــورا عديــدة لهــا بوضعيــات مثــرة
مــن املســتحيل أن ترســلها امــرأة لصديقتهــا ،وبينــا هــو يبحــث يف
الصــور ،حتــى أتــت رســالة نصيــة مــن رقــم دويل مكتــوب فيهــا باللغــة
اإلســبانية:
»para siempre Kods to promento devoy a
«!amar hasta la muerte
قــام ســليم برتجمتهــا فــورا ليتفاجــأ مبــا أكــد شــكوكه« :أنــا أعــدك أننــي
ســأحبك حتــا يــا قــدس حتــى املــوت!»
ســمعت قــدس صــوت الرســالة النصيــة ،فأتــت إىل الغرفــة يك تأخــذ
هاتفهــا ،فوجــدت ســليم يحملــه بيــده وينظــر إليهــا نظــرة مل ينظــر إليهــا
مثلهــا قــط يف حياتــه.
ـ «ماذا أيضا؟ هل أصبحت تتجسس عىل هاتفي؟»
ـ «كال لقــد وجــدت رســالة نصيــة مكتوبــة باإلســبانية ومتنيــت لــو
أننـ�ي تعلمـ�ت منـ�ك قليـلا هـ�ذه اللغـ�ة الجميلـ�ة».
ـ «دعنــي أرى!» ،أخــذت الهاتــف وقــرأت الرســالة وســليم يراقــب
ارتباكهــا ،ثــم قالــت« :آه! إنهــا رســالة مــن صديقتــي مونيــكا تســألني
عـ�ن أحـ�وايل».
ـ «رسالة من صديقتك مونيكا تسألك فيها عن أحوالك؟»
ـ «أجــل رســالة مــن صديقتــي مونيــكا تســألني فيهــا عــن
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أحــوا يل ! »
تقــدم ســليم نحوهــا ،وقــام بصفعهــا بــكل مــا أويت مــن قــوة،
ترنحــت قــدس وســقطت عــى الرسيــر.
ـ «أتظنــن أننــي غبــي أيتهــا العاهــرة؟ رمبــا تغافلــت عنــك لبضعــة
أشــهر ،لكــن هــذا ال يعنــي أننــي لــن أعــرف إن كنـ ِ
ـت تخونينــي أم ال! تقضــن
أيامــك يف التجمــل لهــذا الحقــر! تتبادلــن معــه رســائل الحــب كامــرأة عزبــاء!
ترســلني لــه صــورا فاضحــة وكأنــك إحــدى ســاقطات املالهــي! أتعلمــن شــيئا!
الخطــأ ليــس خطــأك! إنــه خطئــي أنــا الــذي مل أســمع كالم أيب ،وتزوجــت مــن
أكــر عاهــرة مــن عاهـرات حانــات برشــلونة ،وهــذا هــو جـزايئ! تخونيننــي يف
عقــر داري! أنــت محظوظــة ألننــي مل أذبحــك يــا بائعــة الهــوى! فأنــا ال أنــوي
دخــول الســجن مــن أجــل فتــاة شــارع!»
ـ «شــكرا لــك يــا أيهــا املتقــي! شــكرا جزيــا يــا أيهــا الــورع! أتظننــي
كنــت ســأخونك لــوال اكتشــايف لخياناتــك املتكــررة يل؟ أتظــن أننــي ال أعلــم
بعالقات��ك الـلا رشعيــة خــارج إطــار الــزواج؟ أنــا أيضــا لســت غبيــة يــا أيهــا
اإلم��ام ،لك��ن خياناتكــ ال يشء أمــام إهاملــك يل ،وعــدم اعتنائــك يب! أمل تالحــظ
يــا أيهــا املبــر بالجنــة أننــا انتهينــا؟ أمل تنتبــه أن عالقتنــا كانــت تحتــر؟ نعم
لقــد خنتــك! وال زلــت أخونــك مــع رجــل آخــر ،ألنــه يهتــم يب ويرعــاين ويـراين
إنســانة ال آلــة كــا ت ـراين أنــت! لــذا قبــل أن تحاســبني عــى خيانتــي لــك
حاســب نفســك أوال يــا أيهــا الــويف!»
ـ «هــل تقارنــن خيانــة الرجــل بخيانــة املــرأة! الرجــل يبقــى
رجــا ولــو خــان أو أخطــأ أو ارتكــب جرامئــا ،لكــن املــرأة مقدســة،
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وخطؤهــا ال يغتفــر! حينــا تخــون املــرأة تصبــح نجســة ،وتســتحق أن
ترمــى يف القاممــة ،لقــد صفعتــك بيــدي وســأقوم بغســلها فــورا ،ألنــك
حقــا امــرأة قــذرة ،وأنــا أتقــزز منــك!»
ـ «تبــا لعقليتــك املتخلفــة اللعينــة يــا أيهــا الرخيــص! الخطــأ خطــأ
ســواء اقرتفــه رجــل أو امــرأة ،ومــا كالمــك ســوى ذكوريتــك املتخلفــة التــي
ورثتهــا عــن مجتمعــك الغبــي ،وأقــول ذكوريتــك وليــس رجولتــك ألننــي ال
أرى الرجولــة فيــك إطالقــا! ولــو كنــت رجــا ملــا امتــدت يــداك عــى امــرأة
ضعيفــة!»
ـ «اخــريس يــا ســاقطة! خــذي ثيابــك اللعينــة واخرجــي مــن
منــزيل! ســتصلك ورقــة الطــاق بعــد أيــام ،أنــا ال أتــرف بكــوين
زوجــك ،أنــت عــار عــي!»
خــرج ســليم مــن املنــزل وهــو يحــس بإحســاس رجــل تعــرض
للخيانــة مــن طــرف زوجتــه ،ذلــك الشــعور املقــرف الــذي يجعــل الرجــل
يحــس بأنــه طعــن يف عرضــه ورشفــه ورجولتــه ،ذلــك الشــعور الــذي
يجعــل الرجــل يتوقــف عــن كونــه إنســانا ليتحــول إىل وحــش ضــار
يــؤذي كل مــن يقــرب منــه ،ذلــك الشــعور الــذي مييــت قلــب الرجــل وال
ينتظــر بعــده ســوى كفنــا أبيــض وقــرا مريحــا!
أمــا قــدس فقــد بقيــت يف فراشــها تنتحــب باكيــة ،لقــد أدركــت
أن كل يشء قــد انتهــى ومل تجــد مــن تشــكيه همهــا ســوى صديقتهــا
أنفــال ،هــذه األخــرة التــي أخربتهــا أنهــا مخطئــة وأن ســليم هــو
املحــق! أغلقــت قــدس الهاتــف يف وجههــا وأخــذت تــرخ« :يــا رب
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أنــا فتــاة ضعيفــة ال حــول يل وال قــوة ،ال أهــل يل ينرصوننــي وال
مــكان يل ألجــا إليــه ســواك! أعنــي يــا رب فــإين يف أمــس الحاجــة
إليــك!» ،وهكــذا نحــن البــر ،نقــوم مبختلــف املنكــرات واملعــايص
التــي نهانــا اللــه عنهــا ،ومــا أن ندفــع مثــن قيامنــا بتلــك املعــايص
حتــى نلجــأ إىل اللــه لــي يســاعدنا عــى النجــاة منهــا ،فــا أضعفنــا
نحــن البــر ،ومــا أوقحنــا!
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الفصل الثالث:
متالزمة مونخهاوزن بالوكالة

كان ســليم يجــوب رواق املستشــفى جيئــة وذهابــا ،والقلــق مســتبد
بــه أميــا اســتبداد ،كان يعــض تــارة عــى يــده وينظــر تــارة أخــرى إىل الســاء،
تقــدم إليــه أحــد املمرضــن قائــا« :ال تقلــق يــا ســيدي ،جميعنــا مررنــا
بهــذه اللحظــة» ،ابتســم ســليم يف وجهــه ابتســامة قلــق ،وأجابــه« :إن شــاء
اللــه خــر!» ،مل يكــن يعلــم املمــرض أن حالتــه وحالــة ســليم ال تتشــابهان
إطالقــا ،ســليم أيضــا كان يعلــم ذلــك ،لكــن ال وقــت لديــه للحــوار ،فهــو
ينتظــر الطبيــب فقــط ،اســتمر يف اضطرابــه حتــى خــرج الطبيــب مــن غرفــة
العمليــات ،كان وجهــه أســود والتعــب بــاد عــى مالمحــه ،ســأله ســليم بقلــق:
«طمئنــي يــا دكتــور أرجــوك!» ،نظــر الدكتــور بحــزم نحــوه وابتســم قائــا:
«كانــت العمليــة معقــدة بعــض الــيء لكنهــا كللــت بالنجــاح ،مــروك عليكــم
الطفــل!»
رصخ ســليم بــكل قوتــه« :الحمــد للــه!» ،فأخــرا ،وبعــد ســت
ســنوات مــن زواجــه مــن قــدس ،رزقهــم اللــه مبولــود ذكــر ،تذكــر ســليم
ترضعــه الدائــم إىل اللــه لــي يرزقــه الذريــة الصالحــة ،ومل يصــدق
أن اللــه قــد اســتجاب لــه أخــرا ،وتذكــر مقولــة إمــام املســجد« :إن
أبغــض الحــال عنــد اللــه الطــاق ،لــن تخــر شــيئا إن أنــت ســامحت
زوجتــك ،فقــد يجازيــك اللــه عــى ذلــك مــن حيــث ال تحتســب!» ،ســجد
للــه قائــا« :الحمــد والشــكر لــك يــا اللــه ،لقــد جازيتنــي بأكــر مــا
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كنــت أمتنــاه!» ،خــرج املمرضــون وهــم يجــرون رسيــر قــدس املتحــرك،
ذهــب إليهــا ســليم وأمســك يدهــا بشــدة« :أنــا أحبــك يــا قــدس! لقــد
صــار لدينــا ابــن! لقــد صــارت لدينــا عائلــة! أنظــري إليــه فمــه صغــر
كفمــك!» ،ابتســمت قــدس قائلــة« :أجــل وعينــاه جميلتــان مثــل عينيــك!»
وهــذا هــو حــال األزواج ،فــا أن يرزقهــا اللــه مبولــود حتــى يقــول
الرجــل لزوجتــه أن املولــود يشــبهها ،بينــا تنفــي هــي ذلــك بقولهــا أنــه
يشــبهه هــو ،ويفعــل أهــل الزوجــن العكــس ،فيجــزم أهــل الــزوج أن املولــود
يشــبهه ،بينــا يجــزم أهــل الزوجــة أنــه يشــبهها ،وهــو يف الحقيقــة ال يشــبه
أيــا منهــا ،فاملولــود الجديــد يشــبه إحــدى املخلوقــات الفضائيــة ،بــرأس كبــر
وشــعر يف الوجــه!
أخــذ الزوجــان يتأمــان ابنهــا يف إحــدى الغــرف باملستشــفى،
ســعادتهام جعلتهــا ينســيان كل مــا عصــف بعالقتهــا ،منــذ خيانتهــا
لبعضهــا حتــى جلســات املحاكــم وصــوال إىل عودتهــا مجــددا معــا
بعــد مــا اكتشــفت قــدس أنهــا حامــل وبعــد تدخــل العديــد مــن فاعــي
الخــر الذيــن ذكروهــا بــأن انفصالهــا لــن يكــون يف صالــح االبــن،
وأنــه مــن اإلنســانية أن يتخليــا عــن أنانيتهــا ويحــاوال إنجــاح العالقــة
مــن أجــل ابنهــا ،ورغــم أن الزجــاج املكســور حتــى لــو جمــع وأعيــد
تركيبــه فإنــه لــن يعــود كــا كان ،إال أنهــا اعتــادا التعايــش مــع
تلــك الجــراح ،وكانــت والدة هــذا الطفــل مبثابــة ضــادة جيــدة لجــرح
قديم!
مضــت الشــهور والزوجــان منشــغالن برتبيــة ابنهــا ،أيــن كانــا
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يتناوبــان عــى رعايتــه خاصــة وأن كليهــا يعمــل ،وحــن اقــرب اليــوم
الــذي يطفــئ فيــه «ســيف» شــمعته األوىل ،اتفــق األبــوان عــى أن
يأخــذا يــوم ميــاده إجــازة يك يعــدا لــه عيــد ميــاد يبقــى يف ذاكرتــه،
لكــن فرحتهــا رسعــان مــا تبــددت حينــا ارتفعــت حــرارة جســمه
وظهــر عليــه طفــح جلــدي ،أخــذه أبــواه برسعــة إىل املستشــفى وبعــد
العديــد مــن التحاليــل قــال لهــا الطبيــب بحــرة« :أنــا حقــا ال أعلــم مــا
بــه ،عليــه أن يبقــى يف العنايــة املركــزة!»
مل يــن مــرض ســيف والديــه عــن عزمهــا ،وأقامــا لــه عيــد
ميــاد يف املستشــفى وســط فرحــة كل األطفــال املــرىض هنــاك.
بعــد تعافيــه رجــع مجــددا إىل البيــت ،قــال ســليم لزوجتــه« :آه كــم
أكــره املستشــفيات! أمتنــى أن تكــون هــذه املــرة األخــرة التــي ندخــل فيهــا
هنــاك ،حتــى األطبــاء ليســوا أكفــاء ،لقــد عالجــوه وهــم ال يعرفــون حتــى
ســبب مرضــه ،كيــف لنــا أن نتفــادى املــرض إن مل نعــرف أســبابه!» ،أجابتــه
قــدس« :معظمهــم نجــح يف كليــة الطــب بالغــش ،لــن أدعهــم يلمســون
صغــري بعــد اآلن!»
مــرت األســابيع ،لكــن أمنيــة ســليم مل تتحقــق ،لقــد كان ســيف
يدخــل املستشــفى عــى األقــل مرتــن يف الشــهر ،ويف كل مــرة
يجــد األطبــاء أعراضــا مختلفــة ،يقومــون بإجــراء التحاليــل ،وبعالجــه
لكـ�ن صعــب عليهــم معرفــة أســباب مرضــه ،أصبحــت حيــاة الزوجــن
جحيــا ،أالّ يكــون لديــك ولــد أرحــم مــن أن يكــون لديــك ولــد ســقيم،
يتقطــع قلبــك كل مــرة حينــا تــراه مريضــا ،كانــت قــدس متــرض كلــا
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مــرض ابنهــا وهــذا مــا جعــل ســليم يحــس بالشــفقة اتجاههــا خاصــة
وأنــه رب العائلــة.
ويف إحــدى األيــام وبينــا كان ســليم يف غرفــة الضيــوف منهمــكا
برتكيــب إحــدى اللوحــات يف الســقف ،رصخــت قــدس قائلــة« :ســليم!»،
قفــز ســليم مــن الســلم وهــرع يجــري إىل الغرفــة أيــن وجــد ابنــه يصــارع
يك يتنفــس وقــدس تبــي محاولــة أن تعطيــه نفســا اصطناعيــا ،اتصــل ســليم
برسعــة باإلســعاف وأخــذاه إىل املستشــفى أيــن اســتدعاهام الطبيــب املختــص
باألطفــال وأخــذ يطــرح عليهــا الكثــر مــن األســئلة ثــم ختــم كالمــه قائــا:
«املهــم يف األمــر أن ابنكــا يف حالــة جيــدة اآلن ،لقــد تعاطــى جرعــة مــن دواء
مضـ�اد للحساسـ�ية وأريـ�د منكـما تفسـيرا لذلـ�ك».
وضــع ســليم يديــه عــى رأســه قائــا« :آه إنــه دوايئ أنــا ،لكننــي
أضعــه دامئــا فــوق الخزانــة!» فأجابــه الطبيــب« :ال بــد أنــك وضعتــه
اآلن يف بطــن ابنــك ،أمل تقــرأ عبــارة ال يــرك يف متنــاول األطفــال؟»
رجــع ســليم وقــدس إىل املنــزل دون أن ينبســا ببنــت شــفة،
وحــن وصــا إىل املنــزل بــدآ بالشــجار:
ـ «كل هــذا بســبب إهاملــك يــا قــدس! أيــن كنــت حــن تعاطــى
ســيف هــذا الــدواء؟»
ـ «إهــايل أنــا! دواء مــن تعاطــى! أنــت مــن تركتــه لــه! أنــت
مــن أهملتــه!»
ـ «لقــد قــال الطبيــب أنــه قــد تعاطــاه قبــل أربــع وعرشيــن ســاعة،
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ويف ذلــك الوقــت كنــت بالعمــل ،أي أنــك أنــت مــن كنــت تشــاهدين
املسلســات أو تتحدثــن مــع حبيبــك اآلخــر وتركــت ابننــا ليمــوت!»
ـ «ه��ا هــو يتكلــم عــن املوضــوع مجــددا! أمل نطــو هــذه الصفحــة!
لقـ�د كان طـ�وال الوقـ�ت معـ�ي ،ومل أشـ�اهده يضـ�ع شـ�يئا يف فمـ�ه».
ـ «إما أنك عمياء إذا أو أن التحاليل تكذب!»
ذهــب ســليم إىل غرفتــه وأغلــق البــاب بعنــف ،أمــا قــدس فقــد
أخــذت صغريهــا وذهبــت إىل الغرفــة ،كانــت تحــس بالضيــاع ،أخــذت
تبــي بحرقــة وهــي تتذكــر بيــدرو ،ذلــك الشــاب الجميــل الــذي أحبتــه
وأحبهــا ،والــذي مــن املســتحيل أن يؤذيهــا بــأي كلمــة ،وقــد أجربهــا
زوجهــا أن تتصــل بــه وتجرحــه بقولهــا أنهــا ال تحبــه أبــدا ،وبأنهــا
امــرأة متزوجــة ومــن العــار لــه أن يســتغلها يف لحظــات ضعفهــا ،وأنــه
عليــه أن ميــي قدمــا يف حياتــه وأن ال يتصــل بهــا مجــددا.
تذكرتــه ،وتذكــرت كيــف أنــه مل يؤذهــا يومــا بكلمــة جارحــة،
وأنــه مل يفعــل شــيئا ســوى أن أحبهــا بصــدق ،لكنهــا جازتــه بــأن
تالعبــت مبشــاعره وهجرتــه مرتــن.
وه��ا هــي اآلن متزوجــة برجــل ال يقدرهــا ،يلقــي عليهــا اللــوم
دامئــا ،يشــتمها ،وتتحمــل كل ذلــك ألنهــا ال تــود أن تتفــكك العائلــة،
أحســت يومهــا أنهــا مريضــة ،لكــن هــذا األمــر ال يهــم ،فــا يهــم
زوجهــا هــو مــرض ابنــه وليــس مرضهــا ،هــذا االبــن الــذي ظنــت
أنــه ســيكون شــفاء لعالقتهــا لكــن الواضــح أنــه فصلهــا نهائيــا
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عــن بعضهــا البعــض ،فصــار كالهــا يهتــم بالطفــل وينــى عالقتــه
باآلخــر ،نامــت قــدس تلــك الليلــة وهــي تتذكــر حياتهــا ،لقــد رمتهــا أمهــا
وعاشــت يتيمــة والحــزن يعترصهــا ،عانــت األمريــن مــن تحرشــات
الرجــال يف مــكان عملهــا ،تزوجــت رجــا اكتشــفت يف النهايــة أنهــا
ال تحبــه ،أنجبــت طفــا قضــت معــه أيامهــا يف املستشــفيات ،أخــذت
تفكــر قائلــة« :متــى أرى الســعادة يــا إلهــي؟ هــل كتبــت عــي الشــقاء؟
أأعطيتنــي ابنــا لتســعدين أم لتبتلينــي؟ ملــا ال ينتهــي هــذا الكابــوس؟
ملــا ال أســعد كبقيــة النســاء؟»
ـ كان سليم منشغال بعمله حتى رن هاتفه:
ـ «ألو! من معي؟»
ـ «السيد سليم حساين؟»
ـ «أجل أنا هو ،من املتصل؟»
ـ «نحــن إدارة املستشــفى ،ابنــك هنــا عــى مســتوانا ونحــن
نطلـ�ب منـ�ك الحضـ�ور فـ�ورا».
ـ «حسنا سأكون هناك بعد دقائق!»
تــرك ســليم مــكان عملــه واســتأجر ســيارة أجــرة وذهــب برسعــة
إىل املستشــفى ،كانــت لهجــة املتصــل غريبــة ،بــل لنقــل مخيفــة نوعــا
مــا ،دخــل إىل املستشــفى وســأل عــن ابنــه ،فتــم إرســاله إىل غرفــة
االســتعجاالت ،أيــن وجــد ابنــه يف الرسيــر ويــده ورجلــه ملفوفتــان
بالجــر والضــادات ،تكلــم الطبيــب بغضــب« :ســيدي ،ابنــك مصــاب
بكرسيــن يف يــده ورجلــه ،لقــد اضطــررت ألن أتصــل بالرشطــة ،ال
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أظــن أنكــا تعتنيــان بــه جيــدا!»
ـ «مــاذا تقــول! إنــه ابننــا! كيــف ال نعتنــي بــه! قــدس مــاذا
حــدث!»
ـ «ال أدري لقــد كنــت أعــد الغــداء فســمعت بــكاء ،ذهبــت فوجدتــه
قــد ســقط مــن الرسيــر!» ،قالــت قــدس وهــي تبــي بشــدة.
أظلمــت الدنيــا يف وجــه ســليم لكنــه متالــك غضبــه بينــا قــال
الطبيــب:
ـ «يف الحقيقــة يــا ســيديت ،ال تبــدو هــذه الكســور قــد حدثــت
جــراء ســقوط!»
ـ «ماذا تقصد يا دكتور؟» سأل سليم بحرية.
ـ «أقصد أنه عليك أن تهتم بابنك أكرث يا سيدي!»
أىت املحققــون ،وتــم اســتدعاء الوالديــن يف حجــرة أخــرى ،بــدأ
املحقــق بطــرح األســئلة عليهــا:
ـ «أيــن كنــت يــا ســيدي حــن أصيــب الطفــل؟ هــل تتعاطــى أي
نــوع مــن املخــدرات؟ هــل هــذا الطفــل هــو ابنكــا الرشعــي؟ هــل لديــك
ِ
أطعمــت لصغــرك
يــا ســيديت أو لــدى زوجــك أي ميــول للعنــف؟ هــل
أدويــة أرضت بصحتــه عمــدا؟ هــل يرضبــك زوجــك؟ هــل لديكــا دخــل
كاف لرتبيــة طفــل؟ هــل عــاىن أو يعــاين أي منكــا مــن أمــراض
نفســية أو عقليــة؟»
أجــاب الوالــدان بالنفــي عــى كل تلــك األســئلة التــي طرحهــا
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عليهــا املحقــق وهــا يف دهشــة مــن غرابتهــا ،قــال ســليم بغضــب:
ـ «أســئلتك إهانــة لنــا يــا ســيدي! كيــف ميكــن ألبويــن أن يؤذيــا
عمــدا فلــذة كبدهــا بحــق الجحيــم!»
ـ «إنهــا إجــراءات روتينيــة يــا ســيدي ،ويف حالــة تعــرض
األطفــال لــأذى املتكــرر ،فدائــرة الشــبهة متــس كل املقربــن مــن
الطفــل ،وال يوجــد لــدى الطفــل ســواكام يــا ســيدي!»
أكمــل املحقــق عملــه ثــم ذهــب تــاركا ســليم يف حــرة مــن
أمــره ،فقــد زرع فيــه كالمــه بــذرة شــك ملتهبــة! أخــذ يرتــب األحــداث،
وســبب مــرض ولــده املتكــرر والــذي مل يســتطع األطبــاء تفســره ،ثــم
نظــر إىل قــدس نظــرة مريبــة وهــو يســأل نفســه قائــا« :هــل يعقــل أن
تكــون قــدس هــي مــن تؤذيــه عمــدا؟ لكــن هــذا مســتحيل! فهــي أمــه!
أمــه التــي مل تصــدق أنهــا أخــرا ســرزق بطفــل! أمــه التــي صــرت
تســعة شــهور وهــو يف بطنهــا ،وتحملــت آالم الــوالدة ،وكــم كانــت
ســعادتها حــن رأتــه ،فهــو قطعــة منهــا أكــر مــن كونــه قطعــة منــي!
هــل ميكــن ألم أن تــؤذي ابنهــا! هــل ميكــن ذلــك!»
ِ
أرجوك ،ماذا حدث؟»
ـ «قدس ،صارحيني
ـ «لقد أخربتك مبا حدث».
ـ «ال تجيبينــي بــرود أرجــوك! ابننــا يتــأذى بــا ســبب ،ونحــن ال نعلــم
شــيئا ،ســنخرس ابننــا بســببك أيتهــا املــرأة املهملــة! أجيبينــي برصاحــة :هــل
أنــت مــن تؤذينــه؟»
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ـ «مــاذا تقــول! كيــف تجــرؤ عــى قــول ذلــك! أنــت تتكلــم عــن
ابنــي! فلــذة كبــدي! هــل تعلــم أننــي أتــأذى كلــا حــدث أمــر يسء
لــه أكــر مــا يتــأذى هــو؟ أال تعــرف شــعور األم؟ هــل أنــت مجنــون!
كيــف تعتقــد يب هــذا! رمبــا تغافلــت اليــوم عنــه ألن األمــر صعــب
حقــا بــن أن أكــون امــرأة عاملــة وربــة بيــت يف آن واحــد ،ورمبــا
قــد أخطــأت بإبعــاده عــن ناظــري برهــة مــن الزمــن ،لكــن ال تربــط
األحــداث ببعضهــا بهــذه الطريقــة املريعــة أرجــوك! أنــت تجرحنــي
بشــدة! أنــا أتــأمل يــا ســليم! أتــأمل ألن ابنــي مريــض! أنظــر إليــه!
لقــد ســقط بســبب إهــايل لــه وضمــري يؤنبنــي بشــدة! أنــت زوجــي،
وعليــك أن تقــف إىل جانبــي يف املحــن واملصائــب ،أمل نتعاهــد عــى
ذلــك يــا ســليم؟ أجبنــي! أمل نتعاهــد عــى أن نكــون معــا يف الــراء
والــراء! ملــاذا تظلمنــي هكــذا إذا ،كيــف تجــرح أمــا يف ابنهــا
وتتهمهــا بأنهــا هــي مــن تؤذيــه بينــا قــد تتــرع بــكل أعضائهــا يف
ســبيل ســامته! حســبي اللــه ونعــم الوكيــل فيــك يــا ســليم! حســبي
اللــه ونعــم الوكيــل!»
أخــذت قــدس تبــي بشــدة ،بينــا أحــس ســليم بالنــدم ،والم نفســه
كثـرا ألنــه ظــن بهــا ظنونــا خاطئــة ،قــال يف نفســه« :تبــا يل! كيــف قلــت لهــا
كالمــا قاســيا كهــذا؟ بــل كيــف فكــرت فيــه أصــا! يــا يل مــن غبــي!» ثــم نظــر
إليهــا وقــال« :أنــا آســف يــا حبيبتــي ،لكــن منظــر ابنــي هكــذا يؤملنــي حقــا!
ال تخــايف ســنجتاز هــذا معــا ،وســتكون هــذه الحادثــة درســا لكلينــا ،ال تبـ ِ
ـك
يــا روحــي ،أنــا معــك!»
ســامح ســليم قــدس مجــددا عــى إهاملهــا لســيف ،فهــي يف
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األخــر تبقــى زوجتــه وأم ابنــه ،ويجــب عليــه أن يوجههــا ال أن يقمعهــا،
ســامحها مجــددا ،لكــن القانــون مل يســامحهام ،فقــد رفعــت إدارة
املستشــفى ضدهــا قضيــة إهــال ورضب وتعنيــف متكــرر البنهــا
ووجــدا نفســيهام بعــد أيــام يف قاعــة املحاكمــة.
مل يكــن القــايض متســامحا معهــا ،وبعــد عــدة جلســات عــرف
الوالــدان أن ابنهــا ســيؤخذ منهــا إىل مصلحــة حاميــة الطفولــة،
فتقاريــر األطبــاء تؤكــد تعــرض الطفــل لــأذى العمــدي املتكــرر مــن
طــرف مجهــول ،وحــن تأكــدت قــدس أن طفلهــا الوحيــد ســيؤخذ منهــا
إىل األبــد قالــت للقــايض يف إحــدى الجلســات:
ـ «ســيدي القــايض أريــد أن أعــرف لــك بــيء ،لكننــي أود
حاميـ�ة».
ـ «حامية من من يا سيدة؟»
ـ «مــن الشــخص الــذي يــؤذي ابننــا ،فهــو ســيقتلني إن أنــا
اعرتفـ�ت».
ـ «لديك الحامية القانونية الكاملة يا سيديت ،تكلمي».
نظــر ســليم إىل زوجتــه بحــرة ،وهــو مندهــش كيــف أنهــا مل
تخــره أن هنالــك مــن يــؤذي ابنهــا ،مل يســتطع أن ينبــس ببنــت
شــفة ،وأخــذ يراقــب قــدس وهــي تتقــدم لتــديل باعرتافهــا.
ـ «ســيدي القــايض ،منــذ والدة طفــي الصغــر وأنــا أالحــظ عليــه آثــار
كدمــات يف كامــل أنحــاء جســمه ،لكننــي مل أعــر لألمــر انتباهــا كب ـرا ألننــي
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ظننتهــا للوهلــة األوىل آثــار حساســية عاديــة تصيــب الرضــع حديثــي الــوالدة،
ومــا إن بــدأت سلســلة أمـراض ابنــي خاصــة حينــا أخربنــا الطبيــب يف املــرة
األخــرة أنــه تنــاول دواء الحساســية الــذي يتعاطــاه زوجــي بــدأت الشــكوك
تغمــرين ،وحــن واجهــت زوجــي باألمــر قــام بال ـراخ عــي ورضبنــي كــا
يفعــل دامئــا قائــا أنــه ابنــه ويحــق لــه أن يفعــل بــه مــا يشــاء ،هــددين إن
أنــا أخــرت الرشطــة فســيوقع يب ويجعلهــم يأخــذون ابنــي منــي ،ومبــا أننــي
أعلــم أنــه عنيــف وقــد يقتــل كلينــا ،فقــد التزمــت الصمــت خوفــا وضعفــا ،أما
بالنســبة لقضيــة كــره فاألطبــاء محقــون ،لقــد جــن جنونــه ذلــك اليــوم وقــام
بــريب ثــم اتجــه إىل ابننــا ورضبــه بعمــود فــوالذي يف يــده ورجلــه ،وهــددين
بــأن يقتلنــي إن أنــا أخــرت الرشطــة ،ثــم ذهــب إىل العمــل ،وحينــا وجــدت
أن ابنــي قــد تــأذى كث ـرا ،أخذتــه إىل املستشــفى وادعيــت أنــه قــد ســقط،
لكــن يف الحقيقــة زوجــي مــن رضبــه ،إنــه يــؤذي ابنــي دامئــا يــا ســيدي
القــايض ،وقــد قمــت بتســجيل كالمــه وهــو يهــددين ويســبني ويشــتمني
وســأعطيه للمحققــن اليــوم ،لكــن أرجــوك يــا ســيدي القــايض ،أنقــذين مــن
هــذا الوحــش أرجــوك! أبعــده عنــي! ســيقتلني ويأخــذ ابنــي منــي!»
أخــذت قــدس تبــي وتنــوح وســط تعاطــف كل مــن يف القاعــة
واشــمئزازهم مــن هــذا الوحــش البــري! أمــا ســليم فقــد صعــق لســاعه
كالمهــا ومل يقــو عــى الحركــة وال الــكالم! قــام القــايض بتأجيــل الجلســة حتــى
يتــم النظــر مجــددا يف الوقائــع والدليــل الجديــد ،وأعطــى أمـرا بإبعــاد املتهــم
عــن الضحيــة إىل حــن انتهــاء التحقيــق.
وبعــد العديــد مــن الجلســات األخــرى ودمــوع قــدس وحبكاتهــا
الدراميــة املتقنــة ،ومــع نقــص األدلــة املدينــة لكليهــا ،تــم إدانــة ســليم
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مــع إعطــاء الوصايــة عــى الطفــل لــأم بعــد قضيــة طــاق رفعهــا
مبــارشة ســليم ضدهــا بعــد اعرتافاتهــا الصادمــة .كانــت قــدس يف
قمــة الســعادة ،فطالقهــا مــن ســليم ال يهمهــا اآلن مــا دام ابنهــا معهــا،
«ليذهــب إىل الجحيــم» قالــت بســعادة وهــي تحتضــن ابنهــا.
أمــا ســليم فقــد اكتشــف أنــه تــزوج الشــيطان ذاتــه ،واحتــار
كيــف أنــه مل يكتشــف شــخصيتها الحقيقيــة قبــا ،كيــف مل يكتشــف
أنهــا امــرأة رشيــرة ومريضــة نفســيا؟ كيــف متكنــت مــن خداعــه طيلــة
هــذه الســنوات؟ تذكــر كالمهــا حــن قالــت لــه « :الــزواج دون رىض
الوالديــن زواج ال معنــى لــه وغــر مبــارك مــن عنــد اللــه» وأدرك أنهــا
رمبــا تكــون الجملــة الوحيــدة الصحيحــة التــي قالتهــا لــه منــذ التقيــا،
وأدرك أيضــا أنــه أخطــأ حــن تــزوج دون مباركــة والديــه وأغضبهــا،
وه��ا هــي النتيجــة فقــد فقــ َد يف األخــر زوجتــه وابنــه إىل األبــد،
بســبب زواج رفضــه الوالــدان ،والوالــدان ال يرفضــان شــيئا يريــان
فيــه الخــر البنهــا!
قضــت قــدس أيامهــا يف رعايــة ابنهــا ،وهــي تســتمتع مبشــاهدته
وهــو يكــر ،مل ميــرض ابنهــا مجــددا ،ومل يصــب بكســور أو كدمــات،
وهــذا مــا جعــل الجميــع يصــدق أن ســليم هــو مــن كان يؤذيــه ،كان
الجميــع يهنئهــا عــى طالقهــا مــن زوجهــا ،ويتعجــب مــن قوتهــا وكيــف
اســتطاعت أن تتحمــل كل تلــك املعانــاة لســنوات ،كانــت تجيبهــم أنهــا
قــد تفعــل أي يشء مــن أجــل ابنهــا ،فهــو فلــذة كبدهــا وأملهــا األخــر
يف الحيــاة ،ووجــوده يهــون عليهــا كل املصائــب األخــرى ،أصبحــت
قــدس معروفــة بــن جريانهــا ويف الثانويــة باملــرأة القويــة املكافحــة،
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وصــار الجميــع يــرب بهــا املثــل يف األمومــة املثاليــة!
*********************
وصــل ســيف إىل ســن السادســة ،فأدخلتــه أمــه إىل مدرســة
ابتدائيــة ،كان طفــا ذكيــا وســيام ،وبــرز نبوغــه منــذ الســنة األوىل،
كان فصيــح اللســان رسيــع البديهــة ،وهــذا مــا جعلــه دامئــا يحتــل
املرتبــة األوىل يف القســم ،كان يحــب الدراســة ،لكنــه مل يحــب زمــاءه
املتشــابهني ومعلامتــه املتشــابهات ،لقــد ســألتهم األســتاذة مــا هــي
املهنــة التــي يرغبــون بهــا يف املســتقبل فكانــت إجاباتهــم متشــابهة:
مهنــدس ،قبطــان طائــرة ،طبيبــة!
ـ «أريد أن أكون فنانا!»
نظــر الجميــع إليــه بدهشــة ،بينــا ضحكــت املعلمــة قائلــة:
«يجــب أن تكــون أحالمــك كبــرة يــا بنــي يك تكــون ناجحــا ،كأحــام
زمالئـ�ك مثـلا».
مل يســتطع ســيف اســتيعاب كالمهــا ،كيــف يكــون حلمهــم كبــرا
وحلمــه صغــر؟ لقــد رأى املهندســن وقباطنــة الطائــرات واألطبــاء
ورأى حياتهــم وســأل نفســه إن كان العمــل يف مجــال الهندســة
والطــران والطــب يعتــر نجاحــا؟ هــل الشــخص الــذي يصمــم القطــع
الحديديــة ثــم يتــزوج وينجــب أبنــاء ثــم ميــوت يعتــر شــخصا ناجحــا؟
مــا الفــرق بــن قيــادة طائــرة أو ســيارة أجــرة يف وقــت صــارت فيــه
الطائــرة وســيلة نقــل عاديــة؟ هــل مــن يقــي حياتــه يف املستشــفيات
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يــداوي هــذا ويقتــل ذاك يعتــر ناجحــا يف حياتــه؟ مــا هــو مفهــوم
النجــاح عندهــم؟
لقــد أدرك ســيف يف ســن صغــرة أن مفهــوم النجــاح لديــه يختلــف عن
مفهومــه لديهــم ،فهــو يــرى أن جميــع النــاس فاشــلون مــا مل يســمع العــامل
عنهــم وعــن إنجازاتهــم ،مــا مل يذكــروا بعــد موتهــم أبــدا ،مــا مل يرتكــوا أعــاال
تخلدهــم! النجــاح ليــس متعلقــا مبهنــة محــددة ،فقــد ينجــح أي شــخص يف أي
عمــل ويصــر مشــهورا إن هــو أحــب ذلــك العمــل واجتهــد فيــه ،عــرف ســيف
يف ســن صغــرة أنــه يجــب عليــه أن يختــار املهنــة التــي يحــب لــي ينجــح
فيهــا ،ألنــه لــو اختــار تلــك املهــن التــي يظــن املجتمــع أنهــا ناجحــة فسيفشــل
حتــا فشــا ذريعــا حتــى ولــو اعتــره املجتمــع ناجحــا ،مــادام النجــاح يف
بلداننــا العربيــة هــو الحصــول عــى عائلــة وبيــت ومعــاش تقاعــد!
كان ســيف يحــب الفــن ،ويــرى الدنيــا بعــن الفنــان ،ومــن رأى
الدنيــا هكــذا فســراها مختلفــة جــدا ،وســرى نفســه مختلفــا وســط
مجموعــة مــن الحمقــى املتشــابهني ،وهــذا مــا يخلــق يف نفســه نزعــة
للبقــاء وحيــدا والتلــذذ بتلــك الوحــدة.
كان يــدرس بالســنة الثانيــة مــن التعليــم االبتــدايئ حينــا طلبــت
منــه املعلمــة أن يكتــب الــدرس عــى الســبورة ألن خطــه ممتــاز بالنســبة
لطفــل يف ســنه ،بــدأ ســيف بالكتابــة ،لكــن األســتاذة الحظــت أن
خطــه رديء وصــار يكتــب بصعوبــة ،ســألته قائلــة:
ـ «ما بك يا بني تكتب هكذا؟ هل أنت مريض؟»
ـ «كال يا أستاذيت ،يدي فقط تؤملني قليال».
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ـ «ما بها يدك؟»
ـ «ال....ال يشء ،سأحاول أن أكتب بخط جيد».
ـ «تعال يا بني ،أريد أن أرى يدك».
تقــدم ســيف نحــو األســتاذة بخطــوات مــرددة ،مــا زاد
ش��كوكها فنهضــت مــن مكتبهــا واقرتبــت منــه وقامــت بثنــي قميصــه
لتكشــف عــن ســاعده ،ومــا أن رأت مرفقــه حتــى رصخــت قائلــة:
ـ «من فعل بك هذا!»
ـ «أقســم باللــه أنهــا ليســت أمــي! اتركينــي أرجــوك ســوف
أ تعــا ىف ! »
ـ «هل أمك هي من رضبتك هكذا!»
ـ «كال! أمــي ال ترضبنــي أبــدا! أنــا هــو الفتــى الــيء غــر
املطيــع ،أمــي مل ترضبنــي!»
ـ «حقا! سأخرب املدير حاال!»
ـ «أرجــوك ال تفعــي! ســتقتلني أمــي ألنهــا ســتظن أننــي أنــا مــن
أخربتــك أنهــا رضبتنــي ،لقــد قالــت يل أن عظامــي هشــة لذلــك ازرق
مرفقــي ،وســأتعاىف بعــد أيــام ،ال تخــري املديــر أرجــوك يــا أســتاذة!»
أخــذت األســتاذة بالبــكاء شــفقة عــى هــذا الطفــل املســكني
الــذي يخــاف أن يخــر النــاس أن أمــه ترضبــه يك ال تفعــل بــه ذلــك
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مجــددا ،قامــت فــورا بإخبــار املديــر الــذي اســتدعى قــدس يف اليــوم
التــايل وســألها قائــا:
ـ «هــل علمــت يــا ســيديت أن يــد ابنــك زرقــاء ،وأنــه قــد تعــرض
للــرب؟»
ـ «آه أجــل ،لقــد عرفــت ذلــك بعــد أن عــاد مــن املدرســة ،لقــد
أخــرين أن أحــد األطفــال رضبــه بقضيــب حديــدي ،لكنــه مل يتمكــن
مـ�ن معرفتـ�ه».
ـ «وملا أخرب املعلمة إذا أنك أنت من قمت برضبه؟»
ـ «عفــوا! هــل متــزح يــا ســيدي؟ أنــا أمــه ولســت زوجــة أبيــه ،إنــه
فلــذة كبــدي ،لقــد ظننــت أنكــم عرفتــم مــن رضبــه لذلــك اســتدعيتموين،
هـ�ا هـ�و أمامـ�ك اسـ�أله».
ـ «سيف ،تكلم بال خوف ،من قام برضبك؟»
ـ «إنــه أحــد األطفــال يــا ســيدي ،لقــد قــام بــريب وهــرب ،ومل
أتعـ�رف عليـ�ه».
نظــر املديــر إىل قــدس مليــا ثــم قــال« :أنــا آســف يــا ســيديت،
ســنبحث يف األمــر ،إنــه ســوء تفاهــم فقــط ،نعــدك أننــا ســنجد الفاعــل
وســنحرص عــى أن ينــال عقابــه».
رجعــت قــدس وابنهــا إىل املنــزل ،ومــا إن أغلقــت البــاب حتــى قــال
لهــا ســيف خائفــا« :أقســم لــك يــا أمــي أننــي مل أخربهــا ،لقــد اكتشــفت ذلــك
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وحدهــا».
ـ «كف عن الكالم وأذهب إىل غرفتك وأحرض يل الحزام».
ذهــب ســيف ليحــر الحــزام والخــوف يتملكــه ،ومــا أصعــب
ذلــك الشــعور حــن يحــر العبــد بنفســه الســوط الــذي ســيأكل لحمــه
ويعطيــه بيديــه للجــاد ،إنــه عــذاب نفــي يفــوق مئــات امل ـرات العــذاب
الجســدي الــذي ســيناله بعــد ذلــك!
رفعــت قــدس الســوط بيدهــا وأخــذت تــرب ابنهــا بــكل قوتهــا،
كان صــوت احتــكاك الحــزام بالهــواء وهــو متجــه بقــوة نحــو لحــم
ســيف الغــض مرعبــا أكــر مــن الــرب نفســه ،أخــذت ترضبــه قائلــة:
«هــل هكــذا ربيتــك يــا ابــن الــزىن! تــي بأمــك عنــد الــكالب! أنــا
أرضبــك ألؤدبــك ال غــر! أريــد أن أربيــك يك تكــون رجــا لكنــك
تــأىب إال أن تكــون وغــدا كأبيــك! ال بــد أن دمــاءه الســافلة متــي يف
عروقــك وال بــد أن أخرجهــا منــك بهــذا الحــزام اللعــن! أظنــك تحمــل
دمــاء جدتــك الســاقطة أيضــا يــا أيهــا الوغــد! اخــرس! اخــرس وال
تبـ�ك! فالبـ�كاء للمخنثـين!»
ـ «أقســم لــك يــا أمــي أنهــا هــي مــن اكتشــفت ذلــك وحدهــا حــن
رأت سـ�اعدي ،توقفـ�ي عـ�ن رضيب أرجـ�وك! أنـ�ت تؤمليننـ�ي كثـيرا».
ـ «أشششششـ�ت! أســكت وال تبــك! لــن أتوقــف عــن رضبــك
حتــى تغلــق فمــك اللعــن وتتوقــف عــن البــكاء!»
أغلــق ســيف فمــه بيــده وهــو يكتــم رصاخــه وبــكاءه أمــا يف أن
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ترتكــه أمــه وشــأنه ،كان يحتمــل ذلــك األمل الجســدي والنفــي أمــا
يف انتهــاء ذلــك الرعــب الشــديد ،تركتــه أمــه مرضجــا بدمائــه وذهبــت
إىل غرفتهــا وهــي تســبه وتلعــن أبــاه وتلعــن اليــوم الــذي تزوجتــه فيــه.
نظــر ســيف إىل النافــذة ،أخــذ يفكــر يف كيفيــة إنهــاء حياتــه ،تخيــل
لــو أنــه صعــد فــوق ذلــك الرسيــر الــذي بجانــب النافــذة وقــام بفتحهــا
عــى مرصاعيهــا ،وصعــد عــى حافتهــا والريــاح تداعــب ثيابــه ،لــو أنــه نظــر
إىل األســفل لــرى النــاس يف غــدو ورواح ،ســأل نفســه مــرارا إن كان ميلــك
الشــجاعة الكافيــة لفعــل ذلــك ،لرمــي نفســه مــن النافــذة! أيــن ســيفقد
اإلحســاس بالزمــان واملــكان وهــو يســقط مبــارشة نحــو األرض حتــى يرتطــم
رأســه الغــض بســطحها القــايس فتتناثــر أجـزاء جمجمتــه عــى الـراب ومعهــا
أج ـزاء مــن دماغــه الــذي ال يشــبه أدمغــة اآلخريــن ،سيســيل الــدم ويلطــخ
أرض الجزائــر مــن جديــد ،لكــن هــذه املــرة ليعلــن نهايــة حيــاة قاســية مل
يحتملهــا ،وليضــع حــدا لهــذا العنــف الــذي نعيشــه مــن أوليائنــا يف صغرنــا
ليــرك يف أنفســنا أملــا عــى املــدى الطويــل ،أملــا ال نتخلــص منــه حتــى نــوارى
ال ـراب ،ومــا أشــد حاجتنــا حقــا إىل ذلــك اليــوم!
اقــرب ســيف نحــو النافــذة ،نظــر مــن زجاجهــا نحــو الشــارع،
رآه بعيــدا جــدا ،وهنــا عــرف الجــواب عــى ســؤاله :هــو لــن ميتلــك
الشــجاعة لفعــل ذلــك أبــدا!
أصبــح الــرب شــيئا معتــادا عنــد ســيف ،فقــد اعتــادت قــدس
أن ترضبــه حــن يحتــل املرتبــة الثانيــة بــن زمالئــه ،أو حينــا يحتــل
املرتبــة األوىل مبعــدل أقــل مــا كانــت ترجــو!
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وقــد عرفــت األم بعــد ســنوات أن سياســتها فاشــلة حينــا بــدأت
عالمــات ســيف بالتدهــور بعــد أن وصــل إىل ســن املراهقــة.
ســن املراهقــة هــي أصعــب مرحلــة يف حيــاة اإلنســان ،وهــي
الســن التــي يتخــذ فيهــا معظــم الشــباب قراراتهــم املصرييــة التــي
تؤثــر عــى بقيــة حياتهــم ،وال بــد لآلبــاء أن يعــدوا أبناءهــم لهــذا جيــدا
يف طفولته��م ليستــطيعوا التحك��م بهمــ ح�ين ولوجهــا ليوصلوهــم إىل
بـ�ر األمــان م�نـ جه��ة ولكـي ال يرتكبــوا األخطــاء نفســها التــي ارتكبوهــا
مــن جهــة أخــرى.
أصبــح ســيف شــابا طويــا قــوي البنيــة ،ومل يعــد باســتطاعة
أمــه رضبــه ،انتقــل فجــأة مــن الرضــوخ الشــديد إىل الثــورة عــى كل
يشء ،توقــف عــن مراجعــة دروســه ،أصبــح عنيفــا مــع زمالئــه ،مــع
معلميــه ،مــع جريانــه ،صــار ال يدخــل البيــت إال يف وقــت متأخــر مــن
الليــل ،وإن فكــرت أمــه أن تســأله فقــط عــن ســبب تأخــره ،انفجــر فيهــا
قائــا أنــه ال دخــل لهــا وأغلــق البــاب يف وجههــا بقــوة.
مل تــدرك األم أنهــا فشــلت يف تربيــة ولدهــا إال حينــا قامــت يف إحــدى
امل ـرات برضبــه بأنبــوب بالســتييك ،فقــام بنزعــه مــن يدهــا وصفعهــا بقــوة
فســقطت أرضــا ،تقــدم نحوهــا ونظــر إليهــا نظــرة شــديدة قائــا« :إيــاك
أن تضعــي يــدك عــي مجــددا أيتهــا الســاقطة الحقــرة! ال دخــل لــك فيــا
أفعل��ه م��ن الي��وم وصاع��دا! ه��ل تريدينن��ي أن أدخ��ل الس��جن؟ حس��نا إذا!
ضعــي مجــددا يــدك القــذرة عــى جســمي وســأحرص عــى أن متــويت بعــد
أيــام مــن التعذيــب الــذي ســتنالينه منــي! أتعلمــن كــم أخجــل ألننــي ابنــك؟
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هــل تدركــن كــم أحتقــرك وأزدريــك؟ ســأتحصل عــى شــهادة البكالوريــا،
وســأهجرك كــا هجــرك أيب!»
قــى ســيف أيــام الثانويــة مــع رفقــاء الســوء ،كان كثــر
الغيــاب عــن الحصــص الدراســية ،يقــي أوقاتــه يف تعاطــي
املخــدرات لــي يخفــف أملــه ،أملــه الــذي زرعتــه فيــه قــدس منــذ كان
رضيعــا ،كان ال يحــس بالراحــة إال حينــا يضــع ورقــة تبــغ يف يــده
ويقــوم بفتــح ســيجارة ليضــع تبغهــا عــى الورقــة ويضيــف لــه قطعــة
مــن «الكيــف املعالــج» يقــوم بــذره ليختلــط مــع التبــغ ثــم يقــوم بلــف
ســيجارة املخــدرات جيــدا وتثبيتهــا بواســطة لســانه ،يجــري عليهــا
بعــض التعديــات لتبــدو جميلــة ويقــوم بإشــعالها ،ثــم يأخــذ النفــس
األول ،ذلــك النفــس الــذي يجعلــه يشــعر بــرارة كهربائيــة تــري يف
دماغــه وبــرودة وانتعــاش يف رئتيــه ...ذلــك النفــس الــذي ينســيه أنــه
تعــرض لــأذى مــن أقــرب النــاس إليــه ،مــن األم التــي قيــل أن الجنــة
تحــت أقدامهــا ،لكــن يف حالتــه كان هــو «الجنــة» وهــي مل تتــوان يف
أن تركلــه مــرارا وهــو تحــت أقدامهــا يطلــب الرحمــة واملغفــرة عــى
أمــور مل يقرتفهــا!
كانــت املخــدرات عالجــا طبيعيــا ملريــض مثلــه ،فهــو مل يســتطع
أن ينــى ماضيــه التعيــس ،وكيــف لــه أن ينــى يــوم خــرج مــن
املدرســة االبتدائيــة برسعــة كــا يخــرج األطفــال مــن مدارســهم ،كان
يجــري ألن زميلتــه «فاطمــة» تالحقــه ،وفجــأة ســمع صــوت إطــارات
ســيارة تحتــك بــاألرض ،اســتدار لــرى ســيارة مــن نــوع «كليــو» تتجــه
إليــه ،مل يفهــم شــيئا وهــو يــرى نفســه يف األرض والدمــاء تســيل
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منــه مــن كل جهــة ،أراد أن يتكلــم فأحــس بلكنتــه قــد تغــرت ،تفقــد
أســنانه فلــم يجــد أيــا منهــا ،كان الصخــب شــديدا والنــاس يحملونــه،
يتجاذبونــه مــن كل جهــة ،أحــس بالخــوف الشــديد ،كانــوا يريــدون أن
يضعــوه يف الســيارة ليأخــذوه إىل املستشــفى ،كيــف كان ليــدرك
ذلــك مــع صغــر ســنه؟ لقــد ظــن أنهــم ينــوون خطفــه فهــرب برسعــة،
كان يجــري والدمــاء تلطــخ ثيابــه ،بــى كثــرا ،أحــس بالقهــر ،دخــل
إىل املنــزل خلســة وتســلل نحــو الحــام ،كان يريــد أن يغســل تلــك
الدمــاء قبــل أن تكتشــف أمــه ذلــك ،ألنهــا لــو فعلــت فســتربحه رضبــا
مــن جديــد ،وهــو طفــل ســئم اإلحســاس بــاألمل!
كانــت قــدس يف غرفــة الطعــام مــع صديقــة لهــا تدعــى «صفيــة»،
رصخــت صفيــة قائلــة« :قــدس! لقــد مــر ابنــك لتــوه نحــو الحــام وهــو
ملطــخ بالدمــاء هــل رأيتــه!»
كان ســيف يغســل فمــه ،أيــن أتــت صفيــة وأخــذت تنظــف
الــدم الــذي يلطــخ وجهــه وثيابــه وهــي تبــي أملــا عــى منظــره،
ســألته عــا حــدث لــه والدمــوع تنهمــر منهــا فأجابهــا أن ســيارة قــد
صدمتــه وحطمــت أنفــه وأســنانه وأنــه قــد هــرب ألنهــم أرادوا خطفــه،
احتضنتــه صفيــة قائلــة« :ال تخــف يــا ولــدي! ســيكون كل يشء عــى
م��ا يــرام!» أمــا قــدس ،فقــد نظــرت إليــه قائلــة« :أنــت تســتحق ذلــك!
لطاملــا أخربتــك أن تنتبــه حــن تقطــع الطريــق ،لكنــك ال تســمع الــكالم،
حــن تشــفى ســأجعلك تدفــع الثمــن غاليــا!»
كيــف لســيف أن ينــى يــوم كان يــرخ مــن األمل ،لكــن قــدس
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رفضــت أن تأخــذه إىل املستشــفى إال حينــا رأت أن لونــه قــد تغــر
متامــا ،وحــن أخذتــه إىل مستشــفى «بنــي مســوس» هــرع بــه األطبــاء
مبــارشة إىل غرفــة العمليــات ،أيــن اكتشــفوا أن زائدتــه الدوديــة قــد
وصلــت إىل أعــى درجــات االلتهــاب إىل درجــة أنهــا انفتحــت وســالت
كل محتوياتهــا الســامة داخــل بطنــه ،لقــد قالــت لهــا الطبيبــة الجراحــة
يومهــا أنهــا لــو تأخــرت نصــف ســاعة فقــط عــن إحضــاره لــكان قــد
تــويف حتــا.
تــم وضــع ســيف بعدهــا يف غرفــة اإلنعــاش ،لقــد تذكــر أن
جميــع أقربائــه قــد زاروه ،لكــن أمــه مل تكــن مــن األوائــل ،ســألته
عاملــة النظافــة عــن أمــه فأخربهــا أنهــا بعيــدة وســتأيت بعــد أيــام،
ألنهــا لــن تصدقــه حتــا لــو أخربهــا أنهــا يف عــرس صديقــة لهــا!
لذلــك فاملخــدرات كانــت جيــدة جــدا بالنســبة لــه ،هــي مل تجعلــه
ينــى فقــط ،بــل جعلتــه يحــس بالســعادة حينــا يتذكــر تلــك اللحظــات
التعيســة ،وهكــذا هــي املخــدرات ،تجعلــك تعلــم أنــك يف حالــة ســيئة
لكنــك ســعيد رغــم ذلــك ،تأثــر املخــدرات عــى الحــس شــبيه بإحســاس
القرويــن البســطاء الذيــن ال ميلكــون شــيئا وحياتهــم قاســية ،ورغــم
ذلــك تجدهــم دامئــا مبتســمني ،تأثريهــا شــبيه باإلنســان الفاشــل الــذي
لديــه ثقــة زائــدة بالنفــس تجعلــه يظــن نفســه ناجحــا! تأثريهــا أشــبه
بالنــاس العاديــن الذيــن يشــعرون بالســعادة لكونهــم عاديــن بــدل
الشــعور بــاألىس عــى أنفســهم!
هكــذا كانــت حيــاة ســيف ،إىل أن اجتــاز شــهادة البكالوريــا ونجــح
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فيهــا ،ليــس بجــده واجتهــاده ،وإمنــا بذكائــه وثقافتــه الواســعة ،وبذلــك حمــل
يف يــده التذكــرة التــي طاملــا حلــم بهــا ،تذكرتــه التــي ســتجعله يــودع قــدس
وذكرياتــه البائســة معهــا ،تذكرتــه التــي ســتجعله يغــادر الجزائــر ،هــذا البلــد
الــذي تــأمل فيــه كثـرا أكــر مــا يطيــق ،تذكرتــه التــي ســتجعله يــزور الدولــة
الوحيــدة التــي طاملــا أحــس أنــه يشــبه كثــرا ســكانها ويتمنــى أن يكــون
فــردا منهــم ،أنــا أتكلــم عــن الدولــة األكــر اكتظاظــا بالســكان بــن الــدول
الناطقــة باإلســبانية يف العــامل ،الدولــة التــي تحــوي أكــر حلبــة مصارعــة ثـران
يف العــامل ،الدولــة التــي تحتــل املراتــب األوىل يف تجــارة املخــدرات واألســلحة
واألعضــاء البرشيــة ،أال وهــي الواليــات املتحــدة املكســيكية!
بــدأ ســيف بإعــداد جــواز ســفره ،كان يســتخرج الوثائــق اإلداريــة
الالزمــة لذلــك ،كان يبحــث عــن قلــم ليمــأ إحــدى االســتامرات ،لكنــه
مل يجــد شــخصا يعــره إيــاه ،ســأل أحــد املــارة عــن أقــرب مكتبــة
ووراقــة فأرشــده إليهــا ،دخــل إليهــا وألقــى التحيــة ثــم طلــب قلــا
أســود.
ـ «أي ماركة تريد يا سيدي؟» ،قالت البائعة.
ـ «ال يهم ،أريد قلام أسود فقط».
ـ «بأي مثن تريده يا سيدي».
ـ «ال يهم ،أريد قلام فقط».
ـ «من أي علبة تريده يا سيدي؟»
ـ «قلــت لــك ال يهــم! أعطنــي قلــا لعينــا أو دعينــي أبحــث عــن
محــل آخــر!» ،قــال ســيف بصــوت مرتفــع وهــو ينظــر بضجــر إىل
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هــذه الفتــاة املزعجــة.
ابتســمت البائعــة وقالــت« :ال بــد أنــك تعــاين مــن القلــق يــا
ســيدي ،هــل أنــت مريــض نفــي؟ هيــا اعــرف! لقــد قــرأت يف إحــدى
املجــات عــن مشــكلة عــدم القــدرة عــى التحكــم بالغضــب وتعلمــت
بعــض حصــص الـــ  ،Anger managementهيــا افعــل مثــي،
شــهيق ،زفــر ،شــهيق ،زفــر!»
نظــر ســيف بدهشــة إىل هــذه الفتــاة الغريبــة ،فوجــد نفســه
أمــام فتــاة يف ســن املراهقــة ،متوســطة الطــول ببــرة بيضــاء وعينــن
صغريتــن ،كانــت تبــدو فتــاة بســيطة مــن لباســها ،أجابهــا قائــا:
ـ «ســيديت أنــا أبحــث عــن قلــم ،وال أبحــث عــن دروس للتحكــم
بالغضــب».
ـ «أنــت تحتــاج لهــذه الــدروس أكــر مــن احتياجــك إىل القلــم،
هيــا يــا ســيدي متــرن معــي ،دروس كهــذه يدفــع النــاس مــن أجلهــا
أم��واال طائلة.....حســنا حســنا ال تذهــب! أنــا آســفة! كنــت أمــزح
فقــط ،هــا هــو قلمــك اللعــن!»
أخــذ ســيف القلــم وخــرج مــن املحــل وهــو مندهــش مــن هــذه
الفتــاة الغريبــة ،قــام بإكــال ملفــه ورجــع إىل منزلــه ،لكــن تلــك البائعــة
مل تغــادر ذهنــه ،فقــد كانــت جالســة بجانبــه يف مقعــد الحافلــة ،ســمع
صوتهــا يف جميــع األغــاين التــي ســمعها ،رآهــا يف امللعقــة التــي
أكل بهـ�ا طب��ق «التليتـلي» الــذي يعشــقه ،وشــاهدها وهــي تذيــع
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األخبـ�ار يف القنـ�وات اإلخباريـ�ة ومتثـ�ل يف القنـ�وات التـ�ي تعـ�رض
األفــام ،ويف الليــل ،أبــت أن تــرح غرفتــه ،لقــد جلســت يف مكتبــه
وهــي تنظــر إليــه بنظــرة ســاخرة وتحــاول أن تلقنــه كيفيــة التحكــم
بغضبهــ ،سأــلته قـ�دس« :م��ا بـ�ك تبتسـ�م وحـ�دك يـ�ا بنــي؟ أمـ�ا زلــت
تتعاطــى املخــدرات؟» ،تذكــر ســيف أنــه نــي أن يتناولهــا اليــوم ،فقــد
تعاطــى مخــدرا مــن نــوع آخــر مل يــره يف حياتــه ،إنــه مخــدر «الفتــاة
املختلفــة» ،الفتــاة التــي ال تشــبه األخريــات ،الفتــاة التــي تتشــاجر
معهــا دامئــا ثــم تذهــب مبتســا ،ألنــك تعلــم أنــك أمــام فتــاة غــر
عاديــة ،فتــاة قــد تبــث يف ميتتــك الحيــاة ،فتــاة ســتجعلك إنســانا مــن
جديــد!
قــى ســيف ليلتــه وهــو يخطــط ليــوم غــد ،ومــاذا عليــه أن
يفعلــه ،واهتــدى يف األخــر إىل رســم برنامــج ضخــم مكثــف :ال بــد
أنــه أضــاع قلمــه ،وعليــه أن يذهــب إىل املحــل مجــددا القتنــاء قلــم
جديــد!
يف الغــد ،لبــس ســيف حــذاءه الريــايض الــذي اشــراه منــذ
شــهر لكنــه مل يجــد داع لــي يلبســه ،واختــار بعنايــة رسوال الجينــز
الــذي يتــاىش مــع ذلــك الحــذاء ،قــام بالبحــث عــن قميــص يــرز
عضالتــه ويجعلــه يبــدو رياضيــا ،قــى نصــف ســاعة أمــام املــرآة
وهــو يغــر تصفيفــات شــعره ،كانــت أمــه تنظــر إليــه مبتســمة وهــي
تــرى ابنهــا أخــرا معجبــا بفتــاة مــا.
ســألته عــن املناســبة التــي جعلتــه يعتنــي بنفســه أكــر مــن املعتــاد
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فأخربهــا أنــه يــود زيــارة صديــق قديــم لــه ،خــرج ســعيدا مزهــوا بنفســه
وهــو يظــن أنــه خــدع أمــه ،وهكــذا نحــن ،دامئــا مــا نكــذب عــى أوليائنــا
أكاذيــب ســاذجة نظــن أنهــا تنطــي عليهــم ونحــن ال نعلــم أنهــم عاشــوا مــا
عشــناه وحفظــوا مــا درســناه ،وأن ِح َيلَنــا أشــبه بحيــل طفــل صغــر يختفــي
وراء ســتار النافــذة ويقــول ألهلــه أنــه مختــف وغــر موجــود!
خــرج ســيف مــن املنــزل وعطــر « »One millionيسـ�بقه
بأمتــار ،دخــل إىل املكتبــة دخــول غــر املهتــم ،وقــال للبائعــة« :ســيديت،
أريــد قلــا أســود مــن صنــع  bicبثمــن  30دج مــن العلبــة الصفــراء
ميــن العلبــة الرماديــة يف الــرف الثالــث».
ـ «الــرف الثالــث جهــة اليمــن ،أم الــرف الثالــث جهــة اليســار
يــا ســيدي؟»
ـ «أريــد متاريــن لعــاج القلــق ،ومخــدر مورفــن لعــاج الغضــب،
وجهــاز صاعــق كهربــايئ يف حالــة ســكتة قلبيــة».
ضحكــت الفتــاة قائلــة« :جهــاز كهربــايئ طبــي أم جهــاز
كهربــايئ حــريب؟»
ضحــك ســيف بشــدة ،وأخــذ يتجــاذب أطــراف الحديــث معهــا،
وجــد نفســه أمــام فتــاة بســيطة عفويــة ،تتكلــم دون أن تهتــم لــرأي
النــاس ،فأغلبيــة الفتيــات يتصنعــن حينــا يتكلمــن مــع الجنــس
اآلخــر ،ويــردن أن يعطــن انطباعــا جيــدا بكلــات منمقــة وابتســامات
مصطنعــة ،أمــا هــذه الفتــاة فقــد كانــت مختلفــة متامــا ،فتــاة ال ترتــدي
أي قنــاع ،تعطيــك شــخصيتها ،ال تخــاف مــن عيوبهــا ،فتــاة مــن نــوع:
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«أنــا هكــذا ،إن أحببتنــي فســأكون ســعيدة ،وإن مل تحبنــي فســأكون
ســعيدة أيضــا!»
خــرج ســيف مــن املحــل ،وقــد حصــل عــى رقمهــا ،قــال وهــو
يقــوم بتســجيله يف هاتفــه:
ـ «ما هو اسمك؟»
ـ «اسمي ماروشكا!»
ـ «ماروشكا! ما هذا االسم الغريب!»
ـ «أمــي روســية ،وأيب جزائــري ،وماروشــكا هــي مريــم العــذراء
باللغــة الروســية».
ـ «إذا فاسمك مريم؟»
ـ «نادين ماروشكا ،كام يناديني كريم».
ـ «كريم؟ من هو كريم؟»
عنــه».

ـ «إنــه حبيبــي! لــو مل تكــن عــى عجلــة مــن أمــرك لحكيــت لــك

أحــس ســيف بذلــك اإلحســاس الــذي يحــس بــه الرجــل حينــا
يــدرك أن الفتــاة التــي تعجبــه مرتبطــة بشــخص آخــر ،ال أســتطيع
أن أصــف هــذا اإلحســاس بكلمــة واحــدة مثــل كلمــة «الخيبــة» مثــا،
ألن ذلــك الشــعور أســوء مــن شــعور الخيبــة ،إنــه مزيــج مــن خيبــة
األمــل والحــزن والخــوف واإلحســاس بالنقــص والضيــق واالختنــاق
وأحاســيس أخــرى مل تصنفهــا لغــات العــامل ضمــن قواميســها بــل
اكتفــت بضمهــا إىل كلــات مشــابهة ملــا ذكــرت لكنهــا ال تعــر كفايــة
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عنهــا ،والطريقــة الوحيــدة للتعبــر عنهــا هــي بالصمت...أجــل الصمــت
الــذي نعــر بــه عــن أحاسيســنا التــي ال نســتطيع البــوح بهــا ،الصمــت
الــذي جعــل ســيف يبتســم ملاروشــكا ويودعهــا بكلــات قصــرة
وينســحب كأنــه مل يكــن!
ذهــب بعدهــا إىل مســتودع بيــع الكحــول دون رخصــة ،والتــي
متــأ الواليــات الثامنيــة واألربعــن التــي تشــكل دولــة الجزائــر ،هاتــه
الدولــة التــي ترخــص لبيــع الخمــر ،لكــن الجميــع يبيعــه دون رخصــة
وســط مالحقــة الرشطــة التــي مــا إن تتمكــن مــن إغــاق مســتودع،
حتــى يفتــح مالكــه مســتودعني يف مــكان آخــر!
اشــرى ســيف نصــف لرت مــن الويســي مــن نــوع «،»Red Label
وذه�بـ إىل غاب�ةـ «بوشاــوي» ،مــأ نصــف الــكأس بالويســي ،والنصــف اآلخــر
مبــروب «كوكاكــوال» ،أضــاف ملعقــة صغــرة مــن الســكر وقطعــة صغــرة
مــن الليمــون ،نظــر إىل الــكأس قائــا« :حينــا كنــت صغـرا كنــت أســأل كثـرا
عــن الكوكتيــل الــذي يطلبــه املمثلــون يف البــارات يف األفــام التــي أشــاهدها
عــى قنــاة  ،Mbc2وهــا أنــا اليــوم أصنعــه يف غابــة بوشــاوي الجميلــة!»
وضــع الــكأس يف فمــه ،وأخــذ يــرب كوكتيــل الويســي
اللذيــذ ،ذلــك املــروب الفاخــر الــذي يجعلــك ســعيدا يف لحظــات،
تحــس دماغــك ثقيــا وجســمك أثقــل ،تــرى كل يشء جميــا ،يجعلــك
تتحــدث بلباقــة وتفكــر بــذكاء ،يدعــك تبتســم للحيــاة وتراهــا جميلــة،
يضخّــم أحاسيســك اإليجابيــة فتنتبــه فجــأة إىل جــال األشــجار
الخــراء وشــموخها ،وســامة الشــباب وجــال النســاء ،روعــة النســيم
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وهــو يداعــب وجهــك وخصــات شــعرك ،يجعلــك تنــى أن أول فتــاة
وقعــت يف حبهــا مــن النظــرة األوىل هــي ملــك لشــخص آخــر لعــن!
ماهــي إال بضعــة كــؤوس ،وروح ســيف قــد صــارت صافيــة
صفــاء عقلــه« ،فهمــت اآلن ملــا يدعونهــا املرشوبــات الروحيــة» قــال
ســيف« :إنهــا تجعلــك حيــا ،تجعلــك تحــس بروحــك ،وتفــرق بينهــا
وبــن جســدك!»
صــار ذهنــه واضحــا وقـراره جليــا« :كيــف مل أفكــر يف ذلــك مــن قبــل؟
ســأقبل أن أكــون صديقهــا وســأجعلها تحبنــي ،أنــا متأكــد أنهــا ســتحبني ،فأنــا
مختلــف مثلهــا ،هــل كريــم مختلــف أيضــا؟ ال أظــن ذلــك! هــي معــه ألنهــا مل
تعرفنــي مــن قبــل ،حــن تعرفنــي جيــدا ســتحبني! أنــا شــخص رائــع! الظــروف
فقــط هــي مــن جعلتنــي أقــوم بأمــور ســيئة ،إذا أحبتني ماروشــكا فســأتوقف
عــن تعاطــي الكحــول واملخــدرات ،ســأصبح شــخصا جيــدا ،وســأكون أفضــل
مــن كريــم!»
رجــع ســيف إىل منزلــه ،فتحــت قــدس البــاب فدخــل مرتنحــا،
رصخــت فيــه قائلــة« :أخــرج مــن بيتــي حــاال وإال اتصلــت فــورا
بالرشطــة!»
ـ «مـ�ا بــك يــا أمــي؟ ملــا ترصخــن؟ قــويل يــا أمــي؟ أتدريــن ملــا أناديــك
أمــي؟ ألننــي أشــتاق إىل هــذه الكلمــة ،أشــتاق أن تكــون يل أم ،أتدريــن ملــا
أحــب الويســي يــا أمــاه؟ ألنــه يجعلنــي رصيحــا ،شــجاعا ،أقــول كل مــا
يختلــج يف صــدري ،وأنــا أود اآلن أن أفضفــض لــك دومنــا خجــل أو خــوف،
أنــا أكرهــك يــا قــدس ،أيتهــا املــرأة القاســية ،أنــت ســبب مــا أنــا عليــه اآلن،
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أنــا أتعاطــى الكحــول ألنــى يــوم كنــت ترضبيننــي رضبــا قاســيا ،يــوم كنــت
ترتكيننــي والــدم يســيل منــي ،أنــت وحــش يــا قــدس ،وحــش صنعتــه الحيــاة
القاســية ،أنــا أعلــم أن أمــك قــد كانــت قاســية معــك ،لكــن ،هــل هــذه ذريعــة
كافيــة لــي تقــي عــي؟ هــل هــذا يعنــي أنــه يتوجــب عــي أن أقســو عــى
ابنــي أيضــا؟ ملــاذا كنــت قاســية معــي يــا قــدس؟ ملــا حرمتنــي مــن أمــي؟
أنــا أتــأمل وعــى أحدهــم أن يدفــع الثمــن! أجــل لــن أبيــت الليلــة يف بيتــك،
ال داع لــي تتصــي بالرشطــة ،لكــن أحدهــم ســيدفع الثمــن الليلــة بالــذات،
ستســمعني بذلــك غــدا!»
خــرج ســيف مــن املنــزل مغلقــا بابــه بقــوة ،بينــا ســقطت قــدس
عــى فراشــها تبــي بقهــر ،لقــد أدركــت خطأهــا الــذي اقرتفتــه ،وهــو خطــأ كل
الجزائريــن الذيــن يقومــون باســتخدام العنــف مــع أوالدهــم ثــم يحتــارون ملــا
صــاروا منحرفــن ،ويلقــون اللــوم عــى املجتمــع ،لكــن قــدس كانــت تعلــم أن
خطأهــا هــذا مل تقرتفــه بإرادتهــا ،كانــت تــدرك جيــدا أنهــا تعــاين مــن خطــب
مــا ،لقــد كانــت يف الحقيقــة تعــاين مــن «متالزمــة مونخهــاوزن بالوكالــة»
وهــي عبــارة عــن خلــل نفــي خطــر ،إذا أصــاب شــخصا مــا جعلــه يتســبب
يف إحــداث أذى جســدي لشــخص ضعيــف آخــر رهــن عنايتــه وذلــك لجــذب
االنتباه أو من أجل غايات أخرى!
اتجــه ســيف إىل حــي «بــاب الــواد» ثــم إىل إحــدى العــارات
وأخــذ يــرخ« :أخــرج يــا أمــن! أخــرج وقابلنــي يــا أيهــا الوغــد!
لقــد ظلمتنــي حينــا كنــت صغــرا لكــن ال أحــد ذاد عنــي ،لقــد كــرت
وأتي��ت ألنتق��م! أخ��رج ي��ا أم�ين! ي��ا أيه��ا الحق�ير!»
أطــل الجــران مــن النوافــذ ،بينــا خــرج شــاب قصــر يف
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األربعــن مــن عمــره يرتــدي نظــارات طبيــة ،وهــو يحــدق يف هــذا
الشــاب الــذي ينــادي باســمه ورصخ فيــه قائــا:
ـ «من أنت يا أيها الشاب أخفض صوتك وإ.»......
مل يكمــل الجملــة حتــى لكمــه ســيف بــكل مــا أويت مــن قــوة يف
وجهــه ،ســقط أمــن بينــا أشــبعه ســيف لكــا وركال ،ثــم قــام وأحــر
حجــرا وعــاد إليــه قائــا:
ـ «أال تتذكــرين يــا أيهــا الوغــد؟ أال تتذكــر يــوم صدمتنــي
بالســيارة أمــام املدرســة وجعلتنــي أفقــد أســناين؟ هــل ظننــت أنــك
نجــوت بفعلتــك ألن ال أحــد اهتــم يب وانتقــم منــك؟ أنــت مخطــئ جــدا
يــا صديقــي ،لــن تنجــو منــي اليــوم ،أنظــر إىل أســناين أنــا ال أمتلــك
أنيابــا ،عكســك أنــت يــا أيهــا اللعــن! نحــن لســنا متســاويني! وأنــا
أطالــب باملســاواة!»
رفــع ســيف الحجــر يف الســاء وهــوى بــه عــى فــم أمــن،
ومل يتوقــف حتــى تأكــد أنــه هشــم كل أســنانه األماميــة وباألخــص
أنيابــه ،حــر الســكان ومتكنــوا بعــد جهــد كبــر مــن إبعــاده عنــه،
رجــع ســيف إىل منزلــه وهــو يشــعر بــاألمل ،بالحــزن ،بالقهــر ،وضــع
رأســه عــى بــاب منزلــه وغــط يف النــوم ،كانــت أحالمــه تــدور حــول
تلــك الفتــاة التــي تعــرف عليهــا يف املكتبــة ،تلــك الفتــاة التــي أحــس
معهــا بشــعور جديــد ال يشــبه الشــعور الوحيــد الــذي يحــس بــه اتجــاه
الجميــع :الكــره! فهــذا الفتــى قــد متــت تربيتــه عــى الكــره ،الكــره وال
يشء آخــر ســواه!
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اســتيقظ يف الصبــاح الباكــر ،فلــم يجــد نفســه يف فراشــه« ،مــن أنــا؟
مــاذا أفعــل هنــا؟ كــم الســاعة اآلن؟» ســأل نفســه وهــو يحــاول تذكــر ليلــة
البارحــة ،أخــذ يســرد ذاكرتــه رويــدا رويــدا حتــى تذكــر ليلــة أمــس ومــا
حــدث فيهــا كامــا ،ثــم أتــاه وقتهــا ذلــك الزائــر الوغــد الــذي ال نرحــب بــه
كلــا أىت إلينــا ،إنــه «الضمــر» ،ذلــك اإلنســان داخلنــا الــذي يخربنــا دومــا أن
مــا فعلنــاه خطــأ وليــس جيــدا ،ويجعلنــا نحــس بالنــدم عــى مــا كنــا نظــن
أنــه يشء رائــع ،وأننــا أســوء مخلــوق يف هــذا العــامل الفظيــع!
دخــل إىل املنــزل ،قــام باالســتحامم ولبــس ثيابــا جديــدة،
كان يهــم بالخــروج حتــى رن هاتفــه فجــأة ،نظــر إىل املتصــل فوجدهــا
ماروشــكا!
قفــز قلبــه فرحــا ،أحــس بالخــوف والــردد ،بالدمــاء تضــخ يف عروقــه،
أحــس بالحيــاة! ضغــط عــى زر االتصــال« :صبــاح الخــر أيتهــا الدميمــة!»
ـ «صبــاح النــور يــا أيهــا األعمــى! عليــك أن ترتــدي نظــارات
لــرى مــدى جــايل األخــاذ!»
ـ «يا لتواضعك! أنا أرى جيدا وكل ما رأيته فتاة عادية!»
ـ «أنا جميلة الجميالت يا سيف! يا أيها الغيور!»
ـ «حســنا يــا جميلــة الجميــات ،كيــف تذكــرت اليــوم أن هنالــك
شــخصا يدعــى ســيف ال زال حيــا يــرزق؟»
ـ «يف الحقيقــة اتصلــت ألدعــوك إىل الغــداء ،لقــد أعــدت أمــي
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معكرونـ�ة شـ�هية أريـ�دك أن تشـ�اركني إياهـ�ا».
ـ «أعــدت أمــك؟ نســاء يف عمــرك يقمــن برتبيــة أحفادهــن وأنــت
تقولــن أعــدت أمــي! أه؟ قــويل يــا مجعــدة الشــعر؟ وهــل تقومــن
بدعــويت مــن أجــل املعكرونــة؟ أيــن هــي أطبــاق الســيدة رزقــي؟ أيــن
هــي أنــا ال أراهــا؟!»
ـ «الزلــت صغــرة يــا ســيف! أنــا زهــرة أمــي الجميلــة! هــي
تطبــخ يل وأنــا ال أقــوم بــيء ســوى مشــاهدة األفــام الرتكيــة! أمــي
أعــدت املعكرونــة ،إذا ســنأكل املعكرونــة!»
ـ «حســنا ســأكون يف املوعــد ،ال داعــي ألن تضعــي ذيــل ســحلية
أو رأس ضفــدع يف طبقــي ،فأنــا محصــن ضــد تعويــذات شعشــوع!»
ـ «انتبه جيدا يا سيد سيف! ألنني لن أرحمك!»
أغلــق ســيف الخــط وهــو متأكــد أنــه يســتطيع الطــران لــو أراد
ذلــك! هــذه هــي الفتــاة التــي طاملــا أرادهــا ،هــذه هــي فتــاة أحالمــه،
لقــد كانــت حياتــه قاســية جــدا ،لكــن ذلــك كان يف املــايض ،ســيكون
املســتقبل ســعيدا ،ســيكون مذهــا مــع فتــاة مثــل ماروشــكا!
ذهــب ســيف إىل «بابــا حســن» ،وصعــد ســامل العــارة ودق
البــاب دقــة رجــل مهــذب ،ثــوان حتــى فتحــت ماروشــكا البــاب« :تفضــل
أدخــل! لقــد تأخــرت! أمــي! لقــد أىت صديقــي ســيف!»
دخــل ســيف إىل ردهــة البيــت أيــن ســلم عــى أمهــا ثــم اتجهــوا
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جميعــا إىل غرفــة الطعــام ،جلــس ســيف وماروشــكا عــى املائــدة
بينــا كانــت أمهــا تقــوم بتجهيزهــا ،ســأل ســيف مســتغربا:
ـ «ألن تقومي مبساعدة أمك؟»
ـ «انهض أنت وساعدها!»
ـ «أنت ربة بيت فاشلة!»
ـ «من ناداين لتوه؟!»
ضحــك ســيف وهــو يــرى هــذه الفتــاة املدللــة التــي تعلــم جيــدا
أنهــا مدللــة ،أراد أن يكــر بعضــا مــن ذلــك الــدالل فقــال« :أعطنــي
السـ�كني مـ�ن فضلـ�ك».
ـ «إنه هناك!»
ـ «أنا مل أسألك عن مكانه ،لقد سألتك أن تعطيني إياه».
ـ «هنالــك حقيقتــان تجهلهــا يــا ســيد ســيف :األوىل أنــك متتلــك
يديــن ،والثانيــة أننــي لســت خادمتــك!»
ـ «مجعدة شعر لعينة ال تجيد حتى سلق بيضة!»
ـ «بــل جميلــة الجميــات التــي تجيــد الغنــاء والرقــص وطهــي
الطع��ام!»
أكمــل الشــابان غداءهــا ثــم خرجــا إىل الجزائــر العاصمــة،
أيــن قضيــا أغلــب وقتهــا يف معاكســة بعضهــا البعــض ،كانــت
ماروشــكا تغنــي لــه ،وهــو يرضبهــا يك تتوقــف عــن ذلــك ألن صوتهــا
مزعــج ،لكنهــا بــدل أن تســكت تزيــد يف صوتهــا وتغنــي لــه أغنيــة
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فرنســية ثقبــت طبلــة أذنــه 3« :كيلومــرات عــى رجليــك ،تــؤمل ،تــؤمل!»
رجــع ســيف إىل منزلــه وهــو يتذكــر املواقــف التــي عاشــها مــع
هــذه املشــاغبة ،كان يضحــك بشــدة ،ومــا أجمــل أن نلتقــي بــأرواح
مشــاغبة تســعد أرواحنــا الكئيبــة!
مــرت األيــام وســيف وماروشــكا ال يفرتقــان ،عاشــا ذكريــات يف
بضعــة أشــهر أكــر مــا يعيشــها أزواج بعــد ســنوات مــن الــزواج،
كان ســيف يحــس بالســعادة معهــا ،ويحــس بالحــزن حينــا يختــي
بنفســه ،فقــد كان يعلــم جيــدا أنــه يقــع يف حبهــا يومــا بعــد يــوم لكــن
العكــس ال يحــدث ،كان يعلــم أن مــا يفعلــه يشء خاطــئ ،وهــو أن
يحــب فتــاة ملــك لشــخص آخــر غــره!
مــرت أيــام كانــت تخــرج فيهــا مــع حبيبهــا كريــم ،وكان ســيف
ينتقــم لنفســه بــأن يخــرج مــع فتيــات أخريــات ،لقــد عــرف بعــد برهــة
مــن الزمــن أن قلبــه لــن يحــب فتــاة ســواها ،فقلبــه قــد اختــار ماروشــكا!
كان يفكــر فيهــا كثــرا ،أمــا هــو فلــم يتذكــره ســوى ســاعي
الربيــد ،ذلــك الكهــل الــذي دق بابــه وســأله بعبــوس« :الســيد ســيف؟»
ـ «نعم أنا هو».
ـ «رسالة لك».
رماهــا يف وجهــه ورجــع بنفــس العبــوس ،فتحهــا ســيف ليجــد
رســالة مــن بلــد املكســيك ،فتحهــا برسعــة وقــرأ فيهــا مــا يــي:
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« إىل السيد سيف،
يرشفنــا أن نعلــم حرضتكــم أنــه وبعــد االطــاع عــى وثائقكــم
ومؤهالتكــم ،تــم قبولكــم للعمــل معنــا يف مجــال «الحاميــة والدفــاع» عــن
الواليــات املتحــدة املكســيكية ،وعليكــم أن ترشفونــا بحضوركــم يف أجــل
أقصــاه أســبوع مــن اســتالمكم لهــذه الرســالة».
كان ســيف يقــرأ الرســالة والحــرة متلــؤه ،فلــو أنــه اســتقبل
هــذه الرســالة قبــل أشــهر لــكان يف قمــة الســعادة ،ولهــرع برسعــة
لتحقيــق حلمــه ،لكنهــا أتــت اآلن بعــد أن تعــرف عــى ماروشــكا ،تلــك
الفتــاة الجميلــة البســيطة العفويــة التــي لــن يســتطيع التخــي عنهــا،
وكيــف لــه أن يفعــل ذلــك وقــد صــار يتنفســها اآلن؟ املشــكل أنــه ال
يســتطيع التخــي كذلــك عــن حلمــه ،وهــو العمــل يف املكســيك والعيــش
مــع مكســيكيني ،كان يف حــرة مــن أمــره ومل يجــد بــدا إالّ االتصــال
بحبيبتــه رسا وصديقتــه جهــرا.
ـ «ألو ،أين أنت يا ماروشكا؟»
ـ «أنــا يف بــاب الــزوار مــع كريــم ،نحــن نتنــاول اآليــس كريــم،
هــل تريــد مشــاركتنا؟»
ـ «كال أنا متعب ،أريد أن أنام ،استمتعي بوقتك».
ـ «إىل اللقاء!»
كان هــذا االتصــال مبثابــة اإلجابــة عــن ســؤاله ،لقــد قــال لــه
هــذا االتصــال مــا يــي« :هــذه الفتــاة تعيــش مــن أجــل الحيــاة التــي
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ـت لهــا ،هــي
ـت لهــا ،فاذهــب وعــش مــن أجــل الحيــاة التــي خططـ َ
خططـ ْ
ليســت لــك ،هــي خلقــت للحــب ،أمــا أنــت فقــد خلقــت للحــرب! اذهــب
فــورا يــا أيهــا الوغــد!»
قــام ســيف بتجهيــز حقيبتــه وجــواز ســفره ،وو ّدع أمــه عــى
مضــض ،قالــت لــه« :أرجــو اللــه أن تعــود إلينــا ســاملا» ،ابتســم ســيف
قائــا« :إن شــاء اللــه!»
ذهــب إىل «الــدار البيضــاء» ،ثــم إىل «مطــار هــواري بومديــن
الــدويل» ،أتــم إجــراءات الســفر وركــب يف الطائــرة التــي ســتقطع بــه
املحيــط الهــادي ،الطائــرة التــي ســتبعده عــن همومــه وآالمــه وماضيــه
التعيــس ،الطائــرة التــي ســتأخذه إىل الواليــات املتحــدة املكســيكية!
وصــل ســيف إىل مطــار «نيومكســيكو» ،نــزل مــن الطائــرة
ليجــد ســيارة ســوداء يف انتظــاره ،تقــدم رجــل طويــل القامــة أصلــع
الــرأس يرتــدي بذلــة ســوداء كالســيكية ونظــارات ســوداء وقــال لــه
وهــو يفتــح بــاب الســيارة« :تفضــل معنــا ســيدي!»
ركــب ســيف الســيارة والخــوف يتملكــه« ،أيــن ســيأخذونني؟»
قــال يف نفســه ،تخيــل ذلــك الســيناريو املعــروف يف بــاد مثــل
املكســيك ،أيــن يتــم اقتيــادك إىل غرفــة العمليــات وتخديــرك ثــم نــزع
أعضائــك عضــوا عضــوا وبيعهــا يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة
بأمثــان باهظــة ،ثــم رمــي مــا بقــي مــن جثتــك يف البحــر لتلتهمــه
القــروش واألســاك النهمــة!
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لكنــه تذكــر أن املؤسســة التــي انضــم إليهــا مؤسســة حكوميــة،
وهــذا مــا جعلــه يحــس بالطأمنينــة اتجــاه أصحــاب البــذالت الســوداء
الذيــن توقفــوا يف مدينــة «تيخوانــا» حيــث قــال أحدهــم« :تفضــل ســيدي
مــن هنــا!» ،مل يــر ســيف شــيئا يف الطريــق ألن زجــاج الســيارة كان
معتــا ،ومــا أن نــزل حتــى رأى املكســيك العميقــة ،بــارات وحانــات يف
كل حــدب وصــوب ،بائعــات الهــوى ميــأن الرصيــف ،رجــال عصابــات
بوشــوم يف الوجــه ،ورصاخ وفــوىض يف كل مــكان!
ســأل ســيف وهــو يف طريقــه إىل فيــا بيضــاء« :أيــن أنــا؟»،
أجابــه صاحــب البذلــة« :أنــت يف تيخوانــا يــا ســيدي ،مدينــة الفســاد!»
دخــل الجميــع إىل الفيــا ،أيــن جلــس ســيف يف غرفــة
اســتقبال فاخــرة ،وذهــب رجــل ملنــاداة «الزعيــم» بينــا بقــي اآلخــر
يحرســه ،دقائــق مــرت حتــى أىت رجــل كهــل بشــعر يغــزوه الشــيب
ووجــه مســتدير ،كان قصــرا وبدينــا لكنــه يبــدو فاحــش الــراء ،جلــس
عــى الكــريس املقابــل لســيف ووضــع علبــة ســجائر عــى الطاولــة
املســتديرة ،أخــرج منهــا ســيجارة ،أشــعلها ،أخــذ نفســا عميقــا ثــم
قــال وهــو يخــرج ســحابة دخانيــة مــن فمــه« :إذا فأنــت هــو ســيف؟»
ـ «أجل سيدي ،بشحمه ولحمه».
ـ «ال بد أنك شجاع لتختار مهنة كهذه».
ـ «ال أظــن أننــي شــجاع يــا ســيدي لكننــي أدرك أننــي لســت
جبانــا».
ـ «ومتواضع أيضا! هل تجيد استعامل األسلحة؟»
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ـ «ال أجيد ذلك يا سيدي ،لكنني سأتعلم برسعة».
ـ «حســنا ســيحرص رودولفــو عــى تلقينــك فــن العــزف عــى
األســلحة الناريــة ،لكننــي أريــدك أن تفهــم طبيعــة عملــك هنــا معنــا،
دعنــي أســألك أوال :هــل أنــت مســتعد للقتــل؟»
ـ «أجل! إن اقتىض األمر ذلك يا سيدي!»
ـ «عليــك أن تــدرك إذا أننــا اســتدعيناك لتعمــل معنــا يف مجــال
تأمــن الحاميــة للمواطنــن هنــا ،أنــت تعلــم أن الوضــع هنــا غــر آمــن،
فالعصابــات تســيطر عــى أغلــب املناطــق ،ناهيــك عــن تجــارة املخــدرات
واألســلحة وغريهــا ،ســنعطيك رجــاال يأمتــرون بأمــرك وينتهــون بنهيــك،
ومــا عليــك ســوى تأمــن األماكــن التــي نرســلك إليهــا وكــذا املنشــآت
الصناعيــة واألرايض الزراعيــة ،يك مننــع املجرمــن مــن رضب
اقتصــاد املكســيك ،ســتكون بدايتــك صعبــة هنــا يف تيخوانــا ،لكنــك
ســتعتاد عــى األمــر فيــا بعــد ،هــل مــن أســئلة؟»
ـ «متى سأبدأ التدريب يا سيدي؟»
ـ «اليوم إن أردت!»
وجــد ســيف نفســه مســاء ذلــك اليــوم يف حقــل الرمــي ،فقــد
تــم إدخالــه يف برنامــج مكثــف للتدريــب أكــر مــا ميــزه الرياضــة
والرمــي مبختلــف األســلحة ،شــهور مــرت حتــى صــار ســيف مقاتــا
محرتفــا يجيــد القتــال املتالحــم والرمــي الكوكســويل ،ووجــد نفســه
قائــدا ملجموعــة كبــرة مــن املقاتلــن املحنكــن الذيــن ميارســون أخطــر
مهنــة يف العــامل ،أال وهــي :القتــل والتعــرض للقتــل!
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أمــى ســيف يف املكســيك ســنوات عديــدة عــاش فيهــا
مغامــرات مــع ماروشــكا واملكســيكيني وأحداثــا أخــرى ال تتســع لهــا
هــذه الروايــة ،وقــد جمعتهــا كلهــا يف روايــة أخــرى أكــر بؤســا مــن
هــذه األخــرة!
بالنســبة لقــدس فقــد عاشــت بقيــة ســنواتها وحيــدة والنــدم
يعترصهــا ،فقــد هجرهــا زوجهــا وابنهــا وال عائلــة لهــا تؤنســها،
حاولــت كثــرا أن ترســل رســائل لســيف لكنهــا مل تعــرف عنوانــه،
انتظــرت كثــرا لعلــه يتصــل بهــا لكنــه مل يفعــل ،وجدتهــا جارتهــا
ميتــة يف إحــدى األيــام ،فكانــت الوحيــدة التــي بكــت عليهــا ونعتهــا،
تــم دفنهــا يف مقــرة «ســيدي يحــي» بعــد أن تــم تحديــد ســبب الوفــاة
بســكتة قلبيــة أو بـــ «موتــة ريب» كــا يســميها الجزائريــون.
أمــا بالنســبة ملونيــكا وكزافيــه فقــد رزقــا بأطفــال وعاشــا حيــاة
ســعيدة كانــت مثــرة الــزواج عــن حــب ،والــذي يعتــر أســاس كل
عالقــة ناجحــة.
أمــا بالنســبة لبيــدرو فبعــد أن أذتــه قــدس ،رجــع إىل برشــلونة ،وأمــى
أشــهرا يعــاين مــن االكتئــاب ،ثــم تــزوج مــن امــرأة وأنجــب معهــا أوالدا ،أو
لنقــل أن جســمه مــن تزوجهــا ،ألن روحــه بقيــت عاشــقة لقــدس ،وأمــى
بقيــة حياتــه يحــس بالنــدم اتجــاه زوجتــه ألنــه يخونهــا كل يــوم بأفــكاره،
يخونهــا كل ليلــة وجســده نائــم بجانبهــا وروحــه نامئــة بجانــب قــدس.
أمــا بالنســبة لســليم فقــد اختفــى عــن املدينــة ومل يســمع عنــه
أحدهــم أي خــر ،وقــى والــداه ســنوات وهــا يبحثــان عــن ولدهــا
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إىل أن فقــدا األمــل ،فبكيــا بــكاء شــديدا ونــدم أبــوه أميــا نــدم ألنــه
طــرده مــن منزلــه ومتنــى لــو أنــه يرجــع إليــه يومــا واحــدا ليحتضنــه
ويطلــب املغفــرة منــه ،ومــا نفــع النــدم بعــد فــوات األوان؟
وهــذه هــي الحيــاة تهبنــا لحظــات ســعيدة ثــم تحرمنــا منهــا،
تجعــل كل يشء عــى مــا يــرام ثــم فجــأة يختلــط كل يشء دون أي
ســبب منطقــي! ذلــك مــا يزيــد آالمنــا ويدمــي جراحنــا!
مــن نلــوم؟ هــل نلــوم ســيف ألنــه عــاق ألمــه؟ أم نلــوم أمــه ألنهــا
مل تهبــه العطــف والحنــان الــذي يحتاجــه كل واحــد فينــا حتــى ينشــأ
بنفســية ســليمة؟ أم نلــوم مايــا ألنهــا رمــت قــدس يف ميتــم ومل تعــن
بهــا فنشــأت فيهــا متالزمــة مونخهــاوزن بالوكالــة والتــي جعلتهــا
ت��ؤذي ابنه��ا دون قص��د منهـ�ا؟ أم نلــوم الظــروف االجتامعيــة والحيــاة
الحقــرة التــي ترغمنــا عــى فعــل أمــور حقــرة اتجــاه أنفســنا واتجــاه
مــن نحــب؟
بالنســبة يل ،أنــا ألــوم املجتمــع الــذي ال يرحــم ،والدولــة التــي ال تهتــم
باألمـراض النفســية وال تعتنــي باملــرىض النفســانيني ،آبــاء وأمهــات ومعلمــون
وموظفــون يف الدولــة يعانــون مــن أم ـراض نفســية خطــرة ،نرتكهــم يربــون
أجيــاال مــن األطفــال ميارســون عليهــم العنــف بــكل أشــكاله ،فينشــأ جيــل
مــن املــرىض النفســانيني الذيــن يقومــون بالفعــل نفســه ألبنائهــم ،ومــا هــي
النتيجــة؟ أجيــال مــن املــرىض النفســيني الذيــن يهدمــون بــدل أن يبنــوا،
يفســدون بــدل أن يصلحــوا ،يقتلــون بــدل أن يحيــوا!
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