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 ) 1975مدريد, (أندريس باربا مونيز 
وقـد ترمجـت أعاملـه إىل . إسـباينهو روائي, وكاتـب ومـرتجم وكاتـب ومـصور 

اإلنجليزية والفرنسية والرومانية األملانية والبلغاريـة واإليطاليـة, والـرصبية, إىل اهلولنديـة 
وقد نرش اثني عرش كتابا مـن اخليـال األديب, مـن بينهـا روايـات ثالثـة . واليونانية والعربية

امعة نيويـورك, وكتـاب الفـن وقد قام بنرش كتاب من التصوير الفوتوغرايف يف ج. لألطفال
حائز عىل جائزة تورانت بالسرت للروايـة, جـائزة اجلنـاس, وجـائزة . والعديد من املقاالت
 تـم اختيـاره مـن قبـل جملـة غرانتـا غرانتـا يف إنجلـرتا 2010يف عام . خوان مارس للرواية

 .ًواسبانيا كواحدا من الكتاب الشباب

 :مؤلفاته

 :أعامله الرسدية

 )1998 املرسل, جامعة كومبلوتنيس, .Jرواية جائزة رامون (يؤذي العظام 

 )2001, اجلناس الناقص, Herraldeالتاسع عرش جائزة النهائي (شقيقة كاتيا 

 )2002اجلناس الناقص, (نية اليمني 

 )2004اجلناس الناقص, (اآلن تقدمهم يف الرقص واملوسيقى 

 )2006 اجلناس الناقص, جائزة السابع عرش تورانت بالسرت;(إصدارات ترييزا 

 .يتضح من بول انغولو). 2006تسجيالت الالزمة, (الكتاب يقع 

 )2008اجلناس الناقص, (األيدي الصغرية 

 )2010اجلناس الناقص, (أغسطس, أكتوبر 

 2011جائزة الرواية خوان مارس عام . مقتل التحرير احلصان قبل النصوص

 )2012اجلناس الناقص, (لقد توقفت متطر 

 )2013التحرير سيبرييا (مة املفقودين قائ

 أدب األطفال

 .من رافائيل فيفاس بلباو) Nadas Siruela, 2006(تاريخ 
مـن رافائيـل ) Flut Siruela, 2008(قصة مذهلة من خوانيتو توت وفريونيكا 

 .فيفاس بلباو
 .منم سافيدرا) Siruela, 2011(فوق السامء, حتت األرض 

 :حماكمة

). 2007ناس النـاقص اختبـار جـائزة اخلـامس والثالثـون, اجل(حفل اإلباحية 
 .شارك يف كتابتها مع خافيري مونتيس
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ّيف بعض األحيان, عندما يتحدث املجتمعون عن طفولته, يعيد هو قـص  ّ
عندما اصطحبته أمه وهو يف السابعة لالشرتاك يف املسابقة الدعائية : احلكاية ذاهتا

ّكان طفال مجيال إىل حد بعيد, وهذا جيعلـه . »افتح يا سمسم«عة التلفزيونية ملوسو ً ً
ً بعد أكثر من مخسة وعرشين عاما يشعر باحلـرسة عنـدما ,يشعر باحلرية حتى اآلن ٍ

.  كام لو أن مجاله الطفويل ينذر بأحداث فظيعة,يقلب صوره الفوتوغرافية القديمة
ّفخر والدته املدوي من جراء مجال ابنها حتول إىل  مـن الروايـات  مـصدر للعديـدّ

 التـي تعطـي ملحـة »افتح يـا سمـسم«سيام قصة موسوعة والقصص الطريفة, ال
 .كاملة عن طفولته

ًفضل دائام لدى رسد هذه القصة أن يبدأ بوصـف بـاقي األمهـات, وبـأن  ّ
ّيوحي إىل أمه من خالل هـذا الوصـف, فهـن متزينـات وذوات صـدور كبـرية, 

 تضحك وتقهقه, وأخريات صامتات وهادئات, ثم ّبعضهن: شبهن أمهيّمجيعهن 
 َّدُكـسبن وين وتـشدن بجـامل بـاقي األوالد لْيتحدثّهنالك من هن براغامتيات, 

ًيكمل القصة عائدا .  متوترات وقلقاتَّنخريات, يف حني أن أمهات غريهن كاأل
ّأسبوعني إىل الوراء, فقد كان مريضا باملعدة, حتى أنه ذهـب إىل املـسابقة دون  أن ً

أسبوعان مل يستطع فـيهام التوقـف عـن الـذهاب إىل احلـامم, مـا . شفى بالكاملُي
ًأعطى برشته لونا شاحبا ومصفرا ً ثم يكمل القصة لكي يعرف اجلميع تفاصـيل . ًّ

 .يف صغري كان يل عينان مميزتان: أدق عنه



    أندرس باربا6  

ي األوالد بالدور أغنية األحرف األبجدية, وقباهلم جيلـس ِّيف املسابقة يغن
ثـم ينتظـر األوالد مـع . ّ طاولة كبرية مخسة أشخاص فظني يسجلون النقـاطعىل

ًهو بدا مطمئنا وواثقا بأنه سيتم اختياره, فقد سمع بالصدفة . ّوالداهتم املتشوقات ً
 :ًتعليقا من أحدهم وهو خارج

ًالفتى الرشقي مثايل جدا« ّ ّ«. 
ّإال أن رشقيته هذه مل يكن هلا سبب سوى التهاب األمعـاء,  ّتـوتر والدتـه ّ

ّوهو خارج ال يغادر ذاكرته, سيام عندما سأله الرجل عن كنيته وهو يتوقع سـامع 
ّوملـا عـادوا إىل البيـت مل تنفـك أمـه . اسم عائلة رشقية, ثم كيف ارتبك الرجـل ّ

 .»علم ذلك, لقد كنت أعلمأكنت «: ّترقص قافزة وهي تردد
 إىل األفق من جديد, ّكلام كررت ذلك نظرت نحو األفق, ثم إليه, وبعدها

ًكام لو أهنا جتد فيه مستقبال زاهرا يضاهي ارتفاع تلك األبنية الضخمة يف املدينـة,  ً ّ
ًيتـذكر جيـدا . ّحتى هي مل تكن تتخيله... وكام لو أنه سيصل إىل مكان بعيد املنال ّ ّ

 ّ امليلء بالطاقة مع أمه ويدها اخلالية من أي تعرق, وذلك اإلحساس املزورَّالتامس
ًبأنه قد تم اختياره من بـني الـصبية لـسبب مل يكـن حقيقيـا ّ ٍ شـعر بـاخلوف مـن . ّ

ّاالعرتاف, لكن فرح والدته دفعه إىل الشعور باحلزن, حتـى أنـه يف ذلـك املـساء 
ّوعىل طاولة العشاء كاد ينفجر باكيا, وقـرر اإلفـصاح عـن احلقيقـة وهـو يـشعر  ً

 :بحرقة يف حلقه
ّأمي, اختاروين ألهنم يظنو«  .»ن أين صينيّ
 .»هراء«
 .»لقد قاهلا أحد السادة هناك«

وىل التي أدرك فيها بصورة واعية جشع أمه, جشع دفني, هذه هي املرة األ
ًيذكر جيدا أنه مل ينتبه هلذا مـن قبـل, وعنـدما فهـم كـم كـان خمطئـا, توصـل إىل  ً ّ

 نظرت هـي إليـه لبـضعة. خالصة مفادها أن عليه عدم الثقة بأفكاره وأحاسيسه
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ّثوان وعيوهنا تفضح هتديدا ما حيارصها, ثم حلت القـضية بجملـة بـسيطة ً إذا «: ٍ
 .»فلتكن كذلك... ّكانوا يعتقدون بأنك صيني

حلظات أخرى ثم دخلت والدته بحالة من التفكري العميق وهي ترتـشف 
ًبعضا من احلساء قبل أن تشري نحوه بامللعقة يف يدها وبنربة من التهديد والتفكـري 

ثـق ... سأجعل منك الفتى األكثر صينية يف العامل«: م استخلصت نتيجتهاواحلس
 .»يب

ّأمـا . يف هذه النقطة من احلكاية, عادة ما يكسب انتباه اجلمهـور الكامـل
كيف أن والدته أخذته لرشاء املالبـس الـرشقية : باقي القصة فهي أجماد ومالحم

تي أصابت خمرج اإلعالن عندما من املتاجر الكبرية والشهرية, ثم حالة الغيبوبة ال
مـن األمحـق الـذي جعـل الطفـل «: ٍرآه يدخل إىل القاعة, ثم رصخ بصوت عال

 .»ّيتنكر هبذه املالبس?
ثم اخلجل واإلحراج عند العودة إىل املدرسـة وكيـف أن زمـالءه أخـذوا 

ّيسخرون منه ويغنون األبجدية   ....)ألف, باء, تاء هيا نقرأ يا أصدقاء(ّ
ّة القاطعة شكلت لديه مرارة غريبة ممزوجـة بـالعواطف جتـاه هذه التجرب
َّأمه, والتي أحس  هبا خالل سنني طويلة بعد ذلك, كام لو أن هـذه املـرأة التـي ال ّ

ّيراها اآلن إال مرة كل ثالثة أشهر, والتي ال زالـت تعـيش مـع أختهـا يف املنـزل  ّ
, كـام لـو كانـت نفسه, كام لو أهنا ولـدت دون أي خـربات, ويف كـل املجـاالت

 .ببساطة خمطئة يف كل يشء
رؤيتها اخلاصة للحياة الواقعية, طموحها املغرور, جعلوه يعيش طفولتـه 
ّمصحوبة بخجل دائم ومزمن, استطاع حتويله أحيانا إىل تفهم رحـيم عـن بعـد,  ً

 .ّلكن دون القدرة عىل ضبط األعصاب وعدم الغضب يف كل مرة يراها فيها
قى عليها باللوم الكامل يف سائر املجاالت انتهت منذ تلك املرحلة التي أل

زمن بعيد, لكن هنالك شعور ما واصل اإلحلاح, مفاده أن مشاعر والدته, كل ما 
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ًبـدا هـذا واضـحا يف  يف داخلها من حب ورغبة وطمـوح كـان ذا طـابع بـدائي,
حـدث بقيت إىل اآلن تت. جماهبتها للحياة بتلك الصعوبة وعدم قدرهتا عىل التأقلم

ًكثريا وبحامس شديد, لكن الوقت قد مر عليها وأصبح فمها خاما أكثـر مـن ذي  ً
 ً.قبل, تنفسها خمترص, وطموحها أشد اعتداال

 ?»افتح يا سمسم«هل من السهل فهم كل هذا يف حكاية اإلعالن ملوسوعة 
ّهذا ما اعتقده, وأخذ يقص القصة ذاهتا مرارا, حتى أنه فعل ذلك مرة يف  ً

 الراديو, ولدى خروجه تقدمت منه موظفة الصوت وأوحت له بفهـم مقابلة عىل
 .احلكاية

 . قالت املوظفة»أختيل ماذا يعني أن يكون لك أم كهذه«
 .ً أجاهبا مبتسام»لكنك ال تتخيلني ذلك يف كل يوم«

ًلكن املوسيقا جعلت األشياء تبـدو أكثـر تكثيفـا, ثقتـه املطلقـة بموهبتـه  ّ
ستثنائي, وأنه يميزه عن غريه من سـائر النـاس, أمـىض تدفعه للجزم بأن ذكاءه ا

ّأيامه وهو يؤلف األحلان ويذهب إىل اجلامعة, ويقيض ما تبقى من الوقت بصحبة  ّ
ًيتعرف دائام عىل أشخاص يشبهونه, دون أن يكون يف ذلك أي عنـاء, . األصدقاء ّ

ٍمتاما مثل التأليف الذي كان يف متناول يديه بسهولة قصوى بة مـا لديـه كأن موه. ً
 .طورها بدقة ليصادف نوع األشخاص الذي يبحث عنه
ّشكل فرقة موسيقية, ثم انحلت بعد شهور عدة  ألن اجلميع كان يعتقـد ;ّ

ّثم شكل فرقة أخرى استمرت لوقت أطـول, وسـجل معهـا . أنه عبقري الروك
بعدها وصـل إىل الـشهرة بطريقـة مل . جمموعة من النامذج قبل أن تنحل كسابقتها

ّن يتوقعها, كان يف الثامنة والعرشين من العمر, عندها شـكل فرقـة موسـيقية يك
هبدف التسلية ال غري, وقام أحد املخرجني السينامئيني املعروفني باستخدام بعض 
أغنيات هذه الفرقة يف فيلمه, وانترشت األغاين يف كـل مكـان, ويف اإلعالنـات, 

 .ويف حانات املدينة
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ًمل يعلق عليها آماال ك ّثرية, فهو يعرف عامل املوسيقا جيـدا, لكنـه اسـتمتع ّ ً ّ
 .خالل هذه السنني هبذا املجد الصغري, كمن يربح اليانصيب ويبدده بسعادة

سـألته يف  »ًما هو إحساسك وقد أصبحت مشهورا بني ليلة وضـحاها?«
ّأحد األيام صحفية يف جملة نسائية, بعد أن استفرست أيضا عن املرة األفضل التي  ً ّ

ّرس فيها عالقة محيمة, كام سألته أيضا عن مكانـه املفـضل يف مدريـد, ومـا إذا ما ً
 .»احللو«:  ألن أغنيته الشهرية تدعىالح;ّكان يفضل احللو أو امل

 »!!ال يشء مميز, يف النهاية ما زلت األمحق نفسه«
إجاباته تعكس اعرتافه الضمني بالشهرة, تلك القدرة عىل إبـراز األمهيـة 

: تلكها معظم املشاهري الذين أجـروا مقـابالت مـع الـصحيفة النـسائيةالتي مل يم
 .ّالرضا عن النفس والظهور العلني الرباق

ًربام أبسط وأصدق ما يستطيع فعله هو اإلجابة بأنه لـيس مـشهورا ّ مـن . ّ
ًوقت آلخر تستوقفه فتيات عرشينيات يف الشارع ملعرفة ما إذا كان هو حقـا, ويف  ّ

ًنه املعجبون توقيعا, مل يدرك متاما كون ذلك كافيا العتبـاره ّمرات أخرى يطلب م ً ً
ّمشهورا, لكنه كان عىل يقني تـام بـأن هـذا سـيوقظ غـرية بـاقي أفـراد املجتمـع  ًّ
ًاملوسيقي يف املدينة, والتي هي أوىل عواقـب شـهرته الـصغرية وأشـدها إرصارا, 

ًحسد دينء وبشع, مشحون بالعقد, جعله خيرس عددا من األصد  .قاء يف السابقٌ
ًيعرب عن نفسه بمجامالت مزيفة, وأحيانا يطلق تعليقات حول موسـيقاه  ّ ّ

ًالتي حيبها جدا(القديمة  ّ وكيف أن موسيقاه احلاليـة ال ,ّقبل أن حيقق النجاحات) ُ
ًتعجبه, لكن دون أن يتطرق أبدا بحواراته عن املوسـيقا التـي ألفهـا يف الـسابق ّ .

ّيطة إىل نسيان أحالمه وكأهنا انقرضـت منـه, فتحقيـق ّوأدت به هذه الشهرة البس
ٍالقليل من خططه قاده إىل حالة من فقدان القيمة, كطفل أمىض املساء يف الرصاخ 
لكي يشرتوا له احللـوى, وعنـدما قـدموها لـه اسـتاء مـن شـدة حالوهتـا ومـن 
إحساسها الدبق, وشعر بأن رغبته قد حتققت ما نقله إىل رغبات أخـرى جديـدة, 
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ّحتى أن نجاحه دفعه للظن بـأن العـامل . ًاملاء مثال, ليغسل به يديه ويطفئ عطشهك
ًيتقلص ويضمحل من حوله, ضاربا عرض احلائط مجيع القيم الفيزيائيـة, تاركـا  ً

 .ّذاته معلبة بني أحكامه وموسيقاه وشبابه اهلائم
تني ّيف هذا العام ذاته تعرف إىل سونيا, كان قد صادفها يف حفلتني موسيقي

ّهي صديقة صديق أحدهم, ظن يف بـادئ األمـر أن باسـتطاعته ممارسـة . أو أكثر
ن األمر لطاملا حدث بسهولة مع الفتيـات اللـوات إعالقة معها دون عناء, حيث 

ًأعجبنه, مل حترك هـذه املزايـا الغـرور لديـه, لكنـه جيهـل متامـا صـريورة الواقـع  ّ
ّانيا إال أنه شديد النـسيان وقليـل مل يكن أن. العاطفي لدى معظم الناس من حوله ّ ً

ّاملداراة ال يبدي اهتامما بمشاعر اآلخـرين, وال حتـى بمـشاعره هـو نفـسه ويف . ً
ّيستمتع بالعالقات اجلنسية بقناعة كاملة بأنـه . ًالواقع عاش عامله العاطفي وحيدا

يــريض الطــرف اآلخــر, لكــن املتعــة رسعــان مــا تتالشــى عنــدما يقــرتب مــن 
ّيات ومشاعرهن, يرتاح من جراخصوصيات الفت ّء ممارسة اجلنس معهن بأقـىص ّ

ً ألنه يرى يف ذلك جتاوزا جلميع العوائق واحلواجز, فريتـاح ويـشعر أهنـن رسعة;
ًأيضا بتن مسرتخيات وأشد انفتاحا ّهكذا بدت حياته العاطفية, رديئة ومكـسوة . ًّ

ّغراء يف حني أنـه ّكمن يشغله هوس الرسقة ويتمتع بقدرة ومهية عىل اإل. بالذهب
 .ًال يمتلكها فعال

سونيا كغريها من الفتيات, أنثوية ومجيلة, أرادت إخفاء محاسها وشـغفها 
 ِّدون أن حتقق ذلك, مجاهلا جيعل منها تبدو خبيثة وواعية, وهي قد اسـتقلت للتـو

 .تصغره بخمسة أعوام. عن أهلها, تعيش بمفردها يف علية صغرية أشبه بالعلبة
ّمر أخربته أهنا حتب املوسـيقا التـي يقـدمها, ثـم أخربتـه بـأن يف بادئ األ

ّإحدى األغاين التي ألفها مؤخرا سيئة جدا, بعد نصف ساعة من ذلـك قبلهـا يف  ً ًّ ّ ّ
الشارع, ثم وبعد ساعتني ذهبا إىل بيته, جـسدها صـغري ومـصمم بدقـة, نـرضة 

ره, حلمـة أحـد ّومليئة بالعظام, ولكن كمية العقد التي رآها فيها جتاوزت تـصو
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 »مل ال تريد اخلـروج?«: ثدييها تغوص نحو الداخل عندما نزع عنها محالة الصدر
ًعلق مبتسام ّ. 

ّتقنية سونيا للتغلب عىل عقدها يف تلك املرحلة كانـت بإظهارهـا للعلـن 
ّتبدي احلامس لتقنع نفسها بأهنـا شـخص . بأرسع وقت ممكن ملجاهبتها عىل الفور

 وهـي ً ثم تسكت قلـيال,ّشيطة وتتلفظ بعبارات جنسيةشهواين, تقوم بحركات ن
 .»يا لك من شاب مثري«: ّتنتظر اإلجابات عليها متأملة األغراض التي حتيط هبا

ُأما هو فكان يدعي اإلثارة م ًا قهقهات متقطعـة, يف احلقيقـة أعجبتـه ِطلقّّ
ّالفور, ربـام ّأكثر عندما كفت عن لعب دور املثارة, فيها أمر ما جيذبه مل يعرفه عىل 

ًيف الوقت نفسه مل يقع يف غرامها ومل حيس باحلب نحوها, إال أن شـيئا . ّهو متردها ّ
ّما فيها ظل يناديه دون أن يستطيع التحكم به ّ. 

ًنظر إليها مطـوال عنـدما كانـت نائمـة, ًمـستغرقا يف تفكـري ذايت بجامهلـا  ّ
ًومالحمها سعيدا بوجودهـا وبطباعهـا, فهـي تتحـدث كثـريا,  ّومتثـل الغمـوض ًّ

ًوالشهوانية, إهنا فعال غامضة, لكن ليس بالشكل الذي تظنه هـي, تتجنـب عـىل 
كلـام . ّالدوام احلديث عن عائلتها, ما دفعه للتأكد أن هنالك ما هو جدي ومظلم

ًسأهلا عن عائلتها كانـت تتهـرب وتكتفـي بـالقول بـأهنم ليـسوا مقـربني جـدا ّ ّ :
 .ّ للموضوع أية أمهيةّ تعلق دون أن يكون»كجميع األرس«

تـدق  حدث بعد أربعة أشهر من تعرفه عليها, عندما ظهـرت يف الـصباح
باب بيته, وعىل وجهها التعب وكأهنا مل تنم طوال الليل, ومن عتبة البـاب وقبـل 

 :أن يدعوها إىل الدخول أخربته باألمر
 .»أنا حامل«
 .»أمتأكدة من ذلك?«
 .»بالطبع«
 .»غري معقول«
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 .»قولبالتأكيد مع«
ًاحلديث كان مضطربا لدرجـة أنـه مل يبتعـد عـن البـاب ليـدعها تـدخل, 

 :دخلت بثقة مبعدة إياه وهي تتحدث
 .»??غري معقول«
ًحسنا, اسرتخي قليال« ً«. 
 .»أنا مسرتخية«
 .»هل تريدين اإلجهاض?«

ّيتذكر أهنا كانت تدير ظهرها له, ثم التفتت نحوه فجـأة بطريقـة جديـدة 
ًكليا ّ. 

 .» أنني جئت إىل هنا طالبة النجدة منك أنت?هل تعتقد«
ًيف سؤاهلا هذا تقليل واضح من شأنه, ونورا ما كان يشع من وجههـا مـع 

أدرك يف هذه اللحظـة بالـذات أن مـا مـن يشء . ٍابتسامة طفيفة دامت ثوان قليلة
حى مـن ُارتسمت ردة الفعل عىل وجه سونيا ولن مت. يمكن فعله لتغيري ما حدث

ّأما النجدة, أو احلب أو حتى الصداقة أضحت كلها مسائل هامشية, . ًاذاكرته أبد ّ ّ
ًوفكرة أن سونيا حقا ستنجب هذا الطفل بالطبع ستنجبه, تراءى له هـذا التأكـد . ّ

يف برهة, ثم حاول جتنبه بحياء, كشخص ناقص ال يمكنه فهم األساسيات األكثر 
أو عـىل األقـل مل يملـك مـا مل يكن يـشعر بـأي يشء, . بدهيية يف حتمل املسؤولية

ّأن يكون له ابن هو أمر بالغ التجريد وفوق التصور بالنسبة له, أما  يستطيع قوله,
ّسونيا وبأعوامها األربعة والعرشين بدت واثقة ومتوترة بذعر, هو مل يشعر حتـى  ّ

بعد . ّبوجوده معها يف غرفة املعيشة, حتى األغراض من حوله كانت صعبة الفهم
 عانقها, وانتقلت لتعيش معه بعد أسبوعني من ذلك, بقرار أحـادي ساعة واحدة

حيث أن سونيا وصلت مع ثـالث حقائـب . اجلانب منها دون أن يامنع هو األمر
 .وبعض املصابيح اجلديدة ورغبة عارمة بتغيري مواقع األشياء
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لعبوا خالل عدة شهور دور املتزوجني, لعبة جمنونة بعـض الـيشء وغـري 
ون سوية عىل الفراش, هو يدير ظهره وهي تعانقه مـن اخللـف دون طبيعية, ينام

ّالتحدث بموضوع الطفل, ال يتذكر عام كانوا يتحدثون حتى  يذكر فقـط أنـه يف ,ّ
بعــض األحيــان أحــس بوجــود ســونيا معــه يف البيــت, هــذا الوجــود الغريــب 

ًوامللموس الذي ختطاه أحيانا, يذهبون إىل السينام وترافقه إىل حفالتـه  املوسـيقية, ّ
وبعدها يذهبون لتناول اجلعة مع بـاقي أعـضاء الفرقـة بـام أهنـا الرفيقـة احلامـل 

ّمل يشعر هو بأنه خمدوع أو متوتر لكن املوقـف سـبب لـه . الروك الالمع ملوسيقي
مرحلـة  ّبـسيط فهـو لـيس إال ًانعداما يف الوزن وعدم مباالة, بالنـسبة لـه األمـر

. ّقيقـة ذو طـابع أخـوي, مـودة تقليديـة وعـابرةانجذابه نحوهـا يف احل. انتقالية
ن سونيا مل تتطلب الكثري منه وهو تنتابـه إيامرسون اجلنس من وقت آلخر, حيث 

ًالغرابة من األمر يف كل مرة, وكأن هذا الطفل الـذي سـينجبونه سـوية قـد حـل  ّ ّ
 .املسألة باملطلق

 :يف يوم من األيام خرج من املنزل فاقرتب رجل يف الشارع منه
 .»هل أنت خطيب سونيا?«
 .»نعم«
 .?»أنا والدها, هل لديك الوقت لنرشب القهوة?«

هلذا الرجل هيئة رجل أعامل عقاري, لباسه أنيق, وهو نصف أصـلع قـد 
ًرفع ما تبقى من شعره إىل الوراء, وجهه لني قليال وناعم يوحي بالبـذخ وتفـوح  ّ ّ

ًا راقيا متزوجـامنه رائحة عطرة, كأنه يف زمن سابق كان يتقمص سيد ً  مـن امـرأة ً
 .شقراء جليدية يأكلون اللحم املشوي يف كل عطلة

أخربه بأهنم يعرفون أن سونيا حامل, وأهنم قلقون حيـال األمـر, هـي ال 
جتيب عىل اتصاالت إخوهتا, يف كل ما يقول يستخدم صيغة اجلمـع غـري املرحيـة 

ّ حركاتـه برمتهـا حتمـل ّتلك التي تعطي االنطباع بأنه يمثل منظمـة أو مـا شـابه,
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ّأسلوبا جتاريا, حتى عندما أمسك يده مانعا إياه من دفع ثمن القهوة وهـو خيـرج  ًّ ً ًّ
 :حمفظته من جيبه

 .»أنا سأدفع«
أراد فقط أن يعرف أن سـونيا بحالـة جيـدة, وبأهنـا ال حتتـاج لـيشء, 

ًوكيف تتعامل مع احلمل, قدم له بطاقة كتـب عليهـا رقـام شخـصيا قـال ّ ً ن إ :ّ
ّباستطاعته االتصال به يف أي وقت يـشاء, وطلـب منـه أال خيـرب سـونيا هبـذا  ّ
ًاللقاء بيشء من الصداقة واإلمالء, أزعجه قليال األمر حيث رأى فيـه التزامـا  ً

 .ٍمن نوع جاد
 سـأل يف هنايـة اللقـاء بـشكل »ٌّوأنت?? أنت موسيقي ألـيس كـذلك?«

 .ّمستهرت ذكره بسونيا يف تعابري وجه هذا الرجل
ًأول ما فعله تلك الليلة هو إخبار سونيا, ظنا منه أن يتعاون مـع والـدها,  ّ ّ

 ثم راحت تستجوبه عـن أدق تفاصـيل احلـوار الـذي دار ,ّجن جنوهنا يف البداية
ّبينهام, أرادت أن تعرف ما الذي قاله لـه والـدها بالتحديـد, ثـم صـارت جديـة 

حلق . م وأخذت تبكي وحيدةوبعدها دخلت إىل غرفة النو. ومستغرقة يف التفكري
 .ًهبا وجلس قرهبا واضعا يده عىل كتفها

ّ قاهلا بطبيعية, ربام كانـت املـرة األوىل التـي »ًليس عليه أن يكون لطيفا?«
ًيتعامل معها بطبيعية, لكن سونيا رأت يف هذا لفتة مرسحية, آمله األمر وشعر أنـه  ّ

ّحتى عندما قرر مالمـسة ّغريب وميت, وأن وجوده غري رضوري يف هذا العامل, 
ّكتف هذه الفتاة احلامل, إال أن شيئا ما دفعه إىل الفرح من جـراء ذلـك ً ٌيشء مـا . ّ

ًالبد أنه سيحدث وستعود احلياة إىل جمراها الطبيعـي, فكـر دون أن يعـرف متامـا 
ماذا تعني هذه الكلامت جمتمعة يف وصف احلياة, يف طفولته مل يـستطع التفكـري يف 

ً بصيغة جمردة, مع أن احلمل يزداد واقعية يوما بعد آخرّاحلياة إال ّ سـيولد الطفـل . ّ
 .بعد أربعة شهور إذا سارت األمور عىل ما يرام
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ظلت سونيا شاردة ليومني ثم صارت تديل بترصحيات غريبة وغري مرحيـة 
 :عندما حيني موعد النوم

 .»ّهناك ما أريد أن أقوله لك, أمر مل أفصح به حتى اآلن«
 هبذه الكلامت بجدية مطلقة, إىل درجة أنه تـرك غـسل الـصحون تلفظت

 .»أجل, قويل«: بانتباه والتفت إليها
 .»أنا مليونرية«
 .»ما الذي تعنينه بمليونرية?«

 .بدا له أن االعرتاف خارج السياق وأمسى هو يف حرية حقيقية
 .»ًأعني مليونرية, أي أملك نقودا كثرية«
 أثـار احلـديث َمل يعـرفِ ْمل.  وهو يثري الدعابـة سأل»ًكم من املال تقريبا?«

ّالضحك لديه, وأغضبه يف نفس الوقت, ربام هذه هي الكلـامت الـسطحية التـي 
 ).مليونرية..(تدفعه إىل االنفعال

ًإهنم أكثر من ثالثمئة ألـف يـورو نقـدا, ثـم االسـتثامرات ومنـزالن يف «
 .»مدريد, هذا دون احلديث عن أشياء والدي

 .»شياء والدك?وما هي أ«
للمفروشات ومصنعي أخشاب, ثم ستة مزرعة, وثالثة مصانع, مصنع «

 .»و سبعة بيوت وربام أكثر وهناك أشياء أخرى ال أذكرها اآلنأ
ٌفكر قليال ثم خطر بباله سؤال ً ّ: 

 .»ًومل تعيشني يف العلية إذا قبل جميئك إىل هنا?«
 .»ال أدري, وددت ذلك«

 : ثم ردد كالمها,هًأحدث جواهبا اشمئزازا لدي
 .»نعم, وددت ذلك«

جرى حديث عادي بعدها وخلدا إىل الفـراش دون أن تعانقـه سـونيا يف 
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ُمل يثـر املوضـوع عنـده . تلك الليلة, ويف اليوم التايل تـذكر هـو احلـديث بمـرارة
ًإحساسا بالدونية من شدة ثراء سـونيا, فكميـة النقـود التـي ذكرهتـا فاقـت حـد 

ل الكثري يغريه قط, لطاملا امتلك حاجته منه سيام بعـد شـهرته مل يكن املا. ّتصوره
ّيهـا هنـا وهنـاك بـالتمتع ُالصغرية التي سمحت له من خالل احلفـالت التـي حي

رساف, ويـستغرب ممـن ينفق ما يف يده من أمـوال بـبعض مـن اإل. ببعض البذخ
ن حديثـه ما جعله ينزعج مـ. ّدخار والبخل ويعزيه إىل قلة السعادةيتوقون إىل اال

مع سونيا هو الكذبة التي انطلت عليه لشهور عديدة, باإلضافة إىل الطريقة التـي 
قررت فيها ربط وجودها بثروهتا هذه, والتي بدت له طفولية للغاية, فهي ترفض 
استعامل نقودها وأمالكها عن سوء نية بطريقة مل يصل إىل فهمها, ما جعل إمكانية 

 .تغدو ضئيلة أكثر من ذي قبلالتفكري يف إمضاء حياته معها 
صادف أنـه يف ذلـك الـشهر اضـطر للـسفر إىل عـدة حمافظـات إلحيـاء 
احلفالت املوسيقية, األمر الذي أبقاه خارج املنزل لوقت ال بـأس بـه, ثـم وبعـد 

ًانتهائه من احلفالت قرر عدم العودة فورا إىل البيت خالل عرشة أيام مل يتواصل . ّ
ض الرسائل النصية وعندما كان يف املدينة األخرية مـن ّمع سونيا إال من خالل بع

جولته تعرف إىل فتاة عرشينية وأقام معها عالقة محيمة, ثم رافقها إىل منزهلا الذي 
 .تشرتك فيه مع أناس آخرين

ًويف تلك الغرفة الصغرية, وهو ال يزال عاريا إىل جانبها يف الرسير, حماطا  ً
أن حياته يف العام األخري بعـد أن قابـل سـونيا  خطر بباله ,بصورها الفوتوغرافية

ّوربام حياته برمتها قد أصبحت باهتة وغري مفهومة, مثـل كومـة مـن املفارقـات  ّ
 وهو ينظـر إىل ظهـر ,وعندها أدرك للمرة األوىل. جدوىالواملواقف املدبوغة بال

ِ مريض, وإىل تـدور أردافهـا املغـري الـذلفتاة العاري الذي يبدو كظهر رجلا ي ُّ
ًسرتاليا, أدرك أنه سيصبح أباإحيمل بقعة غامقة هلا شكل  ّما كان من الفتاة إال أن . ُ

ّظلـت مجيلـة رغـم النـوم والكـؤوس . استدارت عندما وضع يده عىل خـرصها
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الكثرية التي تناولتها ليلة أمس, عاودوا ممارسة اجلنس ببطء وهـدوء, ويشء مـن 
... ًري بسونيا, وأيضا بالطفل الذي حتملهالربود والتباعد ريثام انغمس هو يف التفك

ن هذه الفتاة والتالمس بينهام دفعاه إىل اإلحساس ألول مرة أنه يف غضون إحيث 
 ).سونيا(ًأشهر قليلة سيصبح أبا وأن األم هي بالتأكيد 

عندما عاد إىل البيت رآها تعمل عىل احلاسوب وهي عابسة, التفتت إليـه 
 ْاالقرتاب منها إللقاء التحية, وظلمل يتجرأ هو عىل وحدقت به لفرتة ال بأس هبا, 

 .عىل بعد مسافة منها
 .»هذا ليس ما توقعته, ليست هذه احلياة التي متنيت«

ّظـن أن . بد وأن سونيا رددهتام طوال غيابهً عميق إذا, المجلتان بعد تفكري
  ألنـه ببـساطة مل يكـن عنـد توقعاهتـا, تلـك;عتذار سـيجعله يبـدو كـاملعتوهاال

ّحتـى هـي مل  .ًالتوقعات التي مل يكن جزءا منها يف حياته, فلـم يقـم باالستـسامح
ّجتربه عىل فعل ذلك, ويف غضون أسبوع حتولت سونيا إىل شـخص آخـر, لعلهـا 

ّال بعـد أن عادت إىل شخصيتها احلقيقة, تلك الشخصية التي ال تأخذ القرارات إ
 . مرةّتقلل من شأنه هو يف كل

ّحتدثت مع والدي« ً, أعتقد أنني سأعود إىل املنـزل مبـدئيا, هـل تريـد أن ّ ّ
 .»أعلمك عندما سأضع الطفل?

 .»!أجل بالطبع أعلميني«
 .»ًساعدين بإنزال احلقائب إذا, ال أستطيع فعل ذلك بمفردي«

هي امرأة قوية, تولدت لديه قناعة راسخة بأهنا أقوى منه بكثـري يف تلـك 
 هذه املخلوقة الصغرية التي متيش بثقل وتتكئ هذه الفتاة الشابة احلامل,. اللحظة

ٍعىل األغراض وهي تضع يدها عىل وركها كان بوسعها أن تقفز من فوق دبابة إذا 
رافقها نحو سـيارة األجـرة وعنـدما حـان موعـد رحيلهـا . ما اعرتضت طريقها

 .انحنى لكي يقبلها بلطف
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ّال تفكر حتى بذلك«  يف وجهـه  أجابته وهي تغلـق بـاب الـسيارة بقـوة»ّ
 .َلدرجة أن السائق مل يقو عىل االعرتاض

 .»سونيا ستنجب الطفل«: بعد شهرين فقط حان وقت الوالدة
طلبت مني إبالغك أهنا يف مستشفى الطهارة «أخربه أحد أخوهتا باهلاتف 

 .».. قسم الوالدة342غرفة رقم 
سـونيا . خالل هـذا الوقـت حتـدثوا مـع بعـضهم يف اهلـاتف دون أي لقـاء

ويف النهايـة انتـرصت . سمة بني الضغينة التي كنتها له وتلك التي كنتها لعائلتهـامنق
 .ًالضغينة التي كنتها له بام أهنا تشاركتها مع عائلتها, وعندما قابلهم كان األمر مميزا

لو علم بحجم التوتر الذي سيلقاه يف العيادة ملا كان قد ذهـب لـريى ابنـه 
 .للمرة األوىل

 اتفقوا عىل عدم إلقاء التحيـة عليـه, مـد يـده ملـصافحة بدا املوقف كأهنم
:  لكـن األب مل يبادلـه التحيـة واكتفـى بـالرد بجفـاء,والدها وهو هينئه بـاملولود

 .»ًشكرا«
ّبعمره تقريبا يبدو أنه بذل جمهودا كبريا لـئال يقفـز نحـوه  وثمة أخ لسونيا ً ً ً
لناس, الفتيـات األصـغر غرفة املشفى ضيقة ومليئة با. ّوحيطم وجهه حيثام كانوا

ٍسنا تصدرن رصخات محاسـية, ويف الوقـت نفـسه فـإن احلـزن واخليبـة سـادت  ً ّ
املكان, اجلميع يسرتق نظرات اإلدانة نحوه وكأنه املـسؤول الوحيـد عـن تعاسـة 

ًوأخريا نظر إىل سونيا وعىل صدرها قد استلقى الطفل الـصغري, مل تـشبه . املوقف
ّنتفخ, تدعي الرصانة وهي مـستاءة مـن مجيـع مـن ٍنفسها حينها فكل يشء فيها م

ّ ثم ابتسمت وطلبت من الباقني تركهم وحيدين, لبـوا ,ّحوهلا, رمقته بنظرة جادة
ً انزعاج معظمهم, أكثرهم ابتذاال كان أخاها الذي اقـرتب ْنَرغبتها عىل الرغم م

هـل «  كام لو سـأهلا»هل ستكونني بخري?«: ّمنها وهو خيرج ونظر يف عينيها وعلق
ًمتأكدة أنه لن يسبب لك األذى جمددا? ّ«. 



19   َّ        توق ف املطر    

 . استفرست سونيا عندما خرج اجلميع»هل كانوا فظني معك?«
 .»ًحسنا«
 .»انظر, أال تريد رؤية ابنك?«

ّأمسك به بني ذراعيه, قبحه وصغره يفوقان اخليال, والحظ أيـضا خفتـه  ً
ن يـشبهه وال يـشبه مل يكـ .وابتالله الذي قاده إىل استشعار الذنب وإىل االرتبـاك

ن اليشء الوحيد الذي يعرفـه هـو أنـه إلكن كيف يتعرف عىل الطفل? إذ . سونيا
ًهناك, وأن هذا الطفل يبذل جمهودا وهو مستيقظ حيـرك جـسده ويمـدده حمـاوال  ً

وبعد خطوة واحدة بدأ يفهم مجلة األحاسيس التي تـشكل . فهم أبعاده الفيزيائية
ّ يفهمها من قبل, أما سونيا فقـد بـدت يف أفـضل شبكة احلب بني كائنني والتي مل

 .حاالهتا
 . سأهلا»ماذا سنطلق عليه?? كيف سنسميه?«
 .»!ّأنطون, كجده«
 .»مثل والدك?«

ملاذا «: أومأت سونيا ريثام نزع هو قفازات الطفل الصغرية لكي يرى يديه
 .»يضعون له القفازات?

 .» حواسهّلئال خيدش وجهه بأظافره, فهو ال يسيطر بعد عىل«
 .»وياله«

ّنظرت إليه سونيا وهي تفكر, فهي ال تريد سامع الترصحيات املهمة, وهو 
ّحيمل الطفل ويركز عىل الدفء املنبعث منه, طريقته . ًكذلك مل جيلب أيا منها معه

يف فهم وجوده بدت غريبة وفريدة, مثل أحجيـة طفوليـة ناقـصة القطـع, يـضع 
طون بكلتا يديه الـصغريتني, انتبـه إىل رائحـة إصبعه أمام أعني الطفل فيمسكه أن

ّسونيا التي تفوح يف الغرفة, والتي تشبه رائحة حلم ناعم وحساس, وأما شـكلها 
 .ًفبدا خفيفا كطائر رقيق
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 .ّ قالت سونيا فضحك هو للمرة األوىل»ال تفتعل هذا الوجه الغبي«
 .ً كررهتا جمددا»وجهك يشبه وجه املغفلني«
 .»أجل... آه«

الصمت لوهلة, ويف اخلارج أخذت أصوات الزحام تتعاىل من جراء ساد 
 .وقوف عائلة سونيا هناك

 . قالت له»من األفضل أن تغادر«
خالل السنة األوىل من حياة أنطون عاشت سونيا مع والدهيا, وهلـذا فـإن 
ّرؤية الصبي هبدوء وطبيعية استحال عليه بالكامل, إال عندما تـصطحبه والدتـه 

.. مع الوقت. هة يف احلديقة حيث يتجولون هناك ويذهبون إىل البحريةمعها يف نز
 فرغت سونيا من الدراسة وبـدأت تعمـل كخبـرية ,ًمل يعد هناك ما جيمعهام كثريا

ًنفسية, ختطط لفتح عيادهتا االستشارية عندما ترى نفـسها مـستعدة, وغالبـا مـا  ّ
 .ّتتدرب به وهي ترشح له عن مشكلته املحورية

ًاحلقيقية هي أن احلياة ال تبدو لك واقعية أبدامشكلتك « ّ«. 
ًرددت هذا عدة مرات وأخربته أيضا يف مناسبات ثانية أن مشكلته تكمن 

نـه ال إيف أنه ال يستطيع االلتزام, وأن أزمته املحورية هي عالقته مع والدتـه, ثـم 
ّيعي هنائيا معنى التقدم يف شخصيته ناسبات, حتليالت سونيا جرحته يف بعض امل. ً

ّحتولت هي من شابة متمـردة إىل . ربام ألهنا أصابت عني احلقيقة أكثر من سابقاهتا ّ ّ
شبه امرأة متغطرسة وواثقة من نفسها, تسبب له عدم ارتياح يف بعض األحيـان, 
سيام يف أسلوهبا اجلديد يف ارتـداء املالبـس ذي الـصورة املمنهجـة واملرتبـة, ويف 

وتبنت . ًواملستعدة دائام الستخالص النتائج القطعيةيف احلديث  طريقتها الرصينة
 لكن بشكل طفويل, كـأنام تـساير »عزيزي«: ًأيضا عادة جديدة تلخصت بمناداته

ًولدا طائشا و إشكاليا ً ًّ. 
ًجيتمعون ويتحدثون القليل عـن كـل يشء يف الـساعة األوىل, خـصوصا  ّ
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جل املسترت من جـراء هي, ويف الربع ساعة األخرية تسأله عن حاله بيشء من اخل
 .سيطرهتا التامة عىل احلديث, دون االعرتاف الرصيح

 تقول وهي ترسم ابتـسامة حمرتفـة عـىل وجههـا, »ّدعنا ال نتحدث عني«
 .االبتسامة عينها التي ختطط الستخدامها مع زبائنها ومرضاها املستقبليني

رى, وضعه هو يتدهور بالتدريج, أحد أعضاء فرقته غادرهم إىل فرقة أخ
ّمل يعـد يؤلـف . ّوسبب دخول شخص جديد اضـطراب األجـواء يف املجموعـة

ًاملوسيقا إال نادرا, وأصبحت موسيقاه األزليـة التـي يعزفهـا يف احلفـالت دافعـا  ً ّ
صـارحه مـدير . للهيجان وامللل, ثم وصل إىل مرحلة يرفض فيها عزفها باملطلق

 جديد لكـسب الـرزق, اإلنتاج بصعوبة املوقف, وأن عليه أن يبحث عن مصدر
ًمل يكن العمل سـيئا . وأنه يستطيع إقناع بعض الفرق به كي يدير محالهتم الدعائية

خـالل هـذا . إىل هذا احلد, فاملردود جيد وبدأ ينخرط به لعـدم وجـود أي بـديل
ّالوقت وإىل أن بلغ أنطون السنتني من عمره ظل هاجسه الوحيد رؤيـة ابنـه مـن 

: املطلقة التي تدفع للقلق والتي أطلقت عليها سـونياوقت آلخر, هذه هي رغبته 
ّ, أما هو فلم يكن بمقدوره وصـف هـذه احلاجـة إال »اضطراب يف الوعي اآلين« ّ

ّأنطون مل يعد رضيعا بشعا, فقد حتول إىل طفـل شـديد . »رضورة وجودية«: بأهنا ً ً
عتقـاد بأهنـا ًاجلامل, ذو مالمح أنثوية طفيفة, صامت دائام ما دفعهم يف البداية لال

ٌبذور مشكلة ما, ثم تبني أنه فقط ولد هادئ للغاية ّ. 
ٍيا له من حظ مجيل بالفعل« ً رددت سونيا مرارا بقناعة ناقصة, فهي لطاملا »ّ ّ

 .ٍرغبت بابن شديد احلركة واحليوية
ّ ألن الطفل كلـام رأى أبـاه ّ قليلة, أو هذا ما أكدته سونيا;ٍبدأ يلفظ كلامت
ال يـصدر أيـة أصـوات أو ردات فعـل, يمـيش باجتـاه أمـه ينكمش عىل نفـسه و

ًمتأرجحا, ويرتعب من احتامالت أن يقرتب والده منـه أو يقبلـه, ال هيـدأ سـوى 
ًبوجود سونيا بالقرب منه, أما إذا ما ابتعـدت قلـيال, فـأنطون خيـاف وينظـر إىل  ّ
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ّوالده بعيون صغرية مذعورة مراقبا إياه  الطفل لـن كل هذا يدفعه للتفكري يف أن. ً
ّخيرتع ما ال وجود له, وأن شيئا ما فيه البد أنه ينفر الصبي, ربام هو خوفه ينعكس  ّ ً
ّعليه, لكن وجوده بالقرب منه يمنعه من التأمل بصفاء, يدخله يف حـرية وحيـول 
دون إجياد الكلامت واملعاين لوصف األحاسيس, تعجبه مالبس الصغري وهدوئـه 

كحفنة مـن األعـشاب, أو :  لفهم األشياء من حولهّويتأمل مجاله وكيف أنه يركز
لعبة جديدة, له رائحة مجيلة, رائحة حلم جديد ونرض ممزوجة بعطر متس به سونيا 

ِكل هـذه املـشاعر جمتمعـة مل تقـده إىل عـرب أو خالصـات فهـو ال . جلده الرقيق
 . يستطيع مجعها يف فكرة أو نتيجة

ادة, لكن هذه الرغبة بـدت أراد وبشكل حاسم أن يمنح هذا الطفل السع
له أكرب بكثري من أن يستطيع حتقيقها, فيلجأ إىل حماولة بناء التحالفات مع الطفل, 

يـضع لـه . كأن يبتدع لغة رسية يتواصل معه من خالهلا وال يفهمها أحد سـوامها
ّاللعبة بالقرب منه عىل أمل أن يلتقطها الصغري, أو يقلده يف امليش بجدية كاملة, مل 

ع منذ اليوم األول أن جيعل الطفل يضحك, أنطون مل يكـن كثـري الـضحك يستط
ّأيضا مع اآلخرين, وهو لطاملا كره لعب دور املهرج ّيف الواقع أحبه أكثـر عنـدما . ً

ًيفتح فمه مستغربا ومركزا أو عندما يكـون نـائام أو منهكـا, بـل وعنـدما يبكـي ً ًً ّ .
غه الصغري وحماولة فهمه والوصول فهناك تتسلل إىل ذهنه إمكانية سرب أغوار دما

 .إىل أرساره
ّغري مرة واحدة ملا بلغ العام ونصف العام, تذكر األمر  َمل تر والدته الطفل ّ ّ

ت وبدأت دذلك أن مجيع األعذار قد نف. ًكان كافيا للحقد عىل سونيا مدى احلياة
لطفـل والدته هتدد بالذهاب إىل منزل والدي سونيا لترصخ يف وجههم أهنا جدة ا

ًوان أحدا ال يقدر منعها من رؤية حفيدها الوحيد, احلفيد املختطـف برأهيـا مـن 
 :»عصابة عقارية«قبل 

 .»ّأنا ال هتمني نقودهم, سأكرس الباب وأدخل إن اقتىض األمر«
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وصلت به اإلهانة إىل احلدود القصوى, واضطر للتوسل إىل سونيا للمرة 
 .الطفل بصحبة أمهاألوىل بالسامح له بإمضاء يوم كامل مع 

 .أجابت سونيا »سأذهب معكم«
إذا كنـت موجـودة . أال تفهمني, نريد أن نكـون وحيـدين مـع الـصغري«
ال .. .ٍ وأنا أريدها أن تبقى هادئة وأن تتمتـع بحفيـدها ليـوم واحـد,ر أميّستتوت

 .» التوسل لكَّأصدق أن عيل
ا, فهـي مل يف احلقيقة خيش أن متيض والدته الوقت يف الـتهجم عـىل سـوني

ًترها مطلقا من قبل, وخاف أيضا من أن يضطر إىل االعتناء بالطفل بمفرده ً. 
ًجلبت سونيا أنطون يوم األحد يف الساعة احلادية عـرشة صـباحا, بعربـة 
مليئة بالفوط واملساحيق, وقبعة للشمس, والئحة تعليامت من عـدة صـفحات, 

ًآمله جدا خوفها من .  اقتناعهاّذلك بعد أن ألغت اخلطة لعدة أسابيع من قبل لعدم ّ
أن ترتك أنطون معه, هذا الرعب الفظيـع وكأهنـا ستـسلم ابنهـا إىل عـصابة مـن 

فزعها ال يمكن جتنبه وفيه ترسو مجيع خماوفهـا االجتامعيـة منـه ومـن . اخلاطفني
 .والدته

بقـي عـىل املوعـد سـاعة . ّقرروا تناول الغداء يف اخلارج, فالطقس مجيـل
لكوارث, فأنطون انفجر بالبكاء دون توقـف منـذ أن تركتـه أمـه واحدة وبدأت ا

 .التي ظلت تتصل كلام مرت عرش دقائق لتسأل عنه
إذا ما طرأ أمر مـا سأتـصل بـك ال «  جييب هو بأمل»كل يشء عىل ما يرام«
 .»تقلقي

ّن دقيقة حتى جيد املطعم الذي تواعد فيه مع أمه وهو استغرقه األمر عرشي
ٍمع عربة وطفل ال يكف عـن البكـاء, ينحنـي نحـوه, يداعبـه يتجول يف الشارع 

النـساء متـيش يف الـشارع وتنظـر . ويطلب منه التوقف عن الرصاخ دون جدوى
جلـس يف . إليه, وهو يشعر وكأنه مطلوب للعدالة أو مشتبه به يف خطف الطفـل
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يع ّالنهاية يف أحد املطاعم وركن العربة املحملة باألكياس والغيارات بشكل يستط
يمـسح لـه بـني الفينـة . ًمن خالله إبقاء عني عىل أنطون, ثـم راح يتأملـه صـامتا

ًواألخرى دموعه وأنفه الصغري باملنديل, وأخذ الصغري هيدأ أخريا دون التوقـف 
ّفكر بأهنا املرة األوىل التي ي. عن رمقه بنظرات احلذر ًبقيان فيهـا وحيـدين متامـا, ّ

هذه الدقائق بال منازع بدت الدقائق األكثر . تهًسا من اجلعة بانتظار والدطلب كأ
أنطـون . ًغرابة يف ذلك اليوم, وهي اللحظات التي ستبقى حمفورة يف ذاكرته بعده

ّجدي وبعيد, ينظر إليـه وهـو يتنـاول كأسـه ويـداعب يـد ابنـه بخجـل دون أن 
ّثـم قـدم لـه إحـدى . ّ ودون أن يرحب باألمر من جهة ثانيـة,يسحب الطفل يده

ب التي وضعتها سونيا, سيارة صغرية معدنية محراء, التقطها انطـون وراح األلعا
 أن الطفـل ا ركبتيه, نظـر إليـه بـنهم مـستغاليقلبها ويضعها يف فمه ثم يرضب هب

مشغول ومنهمك باللعب, أحس بضيق شديد وانزعاج بـسبب غيـاب الطبيعيـة 
 واضح, فهـو ال حيـب ّل إال بشكل كسول وغريَّبينه وبني ابنه, مل حيس هبذا من قب

ّالتعاسة والكآبـة وال يمتلـك مواهـب فـذة يف إظهـار املـشاعر والبـؤس, لكـن 
الضعف تسلل إليه يف هذه األثناء, والغصة راحت تقطع أوصاله من الداخل مع 

ل أنطـون, فلـم حتـدث قبلتـه ردة فعـل لـدى َّمرارة حارقة يف حلقه, انحنى وقبـ
 .الصغري وبقي يراقب سيارته

بت يف رأسـه ّ أحرف هذه الكلمة تقل»يا بني«رغبة عارمة بأن يناديه انتابته 
ًكمن يستذكر يوما سعيدا وهو عىل حافة املوت ً: 

ًتبدو مجيال وأنيقا«  . خاطبه فانتبه أنطون ونظر إليه بفضول»!!ً
 .»!!أجل إين أحتدث معك يا بني, أنت مجيل, وأكثر أناقة من والدك«

أن يـسمع هـذه الكلمـة بـصوت مرتفـع, مل  ألنـه أراد ,قال هذا فقطربام 
ًيعرف السبب, يمكن أيضا أن يكون بسبب قدوم أمه من بعيد وأن وقت العزلـة 

ًمع ابنه قد انتهى رسميا ّ. 
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ًبدا رشح أحداث اليوم لسونيا, وخصوصا ذلك اخلدش يف ذقـن أنطـون 
 يف ذلك أهنا كانت شديدة احلساسية كام مل تكن من قبل وكأهنا. مستحيل التحقيق

ً ولدى رؤية ابنها الباكي والذي مد ذراعيه نحوها عائدا مـن رحلتـه ,مرسحية ما
ّأمتنـى ان يكـون «: ٍحقد غاضبة وهي تلتفـت إليـه األبدية, خصصت ألبيه نظرة

 .»لديك تفسري منطقي هلذا
ّمل يمتلك رشوحات عظيمة غري قول احلقيقة, فجدة أنطـون أرصت عـىل  ّ ٍ

 هو عىل بعد ثالثة أمتار, خطوتان ناجحتان, ثم ًجعل الطفل يميش وحيدا ووقف
ّوقع عىل األرض, مل يكن األمر خطريا, جرح طفيـف ضـمدوه لـه بـام قـدم هلـم  ً
صاحب املطعم يف اهلواء الطلق حيث جلسوا, الصدمة خفيفة لكنها تركت ندبـة 
ًصغرية وفاضحة يف القسم العلـوي مـن ذقـن الولـد وسـببت انتفاخـا يف شـفته 

 .السفلية
ً ختاف يا حبيبي لن حيدث ذلك جمدداال«  . خاطبت سونيا الولد»ّ
 .»ماذا تعنني?«
ّانظر إليه إنه مذعور, مل أره هكذا .. .أعني ما سمعته, ان األمر لن يتكرر«
 .»يف حيايت

ًأنطون خائف فعال, فاضطر إىل إعطائها احلق فيام تقول ٌ. 
 .»ّتركت يف الكيس بعض األلعاب التي اشرتهتا له جدته«

ًفتحت سونيا الكيس ونظرت دون اهـتامم إليـه دون أن تـرى حقـا مـا يف  ّ
راقبها وهـي تبتعـد حتـى اختفـت خلـف .  ثم التفتت وودعته وغادرت,داخله

 .إحدى املنعطفات هي تنحني باستمرار إىل عربة الطفل
أنطـون شـعر بالـذعر مـن : ًمل يرشح لسونيا مطلقا ما جرى يف هذا اليـوم

ّخوف ورفض وقرف ربام, وفرغت فيه اجلدة كل ما فيهـا مـن . ّجدته منذ البداية ّ
ّوعندها فقط أدرك كـم أهنـا فكـرة سـيئة أال تكـون . يأس وثقل فنفر الطفل منها
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ّظلت أمه تتـرصف بعـدم تـوازن . سونيا حارضة, لكن الوقت قد فات عىل الندم
 السحيق, كعادهتا, حتاول التودد إىل الصغري والبحث عن شبيه له يف تاريخ العائلة

ّوخالل نصف ساعة راحت حتدثه وتقسم له أن أنطون هو النـسخة احليـة خلاهلـا 
ّأما هو فأخذ ينظر إىل ابنه بحزن وهو يصمم عىل عدم جعلها تأخـذ أي . ألفريدو

ّجسد والدته املوتور واملشدود أكد له أهنـا لـن تستـسلم . ٍدور يف حياته املستقبلية
حياهتـا كاملـة وضـعت  ها املـراد, فالنـسبة هلـا,ًأبدا للواقع, وأن الطفل هو هدف

ختطط وحتكيـك  . النجاح أو الفشل يف هذا اللقاء األولِّللسنني القادمة عىل حمك
مؤامراهتا التقليدية الغريبة األطوار مثلها, استطاع التنبؤ بكل ما سيحصل, وشعر 

ًبالتعاطف معها قليال, تعاطف لن يدوم حتام  مـن هـي يف الـسادسة واخلمـسني. ً
ّالعمر, لكن أعوامها هذه مل جتعل منها امـرأة رصـينة, إنـام حولتهـا إىل كتلـة مـن 

ّفمثال أرصت عىل أن جتعل أنطون . األعصاب املشدودة واهلوجاء, واملثابرة بعناد ً
ّيميش أمامها للمرة األوىل, لكن الطفل سقط بعد اخلطـوة الثانيـة نحـو األرض, 

ّتطيع إقناع نفيس بأنني سـأراه مـرة واحـدة يف ال أس«: فرتاجعت ونال احلزن منها
 .»السنة

من الطبيعي أن خيافني الـصغري, كيـف سـيحبني إن «: ثم رصحت بأسى
ّال أعلم بم كنت أفكر طوال هذا الوقت... كانت عالقتنا ستكون عن بعد َ«. 

: ويف السيارة لدى عـودهتم ظهـر عـصب رأسـها األكثـر مـدعاة للقلـق
 لكن عند الوداع اقرتبـت مـن أنطـون وهـي تبكـي »أفضل اعتباره غري موجود«

هكـذا «: وراحت تقبله, ثم ذهبت إىل متجر األلعاب واشرتت لـه بعـض اهلـدايا
 .»عىل األقل... سيكون لديه ذكرى يل

ّمرخييـة مفزعـة ومغطـاة ّاشرتت لـه سـيارة بالسـتيكية ودميـة مطاطيـة  ّ
ًي خوفا من أن يضعها بد أنه سام أبعده عن الطفل طوال الوقت املتبقبمسحوق ال

 .الصغري يف فمه
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ّاتصل هبا مساء, ويف األيام التالية, لكن أمه مل جتب عـىل اهلـاتف إال بعـد  ً
 .أسبوع كامل

. التفت إىل الرتكيز يف عمله اجلديد, يف تسويق أعامل فرق موسيقية أخرى
 يف ٌّكـل. ته هو فقد تبعثـرت بـشكل هنـائيأما فرق واستمتع من جديد يف العمل,

امله يبني حياته يف مكان آخر, بعضهم تزوج وأنجب األوالد, وبعضهم اآلخـر ع
ّغري مهنته وربام انتقلوا إىل مدن أخرى ّ. 

أتى جيل جديد مـن املوسـيقيني ذو طاقـة تفـوق طـاقتهم, اسـتطاع هـو 
ًتفهمهم نسبيا, صحيح أهنم مهتمون  , وال بأشكاهلم أكثر مـن شـغفهم باملوسـيقاّ

 متتع جيله هبا, وجل ما يشغل باهلم هـو النجـاح والـشهرة, يمتلكون احلرية التي
رغم أهنم يعيشون . لكنهم كانوا مفعمني باحلياة ويملكون إمكانيات وطاقة عالية

ّحتت التهديد الدائم للتجديد الذي لطاملا يسحقهم, يظنون أهنم خيرتعون مـا هـو 
ًا مـا يفاجئونـه ومـع ذلـك فغالبـ  قديمة,اً ألهنم مل يسمعوا إطالقا موسيق;جديد

ّأنانيون وال يفقهون شيئا, لكنه أحبهم وأعجب بخفـتهم. بموسيقاهم الزامخة ً مل . ّ
ّيستطع االقتناع بأن أربعة أعوام مـرت معهـم هبـذه الـرسعة, اكتـشف يف نفـسه 

ًخالل هذا الوقت أمورا كان جيهلها متامـا هـو يعـشق عملـه, ويعـشق عالقاتـه : ً
وكان قد . رضية لكنها حارضة وموجودة باستمراراملوسيقية اجلديدة, رغم أهنا ع

ّطور مهارات جديدة يف تعديل األغاين, لكنه غري قـادر بعـد اآلن عـىل التـأليف 
ًهنائيا باستطاعته التعديل بصورة استثنائية, ورصد كل مل ينقص هذه األغنية أو . ّ

سـتديوهات أيتأمـل بحـامس أعـضاء الفـرق املوسـيقية يف . تلـك برباعـة عاليـة
 .لتسجيلا

استطاع مع رشيك آخر وبعـض النقـود التـي مجعهـا أن يؤسـس رشكـة 
, وخـالل ّصغرية للتسجيل والنرش املوسيقي, اسرتدوا يف السنة األوىل رأس املال

أحـب تواجـده يف . وا يربحون القليل من املال وبعـض الـشهرةالسنة الثانية بدؤ
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طمـوح املوسـيقيني ًقلب إعصار الفرق املوسيقية, يف صخب الـصاالت حماطـا ب
ّالصاعدين, يشهد نوبـات غـضبهم, وتعـاطيهم للمخـدرات, وقـصص حـبهم 

 .السطحية بكل ما حتمل من دراما وحسد ونجاح
ّحتى عالقته مع سونيا تغريت كثريا يف هذه املدة, فإن ما جرى مع والدتـه  ً ّ
ًشكل مفرتقا لألحداث, ابتعدوا لفرتة طورت خالهلا هي حقـدا خاصـا نحـوه مل  ً ًّ

شعرت بالوحدة وكأهنا محلت مسؤولية الصغري وحدها مـن غـري . يستطع تفاديه
سند, وجعلته هو يدفع الثمن يف النقاشات التي دارت بيـنهام والتـي وجهـت لـه 

ًالرجـال أوغـاد, أنـتم مجيعـا «: ّالتهم فيها وفرغت شـحنات اضـطراهبا النفـيس
 .»أوغاد

ين, انتقلـت بعـدمها إىل حماولتان باءتا بالفشل من التودد إىل رجـال آخـر
ًنطون, أحسنت تربية الصغري, لكنها كانـت أمـا أالعيش يف منزل كبري وحدها مع  ّ ّ

ّيغضبه سلوكها أحيانا, إال أنه يتفهمها يف النهاية, ويدرك الـرصاع الـذي . معذبة ّ ً
قررت ترك عملها . ّتعيشه لكن احلديث معها أشبه بالدخول إىل حقل من األلغام

ًافتتحت مطعام واشرتت األسهم يف سـوق   وبعض االستثامرات,للتفرغ ألنطون
هنا ورثـت عـن إحيث . البورصة لتحقق بذلك مرابح مل تكن هي نفسها لتتخيلها

عنـدما . والدها عقله التجاري وأضافت عليه ما لدهيا من مواهب جلني األمـوال
شاعر, ًيتأمل سونيا يعرف أن اليشء الوحيد الذي مل يكـن واضـحا لـدهيا هـو املـ

وأهنا منذ أن تعرف إليها تغريت يف كل يشء مـا عـدا الطريقـة التـي تعـيش فيهـا 
ّاحلـب, فهــي لــو ترتــب مــشاعرها كـام ترتــب كــل يشء آخــر ســتجد الــسعادة  ّ

ًوستحصل عىل زوج ربام يكون باردا قليال لك ًنه يعرف متاما ما يريده وهينأاً  .ًن معاّ
ًمرة كل ثالثة أو أربعـة . ونياّنطون اخلمس سنوات, يراه كلام رأى سأبلغ  ّ

ًنطـون صـبيا مجـيال وصـامتا, أنثـوي أًأشهر, يؤمله وقع هذا عليهم مجيعا, أصبح  ًً ّ
ّبعض اليشء ربام بسبب ترعرعه مع والدته طوال الوقت, إال أن جسده راح يشبه  ّ
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ٌّجسد أبيه كلام كرب, هش ويوحي باجلبن, لطاملا أحس أن اجلـبن هـو داللـة عـىل 
ًرآه لفرتات قليلة خالل السنني املاضية, ربام مخسة عرش يوما . لزجاجالضعف, كا

ٍفقط, كانت كلها نسخة واحـدة مكـررة, اصـطحبه إىل مبـاراة لكـرة القـدم وإىل 
السينام ولرؤية جدته يف مرات أخرى, انتابه إحساس راسخ أن الولد يتغري يف كل 

ب له هديـة تناسـب الطفـل مرة يراه فيها, وكأنه طفل آخر, كل مرة يراه فيها جيل
مل يعرف كيف حيدثه, يكتفـي بطـرح بعـض . السابق أي الذي رآه يف املرة املاضية

ّاألسئلة العامة, أسئلة جييب عليها أنطون عن ظهر قلب, ويميض االثنان أوقـات 
 .عصيبة, رغم شوقهم لرؤية أحدهم لآلخر

ًالتفكري بأنطون صار أمرا بدهييا بالنسبة له, كأنه يـسكن  أحـشاءه دون أن ًّ
ضفي عـىل ُيبذل أي جمهود, إحساس موصوم بالقلق واملضايقة, يشعره بالذنب ي

عالوة عىل احلـب الـذي يتـشاركه االثنـان, . بغة مؤملة ال يمكن إزالتهاِاملشهد ص
:  ويقـول لـه,لو تظهر يف أنطون طفولته املاضية ليـضع يـده عـىل كتفـه ّلكنه أود

 .»ًأعرف متاما ما تشعر به«
ّهم مل يتالمسوا إال يف املناسبات, فهـام خيجـالن مـن ذلـك, حتـى إن لكن
 إذا ما تالقت يدامها بالصدفة, وعندما انتهت مباراة كرة القدم جتنب ّأنطون حيمر

ّأنطون الدخول يف الزحام لئال يضطر إىل اإلمساك بيده, ومل يستطع التحدث إليـه 
 .عن أيامه مع سونيا أو عن املدرسة أو عن أي يشء

نطون, وعندما ذهب للقائه رآه وقد وضـع أيف مرة من املرات كرست يد 
له اجلبس عليها وربطها إىل عنقه بمنديل سونيا, وعىل اجلبس رسـوم وتوقيعـات 
طفولية, فخطر له وهو يسرتق النظر إليها أن حيـاة أنطـون الطبيعيـة وصـداقاته 

 .موجودة هناك
 .»ّمن وقع لك هنا?«
 .»األوالد يف الصف«
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 .»هنا مجيلةإ«
 .»نعم«
 .»!ما هي أسامؤهم? قل يل أسامء أصدقائك«

بابلو, باربارا, مانويل, خـافيري, لـوال, : ٍأسامء الصغار بدت غريبة عندئذ
 ...ريتا, ديانا

ّوأخريا, تعرفت سونيا عىل أحدهم, لقد وقعت يف غرام رجـل يف إحـدى  ً
ّحتدثه عنه . ّة دون توقفّاحلفالت قبل سبعة أشهر, يف بداية الشتاء واستمروا سوي

ًإنه حمام ذو أربعة وثالثـني عامـا يـدعى خـافيري, وهـو . ّبطريقة مستفزة وواقعية ٍ ّ
ّصادف أن رآه مـرة وهـو خيـرج مـن منـزل . ّمثقف ولطيف ومرح ووسيم اهليئة

نظـر إىل وجهـه . سونيا, عندما ذهب ليأخذ أنطون, وعرف عـىل الفـور أنـه هـو
ّبتمعن ويشء من الفرح, عل ٍ ًه جيد فيه فأال حسناّ ّمل جيد سوى رجال يف مثل سنه, .. ً ً

ّأكثر خجال, لكنه يتقن التعبري ً. 
 . تقول له سونيا»هل يمكنك تصور ذلك?? أن أقع يف الغرام اآلن?«

احلب وأنطون بالنسبة لسونيا كانا األمـرين الوحيـدين الـذين يمنحاهنـا 
ًالسعادة احلقيقية, وقد بدهلا احلب فعال, أصبحت  ناعمة وكريمة, أو عـىل األقـل ّ

ًوربام أكثر ذكاء, كام لو أنه أيقظ فيها البصرية كام مل يلحظها مـن . هذا ما أدركه هو ّ
ّوغدت أيضا أكثر مجاال, فالبهجة جعلت وجنتيها تتدوران وتتوردان. قبل ً األمر . ً

ٍأشبه بلغز ما, فهي تتكلم أقل من ذي قبل, وتستمع أكثر إىل اآلخـرين, صـارت 
دفعه هذا إىل أن يشعر بالسعادة ألجلها يف البداية, فبارك هلا بصدق, ثـم . بورةص

ٍبدأت سعادهتا هذه تتحول إىل مصدر لقلق غريب مسلط نحوه حيرك يف داخله ما  ٍ ّ
 .هو جديد
 . أعلنت يف إحدى األمسيات»ّسنتزوج بعد الصيف«

 .»وماذا عن أنطون?«: مل يستطع هو االعرتاف بغريته
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معه مع أنطون عالقة ممتازة, يظالن سوية لوقت طويل وحيبان خافيري جت«
ًبعضهم بعضا, يضحكان كثريا ويمضيان أوقاتا رائعة ً ً«. 

 .»صحيح?«
ّأجاب وهو حياول تذكر تلك املرات القليلة التي استطاع فيهـا الـضحك  ّ

 .ًأو التي جعل فيها الصغري يضحك أصال... مع ابنه
 .»!!أستطيع إثبات ذلك إن شئت«
 .»ًاليس األمر رضوري«

ّســكتت ســونيا وكأهنــا فهمــت, ومل يــرد حتــى النظــر إليهــا واســتجرار 
كانا جيلسان يف احلديقة بالقرب مـن منزهلـا, الطقـس . ّالعواطف, لكنه فعل ذلك

ّقطبت حاجبيها وركزت نظرهتا نحوه. غاية يف الروعة ّ: 
ًاسمعني جيدا, أنت أبوه«  .»ٌلن حيل أحد حمل أحد. .ّ
 .»ماذا?«

 :مل حيدثا بعضهام هبذا الوضوح من قبل
أعرف أنني مل أفعل ما هو صائب, وسأحتمل مسؤولية هذا, وأنت مل تبد أي «

 .»ّأعرف أنني مل أفسح لك املجال, أنا مستعدة لتغيري األمور إذا أردت... ًاهتامم أيضا
أجاب بنعم, لكنه رسعان ما تصور أن عزة نفسه ال تسمح له بذلك رغـم 

ٍر غريب ومغر, لعل فتح صفحة جديدة مع أنطون مل يكن أفضل ما يمكن أن األم
ًأن حيدث وسيجعل منه إنسانا معطوبا ًمل يعرف ما إذا أراد هذا حقا أم أنه يفضل . ً ّ
 .ّأن يظل أنطون كام عهده حتى اللحظة

 .»أجل«
سأذهب أنا وخافيري يف رحلة هناية األسبوع, كنت سأطلب مـن والـدي «

هل تريـد أن يمـيض عطلـة هنايـة األسـبوع معـك? يمكنـك . غرياالعتناء بالص
 .»ّإىل مدينة املالهي?? إنه يعشقهااصطحابه 
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 أشـعل سـيجارة ليأخـذ بعـض الوقـت ,شعر بالضعف, ومل يود االدعاء
ًللتفكري, فهو يعرف جيدا ماذا سيحـصل ّإال أن . ّشـبح الفـشل هيـدده وحيبطـه: ّ ّ
ًأن أنطون سيقيض عنده وقتا ال بـأس بـه عرض سونيا غري املعهود محل معه فكرة 

وسينام يف منزله, يف غرفة الضيوف الـصغرية املليئـة بـاآلالت املوسـيقية, وهـذا 
 .ًجعله يرتاح قليال

 .»نه سريتاح عندي?أهل تظنني «
 .»ًسيكون كذلك لو كنت أنت مسرتخيا«
 .»ال أعرف كيف أتعامل معه يف بعض األحيان«
, لكن كل يشء سـيتغري عنـدما تـسرتخيان ًوهذا ما حيدث معه هو أيضا«
 .»ناأنتام االثن

 ثـم قبلتـه بلطـف ,ةًفعلت سونيا أمرا مل يـستطع تفـسريه, داعبـت وجهـ
 .كفراشة

كان يوم الثالثاء, وعاش هذه األيام يف حالة من الـسعادة الفائقـة وأخـذ 
ّيرتب وينظف الغرفة الصغرية بدقة مل يعهدها منذ سنني ّ م اشرتى بعـض األفـال. ّ

الطفولية من املركز التجاري حتت إرشاف املوظفة ونـصائحها, ووضـعها قـرب 
وهو عىل وشـك االتـصال بـسونيا ليـسأهلا مـا إذا كانـت . التلفاز دون ثقة كبرية

ستعجب أنطون, قرر أن ال يفعل ذلك, وراح يتأمـل الفـراش الـذي سـينام فيـه 
 .الطفل ليلة السبت وكأنه يراه هناك

بدأ التوتر . ًمر ألخذه السبت صباحا إىل مدينة املالهياتفق مع سونيا أن ي
يتسلل إليه يوم اخلميس, أتته صور عن عطلة أسبوع طويلة, يومـان أبـديان مـن 
صمت أنطون وعدم ارتياحه, وهو كاملجنون يصيل لكي ينتهي العـذاب, بـأرسع 

 ..اتصل بـه يف مـساء اخلمـيس. ّوالصور كانت أكثر من متوقعة بالنسبة له. وقت
 .أراد أن يسمع صوته ويعرف مدى رغبته
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 .»هل قالت لك ماما أين سنذهب السبت?«
 .»نعم«
 .»وما رأيك?«
 .»أجل«

 .ّتصور أنه مل يسمع يف حياته كلمة أجل هبذه القناعة املزيفة
 .»يمكننا فعل ما تشاء, لسنا مضطرين للذهاب إىل مدينة املالهي«
 .»أنا أحب مدينة املالهي«
ًحسنا إذا« ليثبـت لـه أنـه .. .ًجاب وهو يود الرصاخ طالبا منه هدنة مـا أ»ً

 .حياول ما يف وسعه
حفلتـان لفـرقتني يـسجل هلـام . ٌهنار اجلمعة ككل األيـام, مـيلء بالعمـل

سطوانات, أمىض الصباح وهو يرتاسل مع الصحافة, واملساء وهو يطمئن عىل األ
ّلصالة فارغـة إال مـن فيام كانت ا. ّسري العمل بشكل جيد يف جتارب أداء الصوت

املوسيقيني الذين يعدلون أوتار اآلالت تأمل هو روعـة األمـاكن الفارغـة التـي 
ًستمتلئ قريبا, ورائحة مكربات الصوت املوصولة بالكهرباء, احلدث جمرد متامـا  ًّ ّ

احلفلتـان مل . وقد استطاع أن ينسيه عناء التفكري يف عطلة هنايـة األسـبوع القريبـة
 عـىل وشـك  األوىل بسبب اخلالفات داخل الفرقة, والتـي كانـتّتكونا جيدتني,

ً جداّاالهنيار وعزفت بشكل سيئ والثانية فشلت بسبب إفـراط الـشبان بتنـاول . ّ
وخالل احلفلة الثانية رشب هـو الكحـول كـاملجنون, وتـشاجر مـع . ّاملخدرات
ّ ثم ذهب إىل بار آخر حيث جتمع موسيقيون آخرون هنـاك,رشيكه ة ّوبعـد عـد. ٍ

ّساعات متواصلة من رشب الكؤوس كان يتحدث مع فتاة يف الثالثني من العمـر 
ّدون أن يتذكر اسمها مع أهنا أعادته عليه بضع مرات هلا هيئة املعجبات بموسيقا . ّ

ّالروك, شعرها طويل أشقر وجمعد, وجهها ال يوحي بالـشباب ورسواهلـا ضـيق  ّ
ا تعرفه منذ زمن طويل, بدا له أن ّوأسود, جسدها مجيل, وتتحدث معه كام لو أهن
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ّبمقدوره أن يقول هلا ما شاء, وهي بـدت مـستعدة لـسامع أي يشء منـه بحـامس 
 .معتدل

 .»لنامرس احلب«
 .»هل أنت متزوج?«
 .»ال«
 .»ّأنا كنت متزوجة منذ أسابيع قليلة«
 .»ّمتأسف«
 .»ال عليك ليس هنالك ما يدعو لألسف«

ا الصاخبة مل تـساعدهم عـىل سـامع  ألن املوسيق,يتحدثان بصوت مرتفع
واحدهم لآلخر, وعندما يقرتب منها يشتم رائحـة حلـوة ويراقـب جلـدها مـن 

 .فتحات قميصها, جلدها خشن بعض اليشء وثدياها صغريان ومستديران
 .ّ أرص عليها»مل ال تأتني معي إىل البيت?«
ًلست متعودا عىل تقبيل الفتاة قبل دعوهتا?« ّ«. 

, ًتعيسة, عالقة يف هذه الشفاه التي تشبه عاملا يفـتح أبوابـهأجابته بابتسامة 
ًثم يغلقها فجأة, فاضحا ماضيا ً أكثر جمدا مما يبدو عليه األمر, اقـرتب منهـا وراح ً

يقبلها ويشعر بطعم الرشاب يف فمهـا, وهـي انكمـشت عليـه وأخـذت تـسحبه 
ّنحوها وتضمه, وحني وصوهلم إىل بيتـه ودون تـردد, مارسـوا احلـب ّ جـسدها . ّ

 وهـذا مـا ,مل يستطع هو ممارسة احلب بشكل جيد. الرائع غري متناغم مع وجهها
ّجعله يتضايق كثريا ويشعر باالختناق وما زاد الطني بلـة هـو أهنـا بعـد أن انتهيـا  ً

 .»هل أنت بخري??.. .ال تقلق«: ّوضعت يدها عىل خده وقالت
يجدها تشري إىل الـساعة  نظر إىل ساعته ل»ً االستيقاظ غدا يف الصباحَّعيل«

 .ًاخلامسة فجرا
 .»ما الذي عليك فعله?«
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 .»ّعيل اصطحاب ابني إىل مدينة املالهي«
 .»هل يعيش مع والدته?«
 .»نعم«
 .»كم عمره?«
 .»ست سنوات«

 .ّشعر بالضيق وهو حيدث الفتاة عن أنطون رغم أن أسئلتها لطيفة
 .»ما اسمه?«
 .»أنطون«
 .»وأنا??«
 .»ِماذا عنك?«
 .»ا اسمي أنا??م«

ّصمت لفرتة وهو حياول أن يتذكر, يف حني ابتسمت الفتاة وهي تنظر إليه 
 .ها هذه هو تعاسة أم غضبتدون أن يميز ما إذا كان ما ختفيه وراء ابتسام

 . قالت يف هناية األمر»دعى مايتيُأنا أ«
 .»!!أجل مايتي«
 .ّ رددت مبتسمة»!!أجل مايتي«

ه منزل سونيا ازداد اختناقه أكثر فأكثر, كان قـد ّيف الطريق وهو يسري باجتا
ّاستحم وغري ثيابه دون أن ختتفي رائحـة الكحـول منـه, رغـم أنـه تنـاول طعـام 
ّالفطور بكثرة يف حماولة منه إلمخاد سكره يف أرسع وقـت, لكـن الـسيجارة التـي 

ًدخنها بعد الفطور هي من جعلته يتقيأ أخريا ّظل يتـذكر وجـود مـايتي ويـشتم. ّ ّ 
ّرائحتها يف يديه, يف رؤوس أصابعه, وعنـدما ودعهـا مل يـسأهلا حتـى عـن رقـم  ّ

بقيت هي لطيفة عىل الرغم من كل يشء, وكذلك هو لكن بشكل يشوبه . هاتفها
 .الربود
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 . قال يف النهاية» يف األرجاءِسأراك«
 :وأجابته هي دون ضغينة بابتسامتها املعهودة

 »ّأن تتفوه هبذه العباراتال تتفوه باحلامقات, إنك أمجل من «
بدا من الواضح أن سـونيا وخـافيري كانـا قـد اسـتيقظا قبـل نحـو مخـس 
ّساعات, وظهرا نشيطني ومفعمني باحليـاة, حيمـل كـل مـنهام حقيبتـه الـصغرية 

ًحتى أنطون كان حيمل حقيبـة ظهـره ويرتـدي ثيابـا نظيفـة . املخصصة لرحلتهم ّ
ّقاء كـان لـه هـاجس واحـد, وهـو أال والذي خالل الل. إلمضاء العطلة مع أبيه

ّحتى أن هذا الود دفعه . ًتالحظ سونيا ثمله, خافيري ظل لطيفا ومل ينظر إليه بنقمة ّ
, وكيف أن قلـق ًإىل اإلمعان يف التفكري حول ما سيقوالنه الحقا عنه وعن مظهره

 .بد يف حوارهم بعد مغادرتهسونيا سيظهر ال
 الشارع ومها يمشيان نحو حمطة امليـرتو مل ينظر إىل أنطون إىل أن أصبحا يف

ًكان يوما ربيعيا بامتياز, الطقس رائع وتيجان األزهار . للذهاب إىل مدينة املالهي ً
املحملة بغبار الطلع تتناثر يف اجلو كلام مـرت الـسيارات كأهنـا حـرشات بيـضاء 

 .سحرية ومستديرة
 مل يـدرك أهنـا ّلقد حلم هبذه اللحظة طوال األيام اخلمسة املاضـية, لكنـه

عندما ستأيت سيكون يف حالة مزرية من هبوط املعنويات, مل يبد أنطون هو اآلخر 
ًمتحمسا وال حتى سعيدا بالذهاب إىل مدينة املالهي, أما هو فكان هذا بالـذات,  ًّ ّ

 .ّاملكان األخري الذي يود الذهاب إليه
ٍ أشـبه بقـرار ّكان ثمة أمر واحد يشبه توقعاته املسبقة, يشء ما يف داخلـه,

ٍّاختذه أو بإنذار ملح حيدد النجاح أو الفشل يف عالقته مع أنطون, من خالل هـذه  ٍ
 .الرحلة

 . سأل ابنه»ٍهل ذهبت مرات عديدة إىل مدينة املالهي?«
 .»مخس مرات«
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 .»ٌهذا عدد ال بأس به«
 .»ً مرةةّلكن ريتا صديقتي يف الصف ذهبت اثنتي عرش«
ًعرفان مكانا آخر يصطحباهنا إليه, فأخـذاها كثـريا ّربام كان أبوا ريتا ال ي« ً

 »ّهل فكرت يف ذلك?. نفسيهام منهاإىل مدينة املالهي لريحيا 
 .»ال«: ّنظر إليه أنطون بجدية شديدة, ثم أجابه كفتاة جمتهدة ومتأملة

ًإن هذا حمتمل واألرجح أنه احلقيقة, لـذا فكـن مطمئنـا« ّ  ألنـك ذهبـت ;ٌ
ٍمخس مرات فقط, وقل ه ً جمددا بالذهاب كثـريا إىل ّذا لريتا إن شئت, إن تبجحتّ ً

 .»هناك
َمل يعرف مل قال ما قاله, بل إنه مل يدرك السبب الذي خاطبه من أجله هبـذه  ِ

ّكان األمر يصعب تفاديه, أزعجته رؤية أنطون جالسا يف امليـرتو ممـشط . الطريقة ً
عبة التفـسري يف حلقـه, ٍالشعر كبنت مدللة, وأنه عندما يتكلم معه يشعر بغصة ص

ٌشعور . وتنتابه فجأة رغبة إلفساد كل يشء, حتى سعادته الذاتية بتواجده مع ابنه
ًمفزع راوده بأن أنطون عىل الرغم من صغر حجمه وعمره يمثل ثقبا هائال قـادرا  ً ًّ ٌ

ًعىل ابتالعه وابتالع كل ما حييط به يف آن معا, سيام أن يد ه كانتا ترجتفـان والزال يٍ
 .حول يعبث برأسه بني احلني واآلخرالك

ِّاستطاع الذعر طمر احلب واستبعاد املـشاعر بالكامـل, ينظـر إىل أنطـون 
ّالذي يضع حقيبته الصغرية عىل ركبتيه وقد علق عليها دمية بحجم أصـابع اليـد 
ٌيلعب هبا, فيظن أنه هو اآلخر مرتدد وتعصف به األفكار املتناقضة كرياح رسيعة  ّ

 .ومضطربة
 .ً سأل أنطون أخريا»?)ّتبجحت( معنى ما«
 .»ٍفت بتعال, هذا هو معنى تبجحتّيعني أهنا ترص«

ٍأمضيا باقي الطريق يف صمت مطبق, وقبل وصوهلم بقليل, شعر بـالربود 
ًيتصاعد يف رأسه شيئا فشيئا وأن أمرا ما غري معقول أو منطقي يباعد أحدمها عـن  ً ً
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الكاملة, لكي يستطيع التأكد من صحته اآلخر, قرر إعطاء هذا اإلحساس أبعاده 
ّعله يتمكن من إنقاذ نفسه. أو من عدمها ّ. 

ّاضطرا للوقوف يف الصف ملدة عـرشين دقيقـة يف حـر الـشمس ليـشرتيا  ّ
ٍبطاقات الدخول, ترك أنطون خالل هذا الوقت لعدة ثوان, حيث ابتـاع قـارورة  ّ

, أمام أعـني أنطـون من املاء ورشهبا رضبة واحدة لشدة نقص السوائل يف جسمه
 .املذعور

 .»ًلقد كنت ظمئا للغاية«
 .»هل أنت مريض?«
 .»ال, عىل اإلطالق, هل أبدو كذلك?«
 .»أجل«

ًبعيدا عن هذا الربود, كان مـن الواضـح أن أنطـون قـد رسـم يف خميلتـه 
ًخمططا مسبقا عن األلعاب التي يود الركوب هبا يف املالهي, ذهبا أوال إىل  ّ ً ً قطـار (ّ

ً وأخريا إىل ,)قارب القراصنة(وبعدها إىل ) األرجوحة األفعوانية(, ثم إىل )املوت
 ).الكوخ املغناطييس(

بـه إحـساس  ثـم انتا,صعد هو إىل جانب أنطـون يف الـدورة األوىل فقـط
ْباملرض واإلعياء الشديدي َّن, انتظره خارجا حتى يكمل اللعب, بـدت لـه مدينـة َ ّ ً

تقـبض عـىل   الـصاخبة, أصـوات املوسـيقاٍغرفة تعذيب ضخمةاملالهي وكأهنا 
مجـيعهم . روحه, ووجوه األطفـال الـسعيدين كاملجـانني تـشعره بالـضيق أكثـر

 .ضاحكون ما عدا أنطون
وعىل وجهه النظرة ) ّالتلة الروسية(بقي يتأمله وهو ينزل بالقطار من أعىل 

بدا .  خالهلاّوال حتى االسرتاحة القصرية والدوار.. .ّاجلدية ذاهتا, ال يشء يغريها
ًالعامل من حوله صامتا وأصام  خفقـات قلـب أنطـون, – فـيام بعـد −بام يف ذلك  .ً

ّعيونه املتأهبة, رائحة الغزل السكري الذي يفـوح فمـه هبـا, أو أصـوات القطـع 
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ًاملعدنية التي تساقطت من جيوب الناس عندما قلبتهم األفعوانة رأسا عىل عقـب 
مل يكن املشهد يـوحي بـام .  مسنونة نحوهاوجعلت عيون األطفال تغدو سكاكني

ًهو بريء بالكامل, وخصوصا ترصفات أنطون ٌ. 
 :ا نزل من أحد األلعابمقال له عند

من بني مجيع األطفال الذين كانوا عىل متن اللعبة, أنت  ??ًهل تعلم أمرا«
 .»!!الطفل الوحيد الذي مل يكن يضحك

 :ّمقدمة حذائهأجابه أنطون وقد انكمش كتفاه وركز نظره عىل 
 .»األمر خمتلف«
 .»ما هو الذي خيتلف?«
 أجاب وكأنه فجـأة حتـول إىل »مدينة املالهي, إهنا خمتلفة دون األصدقاء«

 !إنسان بالغ
ًإنسان راشد وصغري ويف الوقت نفسه غري راض هنائيا ٌّ ٍ. 

ًلكن األهم من هذا كله أنه كان منصاعا حلالة عدم الرضا تلـك إىل أبعـد  ّ
وهذا ما أغضبه ودفعه للتفكري بأنه الـدليل القـاطع عـىل طبيعـة أنطـون احلدود, 

 .املتأصلة فيه
ًازداد الصبي باالنكامش أكثر حتى أصبح عصيا عىل عدم الرضا ذاته ّ ّ. 

ِعليك أن تتعلم إمتاع نفسك بنفسك, أن«  .»ًا مثال مل أشعر بامللل يف حيايتّ
 .بغرابة أجاب »األمر خمتلف, أنا ال أشعر باملللَّإن «
َمل إذا مل تضحك هناك?« ً َ ِ«. 
ً رصخ وهو ينظر مبارشة إليه, ثـم عـبس بعينيـه وتغـريت »مل أرغب بذلك«

دة هذا الطفل مالمح وجهه وكأنه يكتسب صفة ما يف شخصيته الصغرية, أو كأن إرا
ّة وقررت أن تتبنى الشجاعةالضعيفة تضاعفت فجأ ّ سحب حقيبته التي حتتوي عىل . ً

 .ّيلعب بالدمية الصغرية املعلقة عليها, وجتنب النظر إىل أبيهأغراضه وراح 
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كان هو يرغب أن تطول ثورة الطفل املخترصة هذه أكثر, كان بحاجـة إىل 
 .دفعه إىل هناية الطريق

? وأنـك لطاملـا كنـت يف حقيقـة األمـر ?ًأال تظن أنك دائام تشعر بامللـل«
ًحوه ممسكا بذراعيه الصغريتني  سأله وهو ينحني ن»?ّالطفل الذي يسأم شدة امللل

ّويضع وجهه أمام ناظريه مانعا إياه من أن حييد هبام عنه ً. 
ٍعندما نزل إىل مستواه تقريبا شعر بالندم, وربام بقليل من التعـاطف عـىل  ّ ً
ًهيئة توسل يرجوه التوقف عام حياول فعله, ثم يدفعه جمددا بمزيد من اهلجومية ّّ ّ ّ. 

ًس, وبـدا جمروحـا وكـأنام تـم طعنـه بأشـد رفع أنطون رأسه بوجـه تعـي
شعر هـو بأنـه تـسبب . املواضع حساسية فاختلطت عليه مشاعر اخلجل باحلرقة

ٍللطفل باألذية, وقد ظهرت عليه مالمح هذا العدوان وكأنه قـد تعـرض هلجـوم  ّ
ّكاسح جليش من األشباح الذين رآهـم لتـوه يف نفـق الرعـب, مـا دفـع الـصبي  ٍ ٍ

ّ عىل نحو طفيف منه ليستشعر ملمسه, لكنه رسعان ما شد لالقرتاب وهو ينحني
ًجسده مبتعدا ومتملصا ّ ثم حاول الركض لكن أباه استطاع التقاطه دون احلاجة ,ً

ًإىل الوقوف, ونظر يف وجهه الذي كان يتجهز للبكاء, فانتفض الصغري صـارخا ّ :
ٌأنت أيضا تعيس عىل الدوام« ً«. 

ً لبثا عـىل هـذه احلـال, ربـام سـاعة أو ّال يستطيع أن يتذكر كم من الوقت ّ
 .اثنتني

لعب أنطون هبا هذا الوقت بعـدة ألعـاب, كالنـاعورة والطبـق اخلـزيف, ثـم 
ّ والتي كلام فتحت فمها ظهر وجه أنطـون املـشتت واملختلـف عـن ةبالدودة املجنون

ان ويـدان مـشدودتان إىل ّوجوه سواه من األطفال, وجه فارغ وصغري, فكان مطبقـ
ٌّ احلديدي, وظلالقضيب ّ شاحب يعكس حياة أنطون بكليتها, هذا الصبي الغريـب ّ ٌ

ُوالذكي والذي مل تعد عيناه مهتمتني حتى بالنظر نحو والده, بدا وكأنـه خيـرج يديـه  ّ ّ ّ
ّمن حتت غطاء سميك, وقد أرخى وجهه كمتهم صدرت بحقه التهمة لتوها ّ ٍ ّ ٍ. 



41   َّ        توق ف املطر    

ّكل يشء أصبح رخوا فجأة, كعضلة ترهلت من ٍ ً ً ٍ ّ شدة توترهاّ ّ. 
ّاستطاع أن يستشف املستقبل بوضوح كامل, سونيا ستتزوج من خـافيري,  ّ
ًوسيقوم هذا األخري بتحمل مسؤولية أنطون دون أن يعرف مطلقا من هو فعـال ً ّ .

 .كان األمر أقرب إىل احلركة الطبيعية لألمور
قاده الكحول يف جـسده إىل أبعـد منـاطق الـضعف واالنزعـاج, وقادتـه 

ّ املالهي إىل اإلحساس بأن كل يشء حوله ثمل, ينتقلون اآلن من لعبـة إىل حديقة
ٍيعربون من وقت آلخر بالقرب من جمموعات من أطفـال . أخرى بصمت مطبق ٍ

ٍيرصخون, أو فتيات غاضبات يطالبن برشاء اهلدايا مـن املحـال املنتـرشة يف كـ  ّلٍ
بـدا كمراهـق مـستاء مـن ّأما أنطون, فقد كان يعرب بني األلعاب بربود, و. مكان

. ّاملظاهر الطفولية هذه, ال تستنهض األلعاب فيه أو حتى اهلدايا أي جـشع يـذكر
ّينزل من إحدى األلعاب فيعلن اللعبة التالية التي يود التوجه إليها لـيس بـدافع . ّ

ّالرغبة عىل اإلطالق, إنام بدافع إهناء هذه املهمة, أو ليختـرب سـحرا طفيفـا لـربام  ً ً ّ ّ
 . حياهلا للحظةراوده

ّالح أشبه بقرار ضمني ذي دقة عالية اختذه كالمها يف تنسيق جريح, بغيـة  ٍ ٍ ّ ٍّ ٍ
تدمري سائر أسباب السعادة, الواحد تلو اآلخر بـشكل ممـنهج, ولتحطـيم مجيـع 
ًحلظات الفرح التي كانا قد اخترباها سوية كأرسة واحدة, أظهرا استعدادا مطلقـا  ً

 .ّيل منع الغزاة الوافدين من التمتع بهحلرق كل ما هو مجيل, يف سب
خالل عودهتام سوية يف املرتو إىل بيته, ابتعد أنطون عنه وجلس وهو يضع 

ًيديه بوضعية معكوسة عىل قدميه, وكانت التعاسة قد متكنت من كليهام كليا ّ ّ. 
 ثـم ,ًدخال البيت ببطء, وبدا منهكا لدرجة أنه ترك حقيبة أنطون يف املمـر

 :خاطبه هبدوء
 .»ًهل تود مشاهدة فيلم ما? أنا أريد أن أنام قليال«
 .»ًحسنا«
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منقذون يف بالد (ّتوجه إىل الصالون ووضع يف جهاز تشغيل الفيديو فيلم 
 .)الكانغارو

 .ّوشغل اجلهاز
 . قال أنطون»لقد شاهدت هذا الفيلم«
 .»ًعندي هذا أيضا«

 .نظر أنطون إليه دون اهتامم
 .»ٍّهذا الفيلم مسل«: ّ علق ثم أعقب»ال هيم«

تركه هناك وانتقل إىل غرفة النوم, حيث استلقى عىل رسيـره دون ترتيبـه 
 .وهو يستمع من بعيد إىل أصوات األغنية الطفولية وإىل رصاخ األبطال فيها
ّما إن أغمض عينيه حتى غط يف نوم عميق, كأن شبح ما ترصد به ٍ ّ. 

ًشاهد حلام مرعبا ٍأبيض اللون وأنيق عىل نحو كان يسافر يف قطار, قطار : ً
ٌسخيف, وبداخله طاوالت عليها صحون صغرية مليئة بأعقاب الـسجائر, وقـد 
ٌانتابه إحساس كسول بعدم الرغبة يف املكوث هنـاك, ورفـض االجتـاه إىل حيـث 

كان يـسمع . يريد القطار أخذه, لكن بالطبع دون أن يستطيع النزول من عىل متنه
ٌدخلت سيدة القمرة . ّاك حديد السكة طوال احللمطنني املاكينات, وصوت احتك
 :ّ ثم علقت,التي جيلس فيها وجلست قباله

 .»أمل تعرفني?«
 . أجاهبا»ال«

ًومن ثم بدا احلزن عىل وجه هذه الـسيدة, كانـت مجيلـة جـدا, أكـرب منـه  ّ ّ
ًبخمسة عرش أو بعرشين عاما, كـام لـو أن إجابتـه هـذه جعلتهـا تـشيخ بلحظـة 

 .واحدة
ّولت السيدة إىل رجل مسنوفجأة حت ٍ: 

ّأفعال أنك مل تتعرف عيل?« ً«. 



43   َّ        توق ف املطر    

 .»ال«
 .»ّمقربنيصديقني ّأنت وأنا كنا «

ّبدا هو األخر عجوزا, ينظر إىل الرجل ذي النظرة احلنونة وكله رغبة بـأن  ً
ّيستطيع فعال التعرف عليه  :ق العجوز وهو ينهضَّعل. ً

ِّمن فضلك, ال تنس أن تبل«  .»ّغ اجلميع حتيايتَ
 .»سأفعل ذلك«

تدخل يف بادئ األمر سيدة, ثم رجـل, . ٍثم استمر هذا احللم بتكرار مماثل
ّويسأله اجلميـع الـسؤال ذاتـه, دون أن يـستطيع هـو التعـرف . ٌثم رجال آخرون

ّيدخلون من الناحية اخللفية للعربة, وجيلسون قباله, ثم يسألونه عام . ًعليهم مجيعا ِ
 .زلون من القطار من الناحية األماميةًإذا كان يذكرهم, وأخريا ين

يشعر هو باملضايقة يف كل مرة, ترتفـع رسعـة القطـار بـه, وتـزداد حـدة 
ّإىل أن هنض وجرب اهلروب نحـو الناحيـة . األصوات احلديدية وطنينها يف آذانه

اخللفية للقمرة, هناك كان املشهد املفزع; عـرشات مـن األشـخاص الـواقفني يف 
ٍصف طويل يتحدثون  بحيوية, والذين صمتوا فجأة حني ملحوه يـدخل قمـرهتم ٍّ

مل يـستطع هـو فهـم مـا . ّكأهنم ممثلون حمرتفون يؤدون دورهم عىل خشبة املرسح
ّأرعبه يف هذا املشهد ومل يقدر حتى عىل وصـفه, لـذا جـرب الـدخول واخـرتاق  ّ

ّفام كان مـنهم إال أن أخـذوا يمـسكون بـه بـصمت مطبـق ويـشدونه . صفوفهم
ًفاستفاق من نومه مكدرا. ّبأيدهيم الصغرية واحلادةنحوهم  ّ. 

ًظل خالل فرتة قصري من الزمن يتأمل الساعة املنبـه بـذعر حمـاوال هتدئـة  ّ ّ
نفسه, وكانت أصداء أصوات الفيلم ما زالت تصدح قادمـة مـن الـصالون, ثـم 
ًسمع صوت أنطون متقطعا كام لو كان يتحدث مع نفسه, لكن صـوتا آخـر كـان  ً ّّ ّ

ّيه من هناك أيضا, صوت نسائي ال شك, يسمع أنطون, ثم الـصوت النـسائي يأت ً
 .ّيرد عليه, ثم أنطون من جديد
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ّهنض واجته نحو غرفة اجللوس, رأى مايتي هناك, جتلس مع أنطون حيث 
 .يشاهد كالمها التلفاز

 . قالت مايت وهي تنهض»ًمرحبا«
 .»ماذا تفعلني هنا?«
ًكني وجدته أخريالقد نسيت هاتفي اجلوال هنا, ل« ٌلـديك ابـن مجيـل ... ّ
 .»!!للغاية

 .»ًشكرا لك«
 .ّ علق فجأة أنطون»!!ًمايتي أيضا حتب هذا الفيلم«
 .»ًحقا?. .آه«
ّبالتأكيد, لدي ابن أخت بسن أنطون, أعتقد أنني شـاهدت هـذا الفـيلم « ٍ

ّ ثـم توجهـت باحلـديث إىل , قالت ذلك»!ّيف منزل أختي معه قرابة العرشين مرة
ّحسنا أنطون, عيل الذهاب أعطني قبلة«: لطفلا ً«. 

 .ّ قال الصغري بنربة متوسلة»!!ال ترحيل«
التفتت مايتي نحو األب مبتسمة دون أن تعطي املوضوع أمهية كبرية, ثـم 

 :ّودعته
ّحسنا سأرحل, شكرا عىل كل« ً  .» يشء, وأعتذر عن جميئي هذاً
 . قال هو»ًال تذهبي, مل ال تبقني قليال«
 .ّ أرص أنطون» ال تذهبينعم,«
ًإذا كـان ذلـك مطلبـا « قالت مبتسمة ثم أضـافت »ًسأبقى قليال.. ًحسنا«
ًشعبيا ّ«. 

يف الواقـع . ًللمساء أيـضا حرجـه األول. بداية كان الصوت, ثم الصمت
هـو . أمضوا نصف الساعة األوىل يف إكامل الفيلم, جالسني ثالثتهم عـىل األرض

ًم وتنحني شيئا ما نحو أنطون, أحس أن جسدها بالقرب من مايتي التي تتوسطه
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ًيطلق نوعا من الدفء, خيتلف عن ذلك الذي كان يطلقه يف الليلة املاضية, جتلس 
ًبجانبه وختفي أنطون وراءها, أقل مجاال من اليوم السابق, وأكثر لطفـا يبـدو أن . ً

. حًالتعب قد جعل جلدها أكثر خشونة, ويف نفس الوقت متألقـا وحاسـم املالمـ
ًبدا وكأنه مل يامرس معها احلب قط, ترتدي هي ثيابا شـبابية خمتلفـة وأقـل إثـارة;  ّ ً
ّبنطال جينز وقمـيص أزرق اللـون عـربه اسـتطاع رؤيـة خيـوط محالـة صـدرها 

 .التقليدية
ّكان ثمة بعد ذلك بعض التعليقات التافهة حول الفـيلم, سـيام مـن قبلـه 

تيه اإلجابات مـن اجلانـب اآلخـر; مـن هو, الذي مل يفهم الكثري من أحداثه, وتأ
ًيف صوت الطفل يشء مـن اهلـدوء أيـضا, . إجابات توضيحية وصبورة. .أنطون

ٍلقد عاد صوته إىل طبيعتـه األوىل, لـيس فيـه الكثـري مـن احلـامس, لكنـه صـاف  ّ
 .ّوعائيل

هنض الثالثة مـن عـىل األرض, وشـعروا بعـدم االرتيـاح يف أجـسادهم 
ة, حيث جلسوا عىل األريكـة, أحـرضوا بعـدها امليـاه خالل نصف الساعة التالي

الغازية وعادوا للجلوس, أخذت مايتي تسأل أنطـون عـن زمالئـه يف املـدرس, 
ّوالطفل واقف أمامهم بشفتيه البارزتني, وعيونه نصف املطبقة, متعب من حـب  ٌ
ّأبيه وكرهه, مشوش من وجود مايتي التي يوجه هلا احلديث عىل الدوام بيشء من 

ستعجال, كام لو كان يودها أن تعرف دفعة واحدة الكثري عنه, يف كل ما يقـول اال
 :ّإشارة إىل تفاصيل متوهجة وحاسمة

كنـت أتبـع .. .ّلقد كرست ذراعي مرة من املرات, وأنا ألعب كرة القدم«
 .»مل أتأمل عىل اإلطالق. .الكرة وسقطت

بمزالج ينزلق فوق ًأحيانا, عندما أخلد إىل النوم, أشعر أن رسيري أشبه «
 .»الثلج

 .»ّأكثر ما أحبه يف الدنيا هو الرسم«
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ًكان هو يتأمل أنطون وهو يفكر, مل يكن دوما حيبه ّ ّفقد مرت مرحلـة يف . .ّ
ًحياته قبل جميء الطفل شعر فيها أنه سعيد وراض وكان كل يشء مغلقا, ومل يكن  ٍ ٍ ّ

ٍشعور مستمر وغريب يدفعه نحو سـلم . ًالطفل موجودا ّ ٌّ ٍمتـصاعد وجيـربه عـىل ٌ
 .ًاعتالئه دفعة وحدة

ًربام لو مل يتصف املساء باهلدوء لكان هذا الشعور غاضبا أو انتقاميـا, مـن  ًّ ّّ
ٌلكن هناك ضوء ساطع; مايتي التي جيلس . ّأو ربام مع سونيا. .احلياة ومن الصغري ٌّ

الكحـول ّلقـد تبـدد . ًالشعور بتالمس فخدهيام معا قرهبا عىل األريكة, و يستطيع
ًمن جسده كليا اآلن, بقي فقط تعب ناعم يبدو أنه تـسلل أيـضا إىل الطفـل, وإىل  ًّ ٌ ٌ ّ

 .األريكة واألشياء من حوله
َهل يتحمل هو الذنب? ع البـد ... ٍ هذا السؤال خميلتـه كـابتزاز كـاذبََربّ

ًلكن, ما أمهية هذا فعال?. .ّوأنه بالتأكيد يتحمل املسؤولية الكاملة ّ 
 .»ألسيت لديكم أية ألعاب?«: تسأل مايتي

 .»?!!بال, لدينا مونوبويل يف مكان ما«
ّعىل الطاولة بعد ذلك, ظهرت شوارع مدريد الضخمة صـغرية ومكثفـة 

 )لخإ. .ّروندا دي فالنسيا, كواترو كامينوس, الكاال, سريانو: (عىل رقعة اللعبة
يميـل . يدا أنطون تبدوان أكرب مما كانتا عليه يف الـسابق, وعيونـه كـذلك

ًتبدو أشبه بعادة عائلية, تـذكر أنـه والدتـه أيـضا . ًبرأسه يسارا عندما يرمي النرد ّ ّ ٍ
ًتقوم بحركة مشاهبة عندما تنوي رمي النرد, ظنـا منهـا أن هـذا املـيالن التلقـائي  ّ

 ).ّستة(يمكن له حتول القدر ودفع النرد باجتاه الرقم 
 .»وىل, هذه هي احليلةحاول أن تشرتي كل ما تقدر عليه يف اجلولة األ«

 :علقت مايتي املليئة باحليل, وأضافت
ِّثم, ويف اجلولة الثانية, عليك أن تضع البيـوت فـوق كـل مـا كنـت قـد «

 .»ًاشرتيته سابقا
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ًإهنا تفهم اللعبة جيدا, تعرف تـشعباهتا, وتـسطيع الفـصل بـني البيـوت  ّ
ٍاملختلفة, جتمعها يف صف متناسق حيث تبدو كعامرات حقيقي  .ة متناهية الصغرٍّ

هل عليهم أن يفعلوا أي يشء آخر? غـري اجللـوس هنـاك وادعـاء املتعـة 
 والسعادة?

ّيبحث الطفل دائام عن التواصل مع مايتي وهو يسحب الكروت بحثا عام  ً ً
ّيتوجب عليه فعله, ثم ينظر إليه, أو عىل األقل هذا ما هييأ له ويقول ّ: 

ّهيا, إنه دورك بابا« ّ«. 
وم وأحاسيسه الغريبة ال تريد أن تنتهي, يـرزخ هـو هنـاك يف لكن هذا الي

ّاللعبة, يتحرك من مكان إىل آخر وهو يرى ابنـه يف مكـانني; أمامـه ويف الـذاكرة, 
ٌيتغري وجه الطفل يف اللعبة, وحيافظ عىل نظرة مدهوشـة, كأهنـا لغـة مبينيـة عـىل 

 .األحداث املتعاقبة واملآرب
وعليه أن يدفع ) ّغران بيا(قف هو يف شارع ّيلعبون مجيعهم بتكتم كامل, ي

يأخـذ . ًوعليه أن يدفع أيضا) كواترو كامينوس(ّالغرامة, ثم مرة أخرى يف شارع 
 .أنطون أوراق النقود منه بجشع ومتعة

 .» هذه النقود?ّماذا ستفعل بكل... لكن«
 .ٍ جييبه بفم مفتوح ووجنتني مشتعلتني»هاه«

ًأصام, هو وحيدً انعكاسا الشعور بالوحدة أضحى ًلكـن الطفـل أيـضا . .ّ
 .وحيد هو اآلخر

ّأو ربام أن ذاك الـسلم قـد أوصـله إىل .. ٍدخل اآلن يف تفكريه إىل مكان ما
غرفة جديدة; يسعده وجود مايتي معهم, كأهنا الشاهد عىل ما جيري, كام يـسعده 

 هـذه نمو جسد الصغري, وأنه استطاع الدخول يف عامله الوحيد, بام أن الدخول يف
ــزالق يف  ــضحية عــالوة عــن االن ــاء والت ــب العن ــر صــعب ويتطل ّالوحــدة أم

ًينظر إىل وجهه كام لو كانت هذه املرة األوىل, حيـاول وصـفه خماطبـا . خصوصيته ّ
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ٌله شعر بني اللون, طويل يالمـس أذنيـه الـصغريتني, عينـان مـستطيلتني : نفسه ّ ٌ
ٍكعينيه هو, أنف أفطس ذو أطراف مفتوحـة كـأنف سـون يا, شـفتان مـستديرتان ٌ

ّيدقق النظر يف ثيابه, يف يديه املستندتني بجدية إىل الطاولـة, . نّان وحلميتامرسومت
ّثم أخـريا يـدقق يف عاملـه الوحيـد; سـتة, ثالثـة, . ويف سلوكه املتامهي مع اللعبة ّ ً

ّأربعة, السجن, البيت, وورقة العرشين ألف املتأللئة واملنتظرة يف كل مرة يمرون  ّ ٍ
 .ا من اخلانات التي ابتاعهاهب

 .ًوفجأة بدأ يفهمه فعال ّيبدو أنه اآلن
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ٌكانت أمها قد اتصلت هبا عدة مرات, أربع أو أكثـر, لكـي تـشتكي مـن  ّ ّ
ّكل اتصال كان حيمل جرعة أعىل من التوتر, حتـى أن . الفتاة التي تأيت لتعتني هبا ّ ً ٍ

ّل اجـتامع عمـل رسـمي, األمـر الـذي ّاألخري كان يف املكتب وهي تتجهز لدخو ٍ
 .»سأتصل بك خالل حلظات«: اضطرها ألن جتيب برسالة مفادها

 ألن ّرد عـىل اهلـاتف سـيكون أسـوأ بكثـري;كانت هي تدرك أن عـدم الـ
ًوالدهتا حينها ستنهال عليها باتصاالت عنيدة ومتعاقبة دون أن تدع هلا جماال, أي 

 .ٍجمال للتفكري
ام, عندما حتدث هذه األشياء ينتاهبا اإلحساس ذاته األمر كذلك عىل الدو

ٍبالذنب والتوتر, وكأن رأسها حتول إىل طنجرة ضغط حمكمة اإلغالق قد وضعها  ّ ّ
ًأحدهم فوق نار مستعرة ورحل بعيدا ٍ. 

 .ّاتصلت بأمها فور خروجها من املكتب
 . قالت األم»لقد رحلت«
 .»َمن?«
 .»خاثمني«
 .»ملاذا?«
 .»د طردهتاألهنا سارقة, لق«
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ًاستطاعت أن تسمع صوتا خافتـا مـن وراء صـوت أمهـا, كـان صـوت  ً
 :خاثمني نفسها

 .»ًأنا لست سارقة يا سيديت«
 .»هل هي مازالت هناك? أعني خاثمني«
ًنعم, ها هي تعد حقيبتها للرحيل, إين أقف أمامها كي ال تـرسق شـيئا« ّ ّ« 

 .أجابت األم
ّأعطني إياها, أريد التحدث إليها« ّ«. 

ّظهر صوت انتقال غريب يف اهلاتف أشبه برجة ثـم رضبـة, ومـن بعـدها 
ٍصوت تذمر حاد أعقبه كالم خاثمني ّ: 

ّأنا مل أرسق شيئا من السيدة« ً«. 
 .»أعرف ذلك خاثمني, ال تذهبي من فضلك«
 .ّ كررت خاثمني بصوهتا الرفيع وهي عىل وشك البكاء»أنا لست سارقة«
ّالسيدة تريد أن تتشكى عيل ل« ّ  .»دى الرشطةّ
 إن والـديت هـي شـخص... لن يفعل أحد ذلك خاثمني, كوين عىل ثقـة«

ّمسن وعاجز, حتيل بالصرب أرجوك ّ«. 
ًأنا صبورة جدا« ّ«. 
 .» بالطبع كذلك, لكن ال ترحيل من فضلكِ أنت,أعرف«

ٍظهر بالكاد صوت تنهد خافت ٌ ثم ساد صمت قصري قطعته خاثمني من ,ّ
 :جديد

ل الرحيل, هل ستدفعني يل هذه األيـام اخلمـسة التـي ّيف الواقع أنا أفض«
 .»أمضيتها بصحبتها?

 .»ً قليال بالبقاءلكن, فكري أنت.. .ّ تشكي باألمربالتأكيد, ال«
 .»ّسأفكر«
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ّوصلت إىل منزل أمها, حيث مل يبق مـن أثـر خـاثمني إال رائحـة عطرهـا  َ ّ
ُاحللوة, ورسيرها نصف املرتب, وبضع من قـوارير وأدوات الت جميـل يف احلـامم ّ

 .ٍباإلضافة إىل منشفتها التي تظهر عليها طبعة عينها كأهنا ذكرى من ماض سحيق
ّأمها جتلس يف الصالون عىل األريكة, تشاهد التلفاز وقـد اندسـت حتـت  ّ

. ّسكتلندية التي كانت هي أهدهتا إياه يف عيد امليالد املايضالغطاء ذي النقوش األ
ّربد يف مجيع األوقات, أو ربام هو البيت عينه الذي منذ بضعة أشهر وهي تشعر بال

ًبات باردا دائام ّكان من الصعب حتديـد الـسبب احلقيقـي, هـل هـو التدفئـة, أم . ً
ّهل اجلو بادر حقا, أم أنه مـن الطبيعـي أن أي . ّتوقف والدهتا الكامل عن احلركة ً ّّ ّ

 .ٍإنسان كسول عىل هذا النحو سينتهي هبذه الرجفة املزمنة
ً مرات كثرية تدخل إىل هذا البيت وخييل هلا استحالة أن تكون فعال قـد يف ّ ّ

بني ذاك األثاث  عاشت فيه لسنوات طويلة, طفولتها, ومراهقتها يف تلك الغرف,
ّالذي مل تطرأ عليه أي تغيريات منذ أن غادرت املنزل عندما كانت يف العرشين من 

 تفاصـيل ّلكـ... صـبح أكـرب هنـاكًعمرها, ورغم ذلك, يبدو هلا أن شيئا ما قد أ
 .يشبه الرسائل املكان تبعث هلا ما

 .»هل ذهبت خاثمني?«
 . أجابت األم كالفرعونة»!لقد طردهتا«
َمل تفعلني يب هذا?« ّ كانت زلة لسان; فهـي يف الواقـع أرادت لـسؤال أن »ِ

َمل تفعلني هذا?«: وببساطة يكون فقط ِ«. 
 :لكن أمها مل تتأخر يف الرد

 .»ك??ِأفعل ب«
ًمتشت هي قليال يف غرفة اجللوس دون أن ختلع معطفها, م ًتجنبة الـسؤال ّ ّ

ّبد أن األم اآلن ترمقها هبا من أعالها إىل أسفلهاوالنظرات التي ال ّ. 
ٌحتى عيون األم قد تغريت يف السنتني األخريتني, فظهر فيهام إطـار رفيـع  ٌ ّ ّ
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ٍأبيض اللون, يوحي بأنه بضع من قطرات حليبية ا ٌ ّللون قد وزعت حـول حدقـة ّ
ّالعني فجعلت نظرهتا أقسى بعض اليشء, بعيدة وأكثر كثافة, كمفـرتس يرتقـب  ٌ

 .فريسته يف الظالم
ّالرفوف مملوءة بصور طفولتها, وصور لوالدها الذي تويف عنـدما كانـت  ٌ ٌ
ٌيف العارشة والذي مل يبق من أثره الكثري يف ذاكرهتـا, وهنـاك أيـضا صـور حلفـل  ً َ

سطنبول وأمام هنر برييتـو أمع بابلو, وأخرى لشقيقتها راكيل يف لندن ويف زفافها 
 .ّمورينو املتجمد

ٌاجلميع مبتسم يف هذه املشاهد, حلظات عالقة يف الـزمن كأهنـا شـظايا .. .ٌ
 . ثم تسقط يف اهلاوية,تتطاير

ّقالـت أهنـا لـن تتحمـل «: ّ علقت األم, ثم أعقبـت»ّلقد اتصلت راكيل«
ًها يف بيتها وال حتى ثانية واحدةٍوجود شخص يرسق ّ«. 

ّراكيل تعيش يف لندن, وهي تعمل يف وكالة اتطاالت, لقد تزوجـت منـذ  ّ
ُنكليزي ذي هيئة بيـضاء مـذعورة, يـإٍثالث سنوات للمرة الثانية من رجل  دعى ٍٍّ

 .دونوفان
ّاستطاعت هي بالتايل أن تتخيـل احلـديث الـذي دار بـني أمهـا وراكيـل 

 :ةبحذافريه الدقيق
ّال تأيت راكيل إىل مدريد إال لكي تطل إطالالهتا النجومية, االبنـة املثاليـة  ّ ّ

ّإهنـا أشـبه ببابـا نويـل مـسعور . ّالتي تزور والدهتا يف بيتها حمملة باهلدايا للجميع
 .وخارج سياقه

ٌمىض وقت طويل عليها, سـنني مل يعـد باسـتطاعتها إحـصاءها ال تـذكر  ٌ
ّ واملرير, يتخلله بني حني ّعدت حدود الصمت املحبط بأختها تخالها أن عالقتها

ّألن طبيعــة ًفــة ترتكهــا منهكــة يف هنايــة الطــاف; ّوآخــر لقــاءات خمتــرصة ومزي
ّشخصيتها يف احلقيقة كانت بعيدة كل البعد عن املجامالت واالدعاء ّحتى بابلو . ّ
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سأل يشابه, فّدث عن راكيل, لطاملا يشري إليها كام لو كانت زوبعة أو ما حعندما يت
 .»ّهل ستطل راكيل هذه السنة?«: ًمثال

ّترتك راكيل لبابلو خلفها إعصارا من مالبس يتعـذر ارتـداؤها, وكـذلك  ً
ًمنحوتات وخزفيات مطلية وغالبا ما تكون سوداء اللـون, ال تـستطع هـي فهـم  ّ

ّوأمـا ألمهـا; فهـي . غري مناسبةّمغزاها, ولألوالد ترتك مالبس داخلية صغرية و
ف لدهيا اإلحساس الراسخ بأهنا مل تكن حمبوبة كام جيب خالل حياهتـا, تفعـل ّلخت

ّذلك تقريبا تسع مرات يف كل عرش زيارات هلا ً. 
ً علقت أخريا»!!أعرف ما تقوله راكيل يا أمي« ّ. 
ّ ال تــصدقينني ألــيس كــذلك? إنــك تتحــالفني عــىل الــدوام مــع ِأنــت«
 .»ّ تصدقني أي يشء مما أقول الِأنت«:  ثم أكملت بسخط»ّانيات ضديّالروم

: َ يعتنني هبا ويقمن معها يف البيتاعتادت عىل تسمية مجيع الفتيات اللوايت
ًحتى لو مل تكن من رومانيا, يف واقع األمر أن اثنتني منهن كانتا فعـال ) ّرومانيات( ّ ّّ ّ

ًرومانيتني والبد أهنام تركتا لدهيا انطباعا قويا, لكي تتحدث عـنهام دائـام ّ ً ًّ  كـام لـو ّّ
 .كانتا نذيرتني للشؤم

 .»سنذهب إىل بيتي! !فلتجمعي أغراضك«
ّيف هذه احلاالت يتحول صوت والدهتا إىل النربة املرسحية التع  :سةيّ

 .»كم سأمكث هناك يا ابنتي?«
 .»يوم أو يومني, إىل حني نعثر عىل فتاة جديدة«
 .»!ٍلن نعثر عىل أحد هبذه الرسعة«
 .» تريدين البقاء هنا وحيدة?أم أنك.. .اتكّ, هيا اجلبي حاجيسنرى«
ًال, ال أريد ذلك حبا باهللا« ّ!!«. 

حاولت الرتكيز عىل احتواء غضبها ريثام هنـضت والـدهتا باجتـاه غرفتهـا 
ًلتجهز حقيبة صغرية, قطعت الصالون عدة مرات جميئـة وذهابـا, ألقـت بعـدها  ً ّ ّ ّ
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ّ ثم جلست عىل األريكة امللونة ,نظرة من النافذة وهي ال زالت ترتـدي معطفهـا, ّ
بدا عليها احلزن الشديد وأهنا عىل وشك إخفاء وجهها بيدهيا واالنفجار بالبكـاء 

ّسيصيب بابلو الغضب, وستتصل راكيل مساء ثامين عرشة مرة, وهي . من اليأس ً
ّسيعاودها التوتر واإلحساس بالضيق يف بيتها, ذلك النقص باألوكسجني حيـث 

ًاجات يف كل ثانيـة, ثـم أخـريا الـشعور بالـذنب والـدموع ّستخرتع أمها االحتي ّ
ّاملرفقة بشتائم والدهتا الكثرية, واألسوأ من هذا كلـه ذلـك الـصوت املـستجدي 

ّعندما تستوقفها يف ممرات البيت لتسأهلا عام إذا كانت حتبها أم ال  وهي تنظر إليها ,ّ
ٍكجرو كسول ٍ. 

حـداث, وسـتكون احليلولـة ٍئذ من تعاقب هذه العنارص واألد ّال مفر عن
ًدون انطالق هذا السيناريو رضبا مـن االسـتحالة, وبـالطبع فـإن النتيجـة حـتام  ً

 .ّستتمثل بوقوعها هي يف الفخ
ّتسأل نفسها يف كل مرة تصطحب فيها والـدهتا إىل البيـت الـسؤال ذاتـه ّ :

 .»أين بدأ كل يشء«
ملـرور, وبعـد أن ّتأملتها بطرف عينها عندما أوقفت السيارة عىل إشـارة ا

بـد ال. .»أيـن, أيـن«ثنايـاه; أشعلت سيجارة هي تتامهى مع السؤال وتغوص يف 
ّذات يوم معني.. .ّيف حلظة حمددة. .وأن التحول هذا بدأ يف مكان ما ٍ... 

ّتأتيها فجأة أفكـار مرعبـة كالتـشنجات, وينتاهبـا إحـساس مـشوه عـن  ٌ ّ ٌ
ّمستقبل عبثي تصبح فيه كوالدهتا, نسخة عنها ٍ. 

ّعامل أمي احليس يدور حول نفسه بال توقف, وهي تتحكم بـه بليونـة,  ّ ّ ّ ُ
ًألن الليونة هذه تشبه إىل حد بعيد أداة مطاطية تنحني .. .نعم هذه هي الكلمة ّّ ً ٍّ

ٌلكن نواة هذا املطاط صلبة وقاسية, غاضبة مـن . مهام حاول أحدهم تصويبها ٌ ّ ّ
ة  ّــاحليــاة برمتهــا, ومــستعدة إلحلــاق األذي ٌ ّ إن لــزم األمــر, لنــصب األفخــاخ ّ

 .ولالبتزاز
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هـل «:  ذي األعوام الثامنيـة−أي البنها هي –ّسمعتها تقول مرة حلفيدها 
ّتعلم? أنه لو مل أكن أنا موجودة ملا كنت أنت موجود البتة?? ٌّ«. 

 .»ملاذا قلت ذلك للصغري??«
َأم تظنني«: ثم سألت.. .ٍ أجابت أمي كرصاصة طائرة»ّألهنا احلقيقة« ّ أهنـا ّ

 .»ٌكذبة من اخرتاعي?
ًيف الواقع كان كل يشء سـيبدو كوميـديا أو قريبـا إىل ذلـك, لـو مل يكـن  ً ّ ّ
ٍخيرجها عن طورها, يف بعض األحيـان يتحـول األمـر فعـال إىل ضـحك عنـدما  ً

ّتتحدث مع بابلو عن الوضع, لكن ضحكات بابلو الصادقة والـصحية  تقابلهـا ,ِ
ّابتسامة صفراوية متشنجة من ق  .بلهاّ

ّأنـه يف طفولتهـا وشـاهبا متتعـت  ًمل يكن املوضوع دائام هكذا, فهي تـذكر
ّوالدهتا بطبع عصبي وحيوي, والبـد أهنـا حتلـت بكثـري مـن الـشجاعة ورباطـة  ّ ّ ّ
ٍاجلأش لكي تستطيع تربية ابنتيها بعد أن ترملت يف عمر مبكر, باإلضافة إىل إدارة  ّ

ًمل تكن شخصا جاهال, كام. متجر األقمشة ن اكان هلـا خطيبـ.  مل تكن امرأة قبيحةً
متجـر األقمـشة . ّبعد وفاة والد الفتيات, أحدهم استمر يف خطبتها عدة سنوات

ٍازدهر خالل عقد من الزمن حتـت إدارهتـا األشـبه بحكـم عـسكري ذي قبـضة  ٍ
ّفوالذية, فهي ال تقوى عىل نسيان تلك الصفعة التي وجهتهـا أمهـا أمـام عينيهـا  ّ ّ

ٍذات مرة إ ًىل إحدى العـامالت يف املتجـر, والتـي مزقـت دون قـصد قطعـة مـن ّ ّ
تذكر أن الفتاة بدأت ترجتف فتصطك أسناهنا من الرهبة والفزع واخلجل . احلرير

ّأحست لوهلة أهنـا . ّأمام سلوك أمها الصارم والذي يمزج ما بني القوة واالقتناع
 .ِمرباطور سحيق القدمأال تنظر إىل أمها, بل إىل زوجة 

ًقرارها ببيع املتجر الحقا شكل لغزا حقيقيا هو األغرب يف حياهتا, تزامن  ً ًّ ّ
ّذلك مع زواج راكيل من زوجها األول من جهة ومـع خروجهـا هـي مـن بيـت 

ٌلطاملا انتاهبا إحساس عميـق باخلجـل مـن كوهنـا وحيـدة مل تـستطع فهمـه . ّأمها
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ّمطلقا, ربام كان بسبب ارتباط راكيـل ّ أن يكـون بـسبب قـوة ً ويمكـن أن أيـضا,ً
 .والدهتا

تـدفعها سـائر األحـداث إىل االمحـرار . ٍكانت تعيش يف عامل ساذج وبليد
ًخجال, خترج يوميا من كلة احلقوق وهي تشعر بالقبح والذكورية, ثم تسري عائدة  ّ ّ ً ّ ً
َإىل بيتها املستأجر مع طالبني آخرين وهـي تركـل أوراق الـشجر املتـساقطة عـىل 

يق, تدخل غرفتها بعد ذلك وتتأمل النافـذة التـي تطـل عـىل األرض طوال الطر
 .ٍلطاملا تراءت املدينة هلا وكأهنا واجهة هائلة الكرب من أبواب غري متساوية. مدريد

ّفقدت عذريتها مع شاب وسيم بعد إحدى احلفالت الطالبية التي كانت 
حيـدة للـتخلص ّتقام يف بيتها, بدا هلا أن ممارسة احلب مع الشاب هي الطريقة الو

ّمنه وعدم رؤيته من جديد, فبمجرد كونه جذاب هذا سيعني أنه لن يكـرر األمـر  ّّ
 .معها ثانية

ّجل ما أرادته هو أن تفقد هذه العذرية املرتبطة بـشكل وثيـق بـسذاجتها  ّ
ًمنها مرة واحدة وإىل األبدوبراءهتا, أن تدفع هبا خارج جسدها وتنتهي   ذلك تال. ّ

باالضطراب والفـوىض الذهنيـة, عمـدت  ٌ شهور إحساساحلدث وخالل أربعة
ّباألحرى إىل معاقبة نفسها بشدة عىل اخلطيئة تلك, ظنا منها أهنـا سـتطهر نفـسها  ً ّ ّ

ًوبام أن األمر مل يكن طبيعيـا دخلـت يف . ّعىل هذا النحو من اجلبن وقلة الشجاعة ّ
 .ٍحالة من االكتئاب

هر, وانتقلـت للعـيش يف راكيل انفصلت عن زوجها بعد مرور ثالثة أشـ
واتصلت هبا أمها بالتزامن مع ذلك لتبلغهـا أهنـا باعـت املتجـر, قالتهـا . باريس

ًبسهولة تامة كمن خيرب شخصا بأنه قد بـاع خبـزة ّشـعرت هـي بـصفارة إنـذار . ّ
 .مفزعة, فبيع املتجر سيعني هلا وألمها حالة من القلق وانعدام األمان

 .»وما الذي ستفعلينه اآلن?«
 .»أرى, ال يشء حتى اللحظةس«
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 .» هذا?لكن ملاذا فعلت«
 .»ًمل يرقني يوما هذا املتجر«
 .»كنت أعتقد أن العكس هو الصحيح«
 بالنسبة هلا كـان » ال تفهمني الكثري من األشياءال أستغرب قولك, فأنت«

 .»ليس كشقيقتك راكيل«: ًجواب والدهتا سيكتمل إذا ما أضافت مثال
ّ مقهى الكلية خالل الفرتة ذاهتا, انتبهت إليه من بعيد ّتعرفت عىل بابلو يف

ّمرات عديدة, كان أحد هؤالء الشبان الذين عندما يدخلون مكانا ما يدعون أهنم  ً ّ ٍ ّ
ّيبحثون عن أحد ما, ورسعان ما يتوقفون عن البحث وجيلسون بمفـردهم مـن . ٍ

ًهؤالء الذين ليس عليها أن تغوص يف حبهم, أو أن تقلـق كثـريا مـ . ن صـحبتهمّ
ٌشاب يشبه الكثريين, خجول بعض اليشء وغري اجتامعي, ينتمي إىل اجلامعة كـام  ٌّ
ٍتنتمي محامة إىل حديقة لفرتة مؤقتة, يتحرك بصعوبة كام لو أنـه غـري مرتـاح عـىل  ّ ّ ّ ٍ

ٍيرتدي معطفا ذا لون باهـت يـصل . ّالدوام, ثم خيتفي دون أن يرتك أي أثر يذكر ً
ّحتى كاحليه, ويضع قبع ّة بنية اللونّ ٍيبدو كمزيج بني متآمر أنـاركي وشخـصية . ً ّ ٍّ ٍ

ٍمن شخصيات دوستويفـسكي معـاد إنتاجهـا يف فـيلم  ّيبـدو أن هـذا . ّنكليـزيإّ
فكالمها يرتدي مالبس يبدو أنـه : التشابه كان هو القاسم املشرتك بينهام يف البداية

ٍابلو عـن قـرب بجـامل ّيتمتع ب. ٍقد رسقها من أكياس الثياب املستعملة لكنيسة ما
ًخاص, نوع من غريزة نائمة, تقلق أكثر مـن كوهنـا عنـرصا جـذابا يف شـكله ّ ال . ً

ًتذكر متى حتدث أحدمها لآلخر أول مرة, لكنها تذكر جيـدا أن اللقـاءات األوىل  ّ ّّ ّ ّ
ٍكانت متعبة وغري اعتيادية, حيث حاول بابلو إذهاهلا من خالل الئحة طويلة عن  ّ ً

ً عن النظرية املاركسية دون أن يدع هلا حتى جماال للحـديثاقرأهٍآخر مئة كتاب  ّ ّ ّ .
ّتتذكر أيضا أهنام عندما مارسا احلب ألول مرة مل تكن تود اللقاء به جمددا, لكـنهام  ً ًّ ّ ّّ ّ

ً مرات فأصبحت مواعيـدهم أكثـر لطفـا رة ثانية, وثالثة, ورابعة ثم مخسالتقيا م ٍ ّ
ًتظن هي أحيانا عندما خير. ومتعة ًجون من السينام أو عندما يدخلون مقهـى مـا, ّ
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ّ ثم يديل بتعليقات عبثية; كـأن ,ّأما هو فيطيل التأمل فيها. ّتظن أهنام جمرد منبوذين ٍ
ّيرصح مثال بأنه حلم بكل األشياء إال بأنه ق ّ ً ّد يغـدو حماميـا, سـائق سـيارة أجـرةّ ً 

 .ًمثال
غفا بـابلو وهـو  ب,ّيف إحدى الليالت, وبعد أن فرغا للتو من ممارسة احل

ًيغطي رأسه بساعده كعادته دائام, وبقيت هـي صـاحية تتأمـل جـسده النحيـل,  ّ
ًووضعيته التي توحي بأنه قد سمع لتوه انفجارا ضخام ً ّ تذكر أهنا يف تلك اللحظة . ّّ

ّبالذات فكرت ألول مرة يف األمر, بدأت الفكرة أقرب إىل ما يشبه الغطرسة; إهنا  ّ ّ
 .تنتمي إليه

ً جسدها, حولته ذهنيا إىل مكتسب مـا, وهـذا قـد منحهـا إحـساسا ّحتى ًٍ ّ ّ
ّجسدها إذا, أحالمها وأفكارها كل ذلك كان ينتمي لبـابلو; إهنـا . ًرائعا بالسكينة ً

ّأرضجت نار احلب بادئ ذي بدء يف داخلها عىل هيئة حدس عنيف متثل . ملك له ٍ ٍ ّ ُ
ّكهدية إعجازية مـن خـالل يف االستمالك الذي رسعان ما ينعكس عليها وإليها  ّ

ٌّلطف بابلو القايس والعصبي, تبادل عادي للمكتسبات صعب اإلدراك ٌ. 
ّجتلس يف تلك األيام هبدف الدراسة, وينتاهبـا إحـساس بالغبطـة يـنقض 
ّعليها عىل حني غرة, فتشعر بالمباالة مرحية حيال مدريد وهنرها اجلاف, وشمس 

ّلـست مـضطرة «  بيت والدهتا ساعة الغـداء;ّشتائها البارد, وحيال أيام األحد يف
ّ, مل تعد تكرتث حتـى إىل »ّللمجيء إذا كنت ال ترغبني بذلك, أهنا جيدة بمفردي

ّ يف غرفتهـا الطالبيـة الـصغرية والـسخيفة, ,, أو ورق اجلـدران)قانون الرشيعة(
والتي كانت تدفع أمها أجرهتا يف السنني األوىل, ثم أصبحت هي من يـدفع بعـد 

ّدأت العمل اجلزئي كسكرترية متدربة يف مكتب حماماةأن ب ّ. 
ّ والدهتا نحو منزهلا لعدد ال حيىص من املرات, خطر يف ّآلن, وهي تقلّأما ا ٍ

أمها وبابلو مل يستـسغ . باهلا أنه األمر قد يكون قد بدأ هناك, خالل هذه السنوات
ًعـة بـأمراض ّقاطعتهم األم عـن قـصد, متذر. أحدمها اآلخر منذ اللحظة األوىل
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كانت هي قد أنجبت ابنها األول يف الصيف, ثم . ّومهية طوال عامني من زواجهام
ًابنها الثاين بعد عام واحد متاما ٍ. 

ّاستطاع الكسل حتويـل والـدهتا إىل شـخص آخـر, خمتلـف كليـا, حتـى  ً ّ ٍ ٍ
ّأضحت متآمرة غري متحركة, ومتطفلة حمنكة حيركها اجلشع والت ّّ ّ  .اقضنً

ّ هكذا تعلق يف كل مرة حتاول هي فيها » ال تكنينه يلِرتام, أنتّحتى االح« ّ ّ
وبعد ذلك . ّالتهرب من غداء يوم األحد لكي خترج مع بابلو واألوالد إىل الريف

مـاذا تنـاولتم عـىل «تأيت املكاملـات اهلاتفيـة كـسيل مـن قطـرات املـاء الغزيـرة; 
ً بام أن هشاشة العظام أيضا منحتها حديثا »الغداء?? أشـعر بـأن الكـالب «ًدائام; ً

 .»ّتنهش ساقي
ّلطاملا أحست يف كل مرة تزور بيت أمها أن شيئا ما تغري يف الصالون, ويف  ّ ّ ًّ ٍ ِّ
ّجسد والدهتا كذلك, يشء عالق وراكد يف رائحة البيت, كام لو أن جسد أمها قـد  ٌّ ٌ

ّانكمش يف داخله كزهرة تعرضت ألشعة شمس قوية ٍ ّ ٍ. 
ّ فعليا تسري بشكل مواز مع حياة أمهـا, اكتـشفت ّحياهتا الشخصية كانت ٍ ٍ ً ّ

ّهي نفسها أهنـا أم غـري أنانيـة ومرحـة, يـسعدها أن أبناءهـا فـرحني ال ينفكـون  ّ ّ ٌّ ّ
ّينغمسون يف اللعب, تنظر إىل نفسها يف املرآة وجتد أن األمومة قـد منحتهـا طيبـة 

ًومظهرا طبيعيا يف تفاصيل الوجه ت خمتلفة خالل ّحتى ممارسة اجلنس قد أصبح. ً
ّهذه السنوات, انطلقت أكثر يف ممارسته وبدا هلا كتفريغ نفيس رضوري ٍّ ٍ. 

ّغدا كل يشء واضحا اآلن, ال بد وأهنا خالل تلك الفـرتة انطـوت بـشدة  ً ٍ ّ
ّعىل سعادهتا الداخلية ما مل يتح هلا فهم ما كان جيري حوهلا, وحينهـا بـدأت أمهـا 

ّتنزلق عىل أرضيتها الصابونية امل ّتمثلة يف سلوكها هذا املـستند عـىل عـدم الرضـا ّ
ّوالتشكي, باإلضافة إىل جر االنتباه نحوها والكذب املستمر والتواطؤ مع راكيل ّ ّ .

 .ّمن املؤكد أن البيت بدأ يربد خالل تلك السنوات بالتحديد
ٍبعد أسبوع متاما, كانت قـد أجـرت مقـابالت لعـرش فتيـات جديـدات ٍ ً .
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ّة البتة, وجاءت راكيل هي األخرى يف عطلة هنايـة األسـبوع ّالعملية مل تكن سهل
ّاضطرت هي إىل النزول إىل الكنائس وإىل املنظامت غري احلكومية . ّلتمد يد العون ّ ّ

ّلكي تستفرس ما إن كانوا عىل تواصل مع فتيات يودن املكوث مع سيدة عجوز يف  ّ
نبحث عن فتاة (ذب; بيتها, تركت هلم رقم هاتفها معلومات ال يشوهبا بعض الك

ّشابة ولطيفة ذات خربة يف االعتناء بامرأة مسنة هادئة للغايـة تعـاين مـن مـرض  ّ
بـات إقامـة كاملـة يف وبطبيعة احلال كانـت تعـرض عـىل الفتيـات الراغ) ّالسكر

ّ صغرية جمهزة للفتيات ٌاملنزل; غرفة , ومضيئة, ال يسمح )هذه كانت فكرة راكيل(ٌ
ب الشهري هو ستمئة ومخسني يورو مع إمكانية لتوقيـع ّباصطحاب الزوار, الرات

ّعقد رسمي يف حـال اسـتمر العمـل ملـدة تتجـاوز سـنة كاملـة  ّ ّ يف هـذه احلالـة (ٍ
ّسيخضع الطرفان لفرتة جتريبية مدهتا ثالثة أشهر ٍ ٍّ.( 

ّيف حال استمر العمـل ملـدة تتجـاوز سـنة كاملـة(تقرأ بعناية عبارة  وال ) ّ
ًمن بيت والدهتا وخالل أسبوع واحـد كـانوا مجيعـا قـد ّيسعها إال أن تضحك, ف

 .ًشاهدوا فرار داييس, وخاثمني, وسارة, وديبورا, وأخريا نيكوليتا
ّتدخل معهم البيت لتعرفهم عىل أمها التـي يـصدف أهنـا ترتـدي لبـاس  ّ ّ
ًسهرة أنيق, أو طقام رسميا مع معطفه, وهي متسك دفرتا صغريا وقلام كانـت قـد  ًً ً ً ّ ٍ

 :لتسجيل مالحظاهتا وانطباعاهتا شرتهتاما
 

 مارغاريتا
 قبيحة

 إكوادور??
 ّهيئة لصوصية

 كوادور??يف اإل. . أوالد3
 كثرية الكالم
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ّ ثم مونيكا, وعادت األم الكرة, فيام ,ّبعد مرور بعض الزمن جاءت ماريا
حاولت هي أن تضع نفسها مكان إحدى هات الفتيـات اللـوات يـدخلن غرفـة 

ّك, ليجـدو سـيدة كبـرية جتلـس مرتديـة معطفهـا وحاملـة اجللوس البـاردة تلـ
ً أيضا ابنة منهكة اّمروحتها الفاخرة وهي تسجل املالحظات عىل دفرتها, وليجدو
ٍحتاول دون جدوى أن تعطيهم إحياءات وبوادر لطف واحرتام ٍ. 

ّخييل هلا أحيانا أهنا يف الواقع ال تفعل شيئا سوى متثيل مرسحية هزلية تبدأ  ً ً
ٍاض طفويل خمادع ورديء, ثم رسعان ما تنتهي بأن تبقى واحدة من تلـك باستعر ّ ٍ

ّاملغدورات سجينة بيت أمها وتواجه الذعر الذي ينضوي عليه الفخ, بعد تنكـف 
ّاحلقيقة املخبأة خلف مجيع جدران اللوز والـسكر وأبـواب احللـوة املغريـة التـي 

 .ٍ أصفاد معدنية صلبةٍترتاءى هلا يف بادئ األمر, عندئذ سيتحول املشهد إىل
ًهن كن أقوى مما كان بوسعها التصور, ترتـدين أثوابـا مبتذلـة, وتـضعن  ّ ّ ّّ

 .ٍروائح عطر خترتق األنوف, وتتحدثن بأصوات رفيعة كالناي
ّمرسح النوايا احلسنة هذا مل يكن ينم إال عن التناقض الذي سـيحمل فـيام 

ًرصاعا رشسا, يصعب  تـنهض والـدهتا مـن . رجـال عىل فهمـه ال− بالنسبة هلا −ً
األريكة لرتي داييس الغرفة, متيش هي بالقرب منهام, وحتاول داييس سـند األم يف 
إشارة منها إىل احلامسة لبدء العمل, يف الواقع هي تريـد مالمـستها وحـسب, أن 

ّتشتمها وتعاين ملمسها لتكتشف ما إذا كانت ستستطيع حتمـل عبئهـا وعنـدما . ّ
 :ّ هذه املرة خلفها لتعاينها برويةتدخل الغرفة تقف األم

 
 داييس

 45تبدو يف .. . سنة35
 هل أحب الطعام البريواين?

 ّأنانية



    أندرس باربا62  

ّيتملكها شعور بالقلق كلام دخلت فتـاة جديـدة غرفـة اجللـوس إلجـراء  ٌّ
ّفهي مل تتعلم مهـارة . ّاملقابلة, فتخاف أن يكشف أمر توترها أو تزويرها للحقائق

ا األربعة واألربعني, وعنـدما تـضطر لفعـل ذلـك, الكذب طوال سنوات حياهت
ٌتشعر أن العامل بأرسه قد انطبق عليها وكأنـه معـدة عمالقـة أعجبتهـا يف الواقـع . ّ

ّمجيــع الفتيــات; الرقيقــات مــنهن واملهــذبات, واألكثــر جديــة وتنظــيام إذ كــن  ً ّ ّ
ّتحملن وقتا أطول يف املهمةيس ً. 

ًتتصل راكيل يوميا يف الليل, وتدوم ا ّ ًملحادثة بينهـا وبـني والـدهتا طـويال ّ
ِّوهن يقل ٍبن االحتامالت, حيث تفصح راكيل عن آرائها بالفتيات بحـدس يبـدو ّ

أخذتا برفض الفتيات العرش الواحدة تلو األخـرى, . ًعابرا آلالف الكيلومرتات
ّال ألن لدى راكيل أية معلومات تستند إليها, بل ألن مالحظات األم أوحت هلـا 

ٍ بعد ذلك حتدثت هي إىل أختها بغيظ حـامض, حيـث كـررت راكيـل ّثم. بذلك ّ
ّحتى الرمق األخري بأن والدهتام هي التي ستعيش أو ستتعايش مـع إحـدى تلـك 

تسري األمور بشكل يوحي بأن كـل : هكذا هو احلديث مع راكيل. ّالفتيات ال هن
 ّيشء حتــت الــسيطرة, ثــم ال يلبــث احلــديث فجــأة أن ينزلــق ويــدخل يف حيــز

 :الشخصنة بينهام
 .»ّ أكثر بأمنانيتكل هذا العناء سيغدو أبسط بكثري لو اعت«
 .»ما أسهل قول هذا وأنت يف لندن«
ــرق« ــور, ال ف ــدن أو يف كواالالمب ــت يف لن ــو كن ــني .. .ل ــت تتحمل أن
 .»ّاملسؤولية

ًتدور مجل راكيل دائام حول هذه اللغة صعبة الفهم, والتـي تـستقيها مـن 
بل إن راكيـل بأرسهـا هـي أقـرب إىل . ٍتعارة من لغات أجنبيةّترمجات حرفية مس

ّترمجة حرفية من لغة ثانية, وهذا متاما ما جيعـل اجلفـاء بـني االثنتـني سـيد مجيـع  ً ٍ
 .املواقف
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 :ّبودها يف بعض اللحظات الوقوف وطرح سؤال رصيح وواضح
 ملاذا لسنا قادرتني عىل التعامل بحب إحدانا مع األخرى?

ّإال أن هذا ّ السؤال بحد ذاته سيكون اعرتافا مفتوحـا بالفـشل, وسـيمثل ّ ً ً ّ
 .ًخطوة نحو املصاحلة

املركـز اإلسـباين (ٍيف اليوم التايل ظهرت أنيتا, بني ثالث فتيات قد أرلسها 
وصلت الفتيـات وكـان عليهـا هـي أن . إلجراء مقابالت التوظيف) الكولومبي

 ّحدة تلو األخرى لكـي يتـسنىن يدخلن واهنتظرن يف الردهة وأن تدعيّجتعلهن 
وقعت عني األم عليها مـن اللحظـة األوىل, . ألمها أن تقابل كل واحدة عىل حدة

ًوبدت وكأهنا منومة مغناطيسيا ٌّ  العـرشين مـن عمرهـا, ّمل تكن أنيتا حتـى تبلـغ. ّ
ٌن قليال, هلا جسمكتفاها منكمشا ن, يـداها  أشبه بجسد مراهقة وعينـان صـغريتاً
ّ طوال الوقت وهي تلعب بمطاطة صغرية لربط الشعرّترجتفان بتوتر تركت األم . ّ

ًدون عمد أنيتا حتى النهاية, وعندما أدخلتها أخريا, بدت الفتاة عـاجزة ومنهكـة  ّ
ّوكأنام يتم إدخاهلا إىل ميتم أو ما شابه, ولكنها بلحظة ما قررت أن تـشد جـسدها  ّّ ٍ

ًوتفعل يف داخلها شخصا آخر أكثر ثباتا, الشخص ً  مل تكـن هـي −. ّ املطلوب ربامّ
ّتعرف يف هذه األثناء أن كل يشء سيكون خمتلفـا مـع وجـود أنيتـا, وأن هـذا مـا  ً

 −ًستكتشفه الحقا
ّأنيتا يف واقع األمر كانت كذلك, تتغري عىل حني غرة, وتظهر بشخصيات  ّ ّ
ًخمتلفة دون أن تعطي أي إحساس ينذر بأهنا ختطت خجلها, بل حتافظ دائـام عـىل  ّ ٍ ّ

ّخاصية احليادية التي تذوب يف مجيع املواقف بأكثر من ستني شخـصية  جمتمعـات ّّ
 .ًمعا

 . سألت األم»?ِمن أية مدينة أنت«
 .»ّمن مدينة ميديني, يف كولومبيا«
 .»وكم عمرك?«
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 .»تسعة عرش«
 .»ألديك عائلة?«
 .»اسمه لوليتو: ًويل أيضا خطيب يدعى مانويل, وعندي ولد ّنعم, أمي«

, ثم بعد ذلك أصابتها احلرية, )عندها ابن: (م يف دفرت مالحظاهتاكتبت األ
 ومل تتأكد من ,وأخذ القلم يرجتف يف يدها, ظهرت عىل وجهها عالمات التعجب

ًثم فعلت أخريا.. .رضورة إضافة مالحظة ما أم ال ّ. 
 .»كم عمر ابنك?«
 .»سنتني«
 .»أال تشتاقني له?«

 دفع األم إىل أن ختجل مـن سـؤاهلا; ٌءً هنا أنيتا شيئا غري مفهوم, يشفعلت
 ثم نحو الـصور الكثـرية للـسيدة العجـوز واملوضـوعة فـوق ,التفتت إىل النافذة

. ّهـا البنيتـني الغامـضتنييالرفوف, وعـادت بعـدها لتنظـر إليهـا وإىل أمهـا بعين
ّابتسمت برقة, وباسـتقاللية مذهلـة وبـدا أهنـا مل تـسمع حتـى الـسؤال, أو أهنـا  ّ ّ

 . نسيت أهنا سمعته عىل الفور ثم,سمعته
ًرأت هي يف أنيتا سموا ما, ليست أنيتا بالرضورة سامية,  ًلكن شيئا مـا يف ّ ّ

ّ عىل كليتها, وعىل عمرها الذي مل يصل للعرشين, وعـىل عينيهـا هذه الفتاة يسمو
ّاللغزيتني وشعرها األسود الطويل املسدل عىل كتفيها, كل ما يف هذه الفتاة يعيش  ّ

. ٍ تـرمقهام هبـام بنظـرات مفتوحـة ورطبـةأظافرها, شعرها, عيناها التي: مستقال
ٍابتسامتها ليست عنيدة أو متجربة, مل يكن يف نيتها اإلجابـة بوضـوح عـىل سـؤال  ّ ّ

ٍّابتسامة أنيتا أشبه بابتسامة قناع مـرصي خلـف زجـاج املتحـف, لطيفـة . ّبدهيي ٍ
َتقليديني, ذوو خـربة أعمـق ومعرفـة وغائبة, هلا آهلة خمتلفون ال يشبهون اآلهلة ال ٍ ّ

ٌظلت هي خمتبئة خلفهم... .ّأدق ّ. 
 .»قالوا لك يف املركز كم سيكون راتبك مقابل العمل?«
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 .»أجل«
 .»ّهل تودين رؤية غرفتك?«
 »بالطبع«

ه أنيتا إىل الغرفة نظرت هي إىل أمها لتتأكد من أهنا ال تريد ُّيف غضون توج
 :ّاملالحظة ظلت مقتضبة. مل تفعل.. .ٍإضافة يشء جديد إىل الدفرت

 أنيتا
 !عندها ابن

 
ّوضعت يدها عىل كتف أنيتـا وهـي ختـرج مـن البيـت وعلقـت دون أن 

 :تعرف السبب, ومن غري استشارة أمها
 .»ًستكون الوظيفة من نصيبك, أتستطيعني املبارشة غدا?«
 . أجابت أنيتا مبتسمة»بالتأكيد«

ًمل تقل أمها كلمة واحدة ّ. 
تـب ُبتني أن تصف أنيتا لبابلو, بيـد أن الفـشل الـذريع كاس يف منحاولت
وال   ألهنا ال متتلك من ذلك الكثري,مل تكن بوارد وصف مجاهلا;. تنيهلاتني املحاول

ًحتى بوارد احلديث عن شخصيتها, فهي مل تتعرف عليها بحق بعد, املوضـوع إذا  ّ ّ ّ
 فيه قد نجحـت, مـستأثرة هبـذا ّيتعلق بأن الفتاة التي دخلت منزل والدهتا لتبقى

ّاحلق ومتغلبة بذلك عىل حفنة من املرشحات األخريات ً ّحتاول تذكر شكل وجه . ّ
ُأنيتا فتضيع بني أكوام من االنطباعات الكسولة, هي ّأ هلا أن هذه الفتـاة البـد أهنـا َّيٍ

تعرضت ألحداث خطرية, كانت تغيب فجأة وترشد, يظهر عليها بعـض الـذعر 
ّحيال أمر ما يدور حوهلا, إنام هو شعور داخيل ومحيم بالتعاسة ينتاهبـا ًأيضا, ليس  ٍ

.  ثم رسعان ما يعيـدها مـن جديـد إىل الواقـع,ّمن داخلها فيحلق هبا يف حلظة ما
 .ّتعود أنيتا وقد تبددت موجبات حزهنا
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ّأمضت أمها أول يومني مـع أنيتـا متأهبـة كـام تفعـل مـع سـائر الفتيـات  ّ ّ
ّأمـا أنيتـا فهـي تغـسل املالبـس . بأوراقها وال تظهرها برسعةاجلديدات, حتتفظ 

ًوحترض طعام الغداء والعشاء, ترافق األم يف نزهات عندما يكون الطقس جيـدا,  ّ ّ
ّوتقوم بتنظيف البيت بشكل مرض, رغم أن التـدقيق قلـيال يكـشف أهنـا تفعـل  ً ٍ ٍ

ٍذلك بأقل جهد ممكن ّ. 
ًزارهتام مرتني وعاينت يف أنيتا قدرة ط ًبيعية عىل القيام بأعامل املنزل, تقفـز ّ ّ

ٌمن مكان إىل آخر برشاقة وهي ترتاقص تقريبا دون أن جتول يف خلدها أفكار من  ً
التعـب وبعـدها تـنهض مـن جديـد ًأي نوع, ثم تأخذ نفسا عندما تشعر ببعض 

 . حديثة الوالدةٍكطفلة
لـرشب اصطحبتها يف إحدى الزيارات إىل املقهى املجاور لبيـت والـدهتا 

القهوة, وكانت احلجة أهنا تريد رشح بعض التفاصيل هلا, يف حني أهنـا يف حقيقـة 
اسـتمعت أنيتـا إىل . األمر أرادت االختالء هبا واستجواهبا حـول بعـض األمـور

عىل الرغم . ّاملعلومة التي قدمتها هلا عن أمها باحرتام, لكن دون الكثري من املباالة
ّمن صغر سنها لكن أنيتا مل ت ّكن قليلة الصرب, تنكمش قليال عندما تتحـدث عـن ّ ً

ّ, وأمهـا تعتنـي )ًمل تذكر تفاصيال عن األمـر(ٍّعائلتها يف كولومبيا; والدها متوف 
ٍ هنا صورة لطفل يـصعب وصـفه, خـائفأظهرت(ّبلوليتو يف ميديني   وظريـف ً

َمتنكر بزي الرجل العنكبوت, وال يبدو معروف ّ ّ  , ثم مانويـل الـذي قـدم) األبّ
 .ٍمعها إىل مدريد, وهو يتشارك السكن مع أناس آخرين

ًإنه حيرتمني كثريا« ٌ, قالتها وكأن االحرتام يشء مفقود, أو ممنوع وشـاق, »ّ ٌ
 ثـم ظهـرت عليهـا ,ٍوقابل للزعزعة يف أي حلظة, بعدها أقبلت عىل قول يشء ما

 .بعض الدهشة وختمت األمر بابتسامتها الرقيقة
ٍأحيانا تبدو هلا كطفلة ّ, تنظر إليها اآلن وهي عـىل ثقـة تامـة أن حماوالهتـا ً

ّوصف أنيتا لبابلو مل تكن صائبة البتة ّأخـربت راكيـل أن الفتـاة اجلديـدة جيـدة . ً
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ًومرحة, ولكنها اآلن تكتـشف عـدم مالءمـة كلامهتـا هـذه أيـضا حلقيقـة أنيتـا ّ .
ً ثم ثياهبا املناسبة جدا لسنني عمرها التسع ,ّتتفحص ذهوهلا  وخيطـر هلـا أن عرشةّ
ًبد أهنا عايشت حدثا عنيفا, حتى لو كان ومـضة رسيعـة حفـرت يف هذه الفتاة ال ً ًّ ّ

ّنفسها هذه الذكرى ويف مالمح نظراهتا, فإن الكيفية التي حترك هبا عينيها تقود إىل  ّ
ّاالستنتاج بأهنا تبحث عام قد ضاع منها, ال يتعلق املوضوع فقط بغياهبا هذا, إنـام  ّ ّ

ّسلوهبا يف االعتناء بالوالدة, بطريقة ملسها هلا, كيف يعقل لشابة يف عمرها ًأيضا بأ
ٍفهم ظاهرة معقدة ورشيرة هبذا العمق ٍّ ّ!! 

ٌّعندما يقرر شخص مسن تدمري نفسه وسحق حميطـه بالكامـل فـام باليـد  ٌ ّ
 .حيلة سوى اجللوس أمامه ومراقبة االستعراض

ليـست ... كـن متفائلـةليـست مرحـة ل.. .ّليست لطيفة, لكنها طفوليـة
 ويـشبه ّهـا سـيئّنشيطة, لكن رسعتها فائقة, شديدة الرتكيز وقليلة احلركـة, خط

ّشباك العنكبوت, تكتب مثال عـىل ورقـة أسـامء أدويـة األم, أو تـسجل األرقـام  ٍ ً
ٌعندما تقيس هلا منسوب السكر يف الدم من خالل أخـذ عينـات منـه كأهنـا عـامل ِ ّ ٍ ّ ّ 

ّتقرأ أحيانا روايات زهرية اللون ال تليـق هبـا . شجارٍيدرس عينات من صمغ األ ً
ًأبدا, تقوم بذلك برشاهة ذات خصوصية, كلام أتت لزيارة أمها وجـدهتام معـا يف  ًّ ّ

 .ٌغرفة اجللوس, األم تشاهد التلفاز, وهي غائصة يف كتاهبا
 .»ٌ سعيدة أنيتا?ِهل أنت«
َسعيدة بم?« ِ ٌ«. 
ِأقصد مع أمي, هل بدأت«  .»ّ تتعودين?ّ
 أجابت بعد صمت قـصري, نظـرت إليهـا حيـث »ّالسيدة صعبة املراس«

ًيبدو أهنا حاولت استثامر األوراق, علها تسمع شيئا جديـدا, لكـن أنيتـا عـادت  ً ّ
ًللصمت جمددا ّ. 

 .»ماذا تعنني?? ما الذي تريدين قوله?«
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ّابتسمت أنيتا ومل تبد مستعدة ألن تضيف املزيد ّظنت هي أن الفتـاة ربـام . ُ ّ
ًخافت من أن خترس عملها, ما إذا جعلت منها رشيكة يف أن تتصارحا معا ً. 

ًإن أمي غاضبة, من العامل ومن حياهتا, ال أدري, ربام مني أنا أيـضا« ّّ ّ مل ... ّ
ًتكن هكذا دائام, كانت يف السابق امرأة قوية ّ ً ّحتى لو أن.. .ً  .»هذا يبدو اآلن كذبة ّ

 .»!أعرف ذلك«
ٍ التي تتحدث فيها بانطالق مع إحدى الفتيات اللوايتّهذه هي املرة األوىل ّ 

ًعتنني بأمها, بل عىل العكس من ذلك, فهي تفاخر دائام برتك مسافة مهنيـة بينهـا ي ّ
ّيف أنيتا إذن ما يدفعها لفعل هذا, ربام هي رغبة عبثيـة بإنقاذهـا . ّوبينهن يف العادة ٌّ

ٌمن براثن والدهتا, وقد يكون أيضا شـعور غريـب  ٌ جيمـع االثنتـني كـام لـو كانتـا ً
ًمتواصلتني روحيا ّ. 

 .»ّأمك ختجل«: قالت أنيتا هنا
َّما قالته أنيتا بدا هلا بعيد التصور فلم جترؤ عىل سؤاهلا عن قـصدها أو مـم  ّ

 .»خجل?«: ّقد ختجل والدهتا فعلقت
ّجاء النادل عندها لكي يأخذ فنجاين القهوة واستغلت أنيتا املوقف لكـي  ّ

ٍيث بابتسامة بريئة ونادمـة, مـن الوجـود هنـاك ومـن التواطـؤ الـذي تقفل احلد ٍ
ّشعرت أهنا تقوم به, أمسكت بخصلة من شعرها بتوتر ثبتتهـا خلـف أذهنـا عـىل  ّ ٍ ّ

 .الفور
ًبدت مالحمها أكثر وضـوحا وانتبهـت إىل الـشامات الداكنـة والـصغرية 

 :املتناثرة عىل وجهها والتي مل تكن قد الحظتها من قبل
 .»ّا تقولني أهنا ختجل?ملاذ«
ّذا كانت أمي حتبني أم الإًأنا أيضا ال أعرف ! ال أدري« ّ«. 

ّدامت احتفاالت امليالد ورأس السنة طويال يف ذاك العام, وظلت كلـامت  ً
ًأنيتا عالقة يف ذهنها طوال أسابيع, من الواضح ودون أدنـى شـك أهنـا أصـابت 
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ّل أسـبوع األعيـاد, بـدت معكـرة ّقامت أمها باملكوث عندها خال. قلب املشكلة
مل تستطع راكيل املجيء إىل مدريد هذا العام بسبب . ًاملزاج وأكثر صمتا من املعتاد
ّلكنها بقيت تتصل كل يومني لتحدثهم عـن الطقـس . ذهاهبا إىل بوينوس أيريس ّ

يـستيه, وكيـف أن دونوفـان عن مجال الـشواطئ يف بونتـا ديـل األاحلار هناك, و
ًشمس, وكيـف اكتـسبت هـي لونـا أسـمر المعـاون من وهج الأصبح أمحر الل ً :

ٌ أن تـري الرجـال هنـا يـا أمـي, هـؤالء رجـال مجيلـون بالفعـلعليك« لـيس . .ّ
 .»نكليزكاإل

ّتنظر هي بطرف عينها إىل أمها التي تتحدث عىل اهلـاتف يف حماولـة منهـا  ّ
. ظة ما عليها ال حمالةًا ما قد طرأ يف حلُّألن تغري. ّلفهم أسباب التغيري الذي حل هبا

ّيشء ما قد حصل مع والدهتا وربام معها هي أيضا, أخذت جترب فهمه, فكرت ّ ً ّ :
 .ّإهنا ختجل

ّحاولت يف عدة مناسبات توظيف هذه الكلامت منذ أن حتدثت مـع أنيتـا  ّ
ّلفهم أمها, عندما جتلس مع أبنائها بالقرب من أمها يف غرفة اجللوس, عىل طاولة  ّ

كانـت قـد . لة امليالد, وعندما تساعدها عىل االسـتحامم يف الـصباحالعشاء يف لي
ّتعودت عىل رؤيتها عارية, واعتادت شكل جسدها بعد أن رأته منذ أربعة أعـوام 

ٍللمرة األوىل بعد أن أدخلوها إىل املستشفى بدافع مرض ج  .ٍّديلّ
بـة, ًلطاملا أبدت والدهتا خجال من الظهور عارية, وشعرتا كلتامهـا بالغرا

ّلكنها كانت حتاول الترصف بطبيعية إىل أن أصبحتا معتادتني عىل األمر, جتلـسان  ّ
ّسوية كل صباح يف احلامم الكبري, تساعدها عىل خلـع ثياهبـا وعـىل االسـتلقاء يف 

ًحوض االستحامم, ثم تفتح املاء قليال ريثام يصبح ساخنا ً تتحرك والدهتا بـشكل . ّ
ٍاألمر يف بعض األحيان, ويف أحيان أخـرى تعـود تتأقلم مع . ٍأهوج كفتاة مريضة

 .الغرابة لتسيطر عىل املوقف
ًيلوح هذا اإلحساس مهيمنـا, لكـن ربـام كانـت هـي . إهنا خجلة: ّتفكر
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ج مـشاعرها ِّيُأن تقوى عـىل منعـه مـن أن هيـ الوحيدة التي تستطيع إدراكه, دون
 .ّوجيعل االكتئاب يتسلل إىل أعامقها ويسبب هلا ضيق النفس

ٌبرشة األم رقيقة للغاية, يتخللها بقع دموية وكـدمات طفيفـة مـن جـراء  ّ
ًهل هذا ما عنته أنيتا حقيقة بكالمها? هل يكون  .ارتطام والدهتا املستمر باألشياء

ّخجال من البقع والكدمات? متلكها الفضول وكانت عىل وشك االتـصال بأنيتـا  ً
عة يف الفخذ, ورضبـة يف الـساق بق. لتستفرس منها أو لتخربها أهنا فهمت قصدها

ّقرب الركبة, وأخرى يف الساعد, وبقعة حتـت الـصدر, وانتـشار لتلـون متـدرج  ٍ ّ
ّكصبغة عىل األرجح حتى أنه ليس كدمة عىل اإلطالق, بـل أحـد نـزوات جلـد  ّ ٍ

 . ثم ختتفي ببساطة,الوالدة تظهر
بدأت تفهم كيف أن أنيتا عندما تأخذ منها عينات الدم لفحص منـسوب 

ٍوهي باردة متاما وكأهنا ال تتعامل مع خملـوق بـرشي السكري كانت تفعل ذلك ً .
وتفعل هي األخرى ذلك وهي تساعدها عىل االستحامم وكام لـو أهنـا ال تلمـس 

 ترى أيكون هذا هو اخلجل الذي قصدته أنيتا?. جسد أمها احلقيقي
الد ذاك مل تستطع أن تروي هذه املـشاعر التـي انتابتهـا يف فـرتة عيـد املـي

ًبسهولة إىل األشخاص اآلخـرين, خـصوصا عنـدما وصـلت األمـور إىل تلـك 
 :النقطة

حيث جاء بابلو وهـو حيمـل اجلريـدة الـصباحية وأخـذ يتـصفح أرقـام 
 :اليانصيب الرابحة فصاح فجأة

 »!! ألف يورونيّربحت أمك مخس«
ظنت بادئ األمر أهنا مزحة أو ما شابه, وعندما أدركت العكس مل تعرف 

ًا إذا كان اخلرب الذي عرب رأسها كالسهم سعيدا فتفرح, أم أليام فتحزنم ً. 
 .»ماذا تقول?«
ّما سمعته لتوك, ربحت أمك مخس«  .»ً ألفانيّ
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ّاستمرت والدهتا بالبكاء طوال الصباح, خشية أن يقولوا هلا أي يشء, 
بكـت مـن الفـرح, لكنـه فـرح . وخشية أن يسألوها أو يطيلوا التحديق إليها

ٍأمسكت بجهاز التحكم بيـد أشـبه باملخلـب وجلـست تـشاهد . ّتر وبشعمتو
ّالتلفاز علهم يعلنون اخلرب, أو عل هناك خطـأ مـا يف اجلريـدة, ومل تـربح هـي  ّ

 .بالفعل اجلائزة
. يعرضون يف التلفاز احتفاالت الفوز باجلائزة الكربى, يف إحدى القـرى

فلـون زجاجـة مـن مـرشوب يف إدارة إحدى الرشكات البائسة, حيث أفرغ املحت
ٍالسيدرا فوق رأس رجل عجوز, وأخذوا يرفعون باملديرة ويقذفون هبا يف اهلـواء 

 .أمام الباب
ّأشعل األمر اإلثارة عند أوالدها, بينام ظلت هي حائرة يشوب إحساسها 
ّالسعيد يشء من عدم الرضا املمزوج بجـشع رسي متثـل يف طمـع ربـام مـن أهنـا  ٍ ٍّ ّ

 .ّهدية ماى من أمها ّستتلق
ًالوحيد الذي ظل طبيعيا هو بابلو, هبط لرشاء زجاجـة شـامبانيا, تنـاول  ّ

ً ثم بعد ساعة من الوقت خلد إىل قيلولته كالعـادة كـأن شـيئا لـك ,طعامه بغبطة
 .حيدث

وا بالتأكيد حيـاة أحـد ِّ ألف يورو لن يغرينيًاملبلغ فعال كبري, لكن اخلمس
ًدا عىل إحـداث تغيـري فعـيل وجـذري, هو مبلغ قارص, وقارص ج. بعد كل يشء ّ

ّعالوة عىل أن حياة والدهتا بالذات كان من الصعب فعليا تغيريها, وإال كيف هلـا  ً ّ
 أن تتغري بوجود هذا املبلغ?

ّرغم كل هذا, هنالك ما تغري بأمها منذ أن أعلن بابلو نبـأ فوزهـا باملـال,  ّ
ًفقد ختدر فكها, وتالشت مالمح وجهها كليا تاركة  ً ّ ًتوترا واضحا, بقيت سـاكنة ّ ً ّ
ًاحلركة تتنفس بصعوبة مصدرة ضجيجا مسموعا ً. 

ٍعلقت بحزن طفيف  يف حماولة إلعادة إحياء نفسها »ّإنني أحبك يا ابنتي«: ّ
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ّعىل األرجح, متاما كام استمرت برشب رشفات صغرية من كأس الشامبانيا الذي  ً
نـه دواء هـشاشة العظـام ّبدا أشبه بالعلقم, لكنها أرصت عىل رشب الكأس وكأ

ًالذي تتناوله يوميا ّراكيل بدورها اتصلت كالعـادة, وأكـدت أهنـم سـيحتفلون . ّ ّ
ويرشبون النخب عىل رشف والـدهتا, بعـد أن أطلقـت صـيحات  باجلائزة الليلة

 .ّالسعادة وجعلت أمها تبكي مرة جديدة
اليـوم ّاصطحبتها للنوم ليلتها, وكانت تبدو كاألطفال من شدة كثافة هذا 
ّوأحداثه, ويف الوقت نفسه بدت الشيخوخة عليها عىل نحو فج وصارخ ٍ. 

 .»ًسنذهب غدا ألخذ اجلائزة, أليس كذلك يا ابنتي?«
ًال أدري إن كنا نستطيع أخذها غدا« ّ«. 
 .»بالتأكيد نستطيع, هذا ما قالوه يف التلفاز«

 يف ًعادت إىل غرفتها, وعندما فتحت البـاب ووجـدت بـابلو يقـرأ كتابـا
الرسير متلكتها رغبة بالبكاء, مل تكن ممن جييدون لغة األرقام, راحت تنـزع ثياهبـا 

 .ّوحتاول متالك نفسها, استلقت بعدها يف الرسير وغطت وجهها بيدهيا
 .ّ علق بابلو ثم ابتسم»!!ٌيوم غريب أليس كذلك«

ّحاولت مسايرته بضحكة لكنها رسعان ما أمالـت رأسـها وقبلتـه بيـأس 
 :فسأهلا

 .»ما األمر?«
 .»أحتاج إىل ممارسة احلب«

ّأطلق بابلو ضحكة يف البداية لكنه عاد إىل جديته عندما رآها حتدق به ّ. 
 .»ما األمر?.. .ًلكن, فعال«
 .»ّأشعر أن كل يشء يشعرين باخلجل. .ال أعرف«

ّتراودها تلك الفكرة العبثية بأن أنيتا وحدها هي القادرة عىل انتشاهلا مـن 
زق, تنتظر بفارغ الصرب قدوم اليـوم الـذي سـتعيد فيـه والـدهتا إىل بيتهـا هذا املأ
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ًوتلتقي بأنيتا, وفعال عندما حان املوعد ووجدت أنيتا تنتظر هناك عىل بوابة البناء 
ًأحست بطمأنينة فريدة وكأهنا طفلة صغرية اجتازت أخريا عامها الدرايس ّ. 

ســتقبلتهم كعادهتــا أســبوع اإلجــازة هــذا جعــل أنيتــا مرتاحــة أكثــر, فا
 .بابتسامتها الغريبة

خيطر بباهلا يف بعض األحيان أنه يف عامل أنيتا الداخيل تقطـن فتـاة عـصبية 
َّللغاية, مملوكة بشهوات رشسة, كأهنا مفرتس يرتصد هبدوء حذر فريسته لينقض ّ ّ ٍ 

 .عليها
 .»!باركي ألمي يا أنتيتا, فقد ربحت اليانصيب هذه السنة«
ًحقا? هل ربحت«  .» الكثري?ّ
 .»!ًمخسون ألفا, لقد تقاضينا املبلغ منذ ثالثة أيام«
 .»!ًهنيئا لك يا سيديت«

ّمل تكن أمها مرسورة من أهنا تبلغ النبأ إىل اجلميع, أمـا هـي فقـد شـعرت 
بوجوب فعل ذلك, وأن اليانصيب بحد ذاته هو أشبه بغرفة جيب هتويتها  بفطرهتا
 .ًدائام

 األيام التي تلت حصول األم عىل املـال, فعـىل ًبقي إحساس اجلميع غريبا يف
الرغم من ارتياحها الكبري أخذت تظهر عليها مالمح الشيخوخة واهلرم أكثر فـأكثر, 
ّوراحت هي تراها خمتلفة كأنام غدت شخصا آخر أكثر تعقيدا, متحفظـة وغامـضة,  ً ً

ٍىل غصن آيـل ٌتشوهبا الفضائل والرذائل بصورة عابرة, معلقة يف الزمان كأهنا تقف ع ٍ
 .ًإىل السقوط, لكنه يف نفس الوقت يربعم ويزداد اخرضارا

ًفقدت األم حلظيا تركيزها يف األيام األخرية هذه عدة مرات, ففي ثـالث  ّ
ًمناسبات مثال أجابت بشكل غريـب وغـري مـرتابط عـىل مـا يطـرح حوهلـا مـن 

 ذهبتـا ًسألتها مـثال عنـدما خرجتـا مـن بـاب إدارة اليانـصيب عنـدما. أحاديث
 :لتقايض اجلائزة ما إذا كانت سعيدة فأجابت األم
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 .» أمهية, حول ما يمكنني فعلهاقويل يل أي يشء ذ«
 .»باملال?«
 ال تقـولني يل أي يشء, عـام يمكننـي ِإنـام عنـي أنـا, أنـت!! ليس باملال«

 .»ّفقط تقفني وتنظرين إيل.. .فعله
 كـشاب يـامزح خرجت كلامهتا هذه من فمها بصيغة غري مفهومة, وبدت

 .صاحبه
وعندما عادتا وشاهدتا أنيتا عاد سـلوك أمهـا الغريـب هـذا ليطفـو عـىل 

 :السطح من جديد
 .»ّذكية, وال يقولون ذات اليشء عني?ِملاذا يقول الناس أنك «
 .»ما الذي تقولينه يا أمي?«
ًأنا أيضا أستطيع التفكري مثلك متاما« ً«. 

ائر, واكتفت بمساعدهتا عىل دخـول مل تستغرب أنيتا البتة من احلديث الد
 .املنزل

هنا مل تستطع املغـادرة, إّمكثت هي مع أمها ومع أنيتا ساعة إضافية, حيث 
ًساعدت أنيتا يف إفراغ حقائب األم, ثم أعدتا معا عشاء مبكرا ًّ  الليـل فجـأة َّحل. ً

ّدون انتقال واضح بينه وبني املساء, خيمت الظلمة يف املنزل عىل حني غرة ت ًاركـة ٍ
ٍإياه كمكتب مهجور, أحسوا فجأة بأهنم خفـافيش وأن الظلمـة قـد حلـت قبـل  ّ
نصف ساعة دون أن ينتبهوا, جلست هي يف املمـر الـذي يفـصل الـصالون عـن 
غرفة أمها, وأشعلت سيجارة لتدخنها قبل أن ترحل, جلست وهي تتـوق إىل أن 

ها كانـت تلـك ٌتتملكها أفكار معينة, لكن الـيشء الوحيـد الـذي جـال يف خلـد
ّ حتـى يف –الذكرى البليدة عن سنني أمضتها يف هذا البيـت الـذي مل تـشعر قـط 

ً أنه كان منزهلا فعال–طفولتها  ًعىل الرغم من أنـه يف الواقـع مل تعـرف بيتـا آخـر . ّ
 .»متى رحلت عن هذا املكان?«: تفكر بعمق وهي تسأل نفسها. غريه
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ّ أمـا خميفـة, ذكيـة لكنهـا غـري كانت: ّثم تفكر بأمها دون عتاب أو مالمة ّ ً ّ
ّحصيفة, خترب اجلميع رأهيا هبم بوقاحة, مل تكن لطيفة أو حـساسة, عملـت بجـد 
ٍودقة عندما كان األمر الزما ورضوريا, ثم مل تلبـث أن سـجنت نفـسها يف حيـاة  ً ً ّّ

 .مرحية ووحيدة
ّربام حتب الوحدة بطبعها, أو ربام أن األمر أبسط من ذلك لدرجة يصعب  ّ

ًلطاملا متنت لو أن أمها جتد شخصا ما تتزوجه, لكـن الـذكرى هـذه . مينها اآلنخت ّ
دخلـت أنيتـا فجـأة وهـي . ٍبعينها بدت كإحساس غريب وهي جتلس يف العتمـة

حتمل بعض الرشاشف النظيفة لتـضعها عـىل رسيـر الوالـدة, فأصـيبت بالـذعر 
 :ّمة متوترةق بابتساِّوسقطت الرشاشف من يدها فانحنت لتلتقطها وهي تعل

 .»!لقد أفزعتني«
 .»اعذريني أنيتا, فقد انغمست يف أفكاري«
 .ٍ علقت أنيتا كرجل حكيم»ّنعم, إهنا أفكار النساء«

دخلت لتساعدها يف ترتيب الرسير وسألتها يف غضون ذلك عن العطلـة, 
وحدثتها أنيتا عن العطلة التي أمضتها مع مانولو يف املنزل, وكيف أن هذا األخري 

 ألنـه ;ّر يف الرشب, وأهنا رأت ابنها لوليتو عرب الـسكايب, وشـعرت بـاحلزنأكث
 .ًيكرب برسعة بعيدا عنها

أعجبتها الطريقة التي تشري هبا أنيتا إىل حياهتا الشخصية, أسـلوهبا بـسيط 
يف بعـض األحيـان جتـد تقاطعـات مهمـة . وخملص يف رسد األحداث ومقتضب

ّتمثل يف تدفق الوقائعمعها سيام مع ذكريات مراهقتها هي, ي ّ... 
ّترتب أنيتا رسير األم, فتتذكر هي نفـسها يف نفـس املوقـع عنـدما كانـت 
ّبعمرها, ويعمر قلبها باللوم عىل أمها عنـدما تراقـب جـسد أنيتـا الفتـي, تتـذكر  ّ

 .رائحة أمها يف ذلك الوقت ومالبسها وهندهيا
ًهل حقا ربحت أمك مخسني ألف يورو يف اليانصيب?« ّ«. 
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 .»ّعم, إهنا احلقيقةن«
 .»ٌإنه مبلغ ضخم«
ِهيا قويل يل أنيتا, ما الذي كنت«  .»ً مبلغا كهذا?ِ لتفعلينه لو ربحتّ

 .بدا السؤال كلعبة مسلية
 .»أعود إىل بلدي«

ّعندما ودعتهام قبلت أنيتا للمرة األوىل, اقرتبـت مـن أمهـا اجلالـسة عـىل  ّ
رقة أنيتـا : ح املشهد كالكذبة لوهلةال. األريكة تقرأ روايتها انحنت وأعطتها قبلة

بـدا كـل يشء كأنـه . من جهة, وجلوس أمها الكسول باإلضافة إىل املنزل بأكمله
 .ًيمثل شبحا ينذر باملوت

ّربام قبلت أنيتا ألهنا أحست بالذنب, فهي ترتك هذه الصبية هناك وحيدة 
 .وهذا ما يدفعها إىل الندم

 .» أي يشء اتفقنا? إذا احتجت االتصال يبِ رقم هاتفي, يمكنكِلديك«
ّقالتها بيشء من اخلجل وهي تستدير لرتحل, أجابتها كل من أنيتـا وأمهـا 

 :يف الوقت نفسه
 .»أجل«

اتصلت هبا أنيتا . جاءهتا اهلجمة األوىل, ثم جاءت الثانية بعدها عىل الفور
بصوت خمنوق وحزين, وقفت يف البدء تراقب أوالدهـا وهـم يلعبـون يف غرفـة 

وس, وملا خرجت إىل الشارع أحست أن أصوات السيارات والـشاحنات يف اجلل
 انـدالع ِّاملدينة وأن حوارات الناس من حوهلـا, أن كـل هـذا كـان أشـبه بـدوي

 .احلروب
يف عينها توحي باندالع احلرب, كررهتا أنيتا ثالث مـرات ) هجمة(كلمة 

ًلـو أن أحـدا يقـصفها لقد جاءهتا هجمة قوية, إهنا تنتفض كام «: يف مكاملة واحدة
 .»باملدافع
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َابق أنت مـع األوالد, سـأذهب أنـا إىل املستـشفى, «: ثم احلوار مع بابلو
ٍ مل يكن لـدهيا أي إحـساس باألمـان, بـدأت »ًسأتصل بك الحقا, اتصل براكيل

 .مشاعر جديدة تصيبها وكانت تلك املشاعر باردة وحربية
عامل الـذين يبقـون : نيزي متواني ثمة عاملخرجت إىل الشارع فاكتشفت أن

 .ًداخال, وعامل الذين خيرجون
هي من الذين خيرجون, لكنها رغم ذلك ال تعرف يف الواقـع إىل أيـن, أو 

 .إىل أي غرض
ّحتى شارع منزهلا بدا خاليا من أي معلم تستطيع متييزه, جترأت فقط عـىل  ٍ ً ّ

, أي يف التفكري يف أمر واحد, هو أهنـا حمظوظـة فكـل هـذا حيـدث هنـار الـسبت
 .عطلتها, ويدع هلا بالتايل الفرصة لتكون حارضة يف غضون حلظات

 ذهنهـا, أحـست ُت سيارة األجرة وبدأت صور عاطفية ألمها تعربَّاستقل
 ثـم ,ّأن هذه الـصور هـي ذخريهتـا التـي ال متلكهـا, فكـرت باالتـصال براكيـل

ة أو دخلت املستشفى وهي تشعر بالضيق, كل حركة أو كلم. تراجعت عن ذلك
ّعـن جهـد يرتتـب عليهـا أن تبذلـه لكـي تـدرك . ّسؤال يعرب عـن حيـاة كاملـة

 .وهي ال تبذله. األحداث
ّدخلت الغرفة فوجدت أمها نصف مستفيقة وإىل جانبها أنيتا, كانـت قـد 

ّأما هي فلم . ّفقدت الكثري من الوزن, وترهل جلدها فأصبح كسائل أصفر اللون
ٍحالة الفقد هذه كانت أقرب إىل جزم يـسمح هلـا ّتشعر إال بغياب الشعور لدهيا, 

. ًبامليض قدما يف الغوص بعاملها الداخيل, ويعطيها الفرصة لالبتعاد عـن الوجـود
ًترجتف, كان عناقا دون أمل مليئااقرتبت أنيتا منها وعانقتها وهي   بالعظام, لكنـه ً

رشي, ٍيف الوقت نفسه رصخة استنجاد من شخص يريد أن يقرتب من أي كائن ب
ًدون أن هيمه من يكون هذا الشخص, أو ربام اكرتثت أنيتا حقا هبويـة الـشخص  ّ ّ

 .الذي تعانق
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ّ علقت أمها بثقل وهي حتت تأثري املخدر»أكره كل هذا« ّ. 
ًأجابت أمها وهي تدرك متاما أهنا فعال تكره كل هذا ً َّ. 

 .»ًدعيها وشأهنا, ودعيني أنا أيضا وشأين«
َشكرت أنيتا عىل كل م َ ّا فعلته, ثم أمسكت يد أمها وهـي تـشبك أصـابع َ

ًيدها بأصابع والدهتا الباردة والساكنة وعلقت أخريا بجملة عبثية ّ: 
 .»ّإنني هنا اآلن«

تني لًتغيل أعصاب والدهتا, وترجتف جفون عينيها مظهرة هاتني العينني ال
فيتني ًتشبهان أفواها موصولة إحداها باألخرى, جلستا هي وأنيتا لـساعتني إضـا

معها, حتاول األم النوم فتغفو ثم رسعان ما تستفيق من جديد وهي هناك صاحية 
ً كونه اختالفا طفيفـا يف نوعيـة اللحـم لقرب منها, الفارق بينهام ال يعدوجتلس با ً

 .الذي يغطيهام
ً ألنه ويف هذه السن عادة ما تكون هذه ّيقول الطبيب أهنا نجت بأعجوبة; ّ

ىل شعر الطبيب املبيض وهو يقول مجلته وينسحب بمخيلـة تنظر إ. اهلجامت قاتلة
ًفقرية وبحرفية معظم األطباء غري املبالية, فيخيل هلا أن الغبـاء ربـام يكـون سـمة  ّ ّ
ّأصيلة يف مهنة الطب ال يمكن تفادهيا, غباء رضوري ليحميهم مثال, لكن املرونة  ًّ

 املعجزة التي أبقت عـىل يف حتركاته تشعرها بالغيظ, ويدفعها إىل الدهشة أكثر من
ينبغي عىل هـذا «: رسعان ما تغفر له, لكن دون رمحة وتقول يف نفسها. ّحياة أمها

الرجل اخلروج من هذا املبنى, عليه أن جيلس عىل املائدة ويتناول طعامه بـشهوة, 
ّأو أن يامرس احلب مع زوجته, من املحتم أنه يدفع القروض للبنك ّالبـد وأن ... ّ

ق ِّ مجيع هذه املعطيات مل تنفع يف تغيري سلوكها جتاهه, يعلـ» وال يكفيهٌراتبه رديء
 :الطبيب من جديد

ّاطلعت عىل تاريخ والدتك الطبي, عانت أمك من اضـطراب يف دقـات «
 .»القلب ومن بضع عوارض قلبية أخرى يف العام املايض
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 .»إنك تشعرين بالقرف«
 .»ًعذرا«
ًلقد سمعت جيدا ما قلت« ّ َ«. 

ّ هنائيا عدائيتها هذه, فهي مل تكـن قـط عمل تفهم يفـة هكـذا, تكتـشف يف نًّ
ّشخصيتها مناطق مل ختربها من قبل وال حتـى شـكت بإمكانيـة وجودهـا ّّ يـسري . ّ

ٍالطبيب مبتعدا دون أن ينبس ببنت شفة, وتقف هي بفرح تعيس ناجم عـن هـذا  ٍ ً
 .اخلدش الذي سببته هلذا اهليكل األبيض الناصع

ّود أنيتا بـشكل متقطـع, ثـم تفهـم أهنـا بحاجـة ماسـة تتذكر وتنسى وج ّ
ّلوجودها معها, كرغبة ظالمية بامتالكها كوهنا تدفع هلـا ثمـن سـاعات العمـل,  ٍ

 .يدفعها هذا التفكري إىل اخلجل
ّأما جتاه أمها فينتاهبا شعور غامض, مـرتعش ومـرتدد, تـستذكر عقليتهـا  ٌ ّ ّ

ة واألقمشة, كربياءها املهزوم, تارخيهـا وإرادهتا وضغينتها, ولعها باملراوح اهلوائي
اهلزيل, كل هذه السنني التي أمضتها جالـسة عـىل األريكـة يف الـصالون تـشاهد 
ّالتلفاز, عالقاهتا الغريبة مع اآلخرين, أرسارها وتعلقها باحليـاة, وعـدم قـدرهتا 

ِّإهنا كأي امرأة أخرى, لكـن هـذا ال يغـري. ّعىل حتمل عواقب ترصفاهتا ر  يف األمـّ
ّالكثري, إنام جيعل منه مركزا إىل حد مؤمل ً ّ ّ. 

عندما حل املساء أخـربت أنيتـا أن بإمكاهنـا املغـادرة, رافقتهـا إىل بوابـة 
من ظلمة املدينة لكن وجود أنيتا هناك فؤجئت ّاملستشفى, وملا خرجتا من املصعد 

, فهـو ًأشعرها بيشء من الطمأنينة احلذرة, كاد هـذا يـدفعها إىل االبتـسام تقريبـا
ًجديد كليا  :ّعلقت وهي ختاطب نفسها يف الواقع. ّ

 إىل البيـت وال تقلقـي فـنحن ِتاجك, اذهبـي أنـتسأتصل بك حني أح«
 .»سندفع لك كل هذه األيام القادمة

 أجابت أنيتا وهي متد هلا يدها يف خطوة غري »ال هيم إن كنتم ستدفعون يل«
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ة بالعظام كأهنـا يـد حيـوان أليـف مل ّمتوقعة, أمسكت هي بيد أنيتا النحيلة واملليئ
 .ينبت الشعر فيها بعد, شعرت باختناق حزين يف حلقها

 .»سندفع لك بكل األحوال, ال هيم«
ًبدا األمر وكأن أنيتا ال ترغب فعليا بالرحيل ّ. 

 . سألت بجدية»ماذا سأفعل اآلن?«
ًاما ساخنا, ماريس احلـّمحّاذهبي إىل البيت, حتدثي إىل خطيبك, خذي « ب ً

 .»!معه
ًابتسمت أنيتا من جراء اقرتاحاهتا وامحرت وجنتاها خجال  : ثم أجابت,ّ

 .»ًحسنا«
راودهتا رغبة يف أن تعانقها يف تلك اللحظة, ثم عـادت إىل غرفـة والـدهتا 

إنني أحتاج إىل وجودك معي هنـا, هـل يمكنـك القـدوم يف «: وهي تتصل ببابلو
 .»احلال?

سمراء عىل نحو ال يمكن تـصديقه, وصلت راكيل بعد ذلك بيوم, كانت 
.  عليـه إجازتـهم قطعـواومعها دونوفان الذي مل يستطع إخفـاء اسـتيائه مـن أهنـ

ستشفى عىل الفور, بدت كعضوة يف فريق إغاثة طبيـة أكثـر ملّتوجهت راكيل إىل ا
ّمن كوهنا ابنة أو ما شـابه, رسعتهـا كانـت تـوحي بـأن حيـاة أمهـا متعلقـة هبـا 

ّرت بالبكاء ما إن ألقـت النظـرة األوىل عـىل أمهـا, بيـنام بقـي ثم انفج. وبلهفتها
نكليزيـة لتجـدي ًدونوفان واقفا عىل مسافة منها وألقى التحية, مل تكن برودته اإل

 .ًنفعا أمام برودة األم التي ال تقهر اآلن
كانت الليلة التي أمضتها مع والدهتا يف املستشفى, ثـم اليـوم الثـاين هـذا 

ٍ فيه, متعبني إىل حد ال يمكن وصـفه, فقـد أمـضت سـاعات الذي جاءت راكيل ّ
طويلة من الوقت تراقب الوالدة بالعتمة وهي حتاول دون جدوى أن تنعم بغفـوة 

كان األمر أشـبه بالـدخول يف غابـة مـن الظـالل والبقـع املـضاءة, أو . أو قيلولة
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س أو كالتجسس عىل منزل من شباك ما, ورؤية ساكنيه غري القادرين عـىل اجللـو
وبعد فرتة من الزمن تركزت أفكارهـا يف تأمـل سـائر . ّاالستلقاء بوضعية طبيعية

ّجهاز رسم دقات القلب, قارورة الـسريوم : ّياء واألغراض التي حتيط بأمهاشاأل
الذي يغذهيا, القضبان املعدنية التي حتمـل الـرسير وترفعـه, الكـرايس البيـضاء, 

التي أخربوهـا أهنـا قابلـة للفـتح, لكنهـا واألريكة الصغرية بالقرب من الطاولة 
 .كانت معطلة

ّكانت تتبع وتتأمل أشكال هذه األغراض كأهنا يف حكاية لألطفال تصف 
هنا خالل هذه الليلة الطويلة جتـرأت إًقرصا ما, تتنفس األم بصعوبة وثقل, حيث 

ة, ًحتدثتا سوية بشكل مقتضب جدا يف مناسبة واحد. ّعىل ملسها مرة أو مرتني فقط
رحلة راكيل اجلوية, عن أنيتا وما إذا كانت قـد رحلـت, : ًوكان املوضوع سخيفا

ًعــن الفطــور يف الــصباح, ويف الرابعــة صــباحا ســألتها حــول اجلــائزة, جــائزة 
 .»هل تقاضينا اجلائزة?«اليانصيب 

 .»نعم لقد تقاضيناها, أال تذكرين?«
 .»بالطبع أذكر«
 .»ًومل تسألني إذا?«

ًر أو بقلة صرب, وهذا ما بدا غريبا, غياب األحاسـيس هـذا مل ختاطبها بتوت
ًالبد منه, إنه موضوعي متامـا كجهـاز ختطـيط القلـب, أو املقعـد األبـيض, ويف  ّ ّ

ًالواقع مل يكن غيابا يف اإلحساس, بل شيئا أغرب  رقيـق ٌصـرب. ًربام كـان صـربا: ً
 .الشخص اآلخر ظر دون ضغينة قدومٍومحيد, كصرب أحد وهو ينت

 .» ستقولني احلقيقةِد سألتك ألعرف إن كنتلق«
 .»وما الذي سيدفعني للكذب?«
 .»طمعك يف احلصول عىل املال«

ت أن تصبح قاسية, وانتقلت هبـا األمـور مـن َّأصاهبا اجلزع لوهلة, ثم متن
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ًتعرب نفقا طويال ذا ماء بارد طـورا وسـاخنالصرب نحو اهليجان, كام لو أهنا  ًٍ ًتـارة  ً
 .أخرى

أو احرقيـه . ً, لراكيل مثالِة, اعطه ملن شئتئننقودك, كوين مطملن آخذ «
 »ّيف بيتك, ورقة بعد أخرى حتى ينفذ

ً علقت األم وال يبدو أهنا سمعت اجلواب, كان جوابـا »! ال حتبيننيِأنت«
ّغريبا حتى عليها ومل تعرف كيف خرج من فمها, لكنها احتاجـت أن تفـصح بـه  ً

 :عىل املأل
 .»نت أحبك أم الأنا ال أعرف إن ك«

ثم شعرت عىل الفـور بوجـوب متثيـل العـرض املـرسحي يف أن تنحنـي 
ّإين «: ّنحوها وتبدأ بالبكاء وهي ختاطبها معانقـة إياهـا ومـرددة طـوال سـاعات

 .»?ِهل حتبينني أنت... أحبك, هذه هي احلقيقة
ّلكنها يف احلقيقة أمضت ما تبقى من الليـل غارقـة يف التفكـري يف جواهبـا  ّ

ّذي بقي معلقا يف اهلواء, تذكرت حادثة قديمةال ً ّكان عمرها ست سنوات, تقف : ّ
ّإىل جانب أمها املنهمكة بالنظر يف املرآة جتهز نفسها للخـروج, هـي جالـسة عـىل  ّ
الرسير وأمها واقفة قابلة املرآة الكبرية املعلقة عىل خزانتها, تصفف شعرها بطاقة 

ّإهنا مل تكن قط لتتخيل . رها باملشط لتثبيته ثم تسدد رضبات خفيفة إىل شع,مفعمة
ّالتشابه بني أمها هذه وبـني راكيـل التـي وصـلت لتوهـا مـن األرجنتـني, كانتـا 

 .متطابقتني
اســتغل دونــوفن هــذه األيــام ليتجــول يف مدريــد ويتعــرف إىل املدينــة, 
وأمضت هي مع راكيل معظـم الوقـت يف رعايـة الوالـدة يف املستـشفى, حتـسن 

ّا فشيئا, أما الطبيب الذي أساءت له يف اليوم األول, فقد تبـادل الـود وضعها شيئ ً ً
ًوبدا متفـائال ويوغـل يف التفـاؤل, . والتالطف مع راكيل, ربام فقط لكي يعاقبها

 .يف املكان  من اإلجيابيةٌّعىل األقل ساد جو
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 »إهنا مسنة, لكن ويف احلقيقة ال أحد منا يعرف ما الذي يمكن أن حيدث«
 .طبيبقال ال

من وقت آلخر هتبط هي وراكيل إىل املقهى املجاور للمستشفى, أو للتنزه 
ًيف احلديقة القريبة, يتحدثون عن أمهم طوال الوقت تقريبا, عام إذا كانـت بحالـة  ّ

 .جيدة أم ال
هتيمن اإلجيابية واإلفراط يف التفاؤل عىل خطـاب راكيـل, فهـي تفكـر يف 

.  أكثـرَّشفى يف الصيف, لكي تستجمُندما تاألماكن التي ستصطحب أمها إليها ع
ًمل تعرف هي إذا كانت راكيل تصدق فعال هذا الكالم, فقد كانت متوترة وحزينة 

 .وهي حتاول الرتويح عنهام ًوظنت أن أختها أيضا كذلك
ًاعرتفت هلا راكيل يف إحدى هذه النزه بأن لدهيا عشيقا رسيا ًّ: 

 .»ة األخريةلست ودونوفان بأحسن أحوالنا يف الفرت«
 .»آسف لذلك«
 .»إنني سعيدة«:  ثم أضافت, علقت راكيل مبتسمة» أن تأسفيليس عليك«
ًحقا?« ّ« 

ًكل هذا بدا غريبا بدوره, ثقة راكيل هذه التي متنحها إليها من غري مـربر, 
رأسـها .ًفكرت عىل الفور بأنيتا, وتساءلت عام إذا كان لدهيا هي األخرى عـشيقا

ٌكار التي تعربه, مل تفكر هي يف أن يكون هلا عشيق قطميلء بازدحام األف ّتذكرت . ّ
ّيف أهنا يف إحدى أسفار العمل قبلت رجال, عالوة عـىل أهنـا رافقتـه حتـى بيتـه,  ً ّ
ًلكنها عندما جلست معه وحدمها تراجعت عىل الفور وبدا هلا األمر سخيفا جدا ً, 

ًإهنا تفهم جيـدا أن عـىل النـاس أن ت. ثم رحلت مرسعة قـع يف احلـب, لكنهـا يف ّ
ًمعظم األحيان التي خيربوهنا فيها قصصا من هذا النوع تشعر أهنا حماطة باألطفال 
الذين عليها جرهم من يدهم وتوبيخهم وإفهامهم أن هذ الـيشء لـيس هلـم وال 

 .يتوجب عليهم ملسه
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ّمعقـدة .. .ًنعم إين سعيدة, أنه إسباين يعيش يف لندن, هو متـزوج أيـضا«
 .»ة أليس كذلك?هي احليا

بدت راكيل يف غاية النشوة من كل هذا التعقيد, الطريقـة التـي تتحـدث 
. ّوحتيا هبا تنم عن حكمة معينة, وحلـول لكـل يشء, إهنـا عبثيـة ال متلكهـا هـي

 :أجابتها دون أن تعرف السبب
 .»ًأنا فرحة جدا ألجلك«

ًيف احلقيقة أن خوفا غريبا ومشوشا انتاهبا, ومل يشفه فيام  ً بعد وجـود بـابلو ً
ًإىل جانبها, خوف يشبه أملا جسديا حمدقا دون هوادة ً ًّ ٌ. 

ّمل يكن بابلو عىل عالقة جيدة بأمها طوال حياهتا, وعىل الـرغم مـن ذلـك 
ّكان لطيفا جدا معها, يزورها اآلن يف املستشفى ويطمئن عىل حاهلـا, لكنـه لـيس  ً ً

 أخـرى اكيـل مـن جهـةبطبيعية عن املوضوع, رّالشخص الذي يمكن أن حتدثه 
تسمع فقط ما تود سامعه, فهي غارقة يف تفاؤهلا ويف جهلها التام عن حقيقة حيـاة 

ًمل تكونـا تثقـا ببعـضيهام جيـدا . ًوالدهتا وربام يف الواقع, جهلها بشخصيتها أيضا
تظـن أهنـا مـا إن تبـدأ . وبالكاد يمكنهام احلديث ومها تنظران إحدامها باألخرى

ا عام يقلقها ستفتح راكيل فمها ومتد لـساهنا كالعـادة وهـي ٍبفتح أي حديث معه
  ستتغري اآلن بسبب مرض األم?َمِفل. .ًهي دائام كذلك. »هراء«: تردد

 
ًتـا مل يكـن قـرارا طبيعيـا وحـسب, إنـام شـكل االسـتجابة يناالتصال بأ ً

ًأ من روعها قليال, سـيام عنـدما رأهتـا يف َّوهذا ما هد.الصحيحة لغياب اخليارات
ذين اليومني, حديثها العذب والربيء, ذهبتا إىل وسط املدينة, متشتا ويف املرتني ه

تشعر وهي تسري إىل جانبها بجسدها .انتهى هبام األمر يف أحد املقاهي بسبب الربد
 .ًالصغري واللغزي, تقول هلا مجال بسيطة جتيب عليها أنيتا باختصار وجيز

 .»للغاية ئّهل تعلمني يا أنيتا, إن وضع أمي سي«
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ّإهنا مسنة« ّ«. 
مجيع أجوبة أنيتا تسبب هلا ابتسامة جمهولة املصدر, فهي وبالنسبة هلا كانت 
ًتعترب أن االستجابة لألسئلة ربام تكون جزءا من عملها فتجيب بغرابة, وكـام هـو 
ًاحلال لدى والدهتا, هناك يشء تغري أيضا يف أنيتا, فقد غدت أكثر حذرا حتاول أن  ً

ً ثم تعدل عن ذلك, ختربها أحيانا عن أمـور شخـصية مـن طفولتهـا ياءشتقول أ
ًا, تتحدث عن أمها وعن مدينتها, رشحت أيضا حلظـة يوعن مراهقتها يف كولومب

 ثـم اهنالـت عليهـا ,أخربت والدهتا أهنا حامل, وكيف أن أمها حبستها يف الغرفة
رويـه دون تـروي مـا ت.  حلمها من شدة اللـسعَّبالرضب بحزام جلدي حتى امحر

ًودون أي نية يف أن تضيف للحدث تشويقا إضافيا ٍمحاس أو رغبة باالنتقام, بـل . ًّ
تستمع هي إليها وتزداد شـدة الغرابـة التـي . ٍتروي بالمباالة تنم عن قوة غامضة

ٌتشعر هبا, ترسح يف باهلا مكتشفة عاملا آخـر, عـامل ال تنفـع فيـه غرائ هـا احلقيقـة زً
ّمطلقا, وال حتى سخط  . من غياب الرشائع العادلةاهً

 ً, كانـت ترتـدي حينهـا معطفـا أسـودًقالت يف هناية اجللسة الثانية أخريا
ًرخيصا وذا قبعة تقي من املطر, وكانت خـالل احلـديث ال تتوقـف عـن اللعـب 

ًتبدو متاما كتلميذة . ّهباتف جوال زهري اللون يبدو أهنا اشرتته للتو براتبها األول
 : عن رأسها وقالت وهي تنظر إليهامدرسة, رفعت القبعة

 أن متوت اهل تفهمينني? ال أريده!! أنا ال أريد رؤية السيدة وهي متوت«
 .»أمامي

بدا التهور والذعر واضحني عليها وهي تقول قوهلا هذا, ثـم رسعـان مـا 
ًاسرتخت قليال واكتسبت مجاال فجائيا ظهر عليها ألول مرة منذ أن تعرفت إليها ّ ً ً .

ّد شعرت بالدوار واإلعياء عىل حني غـرة, دون أن تعـرف إن كـان مـا أما هي فق
يبـدو أهنـا . ًقالته أنيتا هو السبب أم ألهنا ببساطة مل تأكـل جيـدا منـذ ثالثـة أيـام

ّوللمرة األوىل يف حياهتـا تفكـر بواقعيـة بإمكانيـة وفـاة أمهـا ًلـيس افرتاضـا أو . ّ
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ية املوت بكـل مـا حتملـه مـن قـسوة ل املوضوع أو إدانته, إنام واقعُّحماوالت لتقب
 .اختلط الربد عليها باحلر بمرارة ثقيلة. وغموض
 .»ً تعجبينني كثرياِال يتعلق األمر بحرضتك, فأنت«
 .ً جاء هذا االعرتاف غري متوقع أبدا»ً لو أفعل مثلك متاماُّأنا كنت أود«
 .»مثيل أنا?«
ريـدين املغـادرة  تِأنـت«:  ثـم سـألتها, أجابتها بيشء من االنكسار»نعم«
 . سألتها بنربة متعاطفة»صحيح?
 .»أجل, أنا آسفة«
ً هل يمكنك املكوث معها أسبوعا واحـدا ريـثام أجـد ,ستخرج أمي من« ً

 .»فتاة أخرى?
 .ًتأخرت أنيتا قليال يف اإلجابة هذه املرة

 .»ِسأفعل هذا من أجلك أنت«
تياءه الـدائم, ف اسـُغادرت راكيل يف اليوم الثاين مع دونوفان الذي مل خي

اصطحبهم بابلو إىل املطار, ذرفـت أمهـا الـدموع حلظـة رحـيلهم بـضعف غـري 
ّمسبوق رومق راكيل بنظرات التوسل وكأهنا تطلب منها رسا أال ترتكهـا وحيـدة  ً

أخذ أوالدها جيولون يف الغرفة بضجر وإثـارة, هـي املـرة األوىل التـي . معها هي
 حول الرسير حتى كادوا يوقعون األشياء يلعبون. يرون فيها جدهتم يف املستشفى

أمسكت هي أيدهيم بقوة وخرجت هبم إىل املمر وأنبتهم برضبات عىل . من حوهلا
 .اليدين ما أثار غضب بابلو

 .»مل فعلت هذا?«
 .»لكي يبقيا عاقلني«
 ثم اصطحب األوالد ,ً طلب منها ذلك منفعال»ًاهدئي قليال من فضلك«

 .معه إىل املطار
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رآة, ملـمحام الغرفة لرتتب أغراض أمها ونظرت إىل نفـسها يف ادخلت إىل 
أوحى هلا وجهها بالسذاجة, وتفجرت يف أعامقها مشاعر وختبطات غري مـسبوقة 

: تلمع هذه الرغبات مع أضدادها... احلب, الرغبة يف احلياة, االمتالك: ومنهجية
شـياء هبـدوء أكملـت ترتيـب األ. عدم القدرة عىل احلب, أو عىل احلياة والتملك

عندما رأهتا بدت هلـا .  ثم وصلت بعد ذلك أنيتا ملرافقتهم,وعناية أكثرمن الالزم
 ثـم سـاعدهتا عـىل الوصـول إىل سـيارة ,ًأكثر شبابا من قبل, قبلتها قبلت الوالدة

عادت بعد ذلك إىل رؤية ذات الظلمة التـي الحظتهـا فيهـا أول مـرة يف . ةاألجر
تا بأكملها ليست إال حادثة, وإن كانت حادثة تستحق بيت والدهتا, وكأن حياة أني

ٍحركاهتا مثال توحي بتفوق صـحي عـىل نحـو مـدهش. خوض غامرها مل تكـن . ً
خادمة ألحد, ويصعب التصديق أهنا ذاهتا الفتاة التي قالـت منـذ يـومني أهنـا ال 

 تالمس األم بخفة وطبيعية رائعتني, وترد األم عىل. تريد للسيدة أن متوت أمامها
 .هذا اللطف بسلوك ملكة تدخل رواق قرصها

 :قالت هلا وهي ترتكهام
 .»ٍ بك حال عثوري عىل فتاة جديدةلسأتص«
 . أجابت أنيتا بجدية»ًأعتذر عن تلك املرة, لقد قلت أشياء قبيحة فعال«
 .»ًما قلته ليس بشعا, ال تقلقي«
لقـد «: ملـت ثـم أك, ردت عىل الفـور بشخـصية قويـة»بل كان كذلك«

 .» البحث عن فتاة جديدةًمت الحقا, ليس عليكند
ًمل تظهر اإلثارة حينها عىل مالمح أنيتا, وكأن كلامهتا هذه كانت بابا أغلـق 

ًكأن تفامها راسخا قد أبرم . بقوة بوجه تلك التي تفوهت هبا املرة املاضية منذ أيام ً
ٍّبينهام دون كالم, ربام كان حبا, لكنه مل يكن كأي حب عادي, بل  أشبه بذاك الذي ًّ

 .ينشأ بني اجلنود
 .»ً جيدا?هل فكرت«
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 .»أجل«
ملفـات . مر أسبوعان برسعة مذهلة, العمل من جديد, وبـابلو واألوالد

ًالطالق مألت سطح مكتبهـا, خـصوصا بعـد مـرور احتفـاالت املـيالد ورأس 
مـاة ّالسنة, غزارة امللفات املتوقعة حتولت إىل مزحة تداوهلا اجلميع يف مكتب املحا

البـد أن األزواج الـذين «: ًقبل ذلك كـان املـدير يقـول سـاخرا. التي تعمل فيه
سيؤمنون لنا لقمتنا يف شهر كانون الثاين يتقاذفون أغراض البيت عـىل رؤوسـهم 

 .»اآلن
ّمعظمهـن كـن (ًتبدأ هي عملهـا يف التاسـعة صـباحا, تـستقبل املـوكلني  ّ

جيـزاهتم, ودوافـع رغبـاهتم , تطلب إليهم أن يقصوا عليها حكايـات )موكالت
جيلسون يف قاعة مجيلة يف ركـن املكتـب, يـرشبون القهـوة ويغلقـون . باالنفصال

الباب, متسك هي بمسجل صويت وتنهال عىل الشخص بالئحة من األسئلة التـي 
ًوأخـريا ختتـار . كررهتا إىل حد أهنا مل تعد مـضطرة إىل النظـر إىل الورقـة لتقرأهـا

ٍد طويل ووافاألسئلة التي تسمح برس ٍٍ. 
قيـاء, ينتاهبا الشعور بأن لكل واحد مـن هـذه األسـئلة خاصـية حبـة اإل

املوكالت تبكني يف اجللسة, بعض الدموع صادقة, مصحوبة بسعال خمنوق كـردة 
ًفعل جسدية, من شدة احلزن واحلرقة ترتمجنها بكاء ال جتد أفـصح مـن وصـفها . َ

لـبن الـسم فيعتـرص مـن حي«:  عن عملهـابعبارة لطاملها قالتها لبابلو عندما حتدثه
ًيف أحيان أخرى يكون النحيب مرسحيا أو شبه مـرسحي, يـصعب . »أجسادهن ّ

 .الفصل بني احلقيقي واملزيف يف تلك الغرفة
ًنانية, ويف بعض املـرات عنفـا وإسـاءات, يشكون قلة الوفاء, اخليانة واأل

ّومعظمهن تعتربن أنفسهن مظلو هلون, ن ال يـستأمـات وقـد أعطـني الكثـري ملـّ
ًتحدثن بقرف واستياء, أو قرف وحزن, منهن قلـيالت مل يلمـن أحـدا ويـرددن ي ٍ ٍ ٍّ

ّأما هـي فلـم تـستطع  .مقولة أن الذنب مشرتك وال يقع عىل عاتق أحد بحد ذاته
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عندما ختوض هذه اجللسات تشعر عالوة عن الربود . التعاطف مع أي منهن قط
الثقة التقليدية السائدة بـني النـساء يف احلـديث قلة . ٍبسمة ساخرة أو بابتعاد كبري

 .ًواملشاعر وخصوصا يف الدموع
ًإحدى تلك النساء, ومنذ عـامني فاجأهتـا فعـال, فهـي يف اللحظـة التـي 
ًدخلت القاعة فيها سببت هلا إحساسا خمتلفا, تسري عىل مهل وهي أكثر حزنا مـن  ً ًٍ

تعـرب . ىل حمياهـا الكآبـةأي أحد سبقها إىل هناك, مشوشة ومهمومة وقد طغت ع
ًعن نفسها بشكل جيد جدا ما يدل عىل أهنا امرأة مثقفة, ال يبـدو عليهـا أهنـا قـد 

ّأم لولدين, أحدمها . عملت يف حياهتا وهذا ما يعطيها القليل من املظهر الفضائي
الكبـري مـدمن عـىل اهلـرويني, . يف السابعة عرش من العمر, واآلخر يف العـرشين

ًأمالك عقارية بام يعادل حيا كامال يف مدريدوهلذه العائلة  ً ويف حني كانت توجـه . ّ
هلا األسئلة برصامة, وتسجل هلا األقول انتبهت إىل الطريقة الفريـدة التـي جتيـب 
هبا; بوضوح وجرأة دون أي انفعاالت ويف الوقت نفسه بام يسمح بفهم املـشاعر 

 شـك مجيلـة يف صـباها, كانـت بـال. التي تنتاهبا يف كل حركة مدروسة تقوم هبـا
 تفادي توجيه سؤال إضايف عطبيعية وواثقة من نفسها, ويف هناية احلديث مل تستط

 .حول املكمن اخلطأ
 . سألت املرأة»عن أي خطأ تتحدثني?«
نـا نحـن , إنـام خطؤِك أنتأأو ليس خط«:  ثم أضافت»ِعن خطئك أنت«
 .»النساء

خطاء, أنا فقط أعـرف اخلطـأ أنا ال أعرف ما قد ترتكبه باقي النساء من أ«
 .»وربام يف هناية املطاف هو ليس خطئي... الذي ارتكبته بنفيس

 .»وما هو?«
 .»أعتقد أين عشت حيايت دون مكر, هل تفهمني?«
 .»ال«
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 :أخذت السيدة ترشح أكثر
حيايت مليئة باخليال, لست امرأة غبيـة, جنبنـي امـتالك املـال مـصاعب «

ّرض عيل مصاعب أخرى ال يدركها معظم النـاس, كثرية ولكنه يف الوقت عينه ف
ٌكان يل زوج وولدان أحدمها هش للغاية, لطاملـا اعتقـدت أن عـىل إحـدانا عـدم 
ٍمواجهة املشاكل املحدقة بعنف فتكرس نفسها, بل عليها بالصرب, ثم تأيت اللحظـة 
ًالتي تزول فيها الشدائد وهتدأ األنفـس, لكنـي أيـضا كنـت أعـرف أن الـصالبة 

ًية يف هذه احلياة وفقا خلـربيت, وأن عـىل املـرء أن يكـون شـديدا يف بعـض رضور ً
ًاملواقف, لكني نسيت أمر يشء مل أكن قط عليه, إنني مل أكن امرأة مـاكرة ٍ ّمـرت ! ّ

ًاأليام السيئة وأخذت تزداد سوءا دون أن أستطيع احرتاف املكر, ليس هذا فقط, 
لـذلك فـإين ال أعـرف إن كـان  يٍإنام اكتشفت أن املكـر غـري موجـود يف طبيعتـ

 .»هل تفهمنينني اآلن?. باستطاعتي الصمود أكثر
تنتهي ذكرى احلوار هنا, مـع تعـابري وجـه الـسيدة شـبه املبتـسمة, ومـع 
ٍإحساس بأن جسدها أصبح أكرب وأكثر أناقة من ذي قبل, راودهتا هـذه الـذكرى 

ًيبـا عـن احلـديث, ّوأما أمها, فهي توقفـت تقر. عدة مرات بإحلاح طوال أسابيع
 ثم حتققـت هـي بنفـسها مـن األمـر يف ,قالت ذلك أنيتا يف عدة اتصاالت هاتفية

تـدخل إىل . الزيارات املسائية التي تقوم هبا لبيت والدهتا بعد خروجها من عملها
الصالون وجتدها كعادهتا مستلقية عـىل األريكـة يف غرفـة اجللـوس تـتلفح ذات 

 :ً حاهلا, فتجيب أنيتا عوضا عنهاالغطاء األسكتلندي, تسأهلا عن
ًالسيدة هادئة اليوم, أمضت طوال الوقت مـستلقية هنـا, أكلـت جيـدا; «

ّثمة ما هو متجمد يف نظرة األم, بـدا األمـر . »فاصوليا خرضاء والقليل من اللبن
ًالغريب أيـضا هـو وضـع أنيتـا . هلا أشبه بميزان حرارة يقيس ردات فعل الوالدة

أن املهام اليوم أقل بكثري مـن  ن أي وقت مىض, عىل الرغم منفهي متأهبة أكثر م
ذي قبل, تتجنب املكوث معها وحيـدتني وتتحـرك مـن مكـان إىل آخـر بـشكل 
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ً ثم تنطلق لتحـضري العـشاء, جتلـب كأسـا مـن ,مستمر تنظف هنا وترتب هناك
 ّاحلليب للسيدة, تنتظرها حتى ترشبه لتعيده إىل املطبخ من جديـد, لغـة جـسدها

ًحي بأهنا مركزة بأشياء أخرى كلياتو يبدو أهنا تلوذ بالفرار من األم عىل طريقتها . ّ
يف الواقـع أن كـل . عرب اإلفراط بالنشاط, أحست لربهة أهنا تعاقبها هلا ال ألمهـا

ها هـي هنـاك, يف ّوضع والدهتا, استعداد أنيتا وجو: هذا منطقي عىل نحو عنيف
 .البيت الذي أمضت فيه سنوات طويلة

ًتعود إىل البيت الحقا, ويرتدد صدى زياراهتا ألمها وأنيتا يف رأسها حتـى 
ينتاهبـا شـعور . د الصدى عندما متارس احلـب مـع بـابلوَّتغمض عينيها, أو يتبد

طفيف بأهنا يتيمة, أو أهنا يف احلقيقة ليست ابنة أمها أو ابنة أي كان, مشاعر احلب 
يراودهـا . ان مـا يتفكـك كـل يشء ثـم رسعـ,مع بابلو ترتبط هبذه االختالجات

إحساس باالبتعاد عن أبنائهـا يـسبب هلـا اخلجـل, كـأن حـدث رضهبـا هلـم يف 
تني ذتني اآلخـألبد ترافق ضمريها وعينيها الـذكياملستشفى سيرتك ندبة فيها إىل ا

ًمتنت طوال الوقت ملسهم, وأن يلمسوها هـم أيـضا, أو أن يقـوم بـابلو . بالربود
ًا, اختلط األمر عليها لكنه كان أصيالبذلك, أو أنيتا نفسه ّ. 

حياة أمها يف األيام األخرية مل يكن فيها ما هو مميز, مل تكـن ممـن يبحثـون 
اتصلت أنيتا أكثر من املعتاد, ويف مرة من . عن اإلشارات املخفية, فلم تفعل ذلك

, ٍاملرات يف إحدى زياراهتا هلم هبطت مع أنيتا للتسوق وحتدثتا لوقت ال بـأس بـه
ًخرجتا من املتجر واقرتحت عىل أنيتا أن تتنـاوال شـيئا قبـل الـصعود إىل البيـت, 

 .ٍوافقت أنيتا, وأخربهتا أن األم مشوشة وتشتكي من أمل يف الرأس
 .»ال أعرف كيف سأشكرك عىل كل ما تفعلينه«
 . سألت أنيتا»ماذا تقصدين?«
 .» معناِأنك بقيت...هذا, كل هذا«
 .»حل بكل األحوالال عليك, إن مانولو ر«
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 .»مانولو خطيبك?«
 .»نعم«
 .»ماذا حدث?«

ر, مل تـشك  ّـاألمر ببساطة هو أن مانولو قد تعرف إىل فتاة أخرى وتبخ
يف احلقيقـة هـي مل تعـرف كيـف . ًأنيتا هنائيا يف األمر, ومل تكن حزينـة كـذلك

 أحست, هل كانت جيدة أم ال? هي مل ختـرب والـدهتا يف كولومبيـا, االثنتـني مل
. َهنا مل تبق لالعتناء بالوالـدةإًتكونا تتفامهان كثريا, كل هذا مل يكن ليحدث لو 

ّألن الرجال ال يرتكون هكـذا لوقـت طويـل بمفـردهم, فهـم ال يـستطيعون 
تتحدث أنيتـا بـصعوبة لكنهـا ال حتمـل أي نيـة . تفادي حدوث هذه األشياء

لب يطغـى عـىل لالنتقام, تشعر بثقـة مهـزوزة بـالنفس, لكـن عنفواهنـا الـص
. هنا وحيدة بنفس الطريقة التي كانت فيها بصحبة أحـدهم مـن قبـلإ. املشهد

لكنها بحاجة ماسة إىل املـساندة اآلن, وكأهنـا مـشت حافيـة األرجـل طـوال 
د أن اكتـشفت ّحياهتا حتى وصلت إىل هذا املقهى, وملا وصلت, استدارت بع

 . األرجل مثلهاأن اجلميع هناك حافيو
اهتا دون مكر, وهي اآلن تعتني بامرأة مسنة, قد متـوت يف لقد عاشت حي

 من عمرها بعد ةمل تعد يف التاسعة عرش. ّأي حلظة, حتى هذا األمر ال يفزعها اآلن
إهنا كصخرة صـغرية حتـاول تـسلق . كل هذا, عمرها يفوق تصور الزمان بأرسه

 .جبل شاهق العلو
 من مـستوى جديـد, األيام التي سبقت وفاة الوالدة محلت معها تشويش

ّتدور األفكار يف رأسها متعبة, مل تفكر حتى بأمها, إنام بصورة خمتلفـة عنهـا, ربـام  ّ
ٍبوحد أمها وهي متيض الوقت مع فتاة كأنيتا, بدأت تشعر بالتعاطف معها, أو مع 

 .االثنتني باألحرى
ًحدث يف الساعة الثانية والنصف ليال, وكان اليوم يوم ثالثاء, يف أول يوم 
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من شهر شباط, الربد قارس تذكرت أهنا قالت لبابلو الكلامت ذاهتا التي أخربهتـا 
 :أنيتا هبا عىل اهلاتف

 .»لقد تعرضت هلجمة جديدة, إهنا ميتة«
تذكر شدة الربد املمزوج بالنعاس حني استقلت سيارة األجـرة, اتـصلت 

 القـوة براكيل عدة مرات حتى استفاقت, خرج صوهتا أشبه بطنني املعادن وبدت
 :عليهام فجأة

 .»لقد توفيت ماما, تعرضت هلجمة جديدة«
 .»هل أنت معها اآلن?«
 .»ال, أنا يف طريقي إليها, الفتاة اتصلت«

لإلشارة إىل أنيتا, ربـام فعلـت ذلـك ) الفتاة(هي مل تستخدم قط مصطلح 
كأهنا تريـد التغطيـة عـىل أحـدهم . اآلن بدافع اخلجل, وليس بسبب البعد بينهام

ًأحست أيضا وللمرة األوىل بالـشفقة عـىل راكيـل, ختيلتهـا حزينـة . فع احلببدا
ًبصحبة دونوفان, أو بصحبة عشيقها ربـام, لـيس مهـام, لكنهـا اآلن تـنهض مـن  ّ
فراشها بثقل, امرأة يف أواسط عمرها, فقدت مجاهلـا وهـي تـدرك ذلـك, لكنهـا 

 .تترصف بشكل يتجاهل هذه احلقائق وحتاول االحتيال عليها
سآيت يف الطيارة األوىل, ال حتركيها من البيت, ال أريد رؤيتها يف بـرادات «

 .»املشايف, أتسمعني?
 »نعم«

ّال تذكر أهنا أعارت أنيتا أي اهتامم لدى وصوهلا, مل تنظر إليهـا حتـى, ومل 
ٍوجدت أمها مستلقية يف رسيرها, بشكل . تستغرب وجودها باالنتظار يف الشارع

ٍبعـني مفتوحـة وأخـرى مغلقـة, .  املنبه ثـم عـادت للنـوممائل كأهنا قد أطفأت
بـضع . أغمضت هلا العني املفتوحة بإصبعها والقـشعريرة البـاردة تعـرب جـسدها

قطرات من العرق تصببت من حتت الشعر يف نقرة األم وفكـرت بخـشونة شـعر 



    أندرس باربا94  

ًهل كان شعرها هكذا دائام? تتذكر أهنا أحست . أمها التي مل تكن تلحظها من قبل
ًن شيئا ما ال زال حيا داخل جسدها, ربام يكون نبض صالبتهاأ ها يًوأيـضا قـدم. ًّ

اللتني ال زالتا معلقتني بالرشاشف, حيث تفوح رائحـة طفوليـة, وجههـا حيمـل 
تعابري تدل عىل أهنا مل تتعذب يف اللحظات األخرية, يوحي املـشهد أهنـا توقفـت 

ُلفـراش, صـدمت عنـدما كانـت ًفجأة عن التنفس, أو كأن شيئا ما دهسها فوق ا
تسند والدهتا بأن جسدها حتول إىل كتلة مـن العظـام الثقيلـة والقاسـية, أعـادت 

 . ثم خرجت من الغرفة,سندها إىل الرسير
راودها اخلوف من الظالم ومن جسد أمها, ومن رائحتـه, ومـن الـضوء 

خرجت من هناك وهـي تـدرك أهنـا لـن . األصفر املوضوع بالقرب من رسيرها
عنـدما خرجـت . ود بمفردها مهام جرى, إهنا حتتـاج إىل وجـود راكيـل معهـاتع

كـام  ًوجه الوالدة ال زال أليفا.اكتشفت أن أنيتا تقف عىل العتبة وتراقب كل يشء
ّنيتا فقد تبدل بالكامل كانت قد مرت بلحظات من الذعر الفظيـع, أهو, أما وجه 

ًبح خمتـرصا ومـدفونا يف ًأضحى وجهها صغريا وأكثر قساوة, كل يشء فيهـا أصـ ً
 .داخلها

 .»ارشحي يل ما جرى«
بدأت أنيتا جتهش بالبكاء, اقرتبت منها هي ووضـعت يـدها عـىل كتفهـا 

, ثم تفكر يف نفسها عـام يمكـن أن »ال عليك«: الصغري الذي يتحرك مع تنهداهتا
 .فقد حدث كل يشء. حيدث اآلن, ال يشء

ًنها, لكن شيئا ما بدد حبها جتاه عانقتها أنيتا, وكانت رائحة اللحم تفوح م
 .ٍأنيتا عىل شكل برود منطقي

 .»احكي يل ما جرى«
. ندهت السيدة هلا يف منتصف الليل, وأخربهتا أهنا ليـست عـىل مـا يـرام

وشعرت هي باخلوف, طلبت منها االقرتاب وأمسكتها من يـدها, فأفلتـت أنيتـا 
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ّوملا عادت كانـت الـسيدة ميتـة,. ًمنها وهربت بعيدا  تتـنفس, فخرجـت كـنت  ملّ
ًت نربة َّ ثم تبن,روت كل يشء بارجتاف يف البداية. راكضة إىل الشارع واتصلت هبا

 .جدية وسألت إذا كان باستطاعتها املغادرة اآلن
 .»وإىل أين ستذهبني?«
 .»ال أدري, إىل أي مكان«
 .»ال, ستبقني معي«

ًمل يكن طلبا, وال رجاء, بل أمرا ? ً النقـود هلـا إذاأمـن أجـل هـذا تـدفع. ًً
جلستا يف . شعورها بدا أشبه برجل يطلب من مومس البقاء يف بيته للامرسة احلب

أثارت الطبيعية التي . ٍاملطبخ وحرضت أنيتا قهوة بطفولية مفرطة, وببالدة مرتفعة
تتحرك أنيتا هبا يف مطبخ الوالدة محاستها, فهي عاجزة عن أن جتد ملعقـة يف هـذا 

هناك ما هو لغزي وغـامض عنـدما . عل اآلن بكل هذه األشياءماذا ستف. املطبخ
 .تتذكر الساعات األربع التي أمضتها مع أنيتا هناك ليلتها

ّال تتذكر أهنام حتدثتا كثريا, لكنهام مل تنفصال حتـى لثانيـة واحـدة, وأهنـام  ً
هي مل تستطع التفكري بصفاء, واستمرت أنيتـا بالتنهـد دون دافـع . كانتا خائفتني

. سألتها عن خططها املستقبلية وأجابت أنيتا أهنا ستبحث عن منـزل آخـر. نيمع
ًفعلتا أيضا أشياء أكثر عمليـة, سـجلت هلـا يف األجنـدة عنواهنـا ورقـم حـساهبا 
املرصيف لكي تدفع هلا راتبها, كون األم هي التي كانت تدفع يف السابق عن طريق 

ومضات فتتذكر أن والدهتا ميتة يف تأتيها بني الفينة واألخرى . شيكات حتررها هلا
ًالغرفة فتأتيها أفكار عبثية, بأن ال رضورة ألن يكون الضوء مفتوحا هنـاك مـثال ً .

هـي . طلبت منها أنيتا االنرصاف لتوضيب حقيبتها فعرضت عليها هي املساعدة
 املرة األوىل التي تفكر أن أنيتا طوال هذه الشهور قد عاشت يف غرفتهـا, وكـذلك

ّ ألهنـا حتـى عنـدما ;ًبد أهنا مل هتتم كثريا بـاألمرئر الفتيات من قبلها, الفعلت سا
 .ًقطنت هذه الغرفة مل تشعر يوما بأهنا هلا
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ّتساعد أنيتا اآلن, بوجود أمها املتوفاة يف املنزل, وتسيطر عليهـا ذكريـات 
حياهتا هناك, مراهقتها احلبيسة بني جدرانه, وكيف أهنا بعـد أن كـربت هجـرت 

يلفت نظرها ترتيب حقيبة أنيتـا . ل بالنفس ذاته الذي تفعل به أنيتا ذلك اآلناملنز
ثالثـة قمـصان, كنـزتني شـتويتني, أربعـة غيـارات داخليـة, وبـضع : املقتضب
ّثم ست روايات, صورة للوليتو املتنكر بزي الرجل العنكبوت, صـورة . كلسات

 .ملانولو, منبه, وعلبة مكياج صغرية, هذا كل يشء
ٍكرى هذه الليلة مع كل اقرتاب لساعات الفجـراألوىل, وصـلت تضيع ذ

. راكيل يف الصباح املبكر, استقلت أول طـائرة قادمـة مـن لنـدن, دون دونوفـان
ًدخلتا غرفة األم سوية وجرى األمر بعد ذلك برسعة عجيبة املستشفى, الـدفن, : ّ

عـامالت ًشعور تقليدي بالتسليم الكامل كـام حيـدث عـادة يف هـذه املواقـف; امل
ًاحلكومية, اختيار التابوت, والتعب املـصاحب, خـصوصا عنـد فـتح قـرب األب 

 ألهنـا مل تـشأ هـي التواجـد يف هـذه ;والذي تكفلت بـه راكيـل بمـساعدة بـابلو
ًيوم الدفن كان مليئا ومشبعا باألحـداث املنطقيـة. الغضون املتـصاعدة والتـي مل  ً

ّتكرس إال من خالل بعض األمور الدقيقة; حلظة عانقها أبناؤها عىل حني غرة, أو 
قبلة بابلو, أو التالمس باليدين مع راكيل حلظة إنزال التـابوت يف القـرب, عنـدها 

 .أصدر التابوت أصوات زقزقة أصابت اجلميع بالقشعريرة
تـذكر فقـط أهنـا . ًذلـك أصـالال تتذكر حلظة وداع أنيتا, هذا إن فعلـت 

رية يف منزل الوالدة, عندما خرجوا نحو املستـشفى, وكانـت شاهدهتا للمرة األخ
مشوشة الذهن فلم تفكر بأنيتا إال بعد مرور أسـبوعني عـىل الوفـاة, ونـسيت أن 

اسـتغلوا األيـام األخـرية  .تودع هلا يف املرصف راتب آخر شهر عملت فيه لدهيم
يف مدريـد يف تـصفية حـسابات أمهـم املـرصفية, ولكـي من وجود راكيل معهم 

 .يقرروا ما الذي سيفعلونه باملنزل
ًقرروا بيع البيت أخريا, مكثت راكيل أسـبوعا كـامال يف مدريـد, عـادت  ً ً



97   َّ        توق ف املطر    

 ثم رجعت من جديد لتمضية عطلة هناية األسـبوع ,بعدها إىل لندن لتتابع عملها
هب يف كل صـباح ملالقاهتـا, أقامت يف فندق طوال الوقت وكانت هي تذ. معهم

. ّتصعد إىل الغرفة وتبقيها راكيل جالسة تنتظر ريثام تتربج هي وتتجهـز للخـروج
ًتتذكر جيدا رائحة النوم املنبعثة من غرفتها خمتلطة برائحة الصابون التي خترج من 

ال .. ثم تتحدثان. هذه اخلصوصية الغامضة والرتيبة التي تتمتع هبا شقيقتها احلامم
ً املوضوع, لكنهام حتدثتا مطوال خالل هذه األيام, خصوصا راكيل التي بدت هيم ً ّ

ظنت هي أهنام ستغدوان صـديقتني اآلن, وامتـزج هـذا . متنشطة ومفعمة باحلياة
. ٍبإحساس حزين مفاده أن أمهام هي التي حالت دون هذه الصداقة طوال حياهتـا

ن الكرة األخرية التي عادت فيهـا ًبدت هلا راكيل أكثر شبابا, أو عىل األقل أكثر م
 .من األرجنتني

ًيف إحدى تلك األمسيات تناقشن مطوال ملدة ساعة تقريبا حول من يفوق  ً
 .روبرت ريدفورد, أم بول نيومان: ًاآلخر مجاال

ًالتفكري بأمها أضحى شـاردا وأقـل وضـوحا, عـاد مـن حـني آلخـر يف  ً
ًيات جديدة, تفكر مثال بموت ًاألسابيع التي تلت موهتا, حممال بأصوات وسلوك

ًأكثر صخبا وغضبا مما حدث, حني تتحدث مع بابلو يصور هلا أن أمها قد عانـت  ً
ة األتعـس ظـًحتاول أن ال تتحـدث كثـريا, لكـن اللح. من آالم فظيعة عند موهتا

كانت عندما حولت هلا راكيل حصتها من أموال والـدهتام, فقـد اكتـشفت حـني 
ّن ألفـا يف حـساهبا, مل تـرتدد حينهـا ك ثامنيـة وعـرشيإىل املرصف أن هنالـنزلت  ً

ً ثم مل خترب أحدا بـذلك, بمـن ,ودخلت املرصف وحولت منهم مخسة آالف ألنيتا
 .فيهم بابلو نفسه

ّوخالل األيام القادمة انتظر أية إشارة من أنيتا, اتـصال أو رسـالة, حتـى 
ت إىل احلديقـة مـع أهنا كانت عىل وشك االتصال هبا يف مساء أحـد األيـام, ذهبـ

بابلو واألوالد, ثم ابتعدت عنهم عدة خطوات, أخرجت هاتفها وسجلت رقـم 
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املـرة األخـرية التـي  أنيتا لكنها أغلقت السامعة ومل تفعل ذلك, وكانت هذه هـي
أرادت فقط أن تعرف ردة فعلها عنـدما تكتـشف التحويلـة, مل . ًفكرت عمليا هبا

ًجهدا يف التخلص منه, إهنا فعلـت مـا هـو تكن تكرتث ألمر النقود, ولك تبذل 
ًاستذكرت هنا فصال من طفولتها, عندما طلبت أمها منهم توصـيل يشء . طبيعي

ما, كانت تلعب هي وراكيل, واعتادت أمها أن تطلب ذلك مرة أو مرتني بانتظار 
ون ورقة نقدية من ّأن تتطوع إحداهن, ثم تقوم بمكافأة املتطوعة هبدية عادة ما تك

 جموهراهتا لكي تغيظ راكيل وتثري يدإئة بيزيتا, ويف تلك املرة أعطتها اخلمسمفئة 
رغم كوهنا بخيلة بشكل عام, لكنها بني الفينة واألخرى حتب القيام هبذه . غريهتا

احلركات التي ال حتاكي من خالهلا الكرم, إنام مبدأ تقسيم الثروة كام تفعل احليـاة 
باسرتجاع كل ما منحت يف مناسـبات غـري متوقعـة لتقوم بعدها . يف توزيع املزايا

ّحيث تسرتجع ألفا إذا ما قدمت واحدة ً. 
لقد شعرت بالتسلية عندما قامت هي بذلك مع أنيتـا, ربـام ورثـت هـذا 
ٍاألمر من أمها, وشعرت أن جسدها حمتل من قبل إرث يملؤها كام لو كانت هـي 

ًكأسا فارغا ينسكب فيه هذا السائل ً. 
ّللقاء جرى حقا مع أنيتا أم ال, مرت سنتان منذ ذلك احلني, ن اأال تعرف  ً ّ

ّومل تفكر هبا طوال سنة كاملة, وعادت حياهتا من جديد إىل الغمـوض الروتينـي 
ذاته والذي تستحيل السيطرة عليـه, احليـاة الباهتـة واملتخفيـة والتـي أصـبحت 

اكيـل عـىل ذكرى الوالدة فيها ذات طعم أكثر حالوة, واقتـرصت العالقـة مـع ر
واستطاعت أن تقوم . مكاملة هاتفية واحدة يف الشهر, وزيارة يف عطلة هناية السنة

. أيـام تنـزههم يف املدينـة بزيارة إىل لندن بصحبة بابلو, حيث ظلت راكيل ثالثـة
كانت قد حصلت عىل الطالق من دونوفان, وتعيش بـصحبة عـشيقها اإلسـباين 

ًال الفندقيـة, وقـد أفـصحت هلـا رسا الذي يصغرها بثالث سنوات ويعمل يف جم ّ
ّوالـدة حـرك لـدى راكيـل الرغبـة مـوت ال. أهنام يفكران يف إنجاب طفل سـوية
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هي تظـن أن األمـر جنـوين وأنـاين, لكنـه ممتـع ويثـري . نجاب بشكل تلقائيباإل
بشكل عام تـصورت االبـن .ًاحلامسة, كرغبة مراهق يف أن يرسم وشام عىل جلده

ًنجبه صغريا ويتمتـع بقـوىتها أن تالذي يمكن ألخ  خارقـة, تتمثـل يف التفكـري ً
ًط, تـصورت أيـضا ضباملفرط بالذات والشهرة وكأنـه مركـز الكـون, كأمـه بالـ

ًلكـنهام سـيكونان سـندا أحـدمها ! النزاعات املستقبلية بينهام, البد من رؤية ذلك
 .ًلآلخر حتام

يـة لقـد أصـبحت راكيـل ملحم: موت األم حرك يف راكيل مزايا مدهشة
وأسطورية حتى غدت تشبه الساحرة يف حكايا األطفال, لقد انخرطت يف خياهلا 
الشخيص عىل نحو صلب, كاألبطال الذين عليهم أن يؤمنوا بشكل دائم ومستمر 
ًبأشياء ال متت للمنطـق بأيـة صـلة, ويعيـشون حيـاة ختتلـف كليـا عـن حيـاهتم 

م بصوت حزين وضعيف, ًأحيانا متسك هبا من ذراعها وحتدثها عن أمه.احلقيقية
وهي أدركت منذ املرة األوىل أنه ال يمكن هلا ممانعة راكيل عندما خيطر هلا أن تبـدأ 

راكيل بحاجة للقيام هبذا, وجيوز أهنا بحاجة إىل تواطئها . هبذه األقاصيص احلسية
جتلس هي وتكتفي باالستامع إىل حكايات أختها كمن يلعب هباتف معطل . ًأيضا

مل يكن بمقدورها أن ترشح هلـا كيـف أن . مع أحدهم من خاللهويدعي احلديث 
. ٍأمهم قد حتولت مع مرور السنني بالنسبة هلا إىل شخص صعب القـراءة والفهـم

تشعر بجسدها أهنا قريبة منها ويف نفس الوقـت حتـس باالبتعـاد والظلمـة كأهنـا 
ّدخلت أنفاقا معقدة وحارة ً. 

ًية كان اإلحساس غريبا, لكن بعد رأهتا فور عودهتا من السفر, يف البدا
ًعدة ثوان ظنت أهنا قد ال تكون هي أصال ٍ كانت وحيدة يف مركز جتاري بعيد . ّ

ًعن بيتها دخلت إليه عن طريق الصدفة لكي تشرتي حـربا لطابعتهـا, وقفـت 
هناك ضائعة بني مئات االحتامالت عىل الرفوف, وعندها انتبهـت أن هنالـك 

ن شخص يتحرك عىل اجلهـة اليـرسى منهـا بطريقـة يف الطرف اآلخر من املكا
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ًتأخرت قليال يف التعرف عليها, ثم ويف حلظة رسيعـة أدركـت .بدت هلا مألوفة
ًا, مرت سنتان عىل لقائهام األخري, ومل تكن هيئتها قـد تغـريت فعليـ. أهنا أنيتا

ًين عامـا والزالـت حتـافظ عـىل وجههـا رشعـعمرها اآلن بحدود الواحد وال
ّالنحيل, ال يبدو أهنا خادمة اآلن, وال حتى فتاة عادية, بدت وكأهنـا الطفويل و

خملوق برمائي, أشبه بمزيج بني الفتاة التي تعرفت عليها يف السابق وشـخص 
 .جديد بالكامل

مل تستطع أن ترشح ألحد التوتر الذي شعرت به يف تلك األثنـاء, والـذي 
ًراهقـة وجـدت نفـسها فجـأة قشعريرة تشبه التي ختتلج م: بدأ بردة فعل جسدية ً

وحيدة مع أحد الفتية يف غرفة مغلقة, ورسعان مـا تبـدد اإلحـساس وحتـول إىل 
ام بتثبيتهـا  ثـم قـ,ً عىل كل يشء وطرحها أرضـاىضجيج داخيل يشبه العواء طغ

لكنهـا بعـد أن   األمر االقرتاب منها وإلقاء التحيـة عليهـاخطر هلا بادئ. بإحكام
ًأنيتا كانت وحيدة أيضا ومل تكن تبحـث . عن األمرتقدمت خطوة واحدة عدلت 

ًتتجول بني األزقة يف قسم احلواسيب ملقية نظرات غائبـة قلـيال . عن يشء معني
عىل األشياء, تضيع الوقت دون نية فعلية للرشاء, لكنها تسري جمذوبة جتـاه سـائر 

ًاملعروضات التي عىل الرفوف دون أن تستحوذ أيا منها بالـذات عليهـا,  ترتـدي ّ
ًفستانا ربيعيا مجيال ال يشبه األلبسة التي كانت تـضعها عنـدما عملـت معهـم يف  ً ً

َّاالعتناء بالوالدة, فستان منم ًق وطويل حتى أسفل الـركبتني يرسـم جـسدا غـري ٌ
مكتمل النمو بالكامل, مل يتجسد مظهرها الطفويل فقط يف الكيفيـة التـي تتحـرك 

ًيضا, بدا هلا األمـر غـري حمحـب دون أن تعـرف أهبا, بل ببنيتها قاطبة, وبداخلها 
ّالسبب, ربام ألن هذا يولد يف أنيتا آليات دفاعيـة تزودهـا بحـصانة ضـد اهلـزائم  ًّ ٍ

 .واالهنيارات التي تتهددها
 ثم انرصفت مبتعدة, وحلقت هي هبـا متتبعـة ,ٍقامت أنيتا بحركة متململة

بحث عنـه, لكنهـا تفـضل أن خياهلا, مل تعرف ملاذا فعلت هذا وما الذي أرادت ال
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وأن ختتار هي بعد ذلك الكلامت التـي . تكتشف أنيتا وجودها عن طريق الصدفة
ساد . ّوما عليها هي إال أن تدعي الرسور باللقاء. ستقول وختتلق األعذار املناسبة

ًاملشهد توازن غريب أيضا ٌمرتبط بقدمي أنيتا عندما صعدت الـسالمل الكهربائيـة :ٌ
ّمل تكن هي تفكر بأمهـا . ًات, ثم قسم الرجال وأخريا قسم الفتيةنحو قسم السيد

َعىل اإلطالق, تشعر بالوحدة وبالغرابة, وال تعرف يف الواقع بم ظلـت مـشغولة  ِ
ًطوال الوقت, لكن هذا اليشء كان ميتا ومقفال عليه طـوال الوقـت ّلكنـه قـابع . ً

 أقدامها, يف هذا الـشعر بالفستان السوقي والربيعي الذي ترتديه الفتاة, يف حركة
 .قة خمتلفة واملربط بقطعة قامش مدرسيةيّاألسود املصفف اآلن بطر

ًتقدمت أنيتا يف هناية املطاف إىل موظفة ووجهت هلا سؤاال, حتدثتا بعـض  ّ
ٍثوان وأشارت أنيتا إىل صدرها يف داللة إىل احلديث عن فستان مـا, دخـل قلبهـا  ٍ

ة, هذه الطريقة احلميمـة يف خماطبـة اآلخـرين ٌفرح من جراء تذكرها حلركت الفتا
من بعيد, ابتعدت املوظفة وبقيت أنيتا وحيدة من جديد, فالتفتـت هنـا ونظـرت 
ٍإليها بشكل مبارش, كانتا عـىل مـسافة ال تتجـاوز العـرشة أمتـار, ووقفـت هـي 
ّمتجهزة أمـام الرفـوف تـدعي الـتمعن يف القمـصان, انخفـضت تـشاهد سـعر  ّ

باإلذالل يعرب جسدها كحامم سـاخن, وملـا رفعـت عينيهـا القميص وهي تشعر 
كانت أنيتا ال تزال تنظر نحوها, يف غضون هذه اللحظات القصرية تـضخم دوي 
. الضجيج يف املركز التجاري يف آذاهنا كأهنام تغوصـان يف أعـامق حمـيط صـاخب

صلتها ٍاقرتبت منها أنيتا ببطء ودون أن تبعد ناظرهيا عنها, وعندما وقفت قرهبا و
 .رائحتها املميزة التي تشبه رائحة اللوز

 .»ال تلحقي يب من فضلك«
 .نزعاجُمل تبد عليها أي تعابري, حتى املضايقة أو اال

 .»!ًعذرا«
 .» جيدة معيِلك ما أعذرك من أجله, لطاملا كنتليس هنا«
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ٍابتسمت أنيتا بغموض وبدا وجهها كقناع أثري, استدارت هي وأخـذت 
كهربائيـة ويف حلقهـا حرقـة مرتاكمـة لكنهـا اسـتمرت بـاهلرب تنزل الـسالمل ال

. ًفخرجت إىل الشارع ومشت حتى وصلت حديقة وجلست عـىل أحـد املقاعـد
ّفاحت يف املكان رائحة ياسمني مكثفة, ثـم دون سـبب معـني أمـسكت معـدهتا 

خيرج النحيب من جسمها بصورة . ٍفجرت يف بكاء شديد مل تبكه قط يف حياهتانوا
ًمزلزلة, إىل درجة أصابت أنوثتها وإنسانيتها وجـسدها يف آن معـا, هـي مدوية و ٍ

طـال . فقط الفوهة التي خيرج منها البكاء كام تتفجر الينابيع مـن جـوف األرض
األمر أكثر من مخس عرشة دقيقة, ثم بدأت تستجمع نفسها من جديد, دخلت إىل 

 املرآة وضحكت عـىل احلامم يف أحد املقاهي املجاورة, غسلت وجهها, نظرت إىل
ّوجههــا املــرشق واملنفــوخ, عــىل وجنتيهــا املحمــرتني, وعــىل ذقنهــا املــتقلص,  ّ
ًوخرجت أخريا إىل الشارع بخفة استثنائية مل تتمتع هبـا مـن قبـل, حـرة مـن قيـد 

 .ٌعاشت جتهله طوال حياهتا, حرة إىل األبد
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ألهنـا يف (ة يف حياهتـا ّأخذت مارينا تفكر وهي متارس احلب للمرة الرابع
, فكرت بكم هي بعيدة يف )املرات السابقة اكتفت باإلحساس وختزين املعلومات

هذه العبـارة الرباقـة التـي يـصفون مـن خالهلـا لعبـة . الواقع عن املتعة اجلسدية
تثري غرابتها أشياء مل تسمع يف وصفها الكثري, ذلك . اجلنس واملداعبة يف الروايات

بـدأت اآلن . ور واخلداع املباغت, ثم تأيت املتعة دون سابق إنذاراالستعجال املوت
ٍات متعاقبـة, إنـام بـيشء زتفهم أن األمر ال يتعلق بتـصاعد مفـرتض, وال بتحفيـ

 ثـم تعـاود ,كر وفـر, تراودهـا النـشوة وتـضمحل. أقرب ما يكون إىل اإلعجاز
اللـصوص ٍاملجيء بشكل أقوى عىل شكل صعقات كهربائية تقتحمها كام يقتحم 

هـي . ًاملصارف, تتبدل أقنعتها يف تفجرها داخل جـسدها ذي الـستة عـرش عامـا
 .ّأهنت لتوها سنتها الدراسية

رامون الذي يكربها بسنتني, خائف ومتوتر ومضطرب, هذا ما قاله قبـل 
 .ٍأن يبدأ بتقبيلها بعد أن كانا قد دخال مكتبة والدها املتمثلة يف بيت مستقل

 يف امتحـان الـشهادة الثانويـة, »سيطحنوه«نه قال أهنم ًكان رامون قلقا أل
ًبدا املصطلح طريفا جدا بالنسبة إىل مارينا خصوصا بـسبب التعـابري اللينـة التـي  ً ًّ
ظهرت عىل وجهه, مالمح متتزج فيها النشوة مـع اخلجـل الـدفني نـصف املعـتم 

 .الذي تسببه كتب أبيها له وثقافته العالية
 .»مجيع هذه الكتب?ًهل حقا أن والدك قرأ «
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ًهذه الكتب ليست إال بضعا مما قرأ, نحن ننظـف الكتـب كـل ثالثـة « ّ
ال أدري ربام نـتخلص مـن ثلـث مـا هـو ... أعوام فنتخلص من القديمة منها

ٍ الفراغـات عـىل الفـور بكتـب لكنـه يمـأل. لكتب التي مل تعد تنفـعموجود, ا
ٍإن ما تراه هو حصيلة انتقاء هنائي... جديدة كان يف هـذا البيـت أي يشء إن . ّ

 .»ًفهو قطعا الكتب
ًكانت هذه اجلملة األخرية تعجبها جدا فتكررها يف كل املناسـبات, لكـن 
ّوقعها عىل مسامع رامون كان له لذة إضافية تشعرها باالنتصار, وتدخل يف نفسه 

, عـالوة عـن )ًكونه بالطبع سيسحق فعال يف امتحانات الشهادة الثانوية(الرعب 
ة التي يتمتع هبا هذا البيت الذي كـان والـدها قـد اسـتأجره حتـت منـزهلم الوهر

ٍ ألهنا حرفيا ال تتسمع يف مكان آخر;ًخصيصا للكتب ً ّ. 
ٌتتذكر مارينا منذ أن بدأت تعي حياهتا أهنا حماطة بالكتب, بمجـاميع مـن 

أمها دائمة التشكي مـن . ّلفائف ورقية مضيئة كأهنا كائنات مستقلة هتدد وجودها
ٍالكتب وهي نادرا ما تقرأ, وأما والدها فكان عىل عالقة وطيدة وفخـورة بكتبـه,  ً

ّخيزن هذه الكتل املتامسكة عىل الرفوف وكأنه خيميائي بارع ّ. 
بغض النظر عن اختيارها هلذا املكان لتجلب رامون إليه قبل أن يـسحقوه 

اآلن كـام محتهـا يف يف االمتحان, فإن مارينا لطاملا فضلت هذه اخللوة التي حتميها 
املرات السابقة التي أتت به إىل هناك, حيث مارسا احلـب يف وضـح النهـار عـىل 

وبام أن اخلوف انتاهبا يف املرة األوىل فقـد . الرسير الذي وضعه أبوها قرب النافذة
ًقررت أن جتيء برامون دائام إىل هذا املكان الذي يشعره باجلبن, وهكـذا يكونـان 

ً جدا لكنه ذو ًياٍهو يعجبها وتراه كطائر أبيض كبري, ليس ذك. نيعىل األقل متساوي
ّتشتهي رؤيته عاريا, تنتاهبا محى من العجلة الوقحة واملمزوجـة . شخصية ظريفة ً

أعجبها خوفه حني تعرفت إليه يف حفلـة إحـدى صـديقاهتا, . باالرتباك املكبوت
ًد كان اإلسقاط واضحا يف وق.  قالتها لزميلة هلا»ّأفضل ألف مرة الشبان اخلائفني«
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وهي داللة عىل ذكائها وكأهنا تستطيع رؤية نفسها يف سن األربعني, وقد . كالمها
ًجربت احلب ثالثني مرة, وغدت مديرة إلحدى دور النرش يف برشلونة وتتـصور 

 .»كانت مراهقتي فظيعة«: نفسها وهي تديل بترصيح ما
ًصوصا أول مرة كان هناك يف املرات األوىل التي مارست فيها اجلنس, وخ

ًيشء مضلل إىل حد بعيد, كان رامون خائفا من أن يظهـر أبوهـا يف أي حلظـة ومل  ّ
ًيسرتخ وال دقيقة واحدة, ظل يسري بارتبـاك بـني الرفـوف ويـسحب منهـا كتبـا 
ًبشكل عشوائي, مل يكن مهتام يف احلقيقة بأي منها, أخذ بعد ذلك يتصفح الـصور 

ً, بدا مركزا جدا حتى يظن الناظر إليـه أنـه )الشموليةأصول (يف كتاب حنا آرت  ًّ ّ
َجلست هي بـالقرب منـه وحتـدثت . يقرأ تعليامت حمددة عام جيب أن يفعله اآلن

إليه كام لو أهنا كانت قد قرأت الكتاب لتشعره بالدونية أكثر, استندت عـىل كتفـه 
مـون إىل  ثم ادعت احلياء عـىل الفـور, وبـرصامة دفعـت را,وملست صدرها بيده

 .ًاخلجل, وهذا ما ارتد عليها خجال هي األخرى
 .»أمتأكدة أن والدك لن يأيت?«
ٍ قالت هذا وهـي حتـاول أن ختـرتع أي بلـد »ّبالطبع لن يأيت, إنه يف تركيا«

 .حيدث يف الصياغة ما هو واقعي
 .»وماذا يفعل هناك?«
 .»ذهب لكي يشرتك يف نقاش, يف جممع النقد األديب«

ً وشك االعرتاف بأنه مل يفهم جيدا ما قالت, وأنه مل يعرف كان رامون عىل
ًقط بوجود هذا املجمع, لكنه عوضا عن ذلك اقرتب منها ودفعها باجتاه الرفـوف 

ّبشكل غري الئق, ثم أخذ يقبلهـا يف ) أصول الشمولية(وقد أسقط من يده كتاب  ٍ
 ٌّلن حيث يساعد كّتأهبت لدى مارينا مجيع النهايات احلسية وأخذا يتعريا. عنقها

 .اآلخر عىل خلع مالبسه
ًهي تعرف أن رامون حيمل معه دائام الواقي الذكري, ليس ألنه يستخدمه 
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ّحقا, لكن ذلك كان سببا للتفاخر أمام أصدقائه الشبان, يضعه يف حمفظته وحياول  ً ً ّ
 ن أبلهني بعض الـيشء, تعريـا كـام لـو ملاكانا مها االثن. إظهاره يف مجيع املناسبات

يكونا خيجالن, يطمئنها أن رامون يسبقها يف إظهـار جلـد جـسمه, لكنهـا فجـأة 
 شـاهق, فهـام لـن يكونـا شخـصني ٍشعرت برغبة برمي نفسها من قمـة منحـدر

ًيني من اآلن فصاعدا, أحست بأهنام سيفقدان أسامءمها وسيقترص وجودمهـا طبيع
َظهر بعـض . حةعىل بياض أجسادمها الطارئ هذا والذي يوحي بالشهرة املفضو

ًضها هي ملحاااالسمرار عىل ذراع رامون, وبدا بي ّ. 
 .»هل فعلتها أنت من قبل?«
ًليس كليا«  . أجاب رامون بعبثية»ّ
ًليس كليا?« ّ«. 

ٍرمقها بنظرات استجداء وتوسل كـي ال تـسأله بعـد عـن رشوحـات أو 
 :ّسألته وهي تود إنقاذه. ًتفصيالت, بدا مفلسا بالكامل

ًل األمر كليا معي?هل تود أن تفع« ّ«. 
تسأل مارينا نفسها اآلن بعد املرة الرابعة التي فعلتها مع رامون, أيـن? يف 

تقصد املشاعر واألحاسيس, إنـام الـيشء اآلخـر,  أي كتاب يوصف هذا? هي ال
األفالم اإلباحية, ركزت فيهـا بعض كانت قد شاهدت يف غرفتها دون علم أحد 

ّحتى اللحظة لطاملا ظنت .  باحلرشاتمشككة كأهنا عاملة أحياء خمتصة أن النـشوة ّ
 يمكن العثور عليه أو فهمه, كانت تعد املـرات يف الفـيلم اإلبـاحي وقـد ٌهي أمر

استطاعت أن تكتشف ثالث نـشوات متتابعـة, وتنظـر إىل ذلـك كـام لـو أرادت 
تظن أن عدم القدرة عىل الوصول إىل النشوة هـو  ).ه كم أحتاج إىل هذاآ: (القول
ًخفاق بحد ذاته, وتعتقد أحيانا أن الرسعة هي احلل, ثم تكتشف أن املوضـوع اإل

عـىل األحـداث أن تتعاقـب بـني توظيـف الركـب . متعلق بالتقلصات العضلية
أشـبه بكـون . واألكواع واملعدة والصعود واهلبوط واالنتفاخات ثـم اإلفـرازات
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ًيتطلـب سـلوكا غـري طبيعة اجلسد وبنيته بحاجة إىل توتر معني وفعال, وهذا مـا 
ًلطيف يف بعض األحيان هبدف إحراز التقدم نحو مكان أكثر وضوحا ٍ ّ. 

ّيقودها كل هذا إىل فوىض مؤملة وإىل تذمر رافقها يف املرات األوىل حتسن . ّ
ّاألمر قليال يف املرة الثالثة, وأما اآلن يف املـرة الرابعـة, أي قبـل أسـبوعني مـن أن  ّ ً

 فقد شعرت بنشوة اخرتقت معدهتا, وبعد أن اقرتبت ُيسحق رامون يف االمتحان,
منه وراحت تتأمل مجاله, اكتشفت أن النشوة تكمن يف أمرين, أحدمها يسبب هلـا 

واألمـر الثـاين . ًوهي أن خيرب رامون باقي الفتية وهـذا مل يكـن مـستبعدا: اخلجل
 يف وهو حدسها الدقيق يف أهنا بدأت تـربع: يسبب هلا الفخر واإلحساس بالنضج

 .ًهذا األمر, وبأهنا ستفلح يف االستمتاع به وبجعل اآلخرين يستمتعون أيضا
ًمل يكن إحساسا جمردا, إنام كان متصال حسيا ومتأصـال يف رامـون نفـسه,  ًً ً ًّ ّ

 .ويف جسده الغريب يف ساقيه النحيلتني وصدره الذي يغوص نحو الداخل
ًكان األمر مثاليا« ٍ وجهـه تـنم عـن مجـال  قال رامون وهو ينتهي, تعـابري»ّ

ٍّريايض, يتعرق وكأنه كـان يلعـب كـرة القـدم, أو يـرتنح طـوال سـاعات عـىل 
ًبدا جديا أكثر مما مىض وظهر النبل عليه وهو يعلـق. األرجوحة يف احلديقة ربـام . ّ

ّكان يشعر باالتساخ, أو أنه تذكر اآلن بوضوح أكرب أهنم سيسحقونه باالمتحـان 
 .بعد أقل من أسبوعني

ّعرف مارينا حتديد مشاعرها, متاما كاملرات السابقة, كان ثمة إحساس مل ت ً
ٍن ترتدي مالبسها عىل عجل أو أن حتتمـي مـن أبالتواضع بعد هذه امللحمة, تود 
قفزت وارتدت مالبسها, سمعته وهي ترتـدي . ّعرهيا بأن تعانق رامون يف احلال

 :بنطاهلا يقول
ًيتوجب عيل أن أدرس عوضا عن أي يشء «  .»آخرّ

ٍكانت تود أن تقول ما هو مؤذ لكنها اكتفت بجملة عادية ّ: 
 .»ًادرس إذا«
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 .ارتدى رامون مالبسه هبدوء وهو يفكر
 .»ًسأدرس فعال, هل أتصل بك يف هذه األيام«
 .»سنرى«

نظر إليها هو بذعر, الذعر عينه الذي سينظر به بعد أن يسحقوه يف االمتحان, 
ًعود إىل بيتها القابع فوق بيت املكتبة مبارشة, مل تستطع ٍثم وهي تصعد ببطء السالمل لت

ُإخفاء هذا الغموض الذي يدلل عىل أهنا كانت متارس اجلنس تنتاهبا مشاعر متعرجة . ّ
وخمتلطة, ال يصح وصفها إال من خالل الرسد العكيس أي باجتـاه املـايض لتـستطيع 

احلـرية, املتعـة, : دةتكذيب ما كان وما مل يكن, أو لتـستطيع إضـافة تفاصـيل جديـ
ًالفظاعة حتى تصل إىل نسج أقل انحرافا ٍ ٍكانت ال تـزال تـشعر بالنـشوة, كدغدغـة . ّ

كانت تدرك أن النـشوة . منترشة ومبعثرة, يرافقها اخلجل من كوهنا ليست أكثر أنوثة
ّتتصبب منها وخافت ألن أي شخص لبيب سيكتشف ذلك يف احلال, لكـن أمهـا مل 

 : حوهلا, فتحت هلا والدهتا الباب معلقةتكن تدرك الكثري من
 »?ِأين كنت«
 .»ًيف األسفل, أقرأ قليال«

ًدخلت بعد ذلك إىل غرفتها مبارشة وهي تقلد تعابري كالريس ليسبيكتور 
ًيف الصور, بوجه متجرب ومتعال وكأهنا تعرف شيئا ال يعرفه أحد سواها, فتبتـسم  ٍ ّ

ّ الفرتة األخرية عىل حتمل أمها, تـرفض مل تقدر يف. ٌألن هذا اليشء فظيع يف الواقع
ّفيها سكوت الصيادلة املتواصل, حتى وجودها يزعجها, وعالوة عىل ذلك هـذا 
التشابه الكبري باملظهر بينهام لذلك كانت حتاول بشكل الشعوري تبني سلوكيات 

ًيزعجهـا أيـضا نموهـا يف . ٍّوترصفات خمتلفة ومتطرفة متيزها عنها إىل حد واضح
ًمل يكن األمر دائـام عـىل هـذا . ت األخرية وتشكلها الطبيعي واملفاجئ هذاالسنوا

النحو, لكن كل يشء اختلف اآلن, فقد فهمت أكثر بالدة حياة األم وهذا ما كان 
وكـذلك صـيدليتها كانـت أشـبه بآلـة لـضخ النقـود, رداؤهـا . يسبب هلا الذعر
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. ود املرىض املتهافتني عليهـاًثم أخريا وف ,ّاألبيض ولطفها الزائد إىل حد غري مقنع
ّلطاملا أحست أن أمها يف قرارة نفسها رشيـرة وجـشعة, لكـن بـصمت وسـلبية, 

 .وكذلك أهنا من هؤالء األشخاص الذين يسعون إىل إثارة الشفقة عىل الدوام
ًوصل أبوها إىل املنزل مساء هذا اليوم أكثر تعبـا مـن املعتـاد, وبـدا عليـه 

ست مارينا تتناول عشاءها مع أمها دون كالم, قالت االنشغال بأفكاره, حيث جل
ًهنت سنتها الدراسية للتو, وبام أنه ال يوجد فعليا ما تفعله بوقتهـا, أهنا أهلا أمها بام  ّ

. أهنا تستطيع أن تكون كريمة وأن تساعد يف مجع التربعات حلملة أطباء بال حدود
) كريمـة(لكن كلمة . ل التطوعيةمها فيها باألعامأمل تكن املرة األوىل التي تطالبها 

أثرت هبا من جهة, ثم ومن جهة أخرى فكرة أهنا ال متلك ما تفعله بوقتها, وهـي 
ًمعلومة صحيحة متاما ٌ. 

 .»ًكنت سأبدأ بكتابة رواية غدا«
 .»ّوعم ستكتبينها?«

.. ٌعن مستنقع, مستنقع يتوقف فيه الزمن«: ّردت دون أن تفكر لثانية واحدة
 .»...حلة تقوم هبا جمموعة من األصدقاء ينتهي هبم املطاف هناكتبدأ القصة بر

ًدخل أبوها إىل البيت هناك, ومل يدعها تكمل, حيمل كعادته كتابا أو اثنني 
ّبد له من تصفحها والكتابـة ّ, مستجدات يف عامل النرش كان ال حتت ذراعهاميضعه
ًالتعب يناسبه جدا, يكسبه نوعا من الراحة كالصدأ. عنها ً مجيـع . ّ البطيء التشكلّ

ّ ثم قبل أمهـا وهـو ,ّاقرتب وقبلها هي. ّصديقاهتا معجبات به, فهو جذاب وأنيق
 .يلقي التحية

 .»هل انتهيتم من العشاء?«
. أجابت االثنتان بنعم يف الوقت نفسه ما سبب املزيد مـن اخلجـل ملارينـا

ّة وتتعكـر ٌإهنا عائلة غريبة, يتحمسون بلحظة ثم رسعـان مـا يـشعرون بالوحـد
أمزجتهم فجأة, يف داخلهم براكني هائجة تسكن روحهم جاعلة إيـاهم بعيـدين 
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عن الطبيعية, ينتظرون طوال الوقت حدوث األشياء, وأن جتربهم هـذه األشـياء 
ه يـرتك علـيهم بعـض ردات َّعىل التحليق معها, ينتظـرون التعـذيب ليـأيت, علـ
 .أهنم عائلة متامسكةاألفعال, وهذا هو الوضع الوحيد الذي يشعرهم ب

 .»م اآلنأستحًال تقلقا, سأحرض الحقا ما آكله, أظن أنني س«
 .ًلكنه بعد كالمه مل ينرصف, وظل واقفا ينتظر ما يشبه املوافقة

ًبالطبع, لقد كان اليوم حارا جدا« ًّ  . علقت أمها»ّ
وقع إجابتها هذه بدت كتجربة أداء رديئة ملرسحية عىل املمثلني فيها الـرد 

 .رق زمني صغري من أجل رسيالية احلدثبفا
ًيبدو هذا شهيا« ّ«. 
 .»ما هو?«
 .»ما أكلتامه للتو... هذا«
 . قالت أمها»ه, هناك املزيد يف الثالجةآ«

ًتسجلت يف النهاية كمتطوعة, مل تكن مشغولة بأي يشء, وأعطاها هذا مربرا  ّ ّ ّ
ّلكي تبقى خارج املنزل طوال اليوم عمليا, سلموها درع  ً وطلبـوا ) طباء بال حدودأ(ّ

ّ من حدة مدينة مدريد قبيـل ئتجولقد ف). ّكاياو(إليها التواجد يف الصباح يف ساحة 
. ًالتي تبدو وكأن شيئا ما ينقصها) ّكاياو(حر كهربائي وأناين, وساحة . قدوم الصيف

ّاملكان بعيد عن بيتها, لكنها بال شك من األماكن التي تعتربها مفـضلة هلـا يف مدينـة 
يالصقها شعور فرح من جراء اكتشافها بأن الساحة ينقصها أمر ما, فيدفعها . مدريد

ّإىل ابتسامات متمددة ومعدية, وإىل قدرة عىل التواصل تـشبه تلـك التـي يتمتـع هبـا 
ّأعجبها أيضا جهل املارة يف الشارع عندما ختربهم بأن سعر . األشخاص غري األذكياء ً

ًل عائلة من ثالثة أفراد يف رسيالنكا, سيام عندما تقـول فنجان القهوة قادر عىل أن يعي
ًهذا ألحد قد خرج توا من أفخم املتاجر واملراكز التجارية وهو حيمل أربعة أكياس يف  ّ

ٍكانوا قد زودوها بعدة مجل أخرى لكي تذكرها خالل احلديث مـع النـاس ويف . يده ّ
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ّحلظات معينة, وقالوا أهنا حتدث آثارا فارقة يف ردا ًبدا هلا التفكري صعبا يف . ت فعلهمً
ّأن اإلرادة اإلنسانية ذات أبعاد معقدة وهي ختترب بنفسها وقع هذه اجلمل ومـا حتفـزه  ّ

ًخصوصا إن قالت هذه اجلمل عىل مهل وهي تنظر نحو أعني النـاس, . من إجابات
ًوعندما تكررها أيضا لكي ال تدع جماال للشك ً ّ. 

ستيك الذي تصنع منه هذه األكياس بغض ّهل تعلم أنه بسعر مادة البال«
ً انتبه جيـدا−النظر عن ثمن ما يف داخلها  بـسعر األكيـاس فقـط, يمكـنهم أن  −ّ

 .» طعام اإلفطارايتناولو
ًخييفها أحيانـا أن ختـرج منهـا مبالغـة غـري مقـصودة, العائلـة املثاليـة يف 

ن الوحيـد املحـاط رسيالنكا, هذه العائلة النموذجية الرائعة واملهيكلة, ذات االب
ّال تعـرف حتـى (بالذباب, واألب العنيد الذي يميض وقته بتقطيع قصب السكر 

ال ّإن كان هناك قصب سكر يف رسيالنكا, رغم أن سيدة وجهـت هلـا هـذا الـسؤ
ً الـرز األبـيض يوميـا, وتلك الزوجة التي تطهو)ًفعال كـان عـىل املتطـوعني أن  .ّ

ع لينقلـوا هلـم صـور وجـوه هـذه العوائـل ّيمخروا عباب ضامئر املارة يف الـشار
ّالشاحبة والتي تنم عن سوء يف التغذية, ويذبلون عيوهنم متوسلني لكـي يـذيقوا  ٍ
ٍبعضا من هذا العناء للمدريديني, مستجدين العطف يف قلوهبم خالل ثوان, لكن  ً

ًمارينا كانت تعلم جيدا أن ساحة   ّفإن. ّستعيد للناس حتجرهم عىل الفور) ّكاياو(ّ
ونظرات الشهوة نحوها جتعل ,ّحر حزيران, باإلضافة إىل مالبس الفتيات اجلذابة

ًمن تضامن املارة حدثا عرضيا أشبه بامتزاج الرتف مع اخلجل ّّ ّ. 
 املحالت تنظر إىل الكتب أصاهبا امللل بعد حني, ووقفت أمام زجاج أحد

 وأمـسكت  الليزرية, دخلت بعد ذلك إىل املحل, وكانت إذا تشجعتواألقراص
ًالرسقة بالنسبة هلا بتجـرد, بعيـدا عـام يمكـن أن . بأي يشء يف يدها تفكر برسقته

ٌهلا وقع مثري يف خميلتها, كاملتعة التي جيلبها هلـا التلـصص  يكون اهلدف من ورائها
. ّكرتوين غري املوجـه هلـا, أو أن تفتح الرسائل والربيد اإللّعىل مذكرات اآلخرين
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ّيع الرسائل التي حيتفظ هبا الكتاب, سيام إن احتوت عـىل هلذا فهي معجبة بمجام
هذا الصباح بالذات كانت تلقي نظرة عـىل رسـائل . ّما هو خاص ومثري للخجل

ديالن توماس الغرامية, حتضنها وهي جتلس القرفصاء عـىل األرض يف الزاويـة, 
كان . طريقةإىل أن جاؤوا وقالوا هلا أهنا ال يمكنها التواجد هناك واجللوس هبذه ال

ًديالن توماس يقول يف الرسالة موجهـا كالمـه إىل كـايتلني ماكنامـارا يف رسـالة 
 :حب

ًعليك أن ال تكربي كثريا«  ألنـك سـتبدين أكثـر شـيخوخة منـي, ولـن ;ِ
ِوأنت أيضا عليك منعي من أن أصبح أكثـر . أدعك تصبحني أكثر حكمة ومعرفة ً

ًوسنكون دائام شابني وبال خربة, معا. حكمة ً«. 
فكرت مارينا بإمكانية رسقة مجل ديالن تومـاس, والبـوح هبـا ألحـدهم 

 .ًيوما ما
ّصباح أحد األيام, عندما كانت عائـدة إىل البيـت لتنـاول  جرى األمر يف

ًطعامها, كان يوما عاديا جدا ً ًهنا مجعت معلومات اثني عرش شخصا بعـد إحيث : ً
ول رجـل يف اخلامـسة ّأن وزعت حـوايل اخلمـسني ورقـة توعيـة, وبعـد أن حـا

واألربعني من عمره التقرب منها بشكل كسول, وهذا ما سـرتويه لرامـون لتثـري 
 . ألن هذه األشياء كانت تفقده أعصابه عىل نحو مبالغ فيه, وعندها رأهتم;غريته

ّ ألن طريقته يف امليش كانت مميزة, وربام يمون ًيف البداية كان املشهد عابرا;
ًانق فتاة جمهولة, حتى حجمه بدا خمتلفا, وكأنـه اآلن أكـرب سلوكه, أو ألنه كان يع ّ ً

ّمن السابق, أو أن شيئا فيه قد متدد وهذا ما ال حيدث يف البيت, مر والدها والفتاة  ً
ًالغريبة بالقرب منها, وكانت تبعث رسالة إىل رامون, حيمـل والـدها كتبـا حتـت 

ًذراعه كعادته, وأما الفتاة فتحمل كيسا قامشيا وت ٌرتدي تنورة صيفية عليهـا ورود ً
ًمل تكن مارينا جتيد تقدير األعامر, لكن الفتاة تظهر يف الثالثني تقريبـا, . أو ماشابه

مل تستطع رؤية وجهها بوضوح, بيد أن شكلها مجيـل بـصورة عامـة, هلـا سـاقان 
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قصريتان جذابتان ورفيعتان, وتتحرك أوراكها برشـاقة وخـصوصية ميـزة لـدى 
ّتقفز يف كل خطوة وهذا ما دل عىل ذكاء أنثوي يتميز به جسدهاامليش, كأهنا  ٍ. 

ًيقوم والدها هبز رأسه قليال, ينظر إىل الشارع ثم إىل الفتاة, يبدو أنه يقص  ّ
ّقصة ما عليها, يشكلون ثنائيا عاديا, ربام هناك اخـتالل طفيـف يف األعـامر لكـن  ً ً

ّشيئا فيهام ال يدعو إىل التعجب ً. 
حظة هبيجان يف دمها وكأنه غثيان أو اضـطراب حلظـي, شعرت مارينا لل

وأحـست أن احلجـارة التـي . ّواقعية إىل أبعـد حـد) ّكاياو(فجأة بدت هلا ساحة 
ًتصطف يف األرض مشكلة ممر املشاة أصبحت فجأة قاسـية بـال مـربر, وكـذلك  ّ

يمكـن  ٌتشعر بوميض الناس من حوهلـا وكـأهنم وهـم ال. األبنية والطقس احلار
كان للورود املرسـومة .  يدخلون وخيرجون منها بشفافية ال يمكن تفسريهاملسه,

ال تعـرف مـا إن كـان . ناطييسغعىل تنورة الفتاة تلك قدرة عجيبة عىل التنويم امل
ًمجيال أم قريبا جدا من أن يكون قبيح, وأما أبوها ً ٍفقد كان هو وليس هو يف آن .... ً

ٍمعا, ربام يكون هو أكثر من أي وقت م ىض, وربام سـائر تـرصفاته وشخـصيته يف ً
ٍالبيت كانت جزءا من استعراض طويل بعيد عن حقيقته ً. 

قد تكون هذه هي طريقته احلقيقية يف امليش, وهذه هي الطريقة احلقيقية التي 
إن لـه قـوة رجـل . ًينظر هبا نحو اآلخرين, والبد أن هذه هي ابتسامته احلقيقية أيضا

ّبدأت تتبعهم وكأهنا ظل هلم, وانطفـأ ضـجيج . ًة وابتعاداواثق من نفسه, أكثر جاذبي
وحتـول . الشارع وأصواته وبدأت أصوات جديدة تصدح يف رأسـها بتـواتر خمتلـف

ٍالذي ترتديه إىل لباس متحر واق مـن املطـر وقبعـة جلديـة) ّأطباء بال حدود(درع  ٍّ ٍ .
 يقهقهان ضاحكني تتبعت أثرهم من مسافة قصرية دون أن ينتبها إىل وجودها, وكانا

سوية, ثم أزاح والدها يده من عىل كتف الفتاة, فتمكنت مـن رؤيـة وجههـا للمـرة 
األوىل ففكرت مارينا أن هذه الفتاة لو مل تكن ترتدي هذه التنورة, أو لـو ظهـرت يف 
ًالشتاء بمعطف طويل فهي لن تثري انتباه أحـد, متامـا كـام تبـدو مارينـا اآلن بلبـاس  ٍ
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ظهرن يف الربيع وبداية الـصيف وحـسب, ثـم ي نوع النساء اللوايتفهي من . التطوع
ت للغاية وذوات أشكال عادية ّتفني يف الشتاء حيث تكن يف هناية الصيف سمراواخي

ًجدا ّهذا يعني أهنا اآلن يف حلظات عزها الذهبية, يميش أبوها بقرهبا كام لو كان يـود . ّ
يده عىل خرصها دون أن يلمـسها التالمس معها بفارغ الصرب وبشكل مستمر, يضع 

وقفـا . ّلكي يشعر بملمس ثياهبا, يبدو عليه اهلم واإلثارة,ويترصف بـشكل صـبياين
ّأخريا أمام بوابة بناء يف إحدى الساحات, فأمسك أبوها بخرص الفتاة وقبلها فشعرت  ً

ُهي بحر الصيف حيتدم كفقاعة كبرية, حتدثا بعدها هامـسني أحـدمها بـأ ذن اآلخـر, ّ
جت بعدها هي مفاتيحها من الكيس القاميش الذي حتمله, فتحا الباب ودخال وأخر

 .سوية, وصدح صوت إغالق الباب وكأنه هناية املشهد
ًتأخرت عدة ساعات يف العودة إىل البيت يومها, بقيت مهتمة جـدا بمعرفـة 
حقيقة مشاعرها, فلم يكن أحد يستطيع مقاطعة تركيزها هذا, وبالفعل فهي مل تقـرأ 

. ًى رسائل رامون التي تصلها إىل اهلاتف, وضاعت شهيتها متاما فلم تعـد جائعـةّحت
ّوأبلغت املسؤول أهنا لن تعود حتى يوم الغد, أعادت لـه ) ّكاياو(ّتوجهت إىل ساحة 

 أطباء بال حدود ومشت يف شارع الغرانبيا وهي يف حـرية مـن أمرهـا, تنظـر إىل َّزي
ًا يـستطيعون اخرتاقهـا ومعرفـة أرسارهـا, تعـرب الناس يف الشارع وتشعر بأهنم مجيع

ة وقوية جتـول يف خميلتهـا, ّاألحداث التي شاهدهتا ذاكرهتا جلية واضحة, صور ملح
ًوحتاول هي حتميل بساطة هذه الصور ووضوحها هوال إضـافيا ّ ً لقـد اكتـشفت أن . ِ

 .ألبيها قصة كتلك التي قرأهتا يف الروايات الفرنسية
ًت قليلة جدا, وقد دخنت املاريغوانا يف مناسـبتني أو لقد ثملت مارينا مرا

ومـن مجيـع هـذه احلـاالت . ثالث, وجربت الكوكـايني مـرة واحـدة يف حياهتـا
االصطناعية, كان أثر الكوكايني هو األقرب إىل حالـة االستبـصار البـاردة التـي 

 .هيمنت عليها اآلن
لفرح, مل يكن هنـاك مـا ّمل تشعر باإلهانة, وال بالقرف, وال حتى باإلثارة أو ا
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حيزهنا أو ما يدخل الرسور إىل قلبها, كان فقط عبارة عن اضـطراب بـارد ومـزعج, 
ًاكتشفت بعد نصف ساعة تقريبا أن ما يزعجهـا هـو لـيس خيانـة أبوهـا ألمهـا كـام 

, إنام عدم قدرهتا عىل التعـرف عليـه )وهي اآلن تتفهم األسباب(اعتقدت يف البداية 
ًئ األمر, وأهنا اكتشف فيه تعابري مل تكن تعيها من قبل, إضافة إىل حني شاهدته يف باد

َأهنا تظن أنه كان بوسعها التوصل إىل هذه التعابري مـا إذا مجعـت سـلوكيات والـدها  َ
ٌالتي تعرفها وعاجلتها قليال, وانتاهبا فجأة فضول  .فظيع جتاه هذا الشخص ً

يل مـع أمهـا التـي دخلت إىل البيت مندهشة من جراء عدم تعاطفهـا الكـ
لبـست . ُجتلس يف الصالون وقد عادت لتوها من عملها وهي تـشتم اجلـو احلـار

ًلباسا منزليا مرحيا وجلست تتفرج عىل التلفـاز وهـي تـرشب شـايا بـاردا ً ً ً أمهـا . ً
مولعة بالربامج التارخييـة تتابعهـا بـاهتامم كامـل, مـشغولة بـضوضاء بيـضاء ال 

ٌشاي بارد إذن وبرنامج تـارخيي عـن مـصادرة . يقاطعها يف الرتكيز هبا أي حدث
 ).مينديثابال(أمالك 

ّجلست قرهبا لربهة وهي ال تـزال متـوترة, الـصور التـي شـاهدهتا منـذ  ّ
ساعات تتغلغل يف هدوء والدهتا وتـسممه كأهنـا فراشـة تـضع بيوضـها يف تـاج 

 .إحدى الزهور, لتفرتسها الريقات من الداخل فيام بعد
ي يظهــر رهبـان وراهبـات يــتم طـردهم مـن املعابــد, يف الفـيلم الوثـائق

ٍوجوههم مليئة باألسى والذل, كام لو كانت حفلـة تنكريـة انتهـت بـصدام دام ٍ .
تنبعث من والدهتا رائحة الصيدلية كالعادة, تضع يدها فوق ركبتيها وهي متـسك 

 .كأس الشاي البارد
 يل رسـالة ًسنتعشى حني تريدين, إن والدك سيتأخر قليال اليوم, أرسـل«
 . أمها بعد أن ارتشفت من شاهيات قال»منذ قليل
ّمل حتبني األفالم الوثائقية التارخيية?« َ«. 

تنقصها املهارة يف أن تكون مـاهرة, توترهـا دل عليهـا, فنـدمت وأرادت 
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هـي ال . ألمها أن تشاهد األفالم الوثائقية إىل األبد وهي جالسة بـنفس الطريقـة
افها وتشعر بأهنا ستجلب هلا املتاعب يف املـستقبل, تنظـر تكن هلا العداء, لكنها خت

إىل ردائها املهرتئ وإىل عدم اعتنائها بجامهلا, وإىل إفراطها يف اسـتخدام ووصـف 
ًاألدوية, تتأمل شعرها املقصوص حديثا, والذي ال يلق هبا كثريا ً. 

 .»ال أدري ملاذا أحب رؤية الصور القديمة, ربام ترحيني مشاهدتا«
 مارينا باحلرج من جراء لطف أمها هـذا الـدائم والفـوري, فيهـا يشء تشعر

 . ثم تستيقظ ببالهة دون أن تدرك ما يدور حوهلا,ًكسول, فهي يف العطل تنام كثريا
ًشاهدت نرشة األخبار منذ قليل وقالوا أهنم وجدوا جنينا ملفوفا بـورق « ً

ّاجلرائد ومرمي يف القاممة, جنـني بـرشي  ثـم , إليهـا لربهـةقالـت وهـي تنظـر »ّ
 .وجوه الرهبان تلك استدارت وتابعت مشاهدة

 .»اعتقدت أن هذه األمور مل تعد حتدث«
تناولتا العشاء بصمت, وظنت مارينا أهنا إذا أخربت أمها اآلن بأهنا رأت 
ًأباها مع إحداهن فإهنا لن حترك ساكنا, بل أهنا عـىل األرجـح سـتكمل عـشاءها 

 .ىل التي تتأمل هبا من شدة براءهتاكانت هذه املرة األو. ببطء
كيـف جتـري األمـور مـع «: ًالتفتت أمها وكأهنا تـذكرت شـيئا وسـألتها

 .»روايتك? هل بدأت بكتابتها?
ًبعد عدة أيام قال هلا رامون حزينا لقد رفعوا درجـة الـدخول إىل كليـة «: ّ

. امعـة أن أحصد عالمات عالية اآلن لكي أستطيع الدخول إىل اجلَّالصحافة, عيل
 .»هل سيأيت والدك اآلن?

 .»كال لن يأيت«
 .»متأكدة?«
 .»بالطبع متأكدة«

التعاسة تزيد من مجال وجه رامون وتـضيف عـىل تفاصـيله تعـابري أكثـر 
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ّحدة, كانا قد مارسا احلب مرتني يف األسابيع الثالثة املاضـية, وخالهلـا أحـست 
لرامـون . بان البطـيءمارينا بنقرات واهتزازات دخلت بعدها يف حالة من الـذو

طريقة خاصة يف النظر إىل جسدها العاري تدفع هبـا إىل املزيـد مـن احلـرية التـي 
ٍيصعب التكهن بحقيقتها, والتي تدوم لوقـت ال بـأس بـه, أقـرب إىل حـساسية  ّ

 .ّعالية وهشة من جراء أي تودد بسيط يقوم به معها
فرامـون اآلن بـدأ يبدو أهنا قد وصلت إىل النشوة اجلسدية للمرة األوىل, 

 ثـم تـستقر ,يتقن اللعبة أكثر بقليل, بدا األمر أشبه بكرة ضخمة تتدرحج نحوها
كرة مملوءة باهلواء رسعان ما تأخذ بالتقلص وخيرج منهـا . داخلها يف هناية املطاف

ًاهلواء شيئا فشيئا تاركا خلفه إحساسا مجيال ً ً ً ً. 
ن الغريــب هــذا أرادت أن تبكــي فجــأة, وأن متــسك بيــدهيا وجــه رامــو

ًوتداعبه كأنه قطعة من الرخام تستطيع ملس سطحها األملس لكنها لن تصل أبدا 
كان رامون يف هذه اللحظـات يـدعها تراقبـه ويتوقـف عـن الكـالم . إىل داخلها

وجـه بـرشي . اجلفون, األنف, العيون, ثم رسمة الفم: فتأخذ هي يف تأمل وجه
 وقـد ,تح وال يكثر مـن احلـساباتيمكن هلا مراقبته عن كثب, وجه لشخص منف

إنـه كوجـه الـشقيق اآلن, كلـام . ًحترر اآلن أخريا من كل ما كان حيميه يف السابق
 .أطالت التحديق به ازداد التشابه بينهام

 :ثم جاءت اجلملة التي قطعت عليها رشودها
ًسيسحقونني سحقا مبينا« ً«. 
 .»عن ماذا تتكلم?«
 أسـتطيع حتـصيل عالمـات جيـدة, أنـا ّعن امتحان الثانوية العامة, لـن«
 .»ّمتأكد

للحظة معينة, أغرهتا فكرة أن تفصح بكـل يشء لرامـون, أرادت أن تعـرف 
األثر الذي قد حتدثه هذه الكلامت يف تعابري الوجه تلك, وكيف ستـشعر هـي لـدى 
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مل تكن تعرف كيف مرت األيام مرسعة هكذا, فاألمر حدث منذ اثني عـرش . إخباره
ّعني تقريبا مرا عىل رؤيتها لوالدها مع تلك الفتاة, كذلك أهنـا اسـتطاعت ًيوما, أسبو ً

نسيان املوضوع دون أن تقول لـه أي يشء, ودون أن ختـرج منهـا أي سـلوكيات أو 
ّترصفات, أو أال يكون يف كالم والـدها و تـرصفاته أي دليـل أو فـارق عـن األيـام 

األحاسيس التـي انتابتهـا طـوال إذا ما نظرت إىل اخللف واستذكرت مجيع . الطبيعية
 .هذا الوقت, لوجدت أن هذا املوضوع قد أفقدها وعيها بشكل جزئي

كانت هي وأمها يف املنزل وقد غـادر : لقد حلمت ثالث مرات احللم ذاته
ًه بـشكل مـرسحي قلـيال, ثـم تأخـذ , يرن اهلاتف فتهرع أمها وتلتقطـِّأبوها للتو

 ً ثم تسقط أمها مغمـى»ّ هذه املرةر جدي يفلقد هجرين, واألم«: باالنتحاب قائلة
لكن احللم ينتهي بشكل غريب, فعندما تنحني هي . عليها وتنتفض هي إلغاثتها

تقاهنـا إٍلنجدة أمها تلحظ وجود ذعر غري عادي عـىل وجههـا وكأهنـا مـن شـدة 
تـستفيق مارينـا . ًللدور تسبب لنفسها فعال هبجمة عصبية أدت إىل موهتا املفاجئ

ًمن هذا احللم منهكة ومرعوبة كأن أحدا ما خينقها بكيس حيكـم ربطـه عـىل ًدائام 
وجه أبيها يف الصباح يوحي هلا برابط وثيق مع الكوابيس التي تنتاهبا فتود  .رأسها

ه إليـه ِّأن تنفجـر يف البكـاء عـىل األقـل, أو أن توجـ .تقليد أداء والدهتا املرسحي
ًامة إىل أن يمسك هبا مدافعا عن نفسه ًرضبات ولكامت يف الوجه مثال, بقوة ورص

 ).لقد أفسدت حيايت (:فتنظر نحو عينيه بكل ما أوتيت من عزيمة وتقول
ظنت مارينا أهنا الطريقة األمثل إلخباره بأنـه حـول حياهتـا إىل جحـيم, 

ّ ألنه قد خرس متاما ذلك التأثري الذي لطاملا حتىل بـه ;ستطيع إفساد املزيدتوأهنا لن  ً
 .اعىل حياهت

لقد رأته مرة ثانية يف املكان ذاته, كانت منغمسة يف احلديث مع زوجني يف 
األربعني من عمرهم, ترشح هلم الفرق الشاسع بني حظهم وحـظ تلـك العائلـة 
املسكينة الـسريالنكية, وعـن أن األحـرى هبـم أن يكونـوا مليئـني باإلحـساس 
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 والـدها ذات الثيـاب بالذنب حياهلا, عندها رأت والدها مع الفتاة, وقد ارتـدى
 أبيض وبنطال جينز أزرق, أما الفتـاة ًاالتي خرج هبا من املنزل يف الصباح; قميص

يمشيان بتوتر وتباعد ال يشبه املرة املاضية, تبعـتهم مـن بعيـد . ًفرتتدي ثوبا اآلن
فلم تستطع معرفة ما إن كانا يتحدثان أم ال, وقفا أمام الباب نفـسه ودخـال دون 

 .ا اآلخرأن يكلم أحدمه
ّانتظرته حتى خرج من هناك جالسة القرفصاء يف الزاوية, تسند نفـسها عـىل 

ًوكانـت أيـضا تقـرأ . أحد جدران الساحة, اختارت التواجد يف الظل, من شدة احلر
ًكتابا شعريا لسيلفيا بالث كانت قد بدأته بحامسة عالية لكنها اآلن تتململ منه ً: 

 .ء هناالزنابق تثري االنفعاالت; الشتا
 .كل يشء أبيض وساكن, انظر إىل الثلج

ًطال انتظارها أكثر من ساعتني تقريبا, ثـم خـرج والـدها هبيئـة حازمـة, 
أخـذ قلبهـا خيفـق بـرسعة .ى بطريقة تشبه تلك التي فاجأهتا يف املـرة األوىلّيتمش
. ًتعرف جيدا ماذا تريد أن تفعل لكنها جتهـل الكيفيـة التـي سـتفعله هبـا. خيالية
قادهتا قدماها نحـو بـاب البنـاء . ص رغبتها يف فعل ما هو مقتضب وحاسمتتلخ

كانت عىل وشك االنسحاب طوال ربع ساعة وهي . وراحت تنتظر خروج الفتاة
ًتقف هناك, أرصت عىل رؤية يشء ما, حتاول تصحيح مشاعرها لكي تفهم متامـا 

يقـة املناسـبة يف ًتـود مـثال أن تعـرف اسـمها لتـصل إىل الطر. ه هلذه الفتاةّما تكن
 .خماطبتها, هل تكلمها بشكل هائج أم بذكاء وجاذبية

دخلت البناء وبدأت تدق األبـواب, ويف املحاولـة الثالثـة أي يف الطـابق 
فتحت تلك الفتاة هلا, كان مـن الواضـح أهنـا ارتـدت ) ب(ًالثاين وحتديدا املنزل 

 يف البيـت دون ٍثوب النوم عىل عجل لكي تفتح الباب فقط, وأهنا كانـت متكـث
 .مالبس فيام عدا الداخلية منها

ٍكانت مجيلة جدا, لكن عىل نحو خاضـع, كـأن مجاهلـا هـذا هـو حـصيلة  ً
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ببساطة هي . ّتلقائية متقطعة ال متتلك هي زمام أمرها وال تستطيع السيطرة عليها
 .فتاة مجيلة ومبتذلة

هنـا هي ليست ذكية بالطبع, لكنها حلوة التفاصـيل, فكـرت مارينـا بكو
. عارية حتت قميص النوم, فـسبب هلـا األمـر حرقـة يف حلقهـا وبعـض اإلثـارة

ٌهنـاك يشء مـا مـسها وخـرق . وانتابتها رغبة عارمة يف تعنيفها أو ربام إخضاعها
 .ًغشاء ً ما رقيقا عندها لدى رؤيتها

 .»هل تعرفني منظمة أطباء بال حدود?«
 مشغولة بعـدم رغبتهـا يف ثم أحلقت قوهلا برسد الدعاية كاملة, كان الفتاة

 .أن يلمحها أحد اجلريان فلم تطردها
 علقت بلهجـة بـدت ملارينـا مـن »ًهل متانعني الدخول إىل البيت قليال?«

كنـت «: أكملت الفتـاة. مقاطعة غاليثيا, تأكدت أهنا عىل األقل ليست من مدريد
 .»أرتدي ثيايب يف احلقيقة

هت الفتاة نحو ما بدا أنه غرفـة ّ أجابت وهي تقوم بالدخول, توج»بالتأكيد«
وبدأت مارينا تتأمـل غرفـة اجللـوس يف هـذا . ٍالنوم وأكدت هنا ستغيب لثوان قليلة

ٌالوقت القصري الذي مل يتجاوز تلك الثواين فعـال, هنالـك رفـوف وضـعت عليهـا  ً
كتب, وأريكة أمامها طاولة وضع عليها فنجانان من الشاي وصحن سجائر حيتـوي 

 ّلك. شعرت أهنا قد خرست أسلحتها من جمرد الدخول إىل املنزل. ابعىل ثالثة أعق
ًيشء بدا مؤقتا وحلظيا, من الواضح أهنا تعيش بمفردها, ومل تـر مارينـا بحياهتـا بيتـا  ً ً َّ ّ

عـادت بعـد . ّكهذا, هلذه الفتاة طاقة ضعيفة ال تقوى حتى عىل خدش ورق اجلدران
ا فيها املـرة األوىل, وهكـذا اسـرتجعت برهة وهي ترتدي التنورة ذاهتا التي شاهدهت

 :مارينا عىل الفور سحر احلدث يف وقعه األول, توترت عندما خاطبتها الفتاة
 .»اعذريني فإين مل أستطع االستامع إىل ما قلته يف السابق«

أخذت يف إعادة احلاشية, وبصوت مرجتف أخربهتا أن سعر قهوة واحـدة 
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كم يكـون (يف رسيالنكا وهي تفكر يف خلدها; يف اليوم كفيل بإعالة عائلة كاملة 
ّحتى أن هذه العائلة الـسريالنكية فقـدت فجـأة ) عمرها?? ثالثني أم أكثر بقليل

َهيمنتها عىل احلديث وأصبحت عبثية املعنـى, واتـسخ لطفهـا الـشديد, وضـاع 
ن أحتـاول . لباسها التقليدي وأسلوب حياهتا املعتمد عىل زراعـة قـصب الـسكر

ًاحلرقة يف حلقها حتريها كأن أمرا مـا هزهـا مـن الـداخل دون سـابق تبتسم لكن  ّ
 .إنذار وأدخل اخلوف إىل قلبها

 .»هل أنت عىل ما يرام?«
 .»ال«
 .»ًهل تريدين كأسا من املاء«
أعتقد أننـي . نعم من فضلك, فقد أمضيت اليوم بأكمله هناك يف الشارع«

 .»أشعر بالغثيان
 .»ًحسنا اجليس هناك«

ة كأيس الـشاي الفـارغني واملوضـوعني عـىل الطاولـة, كانـا جلست قبال
ٍيشبهان ما هو جمرد وعار كأس منهام كان ألبيهـا, ظلـت تـردد هـذه الفكـرة يف . ّ

 .ًرأسها حماولة استحداث أية ردة فعل لكن أمرا مل يكن حيدث
فإن األمـور جتـري . ًمل تعرف ما الذي توقعته فعال حينام دخلت إىل هذا البيت

فهي مل تتخيل نفسها يف أحـسن األحـوال هنـاك مـع الفتـاة : ّكثري مما توقعتبأفضل ب
ًداخل منزهلا, تصورت مثال أهنا واقفة عىل الباب حتاول التلصص من بني رأس الفتـاة 

ٍوكتفيها علها جتد بقايا حدث يوصـلها إىل ختمـني مـا لكنهـا يف الواقـع وصـلت إىل . ّ
يف غرفـة اجللـوس فـوق األريكـة التـي الداخل دون أي عناء يذكر, بل واسرتاحت 

أغلب الظن أن أباها مارس احلب مع الفتاة عليها, وهي عالوة عـىل ذلـك تنتظـر أن 
مل تعـرف يف احلقيقـة مـا توجـب عليهـا فعلـه, . ًجتلب هلا تلك األخرية كأسا من املاء

ٍالوضع هزيل وغري مؤذ عىل اإلطالق, وهذا ما أفقدها كل الدوافع, وأخذت تتساءل 
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ًون حبا سيمألربام يك ًهل كان ملال, أم حكمة? أو: (هي تنظر إىل فنجاين الشايو  هذه ّ
, عـادت مـع ) التنورة التي ترتدهيا هذه الفتـاةًفوف الفقرية بالكتب, وحياة ستمألالر

 .كأس املاء وشعرت مارينا باحلر يزداد فرشبت املاء دفعة واحدة دون توقف
 .»ًهل تريدين كأسا آخر?«
 .»ًاال شكر«

حيرجها لطف الفتاة الزائد, وخجلها وهي تقـف أمامهـا وكأهنـا ممرضـة 
 .كانت حزينة فوق كل يشء. ٍتعتني بمريض ما يف أحد املشايف

ًأحيانا أملحكم حني أمر يف الساحة, كيف باستطاعتكم حتمل احلر وأنـتم «
 . قالت الفتاة يف حماولة لكرس الصمت»واقفون طوال اليوم هناك?

 أجابتها وهي تـنهض فقـد بـدا الوضـع هلـا »د يف الصباح فقطأنا أتواج«
ٍغريبا وهي تتحدث جالسة مع أحد يقف أمامها ويبدي الرغبة بـاجللوس, لكـن  ً

ّالفتاة وضعت يدها عىل ذراعها بنعومة تاركة أثرا كهربائيا لطيفا وعلقت ً ً ً ًّ: 
 .»ًال تنهيض, ارتاحي قليال«
 .»يد املغادرةًال شكرا, إنني أشعر بتحسن اآلن, أر«
 .»متأكدة?«
 .»أجل«
 .»ِيمكنك البقاء إن أردت«
 .» االنرصافَّعيل«

رافقتها إىل الباب, وحني اقرتبت منها استطاعت متييز رائحة جنسية, كـام 
ٌلو أهنا بخطوة واحدة عربت إىل مكان خاص ومحيم للغاية, وانتاهبا إحساس بأن  ٍٍّ

 .جدران املنزل اقرتبت منها لتعانقها
ًا سأرحل, وداعاحسن« ً«. 
 .»ألن ترتكي يل حتى إحدى األوراق الدعائية هذه?«
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 .»ه, نعم بالتأكيدآ«
وارجتفت يد مارينا وهي تضع يـدها يف حقيبتهـا لتخـرج . ابتسمت الفتاة

تلك الورقة, تتذكر رفرفة تنورة الفتاة وهي متسك بالورقـة وتلقـي عليهـا نظـرة 
طاعت من خالل هذه النظرة أن تـرى  ألهنا است;خاطفة بدت غريبة بعض اليشء
 .حمتويات الورقة تنساب من عينيها

 .»ً التربع هلم يوما ماَّلطاملا احرتمت عمل هذه املنظمة, ربام ينبغي عيل«
ًنحن موجودون عىل الدوام يف ساحة كاياو, شكرا عىل املاء«  علقـت وهـي »ّ

 .ّفتاة مودعةتنرصف نحو السالمل, كان جل خوفها يكمن من أن تقبلها تلك ال
 .»ما هو اسمك?«
 .»مارينا«
 .»دعى ساندراُأنا أ«

سـاندرا, سـاندرا, «: هبطت السالمل وهي تردد اسـم الفتـاة دون توقـف
 .»ساندرا

ًفكرت يف األمر الحقا, بعد أن ابتعدت عن البيت حـوايل املئـة مـرت تقريبـا,  ً ّ
ل من هنـاك, بـدت مل ترغب ساندرا هلا أن ترح: وكانت قدماها ال تزاالن مرتعشتني

ثـم . ٍّبحاجة للحديث مع أحدهم, مـع أي كـان, أرادت أن تقـول مـا يـشغل باهلـا
ًتذكرت شيئا فشيئا تفاصيل مل تستطع إدراكها عنـدما كانـت هنـاك; سـاندرا مـثال مل  ًّ ً

ن, رائحتهـا ان املرسـوماها الطريـاتكن ترتدي أية محالة صدر حتت ثوهبا, ظـل هنـد
بعودهتا إىل الـشارع العـام بـدأت احليـاة تعـود إىل . ا الزائداجلنسية الرعناء, ثم لطفه

ّعنـدها مـا مل تفكـر بـه مـن خطر هلا . ّواقعيتها, الناس منهكون ومتعرقون من حوهلا
بد أهنا كانت هي حارضة يف خميلة ساندرا قبل الـدخول إىل بيتهـا, وأن أباهـا ال: قبل

ندرا  عقلها, كيف كانت سـااءل غارقة يفّكان قد حدث ساندرا عنها, ثم راحت تتس
ٍلتتخيل هذه الفتاة ذات الستة عرش عاما? وكيف ختيلت أمها? ثم انتقلت إىل صـورة  ً
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ّرا وصورة وجهه الغائص يف هذين النهدين الطـريني, دصورة أبيها فوق سان: أخرى
لقـد سـمعت هـذه ). يمكنـك البقـاء إن أردت: (وهي تقول له ريثام تداعب شعره

نرتنـت, سـبق ذلـك  أحد األفالم اإلباحية التي شاهدهتا عـرب اإلاجلملة من قبل; يف
أثار وقع هذه اجلملة بالذات فيها . تعرفها عىل رامون, عندما كانت تستطلع وحسب

ي خرجـت ذًشهوة مفرطة, واآلن تكرر األمر وخصوصا عندما تفكر بفم ساندرا ال
شـى مـع إرادهتـا, فهـي منه هذه الكلامت, لكنها شهوة يف غري مكاهنـا, إثـارة ال تتام

 .حبيسة غريزة أنثوية لكنها يف الوقت نفسه حيوانية وتدعو إىل القلق
هي ذاهتا أرادت أن تقـول الكلـامت هـذه ألحـدهم, أن يستـسلم كياهنـا 

ّلكـن املـشهد . لرغبته بالكامل, وأن تكتفي هي بالتوغل يف العبثية والالجـدوى
ن, وتلـك جانـا الـشاي الفارغـاالـصغرية, ثـم فنأكثر واقعية من ذلك; الطاولة 

الرفوف نصف الفاغرة التي تبدو أشبه بصحراء موحلة, حر مدريد الذي يترسب 
ذان يقفزان بتناغم مع كل حركة تقوم هبا, لعرب النوافذ, وهندا ساندرا اللطيفان ال

ّوأخريا, الفرصة التي ضيعتها يف أن تتسبب هلا باألذية حـني كانـت جالـسة عـىل  ّ ً
 .ً واألرجح أن ساندرا كانت فعال تنتظر األملتلك األريكة,

ُسحق رامون يف االمتحان, انتظرته أيام االمتحانات خارج املدرسـة, خيـرج 
ّمصفر اللون يف كل مرة, ويف إحدى هذه املرات أخذ يركل سلة املهمالت بقوة حتى  ّ

ويتحول هيدأ بعد ذلك . ّحطمها بالكامل, ثم راح يشتم ويؤكد أن األمر برمته ال هيمه
ًاالصفرار إىل امحرار خجل, يبدو كولد صغري خصوصا عندما كاد يبكي وهو يرشح  ٍ

 .هلا كيف أنه اخرتع إحدى اإلجابات من األلف إىل الياء من بنات أفكاره
, كانا جالسني يف حديقـة صـغرية شعرت مارينا هي األخرى بعدم الرضا

ا تنهض وتـسدد لـه ركلـة أمام منطقة اجلامعات, يدخنان السجائر, أرادت لو أهن
ال تتعاطف معه, سيام عندما ). إن ذلك يكفي: (ًقوية أو أن تصفعه مثال وتقول له

خطر هلا أنـه . تشعر بأن حلقه يؤمله من جراء التفكري يف أنه لن ينجح يف االمتحان
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حافظـت . ّربام لو مارسا احلب سيتحسن األمر, لكنها اآلن ال تشتهي ذلك البتـة
ًة بينهام وهي تراقب بدقة وجه رامون الذي يبدو غريبا اآلن, تنظر عىل مسافة معين

 . ثم إىل فمه اجلاف,إىل ذراعيه
 :ت هي كأهنا تعرضت للشتمَّ قال رامون ورد»أنت إنسانة رائعة«
 .»أنا لست رائعة«
 .»بىل, هذا رأيي«

 :شعرت مارينا أن كل يشء سقط فجأة
 .»أنا سأرحل«
 .»إىل أين?«
 .»إىل املنزل«
:  علق رامون وعنـدما مل يـسمع منهـا أي إجابـة أضـاف»هل أرافقك?«

 .»ًحسنا سآيت معك«
وبعد ساعة أخذا خيلعان ثيـاهبام يف مكتبـة الوالـد, فكـرت هـي بـساندرا 
للحظات عندما دخال البيت, ثم بدأت بالتفكري بوالدهتا, وبعدها اكتـشف مـا مل 

. هـا وسـاندرا متـشاهبتانإن أم: يكن يف احلسبان بعد استذكار مالمـح وجهـيهام
ن للمرأة ذاهتا, تلـك املـرأة املنـصاعة ًتا متطابقتني متاما لكنهام نسختان خمتلفتاليس

 .التي يبدو أهنا خلقت لكي تطيع الرجال
رامون يغازهلا بكسل وبالدة, وعاد فجأة لالصفرار كام يف السابق عنـدما 

هي أرادت . تواجد هناكًخرج من االمتحان, كان مستلقيا عىل الرسير الصغري امل
ًأن تفعلها معه وأن تعيش احلدث للمرة األخري ربام, فتكون وداعية, لكن شيئا ما 
تغري فجأة وبدأ جسدها يصدر حرارة محيمة, وارتسمت دون قصد منها ابتـسامة 

 .عريضة عىل وجهها
 .»حتبني النكاح أليس كذلك?«
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 .»ماذا?«
حس بالذنب وكأنه خيـاف أن ًأجابته بغضب فامحر خجال عىل الفور, ثم أ

 .هترب منه
تتذكر أنه كان يضع بثقل جسده الكامل فوقها, وحيكم لـف ذراعيـه حوهلـا 
ًمثبتا, ثم تذكر أن رامون رضب رأسه بالرفوف املوجودة فوق الرسير وهـو يتحـرك 
فلم تستطع هي ضبط نفسها وأطلقت ضحكات أثارت فيه الغيظ, بدا كطفل نال ما 

ً ثم انفجر يف النهاية صارخا وباكيا,ٍاب والتوبيخ يف يوم واحدناله من شديد العق ً. 
 . قال بصوت خمنوق وغري مسموع»ستسكتني اآلن«
 .»ماذا قلت?«
 قال وهو يرفع رأسه وقد امتألت عيناه »سألتك إن كنت ستسكتني اآلن«

 .ًثم أخفى وجهه بكتفه مبعدا نظره.باخلوف يستجدي من خالل نظراته الغفران
ساكنة دون حراك خالل دقيقـة كاملـة, تستـشعر ثقـل رامـون ظلت هي 

أقدر عىل التعبـري, نعـم كانـت تتحمـل ) التحمل(امللقى فوقها, ربام كانت كلمة 
ً ألهنا مل تكن أصـال هنـاك, كمـن ال ينـام لعـدة أيـام ويبـدأ ;مل تكن حزينة. وزنه

رك بنشاط أصاهبا اجلمود يف حني أن رامون يتح. بالغياب عن الواقع وعن الوعي
ٍوشهوانية, كان أشبه بولد يفعل كل ما يف وسعه ليكرس لعبة أعطيـت إليـه, لكـن 
اللعبة كانت أقوى مما تصور ففقد األمر متعتـه دون أن يمنعـه مـن رضب اللعبـة 

ّجمددا بال توقف رفع رأسه بحركة خاطفـة, فأخـذت هـي تتأمـل وجهـه الـذي . ً
ّمركز وغـري واقعـي, ويعـرب عـن ُمسحت تعابريه وغدا أشبه بوجوه الرياضيني, 

ثم فجأة دفعهـا بقـوة نحـو الـرسير وأمـسك . تدفق األدرينالني الذي ال يتوقف
ً ثم بقي ساكنا يتصبب عرقا,رأسها ووصل إىل نشوته ً. 

 .»َّاهنض, أنت تثقل عيل«
نفذ رامون ذلك عىل الفور ودون أن يعلق, جلـس عـىل الـرسير يـستعيد 
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ًتنفسه تدرجييا, كان من امل ّستحل التنبؤ بام جيول داخله, ومل تكن هـي مهتمـة مـن ّّ ّ
األساس يف معرفة ذلك, لكن كل يشء جيري مـن حوهلـا يقودهـا إىل حقيقـة مـا 

ًترتكز بساندرا وأبوهيا البعيـدين نـسبيا اآلن عنهـا مل تكـرتث خلجـل رامـون أو . ّ
 . هناكذى, أرادت ببساطة أن ينرصف منّحلزنه, مل تود إزعاجه أو التسبب له باأل

 .»ارتدي ثيابك, أريد الذهاب إىل البيت«
التفت رامون إليها وهو حياول استسامحها, فتح عينيه ما استطاع ووضـع 
ًيده عىل ذراعها ببطء, لكنهات هنضت وارتدت ثياهبا عىل عجل وبقي هو شاردا  ٍ

ارتدى ثيابه هو اآلخر دون رسعة وقبل أن خيـرج فـتح البـاب ثـم . ال ينظر إليها
 :ر نحوها وسألاستدا

 .»هل ستساحمينني?«
 .» سأساحمك?له«

ًبالنسبة هلا, مل يكن هو موجودا أصال  ًفكيف هلا أن تسامح أحدا ال وجود له?. ً
لكنه يف الواقع واقف هناك, بجلده وحلمـه وشـعره األشـعث, وبكتفيـه 

 .القويني وعجزه الكامل أمامها
 .»ّنعم, سألتك إن كنت ستصفحني عني?«

ًكان جواهبا متاما عندها, لكنها تذكر أنه رحل, وأهنـا صـعدت ال تذكر ما 
ْإىل البيت وألقت التحية عىل أمها وقبلتها, ثم حبست نفـسها يف احلـامم وخلعـت  َ

 .ًثياهبا, واندست أخريا حتت املاء لتستحم
 أسبوع عىل هذا, مل تستطع حتديد مـا إن كانـت سـعيدة أم ال, مل وربعد مر

تـذهب يف الـصباح إىل سـاحة . نادر ما ترغـب بـالقراءةتشتق حتى لرامون, وبال
ّكاياو للعمل كمتطوعة, ويف املساء تذهب إىل مسبح إحـدى الـصديقات حيـث . ّ

ًتستلقيان للتشمس وتتحدثان قليال, وللمسبح قدرته عىل جعلهام تسرتخيان كأنه  ّ
 .ٍكائن ذو روح تفوح منه رائحة الكلور
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ًيا, بعضها دافئيكتب رامون ثالث أو أربع رسائل يوم , )اشـتقت لـك: (ّ
, ) تعـرفني أننـي لـن أؤذيـك يف حيـايتِأنـت: (ضها فيه حماولة لرييض نفـسهوبع

, ويف بعض )أنا ال أكف عن التفكري باألمر: (ًوأحيانا أخرى تكون معبأةً  بالذنب
لقد بدأت بالدراسة, سأخوض االمتحان التكمييل : (الرسائل يقدم هلا املعلومات

ٍاألمر أشبه برسد تدفق حياته كمن يضع إصـبعه عـىل وريـد شـخص ). يف أيلول
مل جتب عىل أي مـن هـذه الرسـائل, . آخر ليصغي إىل دقات قلبه وتدفق الدم فيه

ًلكنها احتاجتها لتقيس الزمن تقريبا, أو لكي تعرف متى ينتهـي هـذا األسـبوع, 
ذين ل والدهيا الويبدأا األسبوع القادم والذي ستذهب فيه إىل اإلجازة الصيفية مع

 .ًاستأجرا منزال يف مدينة سانتاندير
ًمل تر أباها مع ساندرا جمددا, لكنها رأهتا مرة هـي وحيـدة حتمـل أكيـاس  ً َ

 :التسوق, تعرفت عليها ساندرا واقرتبت منها
 .»هل تتذكرينني?«
 .»بالطبع«
 .»ًأنا أراك دائام حني أعود إىل البيت«

ّة ساندرا هلا عادية, مل تتـضايق حتـى مـن مل تتوتر يف هذه املرة, وبدت رؤي
ًساندرا أكثر حزنا وصالبة اآلن, ترتدي بنطال جينز وقميـصا عاديـا . حتديقها هبا ً ًّ

  الـرشبمـنًوقد وضعت القليل من الكحل عىل عينيها, بدا واضحا أهنا أكثرت 
سألتها إن كانت تقنع الناس بحملـة . ليلة األمس, لكنها رغم ذلك ال تزال نرضة

 .ًطباء بال حدود جيدا اليوم, فأجابتها هي بالنفيأ
 .»خذي معلومايت إن شئت, هكذا عىل األقل يكون لديك متطوع اليوم«

تبتسم ريثام تـسجل هـي معلوماهتـا, وعنـدما تلـت عليهـا رقـم هاتفهـا 
وعنواهنا أحست هي بأن أباها قد هجر ساندرا لسبب ما ال تعرفه لكنهـا متأكـدة 

ّاال للشك أنه ختىل عنهـا دون أن تقـرتف سـاندرا أي ذنـبال تدع جم. من األمر ً .
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ٍوهي أيضا مل تترصف عىل نحو دراماتيكي بعد ذلـك, ومل تتبعـه أو تتـصل بـه يف  ً
 .ًالرابعة صباحا أو ترسل له الرسائل

ًألن كل هذا ببساطة ال يـشبه شخـصيتها, مـن املؤكـد أهنـا بكـت كثـريا  ّ
بد ال: ّأخذت مارينا تفكر. ّل متزوجع رجٍوالمت نفسها عىل الدخول يف عالقة م

ًأن األمر جرى منذ أسبوع تقريبا, ربام يف نفس اليوم الذي دخلت فيه إىل بيتها, أو  ٍ
ّإهنا اآلن توحي بأهنا قد هجرت للتو, مزيج بني عزة النفس والكآبـة . بعده بقليل

ِاحلادة, بدت أمجل من التصور, لكنها مل تع ذلك, تضع القليل من عطر  . حلوَ
 .»إنني ال أعرف رقم حسايب املرصيف«
 .»ال هيم, هذا رقم حساب املنظمة, يمكنك حتويل املال إليه«
 .»ًحسنا«
 .»يعجبني عطرك«

ٍأحلت عليها احلاجة لكي تقول هلا ما هو لطبف, أي مـدح أو إطـراء كـان 
 .ليفي بالغرض

 ال, إنني ن كنت أحبه أمإّهداين إياه صديق يل, ال أعرف أًشكرا لك, لقد «
ًنادرا ما أضعه, أليس هذا غريبا? ً«. 

 .ّ علقت مارينا»ال«
ً أحيانا أشـعر أنـه يفـوح منـي يف احلقيقة لست معتادة عىل وضع العطر,«
 .» الشارعويمأل

ٍحـدث معــي ذات الـيشء, فقــد أهــداين والـدي زجاجــةعطر وكانــت «
 أن أستنـشق ّرائحتها خترتق أنفي وتستقر يف دماغي, حتى ظننت أنني لن أستطيع

 .»ٍأية رائحة بعدها
ّضحكت ساندرا بثبات وثقة بالنفس, وبدا أن وجههـا ال يـستقيم إال إذا 

بدت هي سعيدة . األمر غريب ولطيف, االثنتان تتحدثان وتضحكان. ضحكت
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ب هلـا احلـزن, وأهنـا اآلن َّلدى معرفتها بأن أباها قد انفـصل عـن سـاندرا وسـب
ٍتجد أن جسمها يتحرك باسـرتخاء, كمـريض حيـاور تنتبه إليها ف. تستعيد عافيتها

. جسده ويقنعه بأنه يف حالة جيدة من اخلارج وهو يدرك أن داخله مـيلء بالعلـل
ًهنا تفهمها جيداأّظنت  ّ. 

 لتنـاول امليـاه الغازيـة ِ أحد األماكن, هكذا تدعينني أنـتهل نجلس يف«
 .»ًوأستطيع اهلرب قليال من العمل
 .»بالتأكيد«:  عريضةأجابت ساندرا بابتسامة

 .ا وحيدة للغاية إذنرفكرت هي يف نفسها دون شفقة يف أن ساند
ّسارتا سوية حتى وصلتا إىل أحد املقاهي فجلستا مـدة ال تتجـاوز الربـع 

 ألهنا قالت أن لدهيا موعـد مـا, شـعرت ;ساعة, ثم توجب عىل ساندرا الذهاب
. عـابر مـيلء باملجـامالتحتـدثتا بـشكل . هي أهنا تكذب, لكن األمر مل يزعجها

ّحتــدثت ســاندرا عــن عملهــا يف إحــدى الــصحف وادعــت هــي عــدم إملامهــا 
ًباملوضوع, بل ومثلت اهتامما بالغا ً. 

ّاعرتفت هلا بأن حلمها يتمثل يف أن تصبح كاتبة, وأهنا سـتبدأ يف الـصيف 
يف كتابة روايتها األوىل, ثم أخربهتا عن قصة املستنقع الـذي يتوقـف فيـه الـزمن 
وأخذت خترتع قصص أبطاهلا خالل احلديث, ومن ضمن هذه الشخصيات أتت 

ِلكن ساندرا مل حترك ساكنا, ومل تبد أية . ٍبقصة رجل خيون زوجته مع امرأة أخرى ً
 .ٍردة فعل تذكر

ِهل تريدين أن أخـربك بقـصة قـد تنفعـك يف روايتـك هـذه?« ِ  سـألت »ِ
 .ساندرا

 .»أجل«
ّة برجل متزوجٍإهنا قصة صديقة كانت عىل عالق« ٍ ٍ«. 

ّتقرب منها ساندرا من حتت الطاولة حتى تالمست ركبتامها بالكـاد, ثـم  ّ
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حتركت مصححة جلستها واستندت إىل ظهر املقعد, أرادت أن جتلس يف وضعية 
. ًمرحية خصيصا لرتوي هذه القصة, وظلت تبحث عنها كأهنـا يف حلبـة مالكمـة

 .لغتها ليست حزينة إنام ساخرة
ًت منذ البداية أن الرجل متزوج, وأنـه لـيس وغـدا, كـام أنـه صديقتي عرف« ّ

ًكان رجال وسيام. ًليس تافها البتة تعرفـا إىل بعـضيهام يف املكتـب, مل حيـاول هـو يف . ً
ّالبداية مغازلتها أو التقرب منها, يكتفي باجللوس ومراقبتها دون كـالم, ثـم بعـدها 

ء يشء مـا, وحتـدث هـو طـوال خرجا يف يوم من األيام حني أهنيـا العمـل الحتـسا
ٌالوقت, اعتقدت صديقتي يف البداية أنه عجوز بعض اليشء لكنه أعجبها, فهـي قـد 

انتهى هبم األمر يف الفراش, يلتقيـان .  إىل مدريد ومل تتعرف إىل أحد بعدِّوصلت للتو
 .كلام سمحت هلام الفرصة بذلك, غالبية املرات يلتقيان يف بيتها, بعد العمل

فقال ً عن زوجته أبدا, ويف مرة من املرات سألته صديقتي عنها ّال يتحدث
ًت كانا قد مارسا احلب, وفعل هو أمرا غريبا, حيـث يف إحدى األمسيا. ّأنه حيبها ً

ّأخذ يداعب حاجبيها بسببابته وهو يمررها عىل طول حاجبها من البداية وحتـى 
األمر أثار قرفهـا النهاية, فشعرت هي بقرف قوي وفجائي, مل تدرك السبب لكن 

 .ّإىل حد ال يطاق
 .»ملاذا?«
يف بادئ األمر مل تعرف, لكنها اكتشفت فيام بعـد أن هـذا الرجـل يفعـل «

 .»احلركة عينها, هل تفهمني?... ذات اليشء مع زوجته
 .»نعم أفهم«
ًلقد كان فعال يفعل هذا مع زوجته بعد أن يامرسا احلب, وطلبت صـديقتي «

ثـم بـدأت هـذه العالقـة برمتهـا . ًبداأعل هذه احلركة معها من الرجل أن ال يكرر ف
 .»مارأيك?? هل تعتقدين أنه بإمكانك االستفادة من القصة?. تسبب هلا القرف

 .»ال أدري«
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 .»اكتبيها, بالنسبة يل هي قصة مهمة للغاية«
ّإهنا جيدة« ّ«. 
 قالـت وهـي تـنهض »ً أن أرحل اآلن, سنلتقي يوما مـا يف األرجـاءَّعيل«

 .لملم الفكة التي أعادها هلا النادلوت
 .»ال أعتقد, فأنا ذاهبة يف إجازة مع عائلتي«
 .»ه, كم أنت حمظوظةآ«
 .»أجل, سنذهب إىل مدينة سانتاندير«
 .»ممتاز«

ساد عدم ارتياح األجواء, وأحستا برضورة الفراق, قبلـة سـاندرا كانـت 
 تستدير لكـي تعـود إىل ًكسولة وقليلة احلامس, رحلت أخريا, وادعت مارينا أهنا

ٌّأسـلوهبا يف املـيش جـاف . ً ثم التفتت جمددا لتلقي عليها النظرة األخرية,الساحة
 .وحاد, ورائحة عطرها ال تزال تفوح من خلفها بكثافة

ًالبيت الصيفي رائع حقا, وهو موجود خارج القرية, عـىل بعـد عـرشين  ّ
ً, وحقيبة خمصصة للكتبًدقيقة من الشاطئ تقريبا, أخذوا معهم حقائب الثياب ً. 

ًيستغل أبوها عادة فرتة الصيف ليقرأ كتبا سميكة ال يملك هلا الوقت خـالل  ً
الحظت مارينا أن ثالثتهم بدوا منهمكني يف التفكري طوال الرحلة يف الـسيارة . العام

ّأكثر من املعتاد, أخذ والداها يتجادالن ملدة ساعة بسبب أن أمها نـسيت أن تـشرتي 
جتلس هي يف املقعد اخللفـي وتراقـب . ّ املاء عندما توقفوا يف حمطة الوقودزجاجة من

مل يكن والداها دائمـي . يدا أبيها التي يمسك املقود هبام, وتراقب طرف وجهه باملرآة
ًالشجار, لكنها تعتقد أن أمها غدت أكثر غباء وغري قادرة عـىل معاجلـة املعلومـات, 

ًأخذ يعيد اجلمل نفسها مرارا وتكراراٍوأن أباها دخل يف إرصار حلزوين و ً. 
ًعاد الشجار جمددا لدى وصـوهلم إىل القريـة, هـذه املـرة بـسبب أهنـم مل 

 .وا إجياد الطريق املؤدية إىل البيت الذي استأجروهعيستطي
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ًوصلو بمزاج معكر إىل حد أهنم رغبـوا بـالعودة إىل مدريـد عوضـا عـن 
 .إمضاء اإلجازة

 .)نني طوال حياتك?يألن تساحم: (أرسل هلا رامون رسالة
مرت األيام الثالثـة األوىل بـصعوبة شـديدة, وكـأهنم حـني يـستيقظون 
ّيعانون من وجود أغالل افرتاضـية, تـدفعهم إىل االدعـاء واكـامل هـذه العـبء  ٍ
ًالثقيل, أن خيتلقوا مـثال آليـات للتـصييف عـرب الـذهاب إىل مغـامرات شـاطئية 

. شوي, وبعدها اللعب بالقرص الدوار يف املساءجبارية, ثم الرسدين املإٍكوظيفة 
ّيميض والدها معظم وقته يف القراءة, بينام تـستخدمها أمهـا كمرافقـة يف التبـضع 

ّوالتسوق من املنتجات املحلية للمدينة وأما البيت الذي استأجروه فكان سـاحر . ّ
لبـدء مل يف ا. ّاجلامل إىل درجة بدا فيها أثره اجلميل يطغـى عـىل بعـض املنغـصات

ًينتبهوا إىل ذلك, وواصلوا سلوكهم األعوج والصاخب, هم ال يتحدثون كثـريا, 
وعندما يفعلون ذلك, تكون مجلهم خمترصة وبال معنى, وكـأن ذهـن كـل واحـد 

ًلكن جـدران البيـت وممراتـه جتمعهـم رغـام عـن . فيهم يرسح يف مكان منفصل
خون أكثر, فراحـوا ينظـرون بعد اليوم الرابع أخذوا يسرت. ّإرادهتم وبشكل فعال

 .ون بني الفينة واألخرىمإىل بعضهم ويبتس
ّإن هذا املكان مجيل إىل أبعد تصور, أظن أننا حتى إن عدنا إليه ثانيـة لـن «

 تعلق أمها, التي وهي يف أوج تفاؤهلا ال تزال تـؤمن بالقـضاء »يكون هبذه الروعة
 التي ظهرت عليه وهو يضحك أبوها بانطالق وهترب منه بعض التعابري. والقدر

 .ل ساندراِّيقب
يبدو أن الزمن قد عرب عليه, وكأنه منتهي الصالحية, حتاول هي استذكار 

بدا األمر كأنه جرس مكسور يفـصلها . ًحبها القديم له, والذي ال جيدي نفعا اآلن
 .عن اليابسة البعيدة

ذا نكهـة كان قد ولد وترعرع يف سانتاندير, وهذا ما جيعل من تواجده هنـاك 
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خاصة, ويذكره بالعديد من احلكايات التي حتـارصه أيـنام اجتـه فيقـصها مـن وقـت 
 »....أذكر أنه«:  ثم ينزل الكتاب فجأة ويقول,ًآلخر, يكون منغمسا يف القراءة

أما أمها فقد غرقت يف زراعـة بعـض البـذور يف البـستان التـابع للبيـت, 
يع فعلهـا إال امـرأة منحـدرة مـن كرست نفسها هلذا األمر بطريقة معينة ال تستط

فهي خترج يف الصباح املكرب إىل احلديقة وبيدها كأس الشاي وكأهنا . إحدى املدن
ًتنتظر يف رسها أن تنمو النباتات بني ليلة وضحاها أو أن جتد فجـأة ثـامرا تأكلهـا  ّ

ًغالبا مـا يكـون . ّتساعدها مارينا, وتفكر برامون. كانت قد زرعتها مساء األمس
ًريا شهوانياتفك ً ألن التواجد هناك وسط كل هذا السالم يثري فيها هيجانا فجائيا;ً ً .

تندس يف الرسير بعض الليايل ومتارس العادة الـرسية, وينتاهبـا إحـساس بـالكرب 
ًوالنضج, ثم تنام مسرتخية مع نسائم الليل العليلة التي تدخل من النافذة مصدرة 

ًصوت حفيف يوحي بأن يدا عمالقة تد  .اعب األشجار يف اخلارجٍ
ذهبت يف إحدى األمسيات لصيد السمك مع والـدها, اشـرتيا قـصبات 
صيد سياحية واجتها إىل الرصيف البحري, استطاعت هي اصطياد سمكة فـضية 
متناهية الصغر, شعرت بحـزن وتـوتر يف معـدهتا فأمـسكت بالـسنارة وراحـت 

 وتتأرجح بعصبية كبـرية, حتاول التقاط اخليط لكي تصل إىل السمكة التي تتخبط
ساعدها أبوها يف حتريرها حيث أحاطها بذراعيه, شـعرت هـي بوزنـه, وارتفـع 
ًتوترها وقد انتظرت والدها الـذي اسـتطاع أخـريا اإلمـساك بالـسمكة, ولكـن 

قد فات والسمكة ماتت, فأعادها ميتة إىل املاء, وبقيت طافية عىل الـسطح  األوان
ًبعني صغرية جدا تنظر نحو ا ادعيا مها عـدم النظـر لكـن األمـواج كانـت . لسامءّ

 .تدفع هبا أقرب وأقرب باجتاههام
فكرت مارينا أهنا اللحظة املناسبة ألن تقـول لـه, أن ختـربه بـاألمر وأهنـا 

العـه عـىل املوضـوع, ربـام ْإهنا للمرة األوىل تشعر بالرغبـة بإط. تعرف كل يشء
 .ام أرادت التواطؤ معهأرادت أن تبدو راشدة وناضجة أمام أبيها, ورب



135   َّ        توق ف املطر    

 قدرهتا عىل احلركة أو َّإن جمرد التفكري البسيط باألمر دفعها إىل ارتباك شل
 .الكالم عدة دقائق

أذكر أنه قبل أن أنتقل للعيش يف مدريد, ويف هذه القرية بالذات كـان يل «
 .» عرشة من عمريةقصة حب عندما كنت يف التاسع

ح ذاهتا التـي تظهرعليـه عنـدما يقـص التفتت إليه لرتى عىل وجهه املالم
اعتادت . ًعادة ذكرياته ومل تكن املرة األوىل التي يتحدث فيها عن عالقاته السابقة

عىل سامع والدهيا يف البيت يتحدثان عن العشاق القدامى من حني آلخـر بحريـة 
 .كسولة

ًكانت فتاة ريفية مجيلة جدا, وخجولة أيضا« ً  .»كيف كان اسمها???... ّ
ًاكتا لربهة يتأمل السمكة الطائفة عىل سطح املاء وكأهنا سرتد عليـه ظل س

 .سؤاله
ال أعرف ملاذا أخربهتا أنني أردت الزواج منها, وقبل الذهاب إىل مدريد «

عدت إىل سانتاندير وكات كل يشء قد أضحى بال معنى, وقـد أصـبت بخجـل 
 مل أعـد أحبهـا عـىل كبري من أن أتصل هبا ببساطة وأقول هلا أنني راحل, أو أننـي

ٌ مرضا مريبا أصابني, مـرض جلـدي  هلا رسالة فيام بعد وأخربهتا أناألقل كتبت ً ً
 .»عضال وقاتل, وأنه ليس بيدي أي حيلة

ًصمت بعدها مبتسام وكأنه سيطلق ضحكة كبرية ً. 
 . عاد ليسأل السمكة»كيف كانت تدعى?«
 .»وماذا حدث بعد ذلك?«
اتصلت يب جدتك لتخربين أن فتـاة مـا ذهبت إىل مدريد وبعد أسبوعني «

أتت إىل البيت تسأل عني, وقالت أهنا ال تكرتث هلذا املرض وأهنا تريد إمضاء ما 
 .»ما رأيك?.... ًتبقى من حياهتا معي رغام عن املرض

 .»ال أعلم«
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 .»?ًأال ترين األمر مجيال«
 .»بىل«
 إىل ّال أختيلهــا خرجــت مــن هــذه القريــة, مــستقلة احلافلــة ومتوجهــة«
ال أعلـم, كانـت خجولـة !! أن تذهب إىل بيتنا وتتحدث مع أمـي  ثم,سانتاندير

 .»ًجدا
م حتـدثوا ثـً فاخرا وبعض األسامك واجتهـا إىل البيـت, ًاشرتيا نبيذا أبيض

ًكثريا ورشبوا الزجاجة كاملة قبل الرشوع بالعشاء, واحتسوا زجاجة أخرى أثناء 
, ويبدو أن قصة هـذه الفتـاة سـاعدك  املوسيقاوضعت أمها بعض. تناول الطعام

ًال تتذكر مارينا جيدا هذه الليلة لكنها تذكر بعض . ٍأباها يف الدخول يف مزاج جيد
التفاصيل خالهلا, األصوات التي حيدثها تدفق اهلواء من اجلانب اآلخر للحديقة, 

ن أباها وضع إ. وفستان أمها الصيفي, ورائحة املستحرضات الواقية من الشمس
ًسه كأسا من الويسكي, ثم قدم هلا كأسا ولنف . ّن أمها أثارت لـه فـضيحة مدويـةإً

ًتتذكر أيضا أهنم خلدوا إىل الفراش دون مللمـة وتنظيـف البيـت, وأهنـا سـمعت 
أبوهيا يضحكان طوال الليل يف غرفتهام, ثم صوت أمها وهي خترج باجتـاه احلـامم 

 . أبيهاوبعدها تعود إىل الغرفة وتغلق الباب وتتهامس مع
شعرت أن أباها ال يعري الكتاب اآلن األمهية القصوى, وأنـه يفـتح آذانـه 

خـر, لكـن ّ منهام يتعمد التسبب باألذية لآلًاأحست لوهلة أن أحد ويصغي أكثر,
 . متدفقة بوترية ال تتوقفوبعد ذلك ظهر صوت موسيقا

ر من أمام غرفة والـدهيا التـي كانـت ميف الصباح استيقظت ومشت يف امل
وىل التي ترامها نائمني فيها, لكنهـا لطاملـا أحـست ًمفتوحة قليال, مل تكن املرة األ

بقوة ما تدفعها إىل غض النظر وعدم الـتمعن يف املـشهد, وهـذا مـا فعلتـه اآلن, 
ّدخلت احلامم ثم توجهت إىل املطبخ, لكنها رسعان ما عادت إىل رسيرها بـسبب 

أمس, قررت االستلقاء وقراءة كتاب رائحة الصحون والسمك التي تركوها ليلة 
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عادت من املمـر ووقفـت أمـام بـاب  .ما ريثام تستيقظ والدهتا وتنظف الصحون
 .غرفة والدهيا وظلت واقفة هذه املرة

 .ًفتحت الباب قليال دون إصدار أي صوت, وهذا دفعها إىل االرتباك
 .أرادت النظر

 .أرادت الشعور باحلياء
ًأرادت أن تفعل أمرا فظا  ّ ًومحيمياً ّ. 

 .أرادت أن تفتح الباب وحتدق دون قلق
وقفت مستندة عىل العتبة لكي تستطيع النظر, وهي تنتظـر حدقـة عينهـا 

كانت تستمع إىل أصـوات . حتى تتعود عىل الظلمة, وهذا ما طال أكثر من الالزم
ٌتنفسهم وكأهنا حوار بني صديقني منزعجني أحدمها من اآلخر, يتشدق أحـدهم 

 . ثم شخري والدها الرخم,صفري أمها الرقيق. ثاين بلطفوجييبه ال
ًا فشيئا, إهنام نائامئبدأت الرؤية تتضح شي ن بعمق شديد, أبوها ببطنه نحو ً

ًاألسفل يرتدي رسواال داخليا وقـد وضـع رأسـه حتـت الوسـادة وأمهـا مائلـة . ً
 باجتاهه وقد التف ثوب نومها بني سـاقيها, بـديا متعبـني ولطيفـني ومستـسلمني

 متـأل. يل ثـم أنـزهلام هبـذه الوضـعيةًوكأن شيئا جعلهام حيلقان يف اهلواء طوال الل
ًن كاألشقاء, تضع أمها يدا حدقت هبام فوجدت أهنام متشاهبا. ةرائحة النوم الغرف ّ

ّفوق املخدة ومتد األخرى نحو ساق أبيها, وكأهنا بحاجة للمسه لكي تنام, حتـى 
ا فجأة رأسه وأماله باجتاه أمها وهو يعدل وضعية رفع أبوه. ل هناكاتتأكد أنه ماز

نومه, وسند ركبته عىل خرصها, شعرت مارينا بخوف مباعـت مـن أن يـستيقظ 
 من جديد يف نومه, األمـر عبـارة َّوالدها ويراها واقفة هناك, لكنه رسعان ما غط

عن رقصة إذن, رقصة بطيئة وبال حدود, كل واحد فـيهم هبـة بالنـسبة لآلخـر, 
ء من حوهلم هو مؤقت وعريض, وجودهم فقط هو الـذي كـان يعطـي وكل يش

مصباح السقف اللييل, الطاولة الصغرية أمـام الـرسير, لبـاس : األشياء واقعيتها
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 ثم مل يفعل ,ًقرأها لياليليلة األمس امللقى عىل الكنبة, جريدة والدها التي جلبها ل
 . دخنتها أمها يف الليلذلك, صحن السجائر الذي حيتوي السيجارة األخرية التي

ًلطاملا ظنت أن ما يمنعها من التمعن يف عري والدهيا ومراقبتهم ليال كـان 
لق بأن األمر يصيب صميم عاخلجل أو اخلوف, لكنها فهمت اآلن أن املوضوع يت

 .خصوصيتها
أغلقت الباب دون إصدار أي ضجيج, وعندما سـمعت صـوت إغالقـه 

ة إىل أبعد حد, وشـعرت بالـذهول مـن جـراء ّبالكامل أدركت بأهنا كانت متوتر
فكرة أن هذا احلدث وهذه الصور تتكرر منذ زمن بعيـد, أكثـر مـن عـدد سـنني 

وهذا ما ذكرهـا بجملـة ديـالن تومـاس يف رسـالته التـي أرسـل هبـا إىل , حياهتا
حمبوبته, جلست يف غرفتها أمام الشباك الذي يطل عىل شجرة الكـستناء, فتحـت 

ًأمطرت قليال يف الليل فترسبت نفحة من هواء منعش ورطب, الشباك وكانت قد 
 :ًأخذت ورقة وقلام وكتبت بخط مجيل

 ألنـك سـتبدين أكثـر شـيخوخة منـي, ولـن ;ً أن ال تكربي كثرياِعليك«
ِوأنت أيضا عليك. ثر حكمة ومعرفةأدعك تصبحني أك  منعي من أن أصبح أكثـر ً

ًوسنكون دائام شابني وبال خربة, معا. حكمة ً«. 
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بينام كانت تنتظر جميء نيليل يف زاوية ساحة كولون, أخذ الثلج يتساقط يف 
ًالشارع, متناثرا بخفر يف البداية, ثم زادت غزارته ملدة مخس دقائق تقريبا, ليعـود  ً

إنـه الـثلج يف مدريـد حيـث تتـأجج مـشاعر النـاس . بعدها إىل خفره من جديد
االهنامك يف التسوق بفرتة أعياد امليالد, ويتحولـون للحظات, رغم قساوة الربد و

الثلج حيول الناس إىل أطفال دائام, قالت يف نفـسها, ونـيليل . إىل ما يشبه األطفال
ًللثلج أيضا وقـع خـاص كعبـور . ة تصل متأخرة, عرش دقائق أو مخس عرشًدائام

الـسامء . الطائرات من بعيد وخفة مميزة عند ذوبانه شـبه الفـوري عـىل الرصـيف
ًمغطاة بلون أبيض براق مبهر للعيـون تقريبـا, كـام لـو أن ضـوء األرض يـرتطم 
ًبصفحة السامء ويتغلغل فيهـا متبلـورا, ليـنعكس شـحيحا عـىل رؤوس سـكان  ً

 بنـربات خمتلفـة مجيعهـا طفوليـة »...ثلـج, ثلـج«: كان الناس يصيحون. مدريد
ًح كام لو أن أحـدا قـد ُ, وكانت تسمع األصوات والفرقعات الصامء بوضوًتقريبا

ّ تنبهت إىل جميء نيليل من اجلهة املقابلة من شارع سريانو, ًوأخريا. فرض الصمت
ًمقبلة بكامل هبائها وهي ترتدي معطفا أنيقا بني اللون قـصريا, وشـعرها مـردود  ً ًّ

ًملاذا مل تكن تنادهيـا أبـدا . إىل اخللف وشفتاها مرسومتان كام العادة باألمحر املتوقد
ا? ربام وببساطة ألنه من غري املمكن ألحد أن ينادي من هو مثل نيليل ماما, أو مام

ال تنـاديني مامـا, نـاديني . ربام ألهنا هي نفسها قد منعت ذلك مذ كانت صـغرية
ومـاذا . ال تتذكر هذا احلوار, رغم أهنا متأكدة من أنـه قـد حـصل. نيليل: باسمي
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ادهيا نيليل وتتذكر بكل تأكيـد مـا كانـت ًتعني ماما هذه? تتذكر أهنا كانت دوما تن
 ينـادين أمهـاهتن مامـا, كـام َّحتس به من غرابة من رفيقاهتا يف املدرسة عندما كـن

 عدم اللباقة, التي راحت ترتسخ عىل مر السنني, عندما فكـرت ذات ًتتذكر أيضا
هـا مرة يف أنه من املمكن هلا أن تنادي نيليل باسم آخر غري اسـمها, رغـم أهنـا ابنت

 .الوحيدة
ًلوحت نيليل بيدها مسلمة عليها سالما خاطفا, لتشري هلا أهنـا رأهتـا, ثـم  ً

بالنـسبة لنـيليل, يـسري . ّأدارت وجهها نحو السيارات التي متر يف شـارع سـريانو
ًكل يشء حيدث حوهلا, كام لو أن عطرا غريبـا مـؤثرا : ًاألمر دائام عىل نفس املنوال ً ً

ًقد رأهتا منذ أربعة أشهر تقريبا, وذلك منذ املأتم, وهي مل تكن . ينبعث يف املحيط
هنـاك ماليـني . إن مجاهلـا موهبـة. ًاآلن أكثر مجاال من ذي قبل, وربام أكثر سكينة

َّالنساء عىل أهبة االستعداد الرتكاب جريمة قتل لـيكن مثـل نـيليل يف الـسادسة 
 كـام لـو كـان ًواخلمسني من العمر, وهي تعرف ذلك, لذا فإهنا تتـرصف أحيانـا

ً عرضيا أو تافها, وهي توحي بذلك أيضا يف كل واحدة من حركاهتا; ًاجلامل شيئا ً ً
يف طريقة إشاحة وجهها عنها ويف متابعة النظر إىل تدفق السيارات, فتبدو كام لـو 
أن الشخص الذي تتوجه نحوه موجـود يف مكـان آخـر غـري اجلهـة املقابلـة مـن 

ًكام لـو أن شـيئا : بل أكثر من ذلك. ون أن يراها أحدالشارع, وكام لو أهنا ترقبه د
 ألهنـا مل ;فجـأة أحـست باخلجـل. قد عطل تفكريها بطريقة ما وأسلمها للرشود

 .ِتعتن هبندامها بام يكفي وألهنا مل تتأنق أكثر للخروج إىل التسوق مع نيليل
كانت هذه الفكرة قد راودهتا عند خروجها من احلامم وتوقعـت حـدوث 

ًوقف, لكنها حزمت أمرها يف هناية املطـاف وارتـدت سـرتة وبنطـاال مـن هذا امل
. كان يف ذلك يشء من االنتقام. ًاجلينز ومعطفا عاديا وانتعلت حذاء طويل الساق

لن أعتني بمظهري من أجلها فقط, قالت لنفـسها, وارتـدت ثيـاب اجلينـز وقـد 
ع وهـي يف أحـسن انتاهبا إحساس ال معنى له باالنتصار, ثم خرجـت إىل الـشار
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ًحال لكنها أخذت تفقد الثقة بنفسها شيئا فشيئا, إىل أن وصلت إىل مكان املوعـد  ً
ًيف الزاوية املحددة حيث تالشت ثقتها بنفسها متامـا, وكـام العـادة انطـوت عـىل 
نفسها وأخذت تردد مرة تلو األخرى أن ليس لألمر أمهية, لكنها كانت تنظـر إىل 

وهناك أخذت تنظر . ات املحالت يف كل حلظة سانحةنفسها يف زجاج مجيع واجه
باهتامم إىل صبية يف الثالثني من عمرها تبـدو وكأهنـا أم ألوالد, ذات مظهـر رث 
ًقليال ووجه حسن لكنه طافح وخشن جدا, تنتعل حذاء طويل الساق ال ينسجم  ً
 ًمع مالبس اجلينز التي ترتدهيا, وهلا مشية مضطربة قلـيال, فكانـت كلـام نظـرت

ولقد أحست اآلن بذلك أكثر من أي . أنا لست مثلك: إليها تنتاهبا رغبة يف القول
وقت مىض, عندما أصبحت إشارة مرور الـسيارات محـراء وبـدأت نـيليل ختطـو 

 .نحوها
 .»أما رأيته?« قالت فيام كانت تقبلها, »للفظاعة من هذا الثلج يا«
 .»بىل«

وصـول إىل املوعـد هلـو أمـر إن توقع اعتذار من نيليل عـىل تأخرهـا يف ال
ًمستبعد, وهي ال تطلبه أساسا, لكنها غاضبة من نفسها ويشق عليها أن تظهـر يف 

ًمعنويات عالية, سيام أهنا تعتقد أن النهار سيكون طـويال وشـاقا  ألن علـيهام أن ;ً
ًسـوف يكـون هنـارا طـويال . يقوما برشاء هدايا عيد امليالد للخـاالت والعـامت ً

 .بصحبة نيليل
 ذات األثر; بـضع مـن طبقـات رقيقـة ال ًإن الثلج يف مدريد حيدث دائام«

لقـد قلـت ذلـك . قيمة هلا كفيلة بأن توحل كل املدينـة بـشكل مثـري لالشـمئزاز
 .»عندما كنت أهم باخلروج من املنزللرفائيل, 

رفائيل هو زوج نيليل, وهو مرصيف تعرفـت عليـه منـذ ثـالث سـنوات, 
. يال, وذلك عندما ترغب يف تكرار عباراهتا املفضلةتتحدث عنه وكأنه وهم أو خ

لقـد تزوجـا منـذ عـامني . ».بالكاد يفتح فمه ليتكلم«, تقول, »إنه الزوج املثايل«
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وهي تتذكر حفلة العرس, وتتذكر ما جـرى يف غرفـة فنـدق سـانتاندير, عنـدما 
ألمـور كيف تـسري ا«(كانت تنتهي نيليل من تربجها, وتتذكر اتصال البابا اهلاتفي 

هل تبـدو مجيلـة «(, كام تتذكر صوته متصنع الود واجلريح بشكل عجيب )»هناك
 وهي إىل جانبها, »ِأأثري دهشتك?«: , ثم استعراض نيليل أمام بنتها قائلة)»أمك?

كام لو كانت حتس بغتة هبوة سـحيقة تفـصلها عنهـا, ثـم تتـذكر رائحـة الزهـور 
أهنا من زمن الطفولة, لكنها مل تكـن, املغروسة يف شعر نيليل والتي كانت تبدو وك

ِال, أرجـوك, ال «(وحضور نيليل الطاغي, ثم املطر الذي أخذ ينقر زجاج النوافذ 
والذي اختفى عىل الفور بعد حني ليفسح الفرصة لنهار ) »تقويل أهنا ستمطر اآلن

 .مرشق اغتسل باملاء منذ قليل
 .»ًحسنا, وماذا اآلن? من أين نبدأ«
 .»حيث تريدينال أعرف, من «
 .»ماذا بك? ال تبدين عىل ما يرام«
 .»يشء, أنا بخري, لكنني أشعر بالربد نتيجة انتظاري لك يف الشارع ال«
 .»كان بوسعك االنتظار يف مقهى قريب«

. من غري املمكن أن تكون إجابة نيليل أفضل مما أجابت به, قالت يف نفسها
 متكنها من حـرف وجهتهـا وتغيريهـا لدهيا موهبة يف تبسيط األشياء دائام بطريقة

ّحاال وبرسعة الربق, عندما يتهددها خطر التعرض للـوم أو العتـاب إن عتاهبـا . ً
من البدهيي أنه كان بوسـعي أن أنتظرهـا يف أي . ً يعود عليها وباالًلنيليل كان دائام

. املشكلة وبكل بساطة أن نيليل وصلت متـأخرة. مقهى, لكن املشكلة ليست هنا
فهي ال تـستطيع الـتخيل عـن ابتـسامتها : ً تكون املشكلة من نوع آخر أيضاوربام

 كام لو أهنا أمام املرآة بابتسامتها اجلرحيـة العـصية عـىل الفهـم ًوتتخيل نفسها دائام
ًوالتي تتالعب هبا نيليل, والساذجة قليال, كابتسامة أبيها الرقيقة والناعمة, لكنها 

ليس بوسعي أن أمحل مهوم األرض كلهـا, . نشازخالية من طيبته, ابتسامة كنغمة 
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أنت غري معقولة يا بنت, مثلـك : ًوكانت تقول أيضا. كان من عادة نيليل أن تقول
 .ً لن أعرف أبدا ما الذي يدور برأسكام حويل,مثل أبيك
 ., قالت يف هناية املطاف»يمكن لنا أن نبدأ برشاء هدية اخلالة ماريانا«
 .»ًهنا األقل تطلبا واألكثر بساطةإ«, قالت نيليل, »ًحسنا«

ًمع نيليل, ال يمكن أبدا للمرء أن يعرف هل البساطة فضيلة أم نقيـصة 
يف تكوين الشخصية? واألمر بالنسبة هلا ليس كذلك يف أي حال من األحوال; 
فلطاملا كانت تعترب البساطة األكثر رصامة وغري العفوية واحـدة مـن املعـارك 

ًوأحيانا كانت تعتقد أن البساطة ليـست شـيئا . وضهاالتي يمكن للمرأة أن خت ً
ًآخر غري االستقامة األشد تكلفا, وهي تـراكم غـري متجـانس مـن احلركـات 

ليس األمـر . اإلجبارية التي تتحول إىل أفعال منعكسة نتيجة تكرارها املستمر
ّكذلك بالنسبة لنيليل; فهي طبيعية وبسيطة كإعصار, ككـل األنانيـات بحـق, 

ة كام الكارثة أو كام األخدود العظيم يف أريزونا, أو كتحفة ثمينة حمفوظة طبيعي
وألهنـا كـذلك توجهـت عـىل . لئةمنصة صغرية متواضعة يف واجهة متألعىل 

ً, وكام لو أنه غري رضوري أن تقدم تفسريا ملا يـدور يف )لويف(الفور إىل حمالت  ٍّ
 .خلدها

 .»األوىلاألحرف األوىل, ذكريني بأن يضعوا األحرف «
 .»لذي تريدين رشاءه? اولكن, ما«
 .»حقيبة يد نسائية«
مل أكن أعرف أنه من املمكن طلـب كتابـة األحـرف األوىل مـن االسـم «

 .»عليه
 .»ولسوف يضعوهنا بأحرف من ذهب. من املؤكد أنه يمكن طلب ذلك«

بعد ذلك وعند دخوهلام إىل املتجر قامت نيليل بحركة رسيعة تعرب فيها عن 
 .ائهااستي
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 يف ِّ, قالـت, وكأهنـا تلقـت طعنـة للتـو»جـرلقد أجريت تغيريات يف املت«
 .أعامقها

 لقـد افتتحنـا املتجـر اجلديـد منـذ ثالثـة «, أجاب البائع بـاهتامم, »نعم«
 .»أشهر

 .»أقدم لكم تعازي القلبية«
ابتسم البائع ابتسامة خاطفة مزيفة, فيها براءة وتنم عن خوف, كام لـو أن 

رس يف وجهه كالبات معدنية وشده بعنف نحـو األعـىل, ثـم أجـاب ًأحدا قد غ
 :لكي يتفادى أي تعليق آخر وقد اعرتاه االضطراب

 .»ًشكرا«
 .»ال شكر عىل واجب«

قد تكون هي الوحيدة التي هلا احلق يف أن تضحك من سخرية نيليل, وقد 
تبـدأ فـسخريتها . تكون بذلك الوحيدة التي تسللت بالفعل إىل أعامق شخصيتها

كام لو أن إيامءة ترتسم يف احلاجبني, من نقطة مركزة دقيقة وغامضة فيهام, لتنتقـل 
بعدها إىل كامل وجهها بطريقة مبهمة, وكأهنا تلغيها من جديـد, مثلهـا يف ذلـك 
مثل شيطنة طفل ذكي, وخبيث بشكل الفت للنظـر, يـستثمر سـحنته الطفوليـة 

وهي التـي عـىل مقربـة . التسلطالسخرية لدى نيليل رضب من رضوب . الربيئة
منها ال تعرف تفسريها بشكل أفضل, والتعرف أن تفكـر فيهـا بـشكل أحـسن, 

إهنا تتذكر الكثري من نكاهتا, وطريقة قوهلا . ككثري من األشياء األخرى لدى نيليل
رائع عندما حيرك مشاعرها يشء مـا, وطريقـة رفـع ذقنهـا بخفـة وفـتح شـفتيها 

 إىل الشخص الذي متزح معـه ولكـن دون أن تتوجـه متصنعة الدهشة, وحديثها
 .ًإليه, كام لو أن السخرية تقتيض زوغانا ومراوغة حتدث بني ثالثة أطراف

, قالت بينام كانت تنظـر »إن إسبانيا هي بلد عبارة أريد ولكن ال أستطيع«
أمـا هـي فلقـد . إىل تزيينات املتجر, ثم توجهت بعدها نحو حقائب اليد النسائية
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ًهناك بعض احلقائب اجليدة فعال لكـن أسـعارها . ًتنظر إىل احلقائب أيضاأخذت 
ًمل يبدو هلا دائام أن الفخامة حمزنة? ال تعرف. فاحشة, وفخامتها توحي باحلزن َ إن . ِ

هذا الشعور بالنسبة هلا هو واحد من ثوابت وعيها وهو حقيقة شـهوانية وقاسـية 
أمـا . ًم معها أبدا لسبب ال تستطيع حتديدهًقليال, وجتربة معتادة مل تستطع أن تتأقل

ًبالنسبة ألمها كانت الفخامة دائام شيئا . ًبالنسبة لنيليل, فإن األمر ليس كذلك أبدا ً
ًمستطابا وحمفزا, أو نوعـا مـن املوسـيقا يف حياهتـا, ال تعـريه اهتاممـا كبـريا, وإن  ً ً ً ً

عـروف, كـشعارات الفخامة بالنسبة هلا هـي يشء حمـدد وم. انتبهت إليه فبرشود
ال يمكن لك ( املوجودة يف غرفة املعيشة ) كورو(النوادي ولوحة الرسام الفرنيس 

, واخلزانة التي تؤوي أحـذيتها )أن تتخييل حجم سعاديت لعدم بيعي تلك اللوحة
املرتعشة كعش طيور يقض مضجعها اجلوع, وكذلك نظافة املنـزل قبـل أي يشء 

الغ فيها والتي تعشعش يف اهلدايا والذكريات التي آخر, تلك النظافة الصبيانية املب
َّبحوزهتا من طفولة نيليل, والتي تترشهبا مجيع أشياء املنـزل كعالمـة عـىل الـذوق 

 ًوالفخامـة أيـضا. ًواملزاج, وبطبيعة احلال فإن األمر يتعلق بسلوك اآلخرين أيضا
ال أحـب (فة هي أن تعود إىل املنزل لتجد زهور األزاليا بأحسن حـال عـىل الـرش

, ) داخـل فـم آخـر,سمحتم, فالورد يبدو وكأنه فم داخل فم الورد وال أريده لو
 .وكذلك أال تتحدث عن احلب وحسب, بل أن متنحه لآلخرين بال حساب

 قالت »ًهي كالزوج احلريص عىل زوجته واململ قليال) لويف(إن حمالت «
 .»فيام أقول?أال توافقيني «نيليل دون أن تدير رأسها لتنظر إليها, 

 ., قالت مبتسمة»بىل«
 وعلقتـه عـىل ذراعهـا »أهيام يعجبك أكثر مـن هـذين االثنـني? البنـي?«
ثم أدت رقصة مبهمة أما املرآة .  وعلقته عىل ذراعها األيمن»أم األسود?«.األيرس

الضخمة, من اليسار إىل اليمني, مستعرضة مظهرهيا املختلفني, وكانت يف حقيقة 
أمـا . نفسها وكذلك إىل احلقيبة التي يف يدها بشكل خاطف ومبهماألمر تنظر إىل 
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مل تكن قـد رأهتـا منـذ . هي فلقد اغتنمت الفرصة لتنظر إليها للمرة األوىل بانتباه
فكرت يف األمر من جديد وتذكرت أهنا قد حتـدثت . منذ أربعة شهور, يوم املأتم

 تبـدو اآلن أكثـر سـكينة, بالفعل هـي. ًمعها هاتفيا مرتني أو ثالث لكنها مل ترها
 إىل حد مـا والتـي ًوبالفعل استعادت رشاقة جسدها, تلك الرشاقة املثرية جنسيا

مل تنتبه إال منذ سنوات قليلة . تتميز هبا نيليل, أو التي حتوهلا إىل أداة جنسية متميزة
إىل ما متتلكه نيليل من ميزات تؤجج مشاعر الرجال نحوها, وذلك منذ أن بـدأت 

سها وجسدها, ومل تعاين حتى ذلك احلني ما كـان جيعـل البابـا يغـرم هبـا تعي نف
, ويثـري ذاك العاشـق املهـول, أو هـذا املـرصيف )ًولكن ال, لقد كان البابا خمتلفا(

الوسيم الذي يشبه غريه من املرصفيني الكثر, أو أولئك الذين مل تعـرفهم, لكنهـا 
 .ًمتأكدة متاما من وجودهم

 .»البني«
ًالبني يبدو عاديا جدا«.  نيليل, أجابت»يبدو يل أمجلاألسود, « ً«. 
 .»ممكن«
 .», يمكن هلا أن تستعمل البني أكثرلكنك عىل حق«

هل هو حكـم قيمـة عـىل اخلالـة . هل ما قالته هو إطراء أم ذم? ال تعرف
ماريانا? هل جيب أن تتمتعا بيشء من احلس العميل وللمـرة األوىل, وأن تفـضال 

ة عىل احلقيبة اجلميلة ونكران كل ما كان, أم جيب عليهام أن تفـضال احلقيبة العملي
ًدائام وإىل األبد, وقبل كل األشياء العمليـة األخـرى, احلقيبـة الـسوداء اجلميلـة 

 Who is the personباهظة الثمن, التي متثل املعادل األرعن واجلامح للرغبـة? 

you love the most?وبصوهتا الطفويل قالت  :The person I love the most 

is… Nelly. 
هل ستذهب املدرسة اخلصوصية فيام بعد لتقول . إهنا مجلة تدل عىل احلب

 وتـذكرت صـوت ...The person I love the mostلنيليل ما كانت قد سمعته? 
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ال أرغب بأطفـال متـسخني, وال بـورق عـىل األرض, وال بأوسـاخ هنـا (نيليل 
يف مرآة الطفولة يتكرر السحر الذي يكتمل .) دبقرائك متسخة بالآوهناك, وال ب

ًاآلن, كام لو أن بالونا قد ألقي يف اجلو عندما كان عمرها ست سنوات ومل يعد إىل 
قالتـه . هل قالت املدرسة لنيليل ما كانت قد سمعته أم ال? مل تقله هلا. األرض بعد

هنـا, كاملثـل يشء مـا يـنقص . يف مرآة الطفولة هنـاك نـيليل, وليـست هنـاك. هلا
الشعبي الذي ال يكتمل ألن اجلميع يعرفـون هنايتـه, يوجـد هنـا تزيينـات لعيـد 
ًامليالد وثلج خفيف فوق مدريد, وهنا أيضا ضجيج أناس يتسوقون والبابا مـات 

 هل هذا ما تغري? طواعية البابا يف أن يموت?. بطواعية
 .»األسود, ولن نتحدث باألمر أكثر«

إال البائع الذي وقـف إىل جوارهـا . حد بيشء ماولكن مل يكن قد حتدث أ
 :طوال الوقت, والذي, بعدما أعطته نيليل احلقيبة, قال

 .»...لو تسمحني يل بإبداء رأيي«
 .»بكل تأكيد«
 .»أعتقد أنك قمت باخليار األمثل«

إهنـا . كان الثلج قد توقف ومل يبق إال الـربد) لويف(عندما خرجتا من حمالت 
هلـا مـن العمـر . ا يف نفس الوقت حتس بشكل غامض أهنا تـشيخحتس بشباهبا لكنه

. ًنـه يميـل للـسمنة قلـيالإًثالثون سنة فقط, وهلا جسد مجيل ولكن لـيس كثـريا, إذ 
هلا هيئة بشكل عـام ال تـساعدها عـىل . نظراهتا طفولية متثاقلة وفيها نداء استعطاف

وهلا يف شارع سريانو, أكثر فهم العامل واحلياة, وجتمعها بعموم الناس الذين يمرون ح
هـي بطيئـة . ًما جتمعها بنيليل, كام لو أن أفكارها كانت دائام متأخرة خطوة عن أفعاهلا

ًجدا يف كل يشء وتفكر بذاهتا كثريا, وليست لدهيا أبدا املقدرة عىل اختـاذ مبـادرات ً ً .
يشء لكـن لـدهيا كـام نـيليل . كان ذلك فضيلة يف شخصية أبيها, لكنه عندها نقيـصة
ًغريب وخطري, كام لو كان شيئا خمفيا يف ظلمة غرفة ً. 
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ًهل ترغبني يف أن نميش صعودا نحو ساحة االستقالل? وبعدها يمكـن «
, فأنا Sybillaسيكون من دواعي رسوري أن نمر عىل حمالت سيبيال . لنا أن نعود

 ».ًأيضا أرغب يف رشاء غرض ما يل, وربام تعثرين أنت عىل يشء يعجبك
 .»كيدأبكل ت«

ًحتى أن ذلك مل يكن رضوريا . ًال جيب التحدث مع نيليل بشكل زائد أبدا
تتـذكر . يف وضع معقد, عندما كانت هي بنت ست سنوات وغادرت نيليل املنزل

ًغرفة معيشة ذلك املنزل, املؤجر حاليا, كام تتذكر رصير أرضيته اخلـشبية ولعبهـا 
. بطان, أهيا القبطان, مركبنـا يغـرقالطفويل عىل وقع طقطقته, وهي تنشد أهيا الق

ًكان ممتعا هلا أن تفكر يف أن مطرا غزيرا سـيهطل عـىل مدريـد ويغـرق شـوارعها  ً ً
, وأن بوسـعها أن )كانوا يسكنون يف الطابق الرابـع(ومبانيها حتى الطابق الثالث 

تقفز إىل املاء من خالل النافذة, ثم فجـأة تقفـز إىل ذاكرهتـا صـورة أبيهـا وغرفـة 
شـفتا نـيليل سـاحرتان (عيشة وفناجني القهوة وعىل واحد منها أثر شفتي نيليل امل

 ًأثرمها عىل فناجني القهوة وأعقاب السجائر وعىل خدي البابا قرب شفته, تقريبـا
). عىل حافة فمه, كام لو أن كل ما كانت تلمسانه يبقـى فيـه أثـر مـن عنـاق منهـا

ًشهدا فجائيا وغامضا, بدا كام لو كان كان يومها م. َّسوف أغيب عنكم ملدة يا بنية ً ً
ال . ًمطليا بطبقة سميكة وبراقة من الزنجار, ترسمه حركات نيليل ودهـشة أبيهـا

هـل كـان . ًتبكي, رجاء, حتى لو كنت ذاهبة ألعيش يف مكان بعيد مثل باتاغونيا
كانـا (يف األمر صفاقة أم ال? العاشق, اهلجر, وسائق التاكيس الذي ينتظـر نـيليل 

, كـل ذلـك يبـدو فجـأة وكأنـه هيكـل )اهبني يف رحلة بالفعل, ولكن إىل لندنذ
ًلكن حبها ليس هيكال, فهو حي وحـارض, يتكـرر . ئّمشهد من فيلم عاطفي سي

 .كل يوم
كانت جتلس مع البابا يف غرفة املعيشة أليـام طويلـة, حيـث كـان هـو 

ر امليتة, يمسك بكأس الويسكي بحركة مضطربة, أما هي فلقد كانت تلعب دو
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وتغمض عينيها دون أن يرف هلا جفـن وهـي تتخيـل أن اجلميـع مـن حوهلـا 
, وهي جامدة ال حراك فيهـا, كـام »!إهنا ميتة, إهنا ميتة«سيصيحون مذعورين 

طاملـا أن : (لو كانت حبيسة جسدها, تضحك يف أعامقها وتتذكر قول الطبيب
مل ). لك يـا أنطونيـو? ومل يتحول إىل نتف, لن تصدق, أليس كذَّكبدك مل يتشظ

يمتـد ولعبتهـا تلـك  ينزعا صور نيليل, وكيف هلام أن ينزعاها? فحبهـا سـحر
ًتتذكر أهنام كانا يتحدثان عن نيليل كل يوم تقريبا, عن مجاهلا, عن حبهام . جمنونة

مل تكن تعرف هـل تغـدو . هلا, وعن اشتياقهام هلا, ويتساءالن هل ستعود أم ال
ًه أم أن البابا يغدو طفال, لكنها كانـت تعـرف أهنـام ًأكثر نضجا بأحاديث كهذ

ًبذلك حيافظان عىل النار متقدة يف معبد حب نيليل, الذي مل يكن أي منهام قادرا 
ًواآلن بالتحديد, وبعد مخسة وعرشين عاما, يبدو هلا أنـه كـان مـن . عىل جتنبه

إهنـا . لـكاجلنون أن تنغمس يف جتربة كهذه يف طفولتها, لكنها ال تنـدم عـىل ذ
َّكمن عايش ضعفا غريبا عنه وتغذ ً . ى منه, ملجرد تطابقه مـع ضـعفه اخلـاصً

حينئـذ يبـدأ . ًأحيانا كانت تصلهام بطاقة بريدية أو يـرن اهلـاتف فتكـون هـي
القلب باخلفقان بجنون, وتعـوز اللـسان الكلـامت وتكـون األجوبـة مبتـرسة 

 .»ما الذي حيل بك حينام تسمعني صويت?«. متلعثمة
 .»قليلة الكالم اليومم أنت ك«
 .»...نعم«
 .»األحرف األوىل«
 .»ماذا?«
 .»لقد نسينا أن نضع األحرف األوىل«
 .»آه, صحيح«
عدها نمر من هنـاك يف طريـق ًأوال, وب Sybillaهيا بنا إىل حمالت سيبيال«
 .»عودتنا
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إنه السؤال العـادي األول الـذي . ً سألت أخريا»وكيف يقومون بذلك?«
 .ن تطرحه طوال اليوماستطاعت أ

احلقائب مـصنوعة مـن . وضع األحرف األوىل? باحلرارة, عىل ما أعتقد«
 .»ًمر شبيها بوسم احلصان عىل جلدهاجللد, وجيب أن يكون األ

وسـم احلـصان : كم تبدو رائعة هذه الكلامت املفاجئة, وكم هي مالئمـة
عـد? بـالطبع ال, لكنهـا ًهل يبدو غريبا أال تكونا قد حتدثتا عن البابا ب. عىل جلده

ًعندما خرجت من املنزل, خطر يف ذهنها للحظة أهنام أخريا ستتحدثان عنه اليوم, 
ًمل يتحدثا عنـه يومـا بـشكل جـدي . وأن احلديث سيأيت يف السياق بشكل طبيعي

قط, وهو اآلن ميت, وهبذه املناسبة أمل حتن الساعة للحديث عنـه بـشكل جـدي 
 تعرف حتى من أين تبدأ, فجسامة املوضوع هائلة ولـن ًفعال? لكن املؤكد أهنا لن

ملـاذا? أسـئلة : تؤدي إال إىل طرح أسئلة ال أجوبة هلا, هائلة وغري معتـادة وعامـة
سيكون من املؤكد أن نيليل لن جتيب عليها بطيبة خاطر, ماذا تعنـي ملـاذا? وملـاذا 

ًماذا? كم من الوقت أمضت خارج مدريد? عاما واحدا? أم أكثر?  لقـد أمـضت ً
يف ذاكرهتـا الطفوليـة لنـدن مدينـة حمظوظـة وفـردوس . كل هذا الوقت يف لندن

البطاقات الربيدية التي كانت تصلها منهـا .  ألن نيليل كانت فيها;أريض مسحور
بني الفينة واألخرى, كانت حتمل مجيعها يف مكان ما ذلك اللـون اللنـدين األمحـر 

تتـذكر اللعبـة . َّا يا بنية, وهذه املدينـة سـاحرةأنا هن. ً الشبيه جدا بشفتيها,الرباق
القراءة املتكررة بتغطيـة بقيـة اجلملـة أنـا هنـا, ثـم : الطفولية التي كانت تقوم هبا

تقلب البطاقة وتنظر إىل صورة هايد بارك, أنا هنا, ثم تقلب البطاقـة وتـتمعن يف 
 اهلـاتف صورة قلعة باتل, أنا هنا, ثـم تقلـب البطاقـة وحتـدق يف صـورة كـابني

ُّالعمومي اللندين الذي ربام كانت تتصل هبا منه, أنا هنا, ثم تنظر إىل صورة متـوج 
الغيوم املغلفة بالبالستيك ذات اخللفية املعتمة لبيت ريفـي يغطيـه اللـبالب, أنـا 

 .هنا, أنا هنا, أنا هنا



151   َّ        توق ف املطر    

ابـن الكونـت ( ثم تتخيل نيليل اآلن وليس من قبل, مـع ذلـك العاشـق 
من قبل كانت تبدو من النافذة الطيور املهاجرة التي كان البابـا يعـرف , ف)الفالين

اللقلق الطائر ومالك احلزين والبط, أما هي فكانـت كانـت : ًأسامءها كلها تقريبا
مل : تفكر باألشياء التي ستقوهلا لنيليل عندما تتصل هبا وكانت تسجلها عىل الورق

أسـناين سـن يف املدرسـة أثنـاء تدعني صوفيا إىل حفلة عيد ميالدها, سـقط مـن 
الطعام وكدت أبتلعه, ذهبنـا إىل حديقـة احليوانـات و أكثـر مـا أعجبنـي كانـت 

تلك املحادثة يف خميلتها برسعة الـربق, وتـذكرت  الدالفني, ودار رشيط ذكريات
األشياء التي قالتها هلا, واملشاعر التي انتابتها عندما كانت عىل وشك ابتالع سنها 

 وغضبها العارم واملذل تقريبا لعدم حـضورها حفلـة صـوفيا, وجلـد ومل تبتلعه,
َالدالفني امللون بلون قزح الذي سـمح هلـا بلمـسه ألن دورهـا أتـى األخـرية يف  ِ ُ
ًالزيارة, ووصف امللمس املدهش الشبيه جدا بملمس البالسـتيك والـذي يبـدو 

ًبعيدا جدا, لكن الصوت الساحر كان خينق كلامهتا, صوت نيليل ا لقادم من بعيد, ً
ما الذي حيـل بـك «. من لندن, برنينه الصايف, كان جيعلها تتلعثم وتبترس عباراهتا

 .»حينام تسمعني صويت?
أتراها ما تزال هنـاك . Sybillaمنذ زمن بعيد مل أذهب إىل حمالت سيبيال «

 .»تلك البائعة اللطيفة?
 .»ال أعرف«

نهـا إال أن نقلـت كـيس اقرتبت نيليل منها وأمسكت بذراعها, فام كـان م
أحست بقرب جسم نيليل . املشرتيات األول إىل اليد األخرى لتكون مرتاحة أكثر

ًالذي التصق بجسمها, وباحتكاك وركيهام, وتقريبا ساقيهام, ومها تتقدمان بنفس 
ًوبدا هلام لوهلة أيضا أن مدريـد . كانت االثنتان تسريان لوهلة يف صمت. الرسعة

إهنا مكان للمواعيد, وذلك كام لو كانت هذه امليزة هـي : مجيلةمجيلة, بل أكثر من 
هنـا مدينـة إ: ثم هناك فيها ميزة أخـرى. ًاألكثر نعومة ورقة ولطافة يف هذه املدينة
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يبدو أن أي يشء يمكن له أن يغوص يف مدريد ويدخل يف جوفها لتبتلعـه . حانية
ًالربد يضفي رونقا خاصا عىل. وهتضمه, وذلك حتى احلجر  وجوه الناس الـذين ً

يمرون حوهلام; يصقلها ويصفيها, كام لو كانت من حجر املرمر وتـم متريـر مـربد 
هي ال تعتقد أهنا أكثر ذكاء أو سعادة من أي من هؤالء البـرش . عليها بدقة وعناية

وحقيقة األمر هي تعتقد أهنا ليست عىل قدر عـال مـن الـذكاء وأن . الذين حوهلا
ً كبرية, بل ربام تظن أهنا غري طيبة الطوية أيضا, ولكثـرة مـا سعادهتا باحلياة ليست

 . ًأنا هذا وذاك معا: تأملت نفسها وفكرت فيها تعبت
ًمنذ وفاة البابا بالكاد قرأت كتابا, بالكـاد خرجـت للتنـزه يف مكـان مـا,  ََ

اليشء الوحيد الذي ترغـب بـه, كـان ممارسـة  واليشء الوحيد الذي فعلته, وهو
مارسـت .  ال يمكن أن تفصح عنه لنيليل مقابـل أي يشء يف العـاملاجلنس, لكنها

ًاجلنس طوال األشهر املنرصمة مع خطيبها السابق ومع عشيق جديـد أيـضا, هـو 
رجل متزوج يتصل هبا عندما تتاح له الفرصة وحيرض إىل منزهلا يف إشـارة منـه إىل 

 االحرتام, لينزع شوقه للقياها, ثم يتحدث معها ملدة تقارب ربع الساعة من باب
إىل حد ما تـشعر باللـذة معـه . عنها بعد ذلك ثياهبا مبارشة يف املطبخ أو يف احلامم

منذ عدة أيام وبيـنام كانـت متـارس اجلـنس معـه, أخـذ . أكثر من خطيبها السابق
ًيشتمها من دون سبب, ثم راحـت هـي أيـضا تبادلـه الـشتائم, وتبـادل االثنـان 

ًملاذا? وانتابتها رغبـة يف أن يـسبب هلـا أذى جـسديا, البصاق لفرتة دون أن يعرفا 
ًرغبة كالشعور بالفشل الذي يسبب اضطرابا ويغري باملزيد, ووصـلت إىل ذروة 
نشوهتا ثالث مرات, وعندما انتهيا وغادر املنزل, انتابتها رغبة يف االتصال به من 

ًال وممتعـا كان مهـو. جديد وتوسله يف أن يعود ويامرس اجلنس معها طوال املساء ً
ًومدهشا, كام كان أمرا يعرتيه الكثري من اهلشاشة, أن جترب كيف حلركـة مل ختطـر  ً

 غري متوقع ملشاعر حادة وصاعقة, منغلقة عىل نفسها ًعىل البال, أن تسبب هيجانا
 يف أن يسبب هلا رشيكهـا بعـض األذى ًكانت تستمع أحيانا. كام لو كانت كبسولة
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ًعر بداية باجلوع الضاري جتاه رشيكها, ثم تتلذذ برؤيته و حيلو هلا أن تش. الطفيف
ًالذي يبدو مدمرا يف البداية ليصري عـذبا  يعجبها هذا السلوك. رهينة إشباع رغبته ً

ًفيام بعد, ويرجع ليبدو مدمرا من جديد, وأخريا يتالشى كالتصميم املجنون عىل  ً
ًأبدا, خملفا وراءه الرغبة يف امتالك يشء ما, ال يلبث أن يتالشى كام لو أنه مل يوجد  ً

يـد عـىل الفـشل وكل إعادة كرة كانت بمثابة تأك. إعادة الكرة من جديد وحسب
 .وتأكيد عىل النجاح

ًترتك التفكري بأبيها جانبا, وكذلك التفكـري يف نـيليل, وتقـرتب اآلن مـن 
 بـاردين ومجيلـني ,هؤالء األشخاص الذين يمرون بجانبها يف الشارع وحتس هبم

جزين عن حل أي مشكلة, لكنهم مشبعون بالرغبات, أشخاص من مدريـد وعا
هل متاس ذراع نيليل بذراعها هو . حمملون باألكياس, مثقلون بالرتقب واالنتظار

ًالذي جيعلها تقرتب من كل هؤالء? لكنه ليس اقرتاب بالفعل, متاما كتامس ذراع 
وبـوح  رسار قلبهـاإنه كـشف أل. وحسب.نيليل بذراعها الذي مل يكن جمرد متاس

كرصيف شارع سريانو الذي هو كشف واتساع, فيه مشهد باب القلعة من بعيد, 
ُوفيه نظرات املارة, وفيه صخب شذرات من أغان شعبية مرحـة, تـسمع عنـدما 
تفتح أبواب بعض الدكاكني, كام لو أن املرء يسمع جمرد مقطع صـغري مـن حـوار 

 .ولديآه منك يا : كامل, يقول فيه أحدهم فجأة
 قالت نيليل يف إشارة إىل األشغال التي تقـوم ».ًلقد جن هذا العمدة متاما«

إن : منذ مـدة, قـال يل أحـد أصـدقاء رفائيـل الباريـسيني«. هبا البلدية يف الشارع
 .»عندما يتم العثور فيها عىل الكنزمدريد مدينة رائعة, وستكون أكثر روعة 

 . أن ترشح هلا الطرفةّاستدارت نيليل نحوها بمرح, وكأن عليها
 .»ها? إهنم يبحثون عن الكنزِتفهم«
 أجابت »عىل األقل, ضجيج آلة احلفر يغطي عىل أغاين أعياد امليالد تلك«

 .ألهنا تعرف أن هذه املزحة ستعجب نيليل
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إن تصوري . ال تظني ذلك, فاألغاين تلك تصدح برتدد غري قابل للمحو«
 .»غاين الشهرية باسم الطبالعن اجلحيم ليس إال تكرار أسطوانة األ

ًوأخريا نجحت يف إضحاكها واكتشفت بالفعل اآلن ومنـذ قليـل ميـزة مل 
ًتكن تعرفها من قبل يف نيليل, هلا ضحكة مثرية جنسيا فعال لقد كانت حياة نـيليل . ً

ًاجلنسية بالنسبة هلا لغزا غامضا وذلك ألعوام طويلة, ومل تكن ترى منه إال بعض  ً
العشيق الذي تركت أباها من أجلـه, ورجـل آخـر رأتـه : حداثالعالمات واأل

ًمعها عدة مرات, صديق أبيها الذي كان يطري دائام عىل مجاهلا, وزوجها احلـايل, 
كم رجل مر . هذا املرصيف األخرق بطريقة عجيبة والوسيم بشكل خال من املعنى

ًن تعريف كـم رجـال ِإذا ما أردت أ: يف حياة نيليل? ثم تتذكر نصيحة خالتها ماريانا
ًمر يف حياة امرأة, افرتيض رقام معقوال وزيدي عليه مخسة إن النظر إىل نيليل هـو . ً

ًكالنظر إىل كامل جسدها, الذي ينبعث منه دومـا رنـني يقطـع النظـر, رنـني هـو 
بالتحديد جسدها, وجسدها ال شك يف روعته لكنه ال يتجه إىل أي جهـة كانـت 

هتا بعض صور من نظرات جنسية قامـت هبـا نـيليل تطفو عىل سطح ذاكر. بعينها
نحو بعض الرجال, تطفو اآلن منزوعة من سياقها, وهـي مل تكـن تعـرف آنـذاك 

إن نظرة نيليل اجلنسية هي ابتسامة امرأة يف . معناها, لكنها اآلن تتذكرها وتفهمها
ًوجه البائع الذي يريد بيعها شيئا بسعر غال جدا, وفجأة كام لو أن شـيئا ً  يرفـرف ًٍ

. عىل خدهيا أو عىل جفنيها, بإحساس أشبه بالـشك والتـوجس وربـام بـااللتزام
ًاألمر عندها كام لو كان اجلنس شأنا خيصها وحدها وال عالقـة لـه بـأي شـحص 
آخر غريها, لذلك تبدو فريدة, وربام تعرف نيليل ذلك, مـع أنـه مـن املـرجح أال 

حيدة القادرة عـىل تـصور ذلـك تكون قد جتشمت عناء التفكري باألمر, وهي الو
ال, ال . بشكل أقرب إىل احلقيقة يف بعض املواقف, وعنـدما تقـوم بأشـياء حمـددة

ال, حتى البابا . يستطيع ذلك أحد غريها, حتى الرجال الذين ضاجعوها ورأوها
هناك : وهي تعرف. ًوهي عىل ثقة أيضا أن هناك من أساء فهمها. ال يستطيع ذلك
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ال رضاها, يشء مادي, حتس به كام لو كـان بوسـعها أن تـضع يشء يف نيليل ال ين
ّيدها عليه وتداعبه, ولكن بمرور الوقت, كانت حتس وكأن األمـر يتعلـق بـيشء 
ًخمزون يف الذاكرة وحسب, أو بعاهة أنتجت عقدة يف أول األمر, ثم انقباضا, ثـم 

 .يشء ًال مباالة, ثم كربياء وأخريا ال
 . قالت نيليل». مدينة شتويةأحب مدريد يف الشتاء, فهي«

لقد حدث يشء ما حتى حتسن مزاجها, وربام كانـت نكتـة األغـاين وراء 
ًلدى نيليل حيتاج املزاج الطيب لآلخر دائام, فهو اجلرس الـذي هيـوي عليـه . ذلك

 .أن تعارضها: أما هي فتعرف ما جيب أن تفعله بدقة لتثريها. كياهنا االجتامعي
 .»نة ربيعيةإهنا مدي«, أجابت, »ال«
 .»يا للحامقة, إن مجيع املدن ربيعية«
ًأعرف متاما الوقت اجلميل يف «, أجابت برسعة فائقة, »احلق أقول لك ال«
من سبتمرب إىل نوفمرب, بداية اخلريف, إهنا أمجل أيـام مدريـد بحـق عـىل : مدريد

 .»مدار العام
ًليال أما هي فلقد أحست بأهنا تبتعد ق. مشت نيليل بضع خطوات بصمت

عنها, ثم عادت لتقرتب منها ومتسها بـذراعها املرتبـك مـن جديـد لينـشأ تـوتر 
 .استدارت نحوها.طفيف

 .»ًنعم, إنك عىل حق متاما«
نيليل تعرتف هلا أهنا عىل حق, يـا لـه : يا له من إحساس عجيب باالنتصار

 :تى أهنا كررت قائلةح. من إخالص غريب غري متوقع
ًأنت عىل حق متاما, وأن« ًا مل أتبرص باألمر مليا من قبل أبداِ ً«. 

ملاذا ال تبتهج أكثر لنرصها املتواضع هذا? والـذي يبـدو وكأنـه يتبـدد يف 
. ًاحلال, كام لو أهنا مل تعد ترغب ولو للحظة برؤية ذراع نيليل متكئـا عـىل ذراعهـا
ها كانت تكره هذه اخلصلة التي فيها, انتقاهلا من حالة التوهج واالتقاد إىل نقيـض



    أندرس باربا156  

لدى . ًإشباع الرغبات لدهيا يثري حزهنا بدال من سعادهتا. برسعة وألتفه األسباب
ًاألب كان األمر خمتلفا أيضا, فرغم مرضـه كـان اهتاممـه وانـشغاله بنـيليل أشـبه  ً

ربام لذلك بالتحديد هجرته نـيليل, تعتقـد اآلن, . بمصباح ضوء متقد عىل الدوام
اآلن أتفهم أنه ليس من السهل حتمل .  حلياتهوألنه جعل من حياهتا املربر الوحيد

أن تكـون . ًأن يكون املرء حمبوبا عىل الدوام, مهام بدا يف األمر مـن غرابـة وعبثيـة
أنا هكذا كام تريني, وأنت تعرفني ذلـك, ومل أحـاول مـرة . ًحمبوبا هلو يشء منهك

تني قالـت ًواحدة يف حيايت أن أخدع أحدا, قالت نيليل, ويف مناسبة أخرى منذ سن
ًإن أباك يعتقد أحيانا أن مجيع الناس مستعدون ألن يفنوا أنفسهم يف احليـاة : ًأيضا
تتذكر أن هذا التعليق أزعجها, ثم ويف احلال مل يعد يزعجها, . , كام يفعل هوابرض

ًمتاما كام املس العريض للجرح, حيث يمكن اعتبار الفضيلة نقيصة أيضا, وذلـك  ً
لكنها قد تكون استخفت بيشء ما, تعتقد, ليس بنـيليل . ًليالبتغيري زاوية الرؤية ق

ًإنه ألمر غريـب حقـا, يبـدو هلـا اآلن أن حدسـا مـا . ًوحسب وإنام بنفسها أيضا ًْ َ
ًمتعلقا بـأمر مل حيـصل مـن يقرتب منها وأهنا عىل وشك امتالكه, ولسوف يكون 

 .ذي قبل
ه مل جيرؤ بعـد عـىل  لكنى دماغها احلدسّلقد تلق: ًوما هو أكثر غرابة أيضا

تبلغ الفكرة مـن . البابا كان يعرف ذلك: وبغتة خيرجه يف صيغة. بلورته وصياغته
ًالبساطة حدا بعيدا ومؤثرا, فأحذية األمس, واخلاتم الذي أوىص صائغا ً ً  ً دانامركياً

أن يصنعه, والسجادة ذات األلوان احلمراء, وعمله كمهندس معامري, وروايات 
ي كان حيب قراءهتا,أشياء كان يعرفها, وكذلك أيـام األحـد غي دي موباسان الت

إىل جانب الكحول, عيبه الوحيد الـذي يعـرتف (والكلامت املتقاطعة يف اجلريدة 
. , كان يعرف أن نيليل ستهجره منذ البداية, وأن املسألة ليست إال مسألة وقت)به

ُرية لكنهـا مل تفهـم للفكرة حياة غريبة كتلك التي امتلكتها بقية األفكار مرات كثـ
مثله مثل األرنب  كان يعرف بذلك منذ البداية,: اآلن تعتقد أهنا تفهم األمر. ًأبدا
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الذي يدخل قفص األسد وهويعرف أنه سيتم التهامه, وعندما يتعـرض للعـضة 
األوىل ال يئن وال يرصخ وال يصدر أدنـى صـوت, لكنـه ال يـستطيع تفـادي أن 

 ًليس املريع يف األرنب أنه قدم نفـسه طعامـا. ينكمش ويتلوى من جانب إىل آخر
لغريه, وإنـام صـمته, واالبتـسامة املرسـومة عـىل شـفتيه الـشاحبتني, وحركاتـه 
الضعيفة الشبيهة بحركات فرخ محام, واالنعدام شبه املطلق للمبادرة يف اهلجـوم, 

 هـذا وأكثر من ذلك, القناعة املغرقة يف الواقعية بأن حماولة القيام بفعل يشء مـن
هل حتدثت أمك عني بـأمر مـا .(ًالقبيل جتعل حب األسد له مستحيال وإىل األبد

, لذلك ينكمش األرنـب يف شـجاعته الواقعيـة الوحيـدة املتمثلـة يف )ذات مرة?
ًهل حياول أنطونيو أن يثبـت لنـا شـيئا مـا (ًدخوله إىل القفص, ويبقى حبيسا فيه 

ً واحـدة قاسـية, يبقـى واقفـا, ال , ال تبدر منه حتـى إشـارة)بطريقة رشبه هذه?
كم كانت مجيلة أمك ( يموت, ال يتغري, انعدام مقاومته نرص له, نرص بال حساب 

ًوفيام تبقى يستمر اهتاممه منـصبا كـضوء مثبـت عـىل ) هذا املساء, أليس كذلك?
, يـدخل إىل املنـزل وال يـوحي )ًال تتحدث عني معك أبدا, أليس كذلك?(نيليل 

عىل حاجة به, بل عىل جاهزية للرشاكة فـيام هـو معـد, حيتـاج أن بأية إشارة تدل 
ترافقه هي وتأخذ بيده يف حبه لألسد, حيتاج إىل رشيكة يف جنونه ولقد عثـر عـىل 

 .ضالته يف ابنته
 أحست عىل الفور بعذوبـة اجلـو Sybillaعندما دخلتا إىل حمالت سيبيال 

قـشعريرة املبهمـة, إضـافة إىل ًاملكيف, وشعرت بأن احلرارة سببت هلا نوعا من ال
أفلتتها نيليل مـن ذراعهـا الـذي . الضيق الذي نتج عن األفكار التي كانت تنتاهبا

كانت متسك به عندما دخلت إىل املتجر وتوجهت نحو طاولة البـائعني وسـألت 
 :عىل الفور
 .»!, مل أعد أذكر اسمها...أما زالت تعمل هنا تلك الصبية«

ًت بحق, لدى نيليل أيضا نقيصة تشرتك فيها مع وككل األنانيات الرصحيا
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ًتعتقد دائام أن كل الناس تفهم ما تريد قوله, كام لو أن ما يثري دهشتها أو : شبيهاهتا
ًيغرهيا هو أيضا سبب لدهشة وإغراء اآلخرين مجيعا ً. 

 .»تقصدين ديانا?«
 .»قد يكون هذا اسمها«
 .»مل تعد تعمل هنا«
 .»هذه الصبية.عةيا للخسارة, لقد كانت رائ«

ًهي أيضا حتب هذا املتجر كثريا;  ألنه يدفع الزائـر لإلبطـاء والتأمـل فيـه, ً
وللمس القامش بشغف وبشكل ممتع, وفيه الشامعة التـي تعلـق عليهـا الفـساتني 
ًأوال ثم القمصان والتنانري, وفيه مانيكان قديم, وله تـدرجات يف لونـه األمغـر, 

لكل قامش رائحتـه اخلاصـة لكـن يف .  املالبسوأرضيته من اخلشب, وفيه رائحة
إن . هذا املتجر الصغري اختلطت مجيع الروائح, كغرفة كان ينام فيها شـخص مـا

الدخول إىل هذا املتجر هو كالدخول إىل فردوس بناه شخص بروية وعناية, وهو 
ًجيرب فيه طوال أشهر جتارب ختللتها أخطاء, إىل أن صار جـاهزا بكـل بـساطته, 

لم أن األشياء التي ال قيمة هلا مهمة, وأن حتريـك املـشاعر يقـوم عـىل شخص تع
خمالفة ذوق اآلخرين وإثارهتم, وأن سطوة أي إيقاع أو نظام هي يف احلقيقة مثـل 

صان , والقمـًفساتني املناسبات, وفساتني األعراس التي تبدل احلياة فعال. الغزل
خلليقة, تكون موضوعة بـشكل ة واحدة منذ بدء االتي تبدو وكأهنا مصممة المرأ

. وللحظة نسيت أهنا مع نـيليل, فانتاهبـا شـعور لطيـف. ّ عىل العالقاتً دائامّيئس
الفساتني التي تغري احلياة والتـي . نسيت نفسها ودخلت يف عامل رغباهتا وشهواهتا

ًتصري جلـدا آخـرا للـشخص, ال تكتـسب قيمتهـا إال عـىل اجلـسد ولـيس عـىل  ً
قــة هــذي الفــساتني, وهــي حقيقــة ال بطولــة فيهــا لكنهــا إهنــا حقي. ّالعالقــات
تعجبها هذه السطوة العاصفة التي تتفعل فيها فجأة وتتولد بغتـة كـام . أيروتيكية

التشنج, أو التعاطف مع أحد ما, أو كاحلفيف املتولد عن احتكاك القـامش, هـي 
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ًسطوة ال تشبه احلب يف يشء وإنـام تـشبه نـزوة عـابرة وشـعورا خاطفـا, وتـ شبه ً
اجللد واألنانية واألشياء املثالية التي ال تعدو كوهنـا كذبـة مـن  الشعور بحرق يف
يسبب هلا قرهبا من نيليل اآلن, بعد وفاة األب بأربعة أشـهر, . أكرب كذب التاريخ

مشاعر كانت تنتاهبا قبل وفاته, لقـد نـسيت للحظـة مـشاعر اليـتم املالزمـة هلـا 
ذرع النحيلـة, وكـذلك ضـيق التـنفس, واإلحساس بمالمسة يد املـريض, واأل

واخلوف, واملجهود املضني الحتواء املشاعر, نسيت كل هـذا وأطلقـت لنفـسها 
 .العنان

, قالـت »Sybillaال أحد يصنع مالبس املناسبات مثل حمـالت سـيبيال «
أعتقد أنني سأجرب هذا الفستان, وأنـت, أمل «نيليل وهي تشري إىل فستان أسود, 

 .»جبك?تعثري عىل يشء يع
 .»ليس بعد«

دخلت نيليل إىل غرفة القياس وطلبت منها بعـد بـضع دقـائق أن تـدخل 
الثياب التي كانت . انطفأت األنوار يف الشارع فجأة ثم عادت واشتعلت. وراءها

ًنيليل ترتدهيا, هي اآلن عىل املقعد, ونيليل اآلن ترتدي فستانا أسود, ربـام يـصلح 
هرها حتى لوح كتفها ويبلغ طوله حتى بدايـة أكثر ملن هي أصبى منها, يكشف ظ

جتاه نيليل وهي هبـذا الثـوب, لكنهـا  مل تكن تتوقع أهنا ستشعر بإعجاب. ركبتيها
وإذا مل تشعر بإعجاب نحو نـيليل, فـبامذا ستـشعر نحوهـا إذن? لقـد . شعرت به

 غـري امتردت عىل هذا الـشعور مـرات كثـرية, وكرهتهـا, وقالـت ذات مـرة أهنـ
ولتفكيـك كـل . ى أهنا حاولت أن تترصف كام لو كانت قـد ماتـتموجودة, حت

هذا, تكفي رؤية نيليل لثانية واحدة بفستاهنا األسود يف غرفة القياس, بعد أربعـة 
ًأشهر من وفاة البابا, ويكفي التأمل يف وجهها املمتد بعيدا, الكتـشاف كيـف تـم 

ل مـن املـستحيل تصويره برضبات ريشة حادة, خملفة منعرجات ال متناهيـة جتعـ
 .استجالءه بوضوح وصفاء
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 سألت نيليل, من دون أن تنظر إليهـا وهـي تقـوم بحركـة »كيف ترينه?«
 .ِّغريبة, كام لو كانت متسد الفستان عند الوركني

 .»يليق بك«
مل . ًوكانت ضـحكتها خبيثـة قلـيال ومـسمومة. ضحكت نيليل من نفسها

جة وناعمة كانت تبدو حبيسة يكن يف ضحكتها يشء من احلزن وإنام حركة متمو
إذا ما أطلقت لنفسها العنان فمـن . وانفلتت اآلن يف فضاء غرفة القياس الصغرية

املمكن أن تشعر حتى بالغرية منها, من جسدها, ومن طريقتهـا يف اعتبـار احلـب 
َمل . هناك, داخل الفستان, نيليل عاريـة. غري مهم, ومن عزيمتها وطريقة تفكريها ِ

أن تبقـى .  الفكرة قوة ال تقهر? إهنا طريقة تفكري ذكوريـة وتبـسيطيةيبدو أن هلذه
حمافظة عىل هدوئها أمام حقيقة نيليل املنعكسة يف املرآة وهي بفستاهنا الشبايب هلـو 
أمر بمتنـاول يـدها مـن دون شـك, لكنهـا غـري قـادرة عـىل الـتحكم يف عـسفه 

 .واعتباطيته
ًه ما زال يـرسين أن أرتـدي شـيئا ي, لكنِّمل تعد هذه الفساتني مالئمة لسن«

 .»...ًربام كان ذلك ممكنا منذ مخس سنوات, أما اآلن. كهذا من وقت آلخر
 .»ًملاذا كان ذلك ممكنا منذ مخس سنوات واآلن ال?«

 :بدت نيليل غاضبة من هذا السؤال
 .»ال تتجاوزي حدودك يا بنية«
 ». فيه جتاوز للحدودًمل أقل شيئا«
 .» مالبيسِّ سوف أغريهيا, أخرجي من هنا,«
 .»ًي مل أقل شيئا فيه جتاوز للحدودلكن«
ًم توتر طفيف عىل اجلو فجـأة, ومل يـدم طـويال كـاحلبور الـذي سـببه ِّخي

ًاسـتدارت نـيليل أخـريا نحوهـا . الفستان, إنه تأرجح خاطف كحركـة النـواس
 يمكـن بأيـة طريقـة. ًما زالت قوية وقادرة بعد, قوية وهائلة جـدا. بحركة متثيلية
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متثيل احلب يف هذا الوجه? كيف يمكن وصف هذه احلركة? دامت حلظـة فقـط, 
ًحلظة أحست فيها أهنا حتبها وحتتقرها, وأحست بالشعورين معا مناصفة وبشكل 

َّغري كامل, لكنها أحست أيضا أن شيئا ما قد تغري ً , إهنا متتلك اآلن وبغتة شجاعة ً
خترسه, حتى أهنا حتس يف أعامق نفسها قوة املجانني وجرأة النمور, فليس لدهيا ما 

ومحاسة غري مألوفتني, كتلك التي تظهر يف روايات تـشيخوف التـي كـان حيبهـا 
الشخصية الضعيفة التي حتملت أنانية مجيع الشخـصيات الباقيـة, تنـتفض : البابا

كانت قد أعجبت مرات كثـرية وبـصمت بشخـصيات . ذات ليلة غريبة وتتكلم
ي كانت أنثوية عىل الـدوام, نـساء ملـؤهن الطيبـة قلـيالت تشيخوف تلك, والت

الكالم وغنيات باملعاين, يربزن فجأة كأهنن شحنة تتفرغ ويبدأن بتوجيه اهتامـات 
مفحمة غري قابلة لالستئناف, يبدو هلا أهنن يمتلكن نبض احلياة ويتحركن بحيوية 

حقد وضغينة وإنـام واستقاللية وحرية ال نظري هلا, وأن اهتاماهتن ليست اهتامات 
أنـا مل أطلـب منـك أن حتبيني,سـرتد نـيليل هبـذه . إشارة إىل العدالة واالسـتقامة

 ّكيف يـا تـرى سـريد. البساطة, وهبذه اجلملة التبسيطية يكون كل يشء قد انتهى
 تشيخوف عىل ذلك?

َومل ال تنتظريني يف الشارع?« ِ«. 
ستتحمل لبضع . وهذه املرة سوف تكون هي من ينتفض بعد هذا السؤال

 .بانتفاضتها األخرية: ثوان أكثر قبل أن تقوم
 .»ًحسنا, سأنتظرك هناك«

ًإهنا أكثر عصبية مما كان يفرتض, لكنها أيضا أكثر ضعفا ً ويداها ترجتفـان . ُ
خرجـت : ذهبت ومل متر لرتى البائعة وأطاعت نـيليل. ًقليال وهي ترتدي معطفها

َّو هكذا خييل هلـااجلو أكثر برودة من قبل, أ. إىل الشارع عنـد خروجهـا فكـرت . ُ
ولعدة ثوان كانت تلمع يف ذهنها تلك الفرضـية . فجأة بأن تكمل طريقها وتغادر

لكنها إن فعلـت ذلـك, . أن تتابع طريقها وترتكها هناك, يف ذلك املتجر: اخليالية
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ًسيكون انكسارا جديدا هلـا وحـدها ولـيس لنـيليل كانـت تـشعر بخـوف غـري . ً
ًكان شعورا ثابتا ومستمرا تقريبا خالل األشـهر األربعـة .  كياهنامستحب يدغدغ ً ً ً

ًاألخرية, وذلك منذ وفاة البابا, لكنه مل يصل حلد أن يأخذ شكال رصحيا, كـام لـو  ً
ًهـي أيـضا كانـت جبانـة, فلقـد . كانت حتتمي من فكرة ال جترؤ عىل التفكري هبـا

الذاكرة حتتفظ هبـا بـشكل ف. هذه الشبهة ليست من دون أساس. ًهربت منه أيضا
وس منه والذي ال يمكن جتنبه, كحب ئًملموس, فهي أيضا أرهقها هذا احلب املي

هناك تكون . وكذلك كانت غريبة جتربة األشهر التي أمضتها يف املشفى. األطفال
ًاألفكار كام رشر الربق واجلسم يتعود عىل فعل ما حيس به رضوريا لراحته يوميا,  ً

ًرات ال تغدو أكثر متايزا, بل عـىل العكـس تتكثـف وتنـضغط, واألفعال واإلشا
واأليام متتلئ بأشياء يف نظرات املريض املتتابعة, واإلرادة تقود الذاكرة إىل حيـث 
يمكن البقاء عـىل قيـد احليـاة, اليـدان, اللـسان, الـشعر, الـصدر, الـتخيل عـن 

اك اجلـسدي, عـدم األمالك, املساءات املقنعة بالتفاؤل, االحرتام, األمـل, اإلهنـ
كـل ... املقدرة عىل الكالم, بساطة خمططات احلياة التي يتم التفكري هبـا, أنـا هنـا

 .يشء هنا له رضورته
ولقد مات, واحلمد هللا أن ذلك مل حيـدث (ولكن عندما يموت املريض 

هناك ما يشبه اإلدراك الرؤيوي للميت, كام لو أن األمر يتعلق بخـيط ) أمامها
امليت . راء وطويل, شبيه باحلدود البيضاء لألفق عىل الشاطئرفيع شديد اإلغ

لـه مقـدرة التـدفق ) مل يعد اسمه البابا, وكيف متكن مناداته البابا وقد مات?(
كالسائل والوميض كالرشر الكهربائي, خيتفي ثـم يظهـر فجـأة هنـا, بكامـل 

كأنـه وضوحه, عند اخلروج من متجر أثناء الربد, يتم نسيانه ثم يـربز فجـأة و
ال تفهميني بشكل خاطئ, ال تعيدي تـصوري كـام تريـدين, وال : ًيوجه اهتاما

جيب أن تكون وفيـة ألبيهـا الـذي مـات, . جتعيل مني الشخص الذي حتتاجني
بيـنام . لكن األمر ليس هبذه السهولة, وهي ليست عىل القدر الكايف من القـوة
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ادرة وبـرسعة وتركهـا كانت تنتظر نيليل وما تزال تستمع بفكرة إمكانيـة املغـ
ً, تـذكرت أيـضا ردود أفعـال نـيليل خـالل تلـك )كيف تبدو مالحمه?(هناك 
كيف تبدو مالحمه? مل يكن البابا قد طلب جميء نيليل إىل املشفى, لكنه : األشهر

كانت مدهشة تدرجات رغبـة البابـا, فهـي مـزيج لعـوب . كان يرغب بذلك
ًن أحدا لن يأسف حلالـه, وأن كـل مـا ًوخمادع للنوايا, ويف أعامقه كان متأكدا أ

نطونيو أنك أنت حرضتك من سبب يف األصل أاعرتف يا (يسببه رفض ونفور 
ً يكـون بغيـضا ًأحيانـا. , لكن ال أمهيـة للخطـر أمـام الرغبـة)لنفسه كل ذلك

ينفجر هذا اخلليط بغتـة, وينـضغط األول . اختالط الرغبة مع قليل من احلب
رارهتام الذاتية, كام لو أن األمـر يتعلـق بجرعـة مـن إىل الثاين, ويتنفسان من ح

املخدرات, وهي تعرف أن هذه الصورة تشغل خميلة البابا بالكامل, كام لـو أن 
ًكل رغبته الغريزية يف احلياة مركزة هناك, ونظرا حلالته فلقـد بـدأ يـصري غـري 

 . عادي ويغضب برسعة كام األطفال
ً أن يتشبه املوت أخريا :لتنبؤ بهكيف يمكن الشك بيشء بدهيي وال يمكن ا

كيف هو مظهره? وهل ما زالت مالحمه واضحة : بنوبة غضب رسيع? لكن نيليل
ال أعرف هل أذهب لرؤيته أم ال? وما فائدة ذلك بعدما بلغ . ًكان متورما.وبينة?

ًهذه املرحلة? كان األمر غريبا أيضا مل يكن يف كلامت نيليل يشء من اخلوف, وال : ً
من الضيق والكرب املحتمل أن يسببه جسد يموت جلسد حي سليم, ال أي يشء 

ًيشء من هذه املشاعر أبدا, وإنام بدال عن ذلك نوع من املشاعر املألوفة يف حياهتـا  ً
لقـد كانـت حركـة . اآلنية وغياب تام إلحساسها بالوفاء باملعنى املتعـارف عليـه

 ذلك ال يكبح رغبة البابا, بل أصيلة فيها بالفعل, ما فائدة أن أذهب لرؤيته? لكن
قـومي (ًيوما بعد يوم ينام ويستيقظ وهي تعرف أن هذه الفكرة تنمو فيـه : يغذهيا

ًبتهوية الغرفة قليال, فرائحتها كرهية, أليس كذلك? أقـول ذلـك عـىل فـرض أن 
 ).نيليل ستأيت
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, قالت نيليل وهي خارجة من املتجر ويف يدها »آه, أنت هنا, مل أكن أراك«
 .كيس

 .»ِهل اشرتيته?«
 .»نعم«

 وال َّتتجرئـي عـيل ال: قالت نعم بحيوية ووضوح وبدت وكأهنا تفكـر
لقد كربت يف السن, هكذا تعتقد اآلن  إهنا كبرية يف السن اآلن,. تقويل أي يشء

لقـد كـان لـدهيا . إنه أول ترصف فاشل لنيليل. ولكن بعد أن اشرتت الفستان
 هذا هو األول الذي تراه هي بوضـوح, ترصفات فاشلة أخرى بالتأكيد, لكن

وهذا ما يمكن لـه أن يغـري حـرارة الـشارع وحرارهتـا هـي وحـرارة خوفهـا 
ّمنذ حلظة كانت عىل وشك املغادرة, واآلن ترس لعدم مغادرهتا لتكون . اخلاص ُ

فشل نيليل وهي خترج من حمـالت : ًشاهدة عىل هذا الترصف الذي يبدو مفيدا
ًستانا لن ترتديه أبـدا, تـم رشاؤه لنـيليل التـي كانـت  حاملة فSybillaسيبيال  ً

عندما كان هلا من العمر سبع سنوات أهدهتا نـيليل الدميـة . وليس لنيليل اآلن
التي كانت ترغب هبا وهي بنت ست سنوات, أحرضهتا هلا من لندن مع أشياء 

تتذكر السحر ) ال يمكن لك أن تتصوري ما بداخل هذا الكيس(كثرية أخرى 
 أصاهبا والعذاب غري الرضوري الذي كابدته لعـدم مقـدرهتا عـىل فـتح الذي

ئ توقهـا,  ِـالكيس قبل أن تتناول الطعام, وعندما فتحته أشبعت رغبتها وأطف ْ ُ ِ ْ
ِولكن عندما أطفئ توقها برؤيتها سخافة الدمية الشقراء املحـشورة يف العلبـة  ْ

 اسـتعدادها لفعـل البالستيكية الشفافة, تذكرت رغبتها البعيدة وخجلها مـن
ة كل يشء يف وقت سابق من أجل احلصول عىل هذه الدمية الشقراء مثل املمثل

 .فريونيكا ليك ولكن ال طعم هلا
ًعندما كان عمر نيليل ستة ومخسني عامـا اشـرتت الفـستان الـذي كانـت 

إهنا غاضبة مـن نفـسها,هي, ولـيس لـدهيا رغبـة يف . ترغب به وهي بنت مخسني
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. اجلو مفعم بـيشء شـبيه باللطافـة واحلـزن.  من يتحدث اآلنالكالم, لذلك هي
لـو كـان . وبام أن نيليل اآلن مثرية للضحك فهي حتبها أكثر, لكنه حب مـن بعيـد

هل تتصورين محاقتي? لقـد : بمقدور نيليل عىل األقل أن تراجع ما حدث وتقول
دث عن لكنها ال تقدر عىل فعل ذلك, وهي ال تستطيع التح... اشرتيت الفستان

ً لفشل نيليل يف رشاء الفستان, متامـا ًنيليل وعدم استطاعتها هذه ليست إال امتدادا
كام الرغبة التي تبددت حيال الدمية, تتغلغل يف جسد الدمية وتنترش فيه وال تعود 

ًلذلك هي مـن يتحـدث اآلن, وكـام لـو كـان تـرصفا حاذقـا . مرغوبة الوحيـد (ً
هل هذا هو احلب? هي فيها جانب خبيـث . يشءأن تتصنع أهنا مل تعلم ب) املمكن

 .وفيها جانب خبيث بحبها هلا. بكوهنا طيبة
 :قالت

نستطيع اآلن الذهاب إىل حمالت إيف سان لوران لرشاء يشء ما خلالتك «
 .»وُل

 :قالت
 .» توقف الثلج وبدأ اجلو باالنجالءنظري, لقدا«

 :قالت
 .»أحب األنوار البيضاء يف مدريد«

ًوافق عىل كل ما تسمعه منها تقريبا, وتنظـر بالتنـاوب إليهـا كانت نيليل ت
ًوإىل السامء بينام هي حتس أن الكيس الذي فيه الفـستان يقـل وزنـه شـيئا فـشيئا ً ,

ويصري أكثر خفة وخالل حلظة يبدو غري حمـسوس, كثقـل ومهـي يقـاوم بـشكل 
ن ال أحب األالعيب, وال أحب الناس قليلة الوضـوح, كـا. غامض ثقل مدريد

البلـد (من عادة نيليل أن تقول وتتذكر مناسبة, عندما عادت من رحلة إىل الصني 
ئة منـذ سـتم: , روت فيها نكتة) حيايتاألكثر فظاعة من كل البلدان التي زرهتا يف

ِعام وضع متثاال شخصني خائنني يف أعامق بئر; حتى اليوم عندما يمر النا س عـىل ُ
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سـتمئة عـام ... , أو تـدرين?ّ بـراقني تمثاالن هذان اللقد كان. البئر يبصقون فيه
ملاذا تتذكر هذه الطرفة اآلن? هي كوخزة يسببها انفعال . والناس يبصقون عليهام

ًما واخلوف من استمرار االزدراء بعد املوت, واخلشية من أال يعود ممكنا تنظيـف 
ًشارع سريانو, الذي ستعودان إليه من جديد, واخلشية من أال يعود ممكنا  تنظيف ّ

. مل تفعـل أي يشء يف حياهتـا. ًرشاشف املشايف وأال يعود ممكنـا تنظيـف الـذاكرة
دراسة إدارة األعامل, العيش يف : ًعمرها ثالثون عاما ومل تفعل أي يشء يف حياهتا

باريس لعامني, االعتناء بصحة البابا, الذوبان يف حب نيليل, ازدراء نيليل, حماولة 
آمـال وإحباطـات . ً غري موجودة, وحتى نـسياهنا متامـاالعيش كام لو كانت نيليل
 .البنت الثرية, البنت املدللة

حمالت إيف سان لوران هي عامل معقد يغص باألشياء عىل خالف بساطة 
حمالت لويف أو أيروتيكية حمالت سيبيال, هي عامل وثري وفيه يشء من العدوانيـة, 

ًنيليل حتل األمر دائـام كـام حتـل . ُواخلالة لو هي أصعب اخلاالت فيام خيص الذوق
ختتار أول يشء تقع عليه عيناها ويكون رد فعلها الـذي ال : مجيع األشياء الصعبة

ً لقد بدا يل أنـه مناسـب جـدا :يصدق أمام االستياء أو خيبة األمل بقوهلا ببساطة
ة ذوق ً الذوق جـدا, فإهنـا ال تـتفهم صـعوبورغم أن نيليل نفسها متطلبة يف. لك

ن وتطلبهم, شخـصيتها معقـدة لكـن يبـدو هلـا مـن التفاهـة أال يكتفـي اآلخري
هل هـذا عالمـة عـىل نقـص يف خياهلـا أم عالمـة عـىل . اآلخرون بأشياء بسيطة

األنانية? هي ال تعرف, واالستياء الذي أحدثته فيها بعض املرات تلك العالمة يف 
بصرب شبيه بالصرب مع  مع نيليل جيب التحيل ًأحيانا. ًشخصية نيليل مل يعد موجودا

ُطفل يعرف أنه طيب ويترصف بال تفكري, بل أكثر من ذلك صرب شبيه بالصرب مع 
وهي عندما تتحىل بالصرب هذا, فجـأة وعـىل حـني غـرة, . طفل خالص الطفولة

ًيبدو هلا أهنا تنزلق وترى وجه نـيليل, وجـه غـري مفهـوم أبـدا يف احلقيقـة كوجـه 
ًا مذهال, كام لو أن مصممي إيف سان لوران قد بلغت بشاعة املتجر حد. احليوان ً
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فقدوا صواهبم بغتة وأخذوا بتصميم أزياء لعشيقة وزير تـشبه ببغـاء ريفيـا يعـج 
 .باأللوان

. هذه املرة هي تفضل أن تبقى إىل جانب نيليل وحتتمي منها بأن تبقى قرهبا
ع ًأيـضا مـ. إحساس ييش بأن الكلامت فقـدت صـالحيتها: لدهيا إحساس مقلق

لكـن .  هذا اإلحساس, وكأهنا عشيقته أكثر من كوهنا ابنتهًالبابا كان ينتاهبا أحيانا
أيـام املـرض كانـت : ًاإلحساس مل يكن يفتقر إىل الصوت, بل عىل العكس متامـا

حتس أكثر بضجيج أصم, يشبه الصوت الذي حيدثه مـن يعـرب بـني أوراق شـجر 
نفسها عرب ليـصل إليهـا أزمنـة كثيف, أومن حيرك بيده جريدة, صوت أقدم منها 

, وصادف )نيليل يف الصيف, بثياب البحر الزرقاء(مديدة ومساءات صيفية كاملة 
 ).باستياء?(يف طريقه مالبس كتلك التي تتفحصها نيليل اآلن بنظرات شاردة 

 .»اجلو حار هنا, أليس كذلك?«
  أجابتها, وحصل هلا ما حصل لنيليل, إهنا تتعرق وبـشكل مباغـت»نعم«

 .داخل معطفها
وفيام . أحستا بدوار بسبب احلرارة, لذا خلعتا معطفيهام بحركة متناغمة

ختلع معطفها تأملت للمرة األوىل يف املرأة التي إىل جانبها, وبدت هلـا كـام لـو 
دخلـت معهـام إىل املتجـر ويبـدو عمرهـا حـوايل . كانت تفتقر إىل االنـسجام

 شـفتاها صـغريتان وكـأهنام ممحيتـان ليست قبيحة وال مجيلـة,. ًاألربعني عاما
وليس عليهام أمحر الشفاه, تنظر حوهلا بعينني واسعتني فيهام يشء من اخلـوف, 
ًبنظرات فيها ازورار ورسعة مدهشة, ترتدي معطفا فـضفاضا مل ختلعـه رغـم  ً

سـيحدث يشء . حرارة اجلو وهلا يدان صغريتان مضطربتان ترجتفان كعصفور
هذه املرأة عىل وشـك أن تـرسق : أكدت مما سيحدثثم ت. ما, قالت يف نفسها

 ملاذا تقرتب من نيليل بشكل غريزي وكأهنا تلتصق هبا? ثمة يشء خطـري. ًشيئا
حيدث, كالتعاقب املرتابط بني السبب والنتيجة, والرغبة يف الرصاخ, والتنبيه, 
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هرها ال ًطبقا ملظ. ليس ملن يعمل يف املتجر, وإنام لنيليل, أو ربام للسارقة نفسها
تنحني متظـاهرة بأهنـا تنظـر إىل بعـض األقـراط . أحد يتوقع أن تكون سارقة

واألطواق, تأيت ثم تعود إىل نفس املكـان, وبـني الفينـة واألخـرى حتتمـي يف 
 حتركها خلف زبون آخر يف املتجر, كام لو كانـت تـستعمله كحـاجز حلاميتهـا,

 .وتعطي االنطباع بأهنا ختتفي خلف الضباب
 ., قالت نيليل».تشعرين باحلركم أنت «
َومل ال نغادر هذا املكان?« ِ«. 
 .»هل متكنت من النظر إىل بعض األغراض?«
 .»ال يشء يعجبني هنا«
 .»وأنا كذلك«

تا املعطفني وكانـت ارتد. ء بشكل مباغت قبل أن خترجاثم حدث كل يش
ة ًهي ترقب املرأة كيف تضع شيئا مـا يف كـم معطفهـا, مل تعـرف مـا هـو, بحركـ

هل حدث األمر أم ال? ما الذي متت . ًعصبية وخفيفة جدا, كظل حركة يد ساحر
رسقته? أقراط, أم ربام طوق? ثم توجهت نحومها لتـستعملهام كغطـاء يف هرهبـا 

ًهي تشعر بتامسها معها يف ظهرها امللتصق تقريبـا بظهـر نـيليل التـي مل . من املتجر
ًب متامـا, أوقفهـن الـثالث أحـد تنتبه حلدوث أي يشء, وعندما وصلن إىل البـا

 . ثم توجه مبارشة إىل السيدة,البائعني يف املتجر
 .»ِهل يمكن لك أن تأيت معي للحظة من فضلك?«
 ., سألت نيليل»من? أنا?«
 ., قال وهو يتوجه إىل السيدة»ِال, حرضتك, لو سمحت«
 .»ملاذا?«

. اعرهًكان ترصف البائع موفقا, وفيه هتذيب الصياد املزيـف وضـبط مـش
أما هي فأحست بضيق ال معنى له, كام لو . ًالسيدة تعرف حقيقة األمر وهو أيضا
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كانت هي السارقة, وشعرت بغصة وانكامش يف حلقها, وخرخـرة يف تنفـسها, و 
 .تسارع يف دقات قلبها

 ., سألت نيليل»ولكن ماذا حدث?«
ِأنت يا سيديت, يمكن لك أن أنت تنرصيف, ليس هناك يشء أقوله لك« ِ.« ,

أجاب البائع, لكن عندما استدارت هي نحو املرأة رأت البائع وقد أمسك هبا من 
تكاد تكون لطيفة لكنها مباغتة بصمت, قابلها عـىل وذراعها, بحركة تبدو عادية 

 .الفور حركة فيها انقباض مؤمل للمرأة
 ., قالت املرأة بصوت خفيض»إنك تؤملني«
 .»تعايل معي من فضلك«
, سـألته يف حماولـة يائـسة منهـا » من أمري, ماذا تريـد?إنني عىل عجلة«

 :ًمل يكن اجلواب لطيفا. للهرب نحو األمام
ًحرضتك, تعرفني متاما« ِ«. 
 قالت نيليل دون أن تعرف أي يشء ممـا »هال ترتك ذراعها, لو سمحت?«
إنـه مـشهد . ثم فجأة يبدو أهنا فهمت األمر, ربام عندما نظـرت إىل املـرأة. حدث

ً املعنى, متاما كام يف األشهر األخـرية مـن حيـاة البابـا, فجـأة ويف وسـط ٍخال من
هي . اهلموم اليومية واالعتيادية يربز العنف واخلزي والتشهري واالعرتاف باخلطأ

تعاين جتربة لغة اجلسد كام لو كانت تتقدم يف عتمة غرفة جتهلهـا, مليئـة باألثـاث 
ثـم هنـاك يف . ُقول وال يـصدق, تعتقـدالعامل غري مع. واألغراض التي تتعثر فيها

أو  ويف نيليل نظرات قاسية ال ترحم,. أ هلا ذلكَّهذه املرأة نظرات يائسة, أو أنه هتي
 .أ هلا ذلكَّأنه هتي

 .»ِهيا بنا, لنمش من هنا«
عادت, هي, للمرة األخرية لرتى كيـف يقـود البـائع . استدارتا وخرجتا

ور عادتا لتجدا نفسيهام يف الشارع, يف الربد بعد ذلك وعىل الف. املرأة نحو الداخل
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الطريقـة .تبدو هلا غريبة. بدأ الثلج بالسقوط من جيد. ويف مرح الثلج مرة أخرى
 .ًالتي يبدو فيها العامل متناسقا يف تقلباته

 . سألت نيليل», أليس كذلك?ِّقامت برسقة للتو«
 .»نعم, أعتقد ذلك«
ِوهل رأيتها أنت?« ِ«. 
نت تقرتب من األقراط, ثم كيف كانت تقرتب منا, كام لو رأيتها كيف كا«

 .»أننا نحن الثالث سوية نعرف بعضناأرادت التظاهر ب
متيش نيليل للحظات يف صمت, مـن دون أن تتـضح وجهتهـا, فقـط ألن 

ًهل هي غاضبة? حانقة? مع نيليل األمـر دائـام . أعصاهبا أثريت, وهي إىل جانبها
ًتـى يف اللحظـات العـصيبة يشء مـا يمـسها مـسا هو ذاته, لدهيا إحساس أنـه ح

ًخفيفا, دون أن يكون التامس شيئا آخر غري ذبذبة طفيفة وهـي تلمـسها, ولكـن . ً
ًربام برفق مبالغ, وبشكل حذر جدا, ربام لكي جتعل الـتامس حاسـام َمل أعـصاب . ً ِ

 االثنتني مستثارة إىل هذا احلد? ال أستطيع أن أشعر باألسف ألوجاع كل الناس,
ال وقت لدي لذلك, قالت نيليل ذات مرة, وإذا كنت ال أستطيع املـيض يف احليـاة 
وأنا أوزع العطف عىل الناس, فهل عيل يف هذه احلالة أن أطلب منهم االعتـذار? 
َفجأة عرب يف الشارع رجل وسيم ونظر إىل نيليل نظرة اهـتامم, لكنهـا مل تـر نظرتـه 

ًأن يكون املرء جبانا, هو أمر يتطلب مقدرة, . إهنا منغمسة يف التفكري بنفسها. ًأبدا
 :فجأة تلتفت نحوها. إهنا مجلة مبهمة. ًتقول أيضا

ًأنت مل ترسق يف حياتك أبدا, أليس كذلك?« ِ«. 
إنه جواب لكي متـنح . , سألتها هي, وبدا وكأنه اختبار طفويل»من? أنا?«

 :أكثر غرابةًثم قالت شيئا . نفسها الوقت, لكن نيليل فهمته عىل أنه نفي
 قالتها بازدراء تام, كام لو أهنا مل »إن اهلوس بالرسقة هو أسوأ ما يف النساء«

انخفـضت . تكن امرأة, أو كام لو أهنا تتحدث عن يشء مادي تشمئز من رائحتـه
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احلرارة من جديد بسبب الثلج وعندما كانت نيليل تتكلم, كانت هي ترى البخار 
, صار فجأة يطفو يف ِّما قالته نيليل للتو. فتيهاالساخن خيرج من فمها ويمر عىل ش

هـاجس التملـك عنـد . اجلو, مثل البخار أو الضباب, مثل حقيقة ساخنة ورطبة
النساء, هذا اهلاجس الغريـب يف التملـك, كــخلل دفـني يف األعـامق, خلـل ال 

. االفتتان بالتملك والعجز عنه: ًيستسلم لالستنزاف أو اإلهناك, وهو حارض أبدا
هي, وبكـل تأكيـد, . بام تكون نيليل ذكورية هبذا املعنى, عىل الرغم من كل يشءر

هي جمنونة بالتملك, حتس به بشكل متقطـع كأنـه كـل مـا هيمهـا . ليست كذلك
ًفعال, وعىل شكل نوبات عنيفة تتفعل ثم ختبو, وبكـل تأكيـد لقـد رسقـت ذات 

ًيدا اآلن? وملاذا ستكون ماذا سيحدث لو أهنا اعرتفت لنيليل بذلك اآلن, حتد. مرة
ًرسقتها أكثر ضعة من رسقـة تلـك املـرأة يف املتجـر, وأكثـر سـوءا? ومـا الـذي 

 مرة, رسقتك أنت? كيف سيكون رد فعل نيليل?: سيحدث لو قالت هلا ببساطة
ذهبت إىل منزل . تتذكر ذلك احلادث, كان البابا ما يزال عىل قيد احلياة

نزول إىل الشارع, فكانـت متأكـدة مـن أهنـا نيليل لزيارهتا, واضطرت نيليل لل
تتـذكر أهنـا : إنه إحساس جلـوج. ستكون لوحدها يف املنزل ملدة عرشين دقيقة

ًكانت لوحدها وأن قلقا غريبا استبد هبا, وأهنا توجهت إىل غرفة نيليل وفتحت  ً
تتـذكر ملمـس الـصندوق . إنه ترصف حب مقهـور وممنـوع. إحدى خزاناهتا

ئ فيه جواهرها التي ال قيمة كبرية هلا والتي كانت تنثرها ِّبُالذي كانت نيليل خت
تتذكر بعضها بشكل غائم, وبعضها . مجيعها عىل الرسير وهي جتلس القرفصاء

أقـراط طويلـة, سـوار صـغري, أربعـة خـواتم, : ًاآلخر ال تتذكر أهنا رأته أبدا
عليها سحر استوىل . مشبك أسود له حلقة بيضاء يف املركز داخلها حلقة سوداء
هل يمكن أن تقـول . املشبك بشكل تلقائي وأحست بذهول من شدة جاذبيته

أحسست بـذهول مـن شـدة جاذبيتـه? هـل تـستطيع اسـتخدام هـذه : لنيليل
الكلامت أم سيكون من الرضوري استخدام كلامت أخرى فيها لـف ودوران, 
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وتعتـرب أن لترشح هلا أنه مل يكن هناك من مفر من أن تضع املشبك يف حقيبتها, 
ًشيئا مل حيدث? هل من معنى يف أن ترسق ما هو ملكهـا? ألن املـشبك ملكهـا 
وليس ملكها, هي مالكته الطبيعية, وهـو هلـا يف منطـق وراثـة األمـالك, ويف 

بعـد ذلـك, . الـرشخ كـامن هنـا. نظرات التملك التي تبدهيا كوارثة رشعيـة
 وهي حتس ,من املنزلوعندما تعود, ستعتذر فجأة من نيليل وخترج عىل عجل 

أخرجتـه وتفحـصته, لقـد فقـد كـل هبائـه . بملمس املشبك الـذي ال حيتمـل
 يشء ما فيها وليس يف املشبك, هـي التـي َّلقد تغري. اجلميل, لكنه مل يفقد وزنه

 ِبـام أنـك أنـت: كانت تريد أن تستدير نحوها, كام لو رغبت يف أن تقول لنيليل
 .ِ عليكمن أثار املوضوع, فاملسؤولية تقع

 .»...نيليل«
 .»نعم?«
 .»ِوأنت?«
 .»أنا, ماذا?«
 .»ِهل رسقت ذات مرة?«

توقفت نيليل بغتة يف عرض الـشارع ووقفـت قبالتهـا, كـشخص راشـد 
تقـول يف نفـسها . ًهي تقول يف نفسها اآلن سـتنفجر غـضبا. يستعد لتوبيخ طفل

ًستنفجر غضبا كام لو كانت مستعدة مسبقا لتلقـي غـضب نـيليل العن يـف الـذي ً
ًحدث ذلك يف مـرات أخـرى أيـضا, ودائـام كانـت حتـس . سينهال عىل جسدها ً

اخلوف كقشعريرة معدية, الرغبـة يف أن : ًمسبقا بنفس الشعور الذي حتس به اآلن
ًملاذا ترغب يف أن تكرهها? ربام يكون الكـره سـلوكا حقيقيـا وامتحانـا . تكرهها ً ً

ًفعليا وإخالصا وأمانة برصاحته  جديرة بحبهـا, إال إذا كانـت جـديرة لن تكون. ً
بكرهها, إهنا فكرة خرقاء, لكن التفكري فيها يف عرض شارع سريانو حتـت الـثلج 

 .الذي يتساقط بخفر جيعلها معقولة, من دون أن يعرف أحد السبب
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 .»وما مناسبة هذا السؤال اآلن?«
 .».ال أعرف«

ًما الذي فعلته? ما الذي مسته? لقد مست شيئا مـن دون  فجـأة . رغبتهـاّ
ًتعرف ما هو, وهي متأكدة متامـا أهنـا فعلـت ذلـك, يشء مـا يـرتعش يف نـيليل, 

وبغتة, يف حلظة واحدة, تزداد حدة نظرات نيليل بشكل . ًويصدر صخبا كأنه قطار
 .غريب

 .»هل أنت مرسورة اآلن?« أجابت, ».لقد رسقت مرة«
 .»ال«
 .»انتهى الكالم«

ًال عناقا وال تقبيال وال مداعبة, وإنام . سهاهي تشعر برغبة عنيفة يف أن تلم ً
َملسا خفيفا, هي عىل وشك القيام به ولكنها ترددت, فتحولت احلركة املزمعـة إىل  ً ً
ًخطوة خرقاء ومضحكة قليال, كام لو أهنا تصنعت التعثـر قلـيال وهـي واقفـة يف  ً

ة عطوفـة وال ًمل يسبق هلا أن رأت نيليل تنظر هبكذا نظرة أبدا; ليست نظـر. مكاهنا
فيها يشء عميق تم ترويضه, يشء من حيوان, لكنه حيـوان . خجولة وال غضوبة

عليها أن حتافظ عىل نظرهتا اخلاصة, .  طواعية حتى عن زمخه اخلاصَّمتعب يتخىل
ال حتس بيشء, تقول يف . عليها أن تلتهم هذه النظرة وتعيد اجرتارها والتفكر فيها

ًوربام هذا ما كان حيدث دائام? سوف يكـون مـن هل هذا ما حيدث اآلن, . نفسها
ًالسهل كثريا االعتقاد بأن نيليل ال حتس بيشء, لكن يف صياغة هذه اجلملة ثمة مـا 

االعتقاد بـأن نـيليل ال حتـس بـيشء, هـو يف احلقيقـة بدايـة اجلملـة . ًيبدو مؤكدا
تعرب احلقيقية, والتفكري الصحيح, كوضع اليد عىل مقبض الباب وفتحه, واآلن س

سوف حيـدث ذلـك اليـوم, تقـول يف نفـسها, وهـي . الباب وترى ما يف الداخل
متأكدة أنه سيحدث اليوم, وكل ما عليها فعله هو تتبع مـسار هـذه اجلملـة, كـام 

 .يتتبع متسلق اجلبال التائه مسار هنر
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, قالت بينام كانـت االثنتـان تـستأنفان املـسري, »ِمل أكن أرغب بإزعاجك«
ونـيليل لـن .  بعد عىل قوهلا هذه اجلملـة, فهـي ال تبـدو معقولـةلكنها ندمت فيام
 :تتأخر يف الرد

َّبل هذا بالضبط ما كنت ترغبني فيه منذ رأيتني هذا الـصباح, يـا بنيـة« ِ.« 
ليس هناك أدنى أثر من التعنيف يف ردها, بل مرة أخرى مسافة فاصـلة وصـوت 

 وينغلـق يف كـل خطـوة كعبي حذاء نيليل, وحفيف معطفها القصري الذي ينفـتح
يف كل ترصف أو حركـة : هناك يشء غامض. وكأنه يتحدث بلغة غريبة وساحرة

هـا وذات مرة قال أب. تقوم هبا نيليل يظهر نوع من املعنى اخلاص يف عالقة االنتامء
: ل وسألته هي هل ستعود?كلامت أشبه باخليالية, وذلك عندما غادرت نيليل املنز

ًالـصمت لـيس امتـدادا . ًتتـذكر ذلـك اآلن أيـضا. ينـا ألهنا منـا وفسوف تعود;
بـل إن . واحلقيقة أن الغضب مل يتمكن حتى من أن يمـس نـيليل بـيشء. للغضب

 . ألهنا منا وفينا;سوف تعود: الصمت هو امتداد لتلك اجلملة التي ترفض الفشل
غطاء الطاولة األبـيض املـصنوع مـن الكتـان, والكـؤوس . ثم يف املطعم

َوك والسكاكني املتأللئة, وقائمة الطعام بورقهـا األصـفر ُّة, والشرتاصفاألربعة امل
الفاتح ذي امللمس اخلشن العذب, وصوت أحاديـث اآلخـرين التـي ال يمكـن 

أحست االثنتان بشهية لتناول الطعام فجأة ونيليل أتت هبا إىل هذا املطعـم . جتنبها
ختـيم هنـا مـشاعر . لت فيهالذي يعجبها, والذي ال تعرفه هي ومل يسبق هلا أن أك

حبور رائعة, وجو مؤثر عذب ولطيف, ال هيم ما يقال هنا, وهناك إحساس بـأن 
ًأية دردشة أو أي حديث مهام كان عاديا يصبح مجيال عـىل الفـور, كـام يف اخلـدر  ً

ًتشعر بالراحة متاما بعد هيجـان حـديثهام يف الـشارع ومـا . الذي يصيب األشياء
 لون أن كل األشياء اجلميلة يف هذا العامل اجتمعت لتقدم هلام سببه هلام, الراحة, كام

ًوربام أيضا حكمة نيليل, التي مل ترص عـىل . ًهداياها بكل لطف تعويضا عام جرى
كيف يمكن حتديد ميزات األشخاص عىل أهنا . ما كان من املستحيل إجياد حل له
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 نـيليل هـو اآلن فضائل أو نقائص? ما كان منذ عـرشين دقيقـة نقيـصة حمبطـة يف
ِإيـاك وأن ( فضيلة رائعة, يشهد عىل ذلك رصانتها يف التعليق عىل قائمـة الطعـام 

هيـا يف اختيـار ِّ, وترو) يف هـذا املطعـمئّتطلبي طبق الرافيويل, فهو الوحيد الـسي
األطباق, واالستمتاع باسرتاق النظر إىل بعض صحون الطاوالت التـي حـوهلام, 

م يف ِّنقطاع عن صـخب أعيـاد املـيالد الـذي كـان خيـيوالنبيذ طيب املذاق, واال
كانـت ترغـب . ًالشارع, والذي مل تشعرا بـه فعليـا إال هنـا بعـدما أقـيص عـنهام

لكن ما يبعث عىل الرضا أكثر هو كبح هـذه االندفاعيـة . باالعتذار لتنال رضاها
بز الساخن كلذة إشباع املعدة بعد اجلوع, ورائحة اخل: والرتكيز عىل األشياء املادية

عندما رشبت جرعة من كأس النبيذ, . اخلفيفة التي يعبق هبا املطعم, وكأس النبيذ
ًقامت بحركة حاذقة ومرسحية قليال ممثلة دور اخلبرية, لتعلن للنادل الذي ابتسم, 

ًإهنـا عـادات يتعودهـا املـرء, ولـن نكتفـي أبـدا مـن تعلـم . رضاها عن جودتـه
لكن مـن كـان صـاحب هـذه . بارة حيبها الباباكانت ع. العادات,قالت يف نفسها

 العبارة?
 قالـت »ًإهنا عادات يتعودها املرء, ولن نكتفي أبـدا مـن تعلـم العـادات«

بصوت مرتفع, وبنربة من يستنطق ذاكرته وبمرح, كام لو أهنـا ممثلـة مـن خـارج 
 .العرص, من القرن التاسع عرش

 .»من كان يقول هذا?«
 .»البابا«

 .يقة فيها غرابةابتسمت نيليل بطر
 .»ً أكن ألعتقد أنه يقول شيئا كهذاكان يقول هذا? مل«
إنه قول شهري يف حقيقة األمر, وال أتذكر من صاحبه, كان يقوله عنـدما «

ّكان يرس لوجودنا سوية ُ.« 
أصوات خاصة, أقوال خاصة, أفكار خاصة, تعرفها مجيعها, اختربهتا 
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ًقة جدا الذي يمتلكه َّبيعة املنموبغتة تكتشف الط. مرات عديدة وعاشت معها
ًهذا القول املوجه أصال كغزل لنيليل, كام عندما يـستعمل املـرء شخـصا ثالثـا  ً ً

ِليفهم أحد ْ  :يقـول وما معنى أن يمـيض املـرء طـول العمـر وهـو.  ما أنه حيبهًاُ
 عىل الدوام? وكيف يمكن للمرء امتالك شجاعة قول يشء مـن هـذا »أحبك«

ى مـن تفكريهـا َّامليت يتنح. الت نيليل يف إحدى املناسباتالقبيل ألحد ما?, ق
تشعر بالذنب لذلك, كام لو أن احليـاة  ال. ًقليال, للمرة األوىل منذ أربعة أشهر

كانت هكذا, وال أمهية كبرية للميت ذي اليد الرقيقة والرشـيقة, وهـي تفكـر 
ا اخلـضار طبـق الزانيـ: ًتنتظر الطعام الـذي أتـى أخـريا: بذلك بطريقة عادية

 .لنيليل, وطبق النيوكي بالكريام هلا
ُطاف, مل نشرت شيئا للخالة لويف هناية امل« ً ِ«. 
التجاري يف شارع سريانو, ففيه أشـياء  ABC فيام بعد سنذهب إىل مركز«

 . أجابت نيليل لتنهي هذا احلديث».كثرية
ًيبدو هلا طبيعيا ومألوفا هذا الترصف, هذه الطريقة يف جتنب كـل مـا  هـو ً

عندما تبـدأ نـيليل يف تنـاول طعامهـا, ال . تركز اهتاممها يف طبق الالزانيا. منغص
ًعري اهتامما ألحد أبدا, وتنكب عليه كمخلوق أسري لذته, بل إن حركاهتـا تـصري ُت ً

أكثر لطافة, فيها مزيج من حركة طبيعية, كحركة الفرس, ومالمح أرسطقراطية, 
عتقاد بأنه ال يوجد شيئان متـشاهبان يف هـذا ربام يسعدها اال. كمالمح إمرباطورة

ًوهي أيضا تركز اهتاممها, كـام لـو كانـت تقلـد . العامل مثل الفرس واإلمرباطورة
حركات نيليل, يف قطع طبق النيوكي, ويف التلذذ يف بنيتها املـدورة والطريـة, ويف 

ًنـا حتـس أحيا. حتب الـرشاب إهنا. طلبت املزيد من النبيذ. طريقة ذوباهنا يف فمها
ًبالرغبة العارمة يف أن تسكر, كحركة عصبية جتتاحها, وحيدث هلا ذلك دائـام مـع 

أن تكون عىل وشك التحليق من شدة احلبـور فجـأة, أن : هل هذا معقول. النبيذ
 أن تكون سعيدة بكوهنا حيـة وتـستمع بكـل ,حتس بدغدغة النبيذ وبأول السكر
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ًريبا إىل وجـه نـيليل? لقـد فعلتهـا يشء, وأن تستطيع اسرتاق النظر دون وجل تق
. وجه زوجة اإلمرباطور وابنة القيرص. إنه وجه كالسيكي يف حقيقة األمر: ًأخريا

ذات يوم ويف متحـف الفـن الرومـاين يف مدينـة مرييـدا, يف إحـدى الـصاالت, 
مل يكن األمـر . أدهشها ذلك الشبه الغامض بني أحد التامثيل الرأسية ووجه نيليل

ًه من النوع العادي كالشبه الفيزيائي, رغم أنه كان قائام بالفعل أيـضاًمتعلقا بشب ً :
كرسم احلاجبني الرفيعني والشفتني الرقيقتني, وكربوز عظم الوجنتني املتسق مـع 

ٌاخلدين انتهاء بالذقن الصلبة, وإنام شبه جمرد نـوع مـن : صعب الرشح والتفـسري ً
 .السطوة والتسلط

 . قالت بغتة»يل, أفكر فيه مرات كثريةذات مرة, انتحر رجل من أج«
 .»ماذا?«

مسحت نيليل شفتيها بالفوطة ورشبت املزيد من النبيذ, وشـدت سـرتهتا 
 .نظرت إىل النادل ونادته مشرية له بيدها. لرتتبها عىل جسدها

 .»هل لديكم حلوى حمرضة يف مطبخكم?«
 .»ًهي كريام مطبوخة لذيذة الطعم جدالدينا حلوى الباناكوتا, و«
 .» ملعقتني صغريتنيأحرض واحدة منها مع«

ال . التفتت من جديد نحوها وهـي ختـرج سـيجارة مـن علبـة الـسجائر
وحياهتا اليومية مليئة باللحظات املؤثرة, كام . تدخن نيليل إال يف اللحظات املؤثرة
 .بشكل مستمر.لو أنه جيب وقف توتر هناية األشياء

 .»ًمن عرشين عامامن أجيل منذ أكثر رجل شاب, انتحر «
ًقالت نيليل اجلملة وأخذت من السيجارة نفـسا طـويال بمنتهـى العفويـة  ً

حركات نيليل يف اللحظات احلرجة فيها نـوع مـن قواعـد املبنـي . وهي تتلذذ هبا
ليست مستثارة األعصاب, ليست . للمجهول يف اللغة, لكن ليس يف هذه اللحظة

 .كذلك عىل األقل بطريقة واقعية
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 .»ًأبدا. يل ذلكِق لك وأن رويتمل يسب«
ًمل أروه ألحد أبدا« ِ«. 
 .»ولكن, كيف حدث األمر?«
ًكان ابنا ألحد أصدقاء . كان يالحقني ويتتبع أثري. كتب يل عدة رسائل«

حتى أنني ال أتذكر وجهه, لكنني أتـذكر أنـه عنـدما . كان يقول أنه مغرم يب. أيب
له نظـرات مبهمـة . ك يف اخلارجكنت أخرج من املنزل, كنت أخاف أن يكون هنا

. لكننـي ال أتـذكر وجهـهأتذكر نظراته, . وشاخصة, كام لو كانت نظرات جوفاء
 .»ًكان بغيضا

ًأتى النادل حامال حلوى الباناكوتا وملعقتني صغريتني متأللئتني, واحدة 
ابتسمت نيليل لتشكره وأخـذت عـىل الفـور إحـدى امللعقتـني . بجانب األخرى
 .ً ثم أكلت أخريا قطعة صغرية منها,ًوى قليالوحركت هبا احلل

 . قالت بشكل قاطع».ليست سيئة«
ًترغب يف أن تقول شيئا ما, . من املؤكد أهنا ليست سيئة. ًجربتها هي أيضا

ال تـشعر : وكذلك ال حاجة ألن ختدع هي نفسها. لكن نيليل ال تبدو بحاجة إليها
واملنطقـي هـو أن . ه نيليل للتـوبأي يشء يمكن أن يضيف ولو القليل عىل ما قالت

ًتسأل حول املزيد من التفاصيل, وأن تبدي اهتامما مبالغا فيه باألمر كيـف كـان : ً
يالحقها, كيف انتحر الشاب, ما اسمه, هل ما زالت نيليل حتتفظ برسـائله أم ال? 

 ,االعتقاد بأن نيليل هـي هكـذا: ًواملنطقي ربام يكون أكثر وباال بكثري وأكثر عبثية
واحلقيقـة . إن هذه الفكرة تثري الضحك يف نفسها. نه حدثت معها تلك الواقعةأل

كـام أهنـا تـشعر . إدراك تام بعدم الفائدة من إضـافة أي يشء: أهنا تشعر بيشء ما
ًرغم أهنا كانت حتب البابا أكثر, إال أهنا كانت تنحاز دائام لنيليل, : ًأيضا بيشء آخر
 . أن نيليل عىل حقًكانت تعتقد دائام. وهذا أمر حمري

 التجـاري يف ABCًعند خروجهام من املطعم توجهتا فورا نحو مركـز 
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كانتا متشيان كل واحدة لوحدها يف . ُشارع سريانو, ليبحثا عن هدية للخالة لو
انخفضت احلرارة من . حقيقة األمر, لكنهام غري منشغلتي الفكر وال متباعدتني

عر بحفيـف معطـف نـيليل بمعطفهـا ًاقرتبت قليال وعندما بـدأت تـش. جديد
ًاألشخاص يسببون هلـا اآلن شـعورا . دست ذراعها حتت ذراع نيليل وتأبطتها

ًغريبا, شيئا ما ال يمكن تصديقه, كـام لـو أهنـم ينتـصبون عـىل ركـبهم بـبطء  ً
َّويرجتفون, وكام لو أن أحدا حر وعنـدما . رهم من خطر ما بمحـض الـصدفةً
منع نفسها من تصور هؤالء األشـخاص وهـم تكون يف هذه احلال ال تستطيع 

يامرسون اجلنس وتصور انقباضاهتم ثم اسرتخائهم, وملمس جلدهم, وكـأن 
ًشيئا جيعلهم ينتفضون من الداخل ليظهر يف تعبري عصبي ومؤمل, يشء ال يمكن 

ِّتفسريه, لكن شيئا غريبا يبدو اآلن يف الـتامس ً  بـذراع نـيليل, كـام لـو أن هـذا ً
ًأحيانا, جمـرد التفكـري يف أهنـا . تحديد ما يبعد عنها هذه الفكرةامللمس هو بال

وهـي . ولدت من صلبها كانت تبدو هلا مرعبة, اآلن وبغرابة ال يبدو هلا ذلـك
ًفكرة كانت تراودها دائام وتعرفها وكانـت تلجـأ السـتخدامها أحيانـا, ومـن  ً

.  جتهلها هياملؤكد أن نيليل وبنفس الطريقة كانت تستخدم بعض األفكار التي
يف حقيقة األمر إنه الشارع, عىل كل حال, الذي يفرض لغته ولكن حيلو هلا أن 

ن أتكلـم  يا ليتني أقـدر أ,ذين إىل أعامقيُيا ليتك تنف: تلتفت نحو نيليل وتقول
ًدائام, وأعهد بنفيس إليك, أعرف أن هذا مؤكد كحقيقة تم تـصويبها, أعـرف 

حتكـاك بمعطفـك, أعـرف أن هنـاك هذا وهويرتدد يف مسامعي, جسدك, اال
لكن بروز هذه الفكرة بشكل مستمر يف شـارع سـريانو . حقيقة أكرب من ذلك

ًوحتت سامء عادت لتكتـسب بريقـا يثـري االضـطراب, جيعلهـا حتـس وكأهنـا 
 .ًتتأرجح, متاما كام لو كانت يف أرجوحة إحدى احلدائق

وبـشكل  التجاري تبعـث عـىل الـسكينة, ABCإن رصانة تصميم مركز 
ًعجيب هو خال من الناس تقريبا ودا وإذا ما قال هلا أحد ما أن نيليل وهي لن تعـ. ٍ
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مر غري رضوري يف هـذا اجلـو, ولكـن أ ألنه للتحدث مع بعضهام فسوف تصدقه
 :عندما التفتت نيليل نحوها وقالت

, أجابـت هـي »ًكم هو غريب أال يكون أحد هنا تقريبا, أليس كـذلك?«
 .»عام بعد أن الناس مل تنته من تناول الطنعم, ربام«: بحياد

ًفجأة ينتاهبا اخلوف, وتفضل أال تفكر كثريا, تفـضل أال تفكـر يف البابـا, 
ًملاذا تبدو عقالنيـة جـدا هـذه الفكـرة . وال يف الشاب الذي انتحر من أجل نيليل

 بـشكل عـابر ويف هـذه أن ينتحر املرء من أجل نيليل? زارتا عـدة متـاجر: العبثية
ُهديـة اخلالـة لـو, وهـدايا بعـض بنـات اخلـاالت : تا اهلدايا الالزمةثناء اشرتاأل

وتقرر ما جيـب رشاؤه, أمـا هـي ًدائام ًتقريبا نيليل هي التي تقوم بذلك . واألقرباء
فلدهيا نظرة عن نيليل أنه جيب أن تتدخل باستمرار, كام لو أهنا حتتاج لعـدم الثقـة 

 .ًعرف أن تسميها باسمها أيضاباألشياء التي حتس هبا والتي ال ت
ما سيحدث بعد ذلك سيكون حماولة تفـسرياألمر مـرات عديـدة خـالل 

ولطاملا ستحاول فإنه سيبدأ من هناك, وذلك بغض . حياهتا دون أن تفلح يف ذلك
 :ستقول. النظر عن سابقة االعرتاف الذي باحت به نيليل يف املطعم

د, أيب كان قد مات منـذ أربعـة كنا يف مركز جتاري نشرتي هدايا عيد امليال
 .أشهر

 :ستقول
فجأة ونحن نخرج من املحالت التجارية عال ضجيج, فكان مجيع الناس 

 .قلقني وأخذوا ينظرون نحو األعىل
 . سألت نيليل»ما الذي جيري?«
 .»ال أعرف«

 .لكنه ليس بالطائر العادي. إنه طائر, رآه اجلميع عىل الفور
 .»أي نوع من الطيور هو هذا?«
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يف سامء قبة املركز التجاري كان حيلق .هي, فقدت النطق أمام مجال الطائر
 مجـال سـاحر ال. خملوق بحجم جذع طفل, له ريش أخرض وأصفر وأمحر وهاج

وللحظـة . شك فيه, ازداد سحره لغرابة املكان وخصوصية الصمت الذي نـرشه
غانيهـا الـشعبية كام لو أنه تم التوقف عن سامع ضجيج أعيـاد املـيالد وموسـيقا أ

 .الرتيبة
 . قال أحدهم.»إنه طائر من اجلنة«
 »وماذا يفعل هنا?«

ووسـط . هي كذلك ترقب الطائر بـشغف كبـري. استدارت نحو نيليل
كـام لـو كـان بوسـعها أن : الصمت الذي نرشه الطائر انتاهبا إحساس غامض

ثم عادت لرتقب الطـائر مـن . ُترى عروق وجهها كام ترى عروق خشب ناي
. لقد صعد حتى أعىل القبة, وحاول أن خيرتقها لكنه اصطدم بالزجـاج. ديدج

هبط لعدة أمتار وهو يرفرف بطريقة مأساوية, ثم عاد ليحاول اخـرتاق القبـة 
ت رضبة حادة وهوى الطائر بشكل عمـودي, ككتلـة َّهذه املرة دو. من جديد

مـساك بـه ثمة من حاول اإل. من هلب, ليصل إىل إحدى رشفات الطابق الثاين
حاول معاودة الطريان, لكن بال أيـة قـوة ففقـد . ُسمعت تنهيدة خمنوقة. هناك

وسقط عـىل األرض, حيـث رشع يطـري بـشكل . ريشة من ريش ذيله الذهبية
حاول بعض األشخاص االقرتاب منه, لكن . دائري وحمموم حول الطاوالت

 الثاين, ومن هناك ًالطائر استأنف الطريان وبعزم هذه املرة, وصوال إىل الطابق
كانـت . انتفض من جديد ليتجه نحو القبة, ولكن مـن دون حماولـة اخرتاقهـا

ًهـذا أيـضا جيـب حماولـة . مـن جديـدثارة وهباء آخر, كام لو أنه يولـد حلظة إ
تفسريه, هذا النوع من استعادة عـزة نفـس الطـائر بكـل ألقـه, وبكـل ريـشه 

ء اجلميلـة األخـرى التـي ال الساحر وجناحيه املفتوحني وبكثـري مـن األشـيا
 لكنها ترسبت إىل الـذاكرة ,يعرفها إال اهللا, أشياء ربام مل حتسها يف تلك اللحظة
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حـضور نـيليل الـصامت كـام : عرب صورة الطائر كام لو أن األمر يتعلق بغربال
الكهرباء, ضجيج أعياد امليالد األصم, الوجوه املوردة بـسبب حـرارة املركـز 

األكياس املثقلة باهلدايا التي تم رشاؤها, كل يشء لـه قـوام التجاري املباغتة, 
. غريب من جديد, وفيه وقار حزين, ويتم اإلحساس به كرتدد بعيد للحضور

 :يف تلك اللحظة قالت نيليل
 .»إنه رائع«
 .»ما هو الرائع?«
 .»?ًهذا املخلوق, أليس رائعا«
قيقـة األمـر فهي حتـس يف ح. , أجابت, ولكن دون أن تفكر باألمر»بىل«

بخوف غامض من طائر اجلنة هذا, كام لو كان فيه يشء خبيـث وسـاحر, يشء ال 
 .يمكن السيطرة عليه وقبيح, كأنه فيض من العدوانية

ِّأطلق طائر اجلنة زغردة ثم نعيبا هائال, جرب أن يغري ً  وجهة طريانه لكنـه ً
تفـع مل يفلح, وبقي مكانه يرفرف بجناحيـه بـشكل عمـودي وبجـزع شـديد, ار

َّ ثم خر برضبة حادة وسط الطاوالت, حيث كان الناس يتناولون ,مرتين أو ثالثة
ًابتعد مجيع الناس مذعورين, كام لو أن الذي سقط عليهم مل يكن طـائرا . طعامهم

ُسمع رصاخ ما وأخذ خيال أخرض ناعق يطوف بـني . وإنام لعنة من لعنات السامء
ان يـذهب مـن اجتـاه إىل آخـر وهـو ك. أرجل الناس وهو يطري كطريان الدجاجة

ًينعق بحدة متزايدة ومصدرا رصيرا إىل أن تأكد فجأة أنـه متوجـه نحـو األرجـل  ً
أهنـا أمـسكت نـيليل مـن : ًسوف تتذكر ذلـك أيـضا. فابتعد عنها بصورة غريزية

ذراعها كام لو كانت حتاول محايتها وأن نيليل بقيت جامدة يف مكاهنا, وما هو أكثر 
رفـرف طـائر اجلنـة . دى نيليل صالبة غري طبيعية سـيطرت عليهـامن ذلك, أن ل

 ثم عـرب جـانبهام وكأنـه جمـرد اصـطفاق ,بجناحيه باضطراب إىل أن وصل إليهام
بعـد ذلـك انكمـش يف إحـدى الزوايـا . أجنحة ورائحة حيوانية غريبة وحامضة
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ها اجلنـون ذات عينـني خرقـاوين َّإنه كـسيدة عظيمـة مـس. وعاد ليطوي جناحيه
 .فتوحتني عىل اتساعهامم

الطريقـة التـي تطـأطئ هبـا : تستطيع أن تتذكر كل حركة من حركاهتـا
ي, الـصمت, الرقـة, رقـة مل ِّنيليل وتنهض لترتك األكياس عىل األرض, الرتو

ًترها فيها أبدا ولن تراها, طريقة اقرتاهبا مـن الطـائر بخطـوات واثقـة لكنهـا 
, انحنت عليه كام لـو أهنـا غرقـت شديدة التأين, وعندما وصلت إىل حيث هو

يف تأمل صامت, طريقة وضع يدها عىل صدر طـائر اجلنـة املنـتفخ والطريقـة 
 هبا الطائر, برجفة بالكاد كانت حمـسوسة, استـسلم هلـا فـيام َّالرصينة التي رد

بدأت نيليل تداعبها, لكن ال شهوانية يف األمر, وإنام يشء يعوي كـالريح . بعد
كيـف : ي فلقد انتابتها حينئـذ فكـرة جريئـة ومـستحيلةأما ه. ويرصخ كطفل

 ستموت نيليل عندما متوت?
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