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دون قرار مني ارتبطت حیاتي على الدوام، وبعمق، بالعالم العربي. ربما ھذا ما یُسمى بالقدر.
ھي المصادفة إضافة إلى القوانین القاھرة - التي سادت في بدایة القرن الماضي - المرتبطة بالفقر،
وھي التي حتّمت على أبناء بلدي من الكورسیكیین السفر إلى أصقاع العالم والتشتّت في أراضي
المستعمرة اإلمبراطوریة. ھي الظروف نفسھا التي جعلت أبي یولد في الرباط وأمي في دمشق. حالة
ً خالل طفولتي. عندما بدأت أشعر مستھجنة لكنھا عادیة في نھایة األمر، ولم أكن أعیرھا اھتماما
بالرغبة في السفر، بعد أن كّرست سنوات طویلة لكورسیكا فقط، فكرت بالسفر إلى األرجنتین أو إلى

تشیلي، لكن األمور لم تجِر كما قررت، إذ لم تطأ قدماي أمیركا الجنوبیة قط.
في أیلول / سبتمبر من عام2003، كانت البعثة الفرنسیة تبحث عن أستاذ لمادة الفلسفة
لتوظیفھ في الجزائر، فقدمت طلباً لترشیحي لھذه الوظیفة، لكي أذھب للعیش في بلد لم أكن أعرفھ

ولم أتصّوره في مخیّلتي.

في بدایة الصیف الماضي، أُرسلت إلى جیبوتي لتصحیح أوراق امتحانات البكالوریا. واقترح
علّي آنذاك أحد زمالئي قضاء بضعة أیام في صنعاء. لم أكن قادراً حتى على تحدید الیمن على
الخریطة لكنني وافقت على ھذا االقتراح، ذھبنا إلى صنعاء، وأمام ھذا الجمال األّخاذ، أدركت كم

ھي باھتة وضئیلة أحالمنا أمام ما یشّكلھ الواقع.

بخصوص السنوات األربع التي أمضیتھا في الجزائر، ال أستطیع القول أكثر من أنھا غیّرت
حیاتي جذریاً، كما غیّرت طریقة كتابتي وتركت في قلبي آثار حب أبدي.

خالل فترة وجودي في الجزائر انتھزت الفرصة لزیارة المغرب وتونس وسوریة واألردن
ولبنان، واكتشفت حینذاك، وبفضل أصدقائي، الشعر الصوفي الذي كتبھ أمثال ابن عربي والنفّري

والحّالج، الذي كنت أولیھ أھمیة كبیرة.

وفي جمیع الروایات التي كتبتھا منذ عام 2003، كانت الجزائر حاضرة إلى جانب
كورسیكا، وما زالت حاضرة في روایتي الحالیة» موعظة عن سقوط روما «.

إنھا لفرحة كبیرة أن أعلم أن ھذه الروایة ستكون أول روایة تُتَرجم لي إلى اللغة العربیة.
وكنت متیقناً أن الروایة ال یمكن أن توجد إال عندما تجتاز حدود اللغة األصلیة التي ُكتبت بھا، على
الرغم من أنھا (أي الروایة) ال وجود لھا أساساً من دون اللغة التي ُكتبت بھا. فالترجمة تسمح بأن
تتضاعف المعاني والدالالت وتتحّول، ونحن ال ننتقل من لغة إلى أخرى، ومن ثقافة إلى أخرى،

ببراءة.
 

ال أدري كیف سیستقبل القّراء العرب ھذه الروایة وكیف سیقاربون نّصھا. فالعالم العربي
أوسع وأكثر تنوعاً مما أستطیع تخیّلھ.



تتحدث روایة »موعظة عن سقوط روما« عن العوالم التي یشیدھا البشر، عن نمّوھا
وتطّورھا ونھایاتھا، عن موازاة الوجود، عن التواصل، كما تتحدث عن معنى العالم المغلق.
وأعرف أن القّراء في المغرب العربي یفھمون ذلك أكثر مني. ھي المصادفة - أو القدر الذي

تحّدثت عنھ قبل قلیل  أرادت أن تخرج الترجمة العربیة

إلى الوجود وأنا في أبو ظبي التي أعیش فیھا. بل إن القدر شاء أن تصدر الروایة األصلیة
في فرنسا في اللحظة التي وصلت فیھا إلى اإلمارات العربیة المتحدة. ال أدعي

معرفة ھذا البلد، ولو سطحیاً، ألني حدیث اإلقامة فیھ. لكن إذا كان البّد من إیجاد مكان معیّن
حیث یمكن فیھ - أكثر من أي مكان آخر - فھم والدة عالٍم جدید،

عالٍم یسطع فجأة لتعویض عالم قدیم، فھذا المكان ھو اإلمارات. إذا كان ما أقولھ صحیحاً،
فیبدو لي أن ما كتبتھ في روایتي »موعظة عن سقوط روما « ربما لن یكون بالغریب على القراء

ھنا. وسنرى ذلك.

وفي االنتظار، لم یبَق لي سوى أن أجعل روایتي تعبّر عن نفسھا - بفضل الروائي والمترجم
شاكر نوري - باللغة العربیة الرائعة التي ال أجیدھا.

جیروم فیراري

15 آذار / مارس 2013

أبو ظبي / اإلمارات العربیة المتحدة
 



»أأنت مذھول بأن العالم یشرف على نھایتھ؟ كان األحرى بك أن تُذھل لوصولھ لھذا العمر المتقدم.
فالعالم كاإلنسان: یولد، ویكبر، ثم یموت. (...) یمتلئ اإلنسان في شیخوختھ بالبؤس، والعالم بدوره

كما اإلنسان یمتلئ في شیخوختھ بالنكبات. (...) قال یسوع: العالم یذھب، یشیخ، ویرحل، العالم یلھث
أساساً من القدم لكن اطمئن: شبابك سوف یتجّدد مثلما یتجّدد شباب النسر«.

القدیس أوغسطین،
الموعظة81 ، 8 كانون األول / دیسمبر410.

 
 

الفصل األول
 

» ربما لم تكن روما لتھلك
لو لم یالِق الرومان الھالك «

 
 

مثل شھادة دامغة على البدایة والنھایة معاً، كانت تلك الصورة التي التُقطت أثناء صیف عام
1918 ، والتي كان مارسیل أنطونیتي ینظر إلیھا، ویعید النظر فیھا بإصرار طیلة حیاتھ. لم تكن
سوى حالة عبثیة، إذ كان یسعى بصالبة إلى فّك أسرار الغیاب وألغازه. خمسة أخوة وأخوات
یصطفّون في الصورة بجوار أمھم، یحیط بھم البیاض من كل صوب. ال یمكن فیھا تمییز األرض
وال الجدران، إذ یبدو الجمیع فیھا طافیاً مثل أشباح وسط ضباب غریب یتربص بھم جمیعاً، ویكاد
یبتلعھم عما قریب واحداً تلو آخر ویمحو آثارھم. تجلس األم، مرتدیةً ثوب الحداد، مسّمرة في
ً داكن اللون، ویداھا مبسوطتان على مكانھا، ال یبدو علیھا عمر معین. تضع على رأسھا وشاحا
ركبتیھا، وھي تُرّكُز على نقطة تبدو في منطقة أبعد من عدسة الكامیرا، وكأنھا غیر عابئة بكل ما
یحیط بھا، ال المصور وال آالتھ، وال ضوء الصیف، وغیر عابئة حتى بأطفالھا. ابنھا الكبیر جان 
ً  باتیست، الذي یضع »بیریھ «بشّرابة على رأسھ، ویرتدي بدلة بحریة ضیقة، یقف بخوف مالزما
أمھ. وبناتھا الكبریات الثالث، یقفن وراءھا متراّصات، مسّمرات وجامدات، تجّملن بثیاب أیام
العید، وأطلقن أذرعھن المستقرة على جوانب أجسادھن. تقف أصغر البنات جین - ماري، في أول
الّصف، حافیة القدمین، وبأسمال رثّة، وھي تخفي وجھھا الصغیر الشاحب والمستاء وراء
خصالت شعرھا األسود األشعث. كلما التقت نظرات مارسیل بنظرات أمھ في الصورة، تأكد بأنھا



موّجھة إلیھ، وكأنھا تبحث عنھ في السدیم. تبحث عن عیون ذلك الطفل الذي لم یولد بعد، والذي ال
تعرفھ بعد. في تلك الصورة، في ذلك الیوم القائظ من صیف عام1918 ، في ساحة تلك المدرسة،
حیث علّق مصور متجّول قماشة بیضاء على عمودین، صانعاً منھا خلفیة ناصعة البیاض إلضاءة
الصورة أكثر، كان مارسیل یتأمل مشھد غیابھ الخاص في تلك اللقطة. كان یتأمل أشخاصاً
سیحوطونھ قریباً برعایتھم، وربما بحبھم كذلك، لكنھ في حقیقة األمر، في لحظة التقاط الصورة، لم
یكن أي واحد منھم یفكر فیھ، ولم یكن أحد یفتقده آنذاك. أخرجوا ثیاب العید الجدیدة من دوالب
مليء بحبوب النفتالین. وكان علیھم أن یواسوا جین - ماري، التي لم تبلغ بعد أربع سنوات، وال
تمتلك بعد ثوباً جدیداً وال زوجین من األحذیة. وعندما توّجھوا إلى المدرسة اللتقاط تلك الصورة،
كانوا سعداء بال شك، ألن ذھابھم إلى المدرسة كان بالتأكید حدثاً مھماً انتشلھم، ولو للحظات، من

رتابة الروتین وعزلة أعوام الحرب.

اكتّظت ساحة المدرسة بالناس طوال نھار ذلك الیوم من صیف 1918 الساخن. التقط
المصور صوراً عدیدة لنساء، وأطفال، وذوي عاھات، ومسنین، وقساوسة، استعرضوا أنفسھم أمام
عدسة كامیرتھ، یبحثون بدورھم عن استراحة من خالل ھذا الحدث. انتظرت أم مارسیل، وإخوتھ
وأخواتھ دورھم طویالً للمرور أمام العدسة والتقاط الصورة. كانوا یجفّفون دموع جین  ماري من
حین آلخر، ألنھا كانت تشعر بالخجل من ثوبھا المثقوب وقدمیھا الحافیتین. في لحظة التقاط
الصورة، رفضت جین - ماري أن تقف مع أفراد أسرتھا، فسمحوا لھا، على مضض، أن تقف في
مقدمة الصف وحَدھا، مختبئةً خلف شعرھا األشعث. كانوا جمیعھم ھناك ما عدا مارسیل الذي لم
یكن بینھم. إال أنھ بموازنة غامضة وغریبة، ھو موجود اآلن وھم غائبون، بعد أن حملھم واحداً تلو
آخر إلى مثواھم األخیر. ھو موجود وھم غائبون، وال وجود لھم إال من خاللھ، ومن خالل إصرار
نظراتھ المخلصة لھذه الصورة. ھو الغائب حینذاك عند التقاطھا، عندما حبسوا أنفاسھم في اللحظة
التي ضغط فیھا المصور على ّزر كامیرتھ. إنھا بالفعل موازنة غریبة جعلت مارسیل یشعر وكأنھ
اآلن الّسد الوحید والھش الذي یفصل أسرتھ عن العدم. یشعر وكأنھ منقذھم الوحید من الفناء
ً على إخراج ھذه الصورة من الدرج حیث یحفظھا والالوجود. لھذا السبب حرص مارسیل دائما
بعنایة شدیدة، بالرغم من أنھ یكره وجودھا في أعماقھ، ألن المسؤولیة الملقاة على عاتقھ كبیرة
جداً. فإن ھو أھملھا في الدرج لن یبقى من أفراد عائلتھ أحد، وستصبح الصورة مجّرد سلسلة
جامدة من بقع سوداء ورمادیة، وستتوقف جین - ماري حینھا، وإلى األبد، عن أن تكون تلك الفتاة
الصغیرة ذات األربع سنوات. ینظر مارسیل مرات إلى عائلتھ بغضب، وكأنھ یلومھم على قلة
بصیرتھم وجحودھم والمباالتھم بھ. ولكنھ حین ینظر إلى عینَْي أمھ، یتخیّل وكأنھا تراه في ذلك
السدیم حیث یؤَسر األطفال الذین لم یولدوا بعد، وكأنھا كانت تنتظره في ذلك الحین. لكن مارسیل
لم یكن قط في حقیقة األمر الشخص الذي تبحث عنھ أمھ بنظراتھا الیائسة. ألنھا كانت تبحث - من
ً خالل نظراتھا التي ترصد ما وراء عدسة الكامیرا - عن الشخص الذي یُفترض أن یكون واقفا
بجوارھا، والذي كان غیابھ واضحاً جداً. ولم تكن تلك الصورة لتُلتقط في صیف 1918 إال لتخلّد

ذلك الغیاب وتجعلھ ملموساً.
ً في منطقة األردین أثناء المعارك األولى من بدایة الحرب، وُعیّن كان والد مارسیل سجینا
آنذاك للعمل في منجم للملح في منطقة »باس سیلیسي«. تعّود األب أن یبعث رسالة إلى أسرتھ كل



شھرین، یكتبھا لھ أحد األصدقاء، ویقرأھا األطفال، ثم یترجمونھا ألمھم بصوٍت عاٍل. كانت
الرسائل تستغرق وقتاً طویالً لتصلھم، لذلك كانوا دائماً یخشون أن یقرأوا یوماً صدى كلمات مْیٍت
كتبتھا أیٍد مجھولة. لكن األب لم یمت، وعاد إلى القریة في شھر شباط / فبرایر من عام 1919
كي یرى مارسیل النور. أھداب عینیھ احترقت، وأظافر یدیھ وكأنھا قُضمت بالحمض، وشفتاه
المتشقّقتان علیھما آثاٌر بیض لجلد مْیٍت لم یستطع التخلّص منھ طوال حیاتھ. نظر إلى أطفالھ حین
عودتھ دون أن یتعّرف إلیھم، ولم تتغیّر علیھ مالمح زوجتھ، فمنذ زمن طویل فقدت شبابھا
ونضارتھا. ضّمھا إلیھ ولم یفھم مارسیل أبداً ما ّسر ھذا العناق؟ ما الذي دفع أحدھما إلى االقتراب
من اآلخر؟ كیف لجسدین جافّْین وُمنَھكْین أن یجد أحدھما اإلثارة في اآلخر؟ ال یمكن أن یكون
السبب ھو العشق، وال حتى الغریزة الحیوانیة، بل ربما كان السر الوحید یكمن في حاجة مارسیل
لذلك العناق واالحتضان كي یأتي للوجود، ویترك السدیم حیث كان یقبع منذ زمن طویل منتظراً
لحظة والدتھ. وكأنھا استجابت لندائھ الصامت ورغبتھ في الحیاة. في تلك اللیلة، في ظالم
غرفتھما، قّرر أبواه الزحف كلٌّ منھما نحو اآلخر بھدوء كي ال یثیرا انتباه طفلْیھما جان - باتیست
وجین - ماري اللذین كانا مستلقیین على سریرھما في إحدى زوایا الغرفة، یتظاھران بالنوم
وقلباھما ینبضان بال شك أمام غموض قرقعات والدیھما وتنّھداتھما المسموعة التي كانا یفھمانھا
وال یستطیعان تسمیتھا. كانا مصابین بالدوار أمام حجم الغموض الذي كان یدور على مقربة منھما
حیث تشابك الجسدان في عنف وحمیمیة، عندما كان والداه منھمكْین في فرك جسدیھما الواحد
باآلخر. كانا یلتویان، ویكتشفان جفافھما بغیة إیقاظ منابع قدیمة جفّفھا الحزن والحداد والملح،
ویستنبطان في أعماق بطنیھما ما تبقى من أثر لزوجة وبلغم، أو أثر رطوبة، أو قلیل من ذلك
السائل الذي یصلح لیكون وعاء للحیاة، وإن تكن قطرة واحدة. وقد بذال قصارى جھدھما من أجل
أن تنتھي تلك القطرة الفریدة بالتفّجر لتتكثّف في أعماقھما، من أجل خلق الحیاة وجعلھا ممكنة، في

الوقت الذي لم یكونا فیھ إال أشباه أحیاء.

كان مارسیل یخشى أن یكون ذلك الطفل غیر المرغوب فیھ، والذي فُرض على الحیاة بقوة
الضرورة الكونیة الغامضة التي سمحت لھ أن یكبر في بطن جاف وقاٍس كبطن أمھ، فیما كانت
تھّب ریاح وخیمة من البحر والسھل، محّملة برائحة كریھة تنشر زكاماً قاتالً یكتسح القرى، ویلقي
بالعشرات في قبور ُحفرت على عجل، لتصعق ھؤالء الذین صمدوا أمام الحرب. لم یستطع أحد
إیقاف ذلك الوباء، وكأنھ ذباب ساّم أتى من األساطیر القدیمة، أو ذبابة نتجت عن تخمیر جمجمة
مخلوق شریر، فخرجت ذات صباح من العدم، من أعماق تجاویفھا الفارغة لكي تنشر أنفاسھا
المسمومة، وتتغذى من حیاة البشر، وتسمن بشكل مخیف، فھیمن ظلھا المرعب على ودیان بأسرھا
وخیّم علیھا لیل دامس. وحده رمح مالئكي استطاع النیل منھا وطرحھا أرضاً في آخر المطاف.
منذ زمن بعید، كان المالك قد رجع إلى مكان إقامتھ السماویة، وبات ال یسمع صلوات الناس
وطوافھم، خاصة الضعفاء منھم واألطفال والعجزة والنساء الحوامل. إال أن أم مارسیل ظلت
صامدة، رابطة الجأش، وحزینة، فالریح الموبوءة التي كانت تصفّر حولھا بدون توقف، لم تعصف
ً قبل أسابیع قلیلة من والدة ببیتھا وعائلتھا بعد. لكن في نھایة األمر، عصفت الریح ببیتھا أیضا
مارسیل، كي یسود الصمت الذي جثم على الحقول المكسوة بأكوام العلّیق والشوك والعوسج،

والذي اكتسح الجدران الصخریة المنھارة، والحظائر المقفرة والقبور.

ُ



عندما اُقتلع مارسیل من بطن أمھ، ظل جامداً دون حراك، صامتاً لثواٍن طواٍل قبل أن یطلق
صرخة ضعیفة خاطفة. وقد اضطّروا لالقتراب من شفتیھ لیتحّسسوا الحیاة فیھ، والتنّصت إلى
أنفاسھ الضئیلة، التي لم تترك أي أثر لضباب واضح على المرآة. عّمده والداه في الساعة نفسھا،
وجلسا إلى جانب مھده وھما یلقیان علیھ نظرة ملیئة بالحنین، وكأنھما فقداه فعالً، وھكذا كانت
نظراتھما إلیھ طوال سنوات طفولتھ. عند كل حمى بسیطة، عند كل غثیان، عند كل نوبة سعال،
كانا یسھران بجانب سریره كما لو كان یحتضر، ویستقبالن عالجھ بغرابة وكأنھ معجزة. وفي كل
مرة، ال یصدقان احتمال حدوث معجزة مرة أخرى، فال شيء یتضاءل أسرع من اإلیمان بالرحمة
ً یتماثل للشفاء ویصمد، ویعیش. كان عنیداً بقدر ما ھو اإللھیة الغیبیة. لكن مارسیل كان دائما
ضعیف، وكأنھ تعلم في ظلمات بطن أمھ الجاف أن یجمع كل مصادره الضعیفة لیوظفھا من أجل
البقاء والصمود، وكأنھ أصبح بعیداً عن أي تأثیر. وكأن شیطاناً كان یحوم حولھ بال توقف، وكان
والداه یخشیان من انتصار ھذا الشیطان، لكن مارسیل كان یعلم أنھ لن ینتصر، وبالرغم من أنھ
كان یلقیھ طریح الفراش، وینھكھ باألوجاع والصداع واإلسھال، إال أنھ لم یكن ینتصر. حتى لو أنھ
كان یشعل في أعماقھ نار القرحة، ویجعل مارسیل یبصق دماً بعنف، ما جعلھ یتغیّب عن المدرسة
ً ویقف منتصباً، سنة كاملة، لكن ذلك الشیطان لم یكن ینتصر. كان مارسیل یتماثل للشفاء دائما
ولكن في الوقت نفسھ، كان لدیھ شعور أن ھناك یداً تتربّص دائماً بمعدتھ، وتنتظر تمزیق جدارھا
الداخلي الرقیق بأصابعھا الحادة. ھكذا ھي الحیاة التي ُمنحت لمارسیل، تشھد التھدید واالنتصار في
آن. ولقد اّدخر قواه وعواطفھ وابتھاجھ، ولم یظھر حماسھ عندما جاءت أختھ جین - ماري تبحث
عنھ وتصرخ:» مارسیل، تعاَل سریعاً، ھناك رجل یطیر أمام النافورة«، ولم تبتھج عیناه حینما
رأى أول راكب دراجة عرفتھ القریة، الذي قطع الشارع بسرعة، وذیل سترتھ یھلھل ویتطایر خلفھ

مثل أجنحة طیر طویل.

كان یشاھد، من دون اكتراث، أباه یستیقظ عند الفجر، كي یذھب إلى زراعة أرض ال
یمتلكھا، ویھتم بحیوانات ال یمتلكھا، في الوقت الذي كانت تُشیّد فیھ نُصب الموتى، وترتفع فوقھا
تماثیل نساء برونزیة تشبھ أمھ، یدفعن أمامھن ذلك الطفل الذي ینوین التضحیة بھ من أجل الوطن،
على غرار ھؤالء الجنود الذین سقطوا بأفواٍه فاغرة، وھم یلّوحون بأعالمھم، كما لو أنھ بعد أن تم
تقدیم قرابین من لحم ودم، وجب اآلن تقدیم كثیر من الرموز للعالم الھالك، الذي یطالب بھا من
أجل أن یندثر كلیاً لیفسح المجال لعالم یولد من جدید. لكن لم یحدث شيء، ال شيء قط. كان العالم
ً من دون أن یأتي عالم جدید لیعّوضھ. وكان الرجال المھجورون، المعزولون عن قد اختفى حقا
العالم، یواصلون تمثیلیة توالي األجیال والموت. وقد تزوجت أخوات مارسیل الكبیرات، الواحدة
تلو األخرى، فاحتفلوا وتناولوا الفطائر البائتة تحت شمس حارقة مْیتة، وشربوا كعادتھم النبیذ
ً ما سیحدث أخیراً، كما لو أن النساء وأطفالھن الرديء، مبتسمین على مضض، كما لو أن شیئا
سیخلقون في نھایة المطاف العالم الجدید، لكن لم یحدث شيء قط. لم یكن الزمن یأتي بجدید، فھو
عبارة عن سلسلة رتیبة من فصول تتشابھ جمیعھا، ولم تكن تعد إال بلعنة استمراریتھا. تتسّمر
السماء والجبال والبحر في حدقات عیون حیوانات بائسة تجّر دونما توقف ھیاكلھا الضعیفة على
ضفاف األنھار، وسط الغبار أو الوحل، أو في عقر بیوت مضاءة بشموع باھتة. كانت جمیع

المرایا تعكس النظرات نفسھا، واالنكسارات المحفورة ذاتیاً في وجوه من الشمع.



عندما یخیّم اللیل، كان مارسیل یشعر بقلبھ منقبضاً وھو منطٍو في عمق سریره، یأسره قلق
دفین ألنھ كان یعلم أن تلك اللیلة العمیقة والصامتة لم تكن امتداداً طبیعیاً ومؤقتاً للنھار، بل كانت
عبارة عن شيء مرعب، حالة تسقط فیھا األرض بعد جھد مضٍن، یستمر اثنتي عشرة ساعة ال
یفلح في الھروب منھا. ولم یكن الفجر، عند بزوغھ، یعلن عن شيء جدید. وكعادتھ یذھب مارسیل
إلى المدرسة، یتوقف أحیاناً على الطریق لیتقیأ الدم، ویعاھد نفسھ بأن یخفي ذلك عن أمھ التي قد
تُجبره على االستراحة والمكوث في السریر، وقد تستغرق وقتھا كلھ بجواره جاثمة على ركبتْیھا،
تصلّي وتدعو وتناشد، وھي تضع كمادات حارقة على بطنھ. لم یكن یرید أن یسمح لذلك الشیطان
ً من الفرحة وھي دروس األستاذ، أن یقتلعھ من تلك األشیاء الوحیدة التي كانت تخلق لھ نوعا
خرائط الجغرافیا الملونة وھیبة التاریخ، والمخترعون والعلماء واألطفال الناجون من داء الكلب،
ً ینبض ورثة الحكم والملوك، كل تلك األشیاء التي تجعلھ یؤمن أن ھناك ما وراء البحار، عالما
ً ال یزالون یعیشون دون أن تقتصر حیاتھم على البقاء في دوامة اآلالم بالحیاة، أن ھناك أناسا
والمعاناة والحیرة، أن ھناك عالماً یُلھم الناس رغبات أخرى غیر رغباتھم في التخلي عن عالمھم
بسرعة. كان یدرك بیقین أن ھناك ما وراء البحار أناساً یحتفلون ببزوغ عالم جدید منذ سنوات، ھو
ذلك العالم الذي التحق بھ أخوه جان - باتیست في عام1926 ، مخفیاً عمره من أجل أن یستطیع
ً أمواج البحر، لیكتشف ما یمكن أن یكون علیھ العالم الجدید، وھو االنخراط في الجیش، راكبا
اكتشاف شاركھ فیھ مئات من األوالد الیافعین الذین ھربوا معھ، من دون أن یستطیع آباؤھم أن
یجدوا سبباً إلبقائھم، فاستسلموا للوداع على الرغم من صعوبة الفراق. كان مارسیل بجانب جین 
 ماري على مائدة الطعام، یأكل وھو مغّمض العینین من أجل أن یلتحق بخیالھ بجان  باتیست إلى
المحیط المذھل، حیث تطفو قوارب القراصنة، بمدٍن بدائیة تمتلئ باألناشید والدخان والصرخات،
بغابات معّطرة مسكونة بالحیوانات المتوحشة والسكان األصلیین المستوحشین، یتخیّلھم كأنھم
ینظرون إلى أخیھ بتبجیل وخوف كما لو أنھ رئیس المالئكة الذي ال یُقھر، وُمحّطم اآلفات،
وُمخلّص البشر والمسیحیة. وكان یستمع إلى أكاذیب التبشیر باإلنجیل دون أن یقول شیئاً، ألنھ كان
یعلم ما ھي القیامة، وأن السماء لن تنفتح على مصراعیھا، ولن یكون ھناك فرسان وال مزامیر وال
ً لم یحدث. بالفعل لم أبواق وال دابة، ولن یكون ھناك وحش، بل الصمت فقط، كما لو أن شیئا

یحدث شيء.

كانت األعوام تنساب مثل حبات الرمل، وعدم حدوث أي شيء خیّم على كل شيء بقوتھ
العمیاء. إنھ حكم ممیت من دون منازع، لن یستطیع أحد أن یحدد بدایتھ. فالعالم اختفى بالفعل
لحظة التقطت فیھ تلك الصورة في صیف1918 ، من أجل أن یبقى ثمة شيء یشھد على البدایات
والنھایات أیضاً، وقد اختفى مارسیل من دون أن یثیر انتباه أحد. طوال حیاتھ. تأّمل مارسیل غیابھ
ً من كل الغیابات التي وثّقھا على ورق فضّي في ذلك الیوم. وھو یتتبع اآلثار األكثر لغزاً ورعبا
البیض على الصورة في وجوه أمھ، وأخیھ وأخواتھ، وعلى وجھ جین - ماري المستاء، وفي
حضورھم اإلنساني البائس، فیما األرض تتوارى تحت أقدامھم من دون أن تترك لھم أي خیار
سوى أن یھیموا مثل أطیاف في فضاء مجّرد بال نھایة، من دون منفذ، ومن دون اتجاه. حتى الحب

الذي یربط بینھم، لم یكن قادراً على إنقاذھم ألنھ بغیاب العالم یصبح الحب عاجزاً.



نحن نجھل في الحقیقة ما ھي العوالم وما الذي یحّدد وجودھا. ربما ھناك في مكان ما في
الكون قانون غامض یترأس خلق ھذه العوالم ونمّوھا ونھایتھا. لكننا نعرف التالي: لكي ینبثق عالم
ما، یجب أن یموت عالم قدیم. ونحن نعرف أن الفسحة التي تفصل بینھما ربما تكون قصیرة جداً
أو على العكس طویلة، بحیث إن البشر یستطیعون تعلّم العیش في عشرات السنین في األسى
والحزن لیكتشفوا أنّھم غیر قادرین على العیش، وأنھم لم یعیشوا في نھایة المطاف. ربما نحن
قادرون على أن نتعّرف إلى اإلشارات غیر المنظورة التي تُعلن عن عالم اختفى للتو، لیس من
خالل صفیر قنابل تُطلق على سھول الشمال الجریحة، ولكن من خالل قرقعة الكامیرا التي تكاد أن
تشّوش ضوء الصیف المھتز، ومن خالل ید رقیقة مترّھلة المرأة شابة تغلق برفق باباً وسط اللیل،
باب حیاة، كان من الممكن أن ال تكون حیاتھا، أو من خالل شراع مربّع لسفینة تعبر میاه المتوسط
الزرقاء في رحاب مدینة عنابة، حیث یحمل خبراً غیر معقول من روما مفاده أن بشراً ال یزالون

موجودین، لكن عالمھم اختفى ولم یعد لھ من وجود.
 

 

�
الفصل الثا��

 

»  من العقاب اإلل��
�
»أيها األخوة، ال تخَشْوا إذا

 
في ثنایا اللیل، حرصت حیاة على عدم إصدار أي ضجیج، رغم أْن ال أحَد قادٌر على
سماعھا. أغلقت باب شقتھا الصغیرة الكائنة في أعلى الحانة التي سكنتھا طوال ثمانیة أعوام حیث
عملت فیھا نادلةً ثم توارت عن األنظار. عند الساعة العاشرة صباحاً، عاد الصیادون. على الشاحنة
الصغیرة، تزاحمت الكالب التي ما زالت ھائجة تحت تأثیر السباق ورائحة الدم، وھي تّھز أذنابھا
باستمرار، وتنوح وتطلق نباحھا الھستیري، والذي كان یّرد علیھ الرجال المبتھجون والمتوترون
مثلھا، بالشتائم واللعنات. اھتّز فیرجیل أوردیوني بالضحكات المكبوحة وبجسده الضخم في الوقت
الذي كان فیھ رفاقھ یربّتون كتفھ، ویھنئونھ على قدرتھ ألنھ استطاع بمفرده أن یقتنص ثالثة
خنازیر بّریة من مجموع خمسة خنازیر اصطادوھا في الصباح، وقد احّمر وجھھ ضاحكاً، في
حین كان فنسان لیندري البائس یشكو من أنھ لم یعد یصلح لشيء، ألنھ أفلت صید خنزیر ذكر
ضخم على بعد مسافة تقّل عن ثالثین متراً، شاكیاً، ومبرراً أن السبب الوحید الستمراره في
المشاركة في عملیة الصید والمطاردة الجماعیة، ال یعدو أن یكون التجّمع من أجل احتساء
المشروب الذي تعّودوا تناولھ، وھا ھو یسمع أحداً یصرخ أن الحانة مغلقة. كانت حیاة، منتظمة



على الدوام مثل مسار الكواكب، وواثقة من عملھا. وفّكر فنسان أن خطباً ما أصابھا، ما دفعھ إلى
ً حتى الشقة، وطرق الباب بھدوء في بادئ األمر قبل أن یطرقھ بشدة وبعبٍث تسلق الدرج راكضا

مثل طبل، ویعلن بأنھ سیحّطم الباب، صارخاً:

حیاة، حیاة ھل أنت بخیر؟ أجیبیني، من فضلك!
ثمة من أوحى إلى فنسان أن یُھّدئ من روعھ، فقد تكون حیاة قد ذھبت إلى القریة في عجلٍة
من أجل التسّوق، ولكن من الصعب، بل من المستحیل تخیّل اضطرارھا إلى ذلك، خاصة في بدایة
الخریف، عالوة على ذلك فنحن في عطلة یوم األحد، ما یجعل االحتمال مستحیالً. وأّي تسّوق
عاجل ھذا یبرر إغالق الحانة؟ لكن ال أحد یدري أبداً ماذا یحدث. ستعود حیاة بالضرورة
وستوضح أمرھا، ولكنھا لم تعد. كّرر فنسان بصوت عاٍل أنھ سیضطر لكسر الباب وتحطیمھ اآلن،
إذ أصبح من الصعب علیھ السیطرة على أعصابھ، ما جعل رفاقھ یقتنعون في نھایة األمر أن الحل
األمثل والمعقول یتمثل في إخبار ماري - آنجل سوسیني، صاحبة الحانة، بالخبر الغریب، وھو
غیاب نادلتھا حیاة. استقبلتھم ماري - آنجل بذھول، وذھبت للظن أنھم سكارى في تلك الساعة
المبكرة من النھار، وأنھم ال یعون ما یقولون، وأنھم ینوون المزاح معھا. بدا التعب واإلنھاك على
الجمیع باستثناء فیرجیل الذي انزوى، وال یزال یضحك من وقت آلخر من دون سبب، في حین
كان الجمیع واعین تماماً، وینتابھم قلق غامض. بدا فنسان لیندري ُمدّمراً لدرجة جعلت ماري -
آنجل تأخذ نسخة من مفاتیح الحانة والشقة وتلتحق بھم، فیما ازداد قلقھا. صعدت لتفتح باب شقة
حیاة. كانت الشقة نظیفة للغایة، وال یوجد فیھا أي أثر لذرة من الغبار، وطاولة المطبخ وصنابیر
المیاه تلمع من النظافة، وأدراج الدوالیب فارغة، وشراشف السریر والوسادات تم تغییرھا. لم یبَق
أي شيء یعود لحیاة، ال قرط أذن، وال مقبض شعر منسیّاً في زاویة من زوایا الحمام، وال قطعة
ورق، أو حتى خصلة شعر من اآلثار التي تدل على وجودھا. فوجئت ماري - آنجل برائحة مواد
التنظیف التي توحي أن كائناً بشریاً عاش ھنا. نظرت إلى الشقة المْیتَة، من دون أن تفھم األسباب
التي دفعت حیاة إلى المغادرة بھذا الشكل المفاجئ، حتى من دون كلمة وداع. وھنا أدركت أنھا لن

تعود ولن تراھا بعد اآلن. سمعت صوتاً یقول:

یجب أن نخبر الشرطة.- 
لكنھا ھّزت رأسھا بحزن، ولم یصّر أحد على ذلك، ألن من الواضح أن التراجیدیا الصامتة
ً واحداً عانى من الوحدة، ولم التي وقعت ھنا، في لحظة غامضة من اللیل، ال تخّص إال شخصا

یستطع المجتمع اإلنساني أن ینصفھ. سكت الجمیع للحظة وثمة من قال بخجل:

بما أنك ھنا، ماري - آنجل، یمكنك فتح الحانة، من أجل تناول بعض المشروبات.- 
امتثلت ماري - آنجل لألمر بصمت، وانبعثت تمتمة رضا   من فرقة الصیادین. ضحك
فیرجیل بقوة، وتوّجھوا جمیعاً إلى الحانة بینما كانت الكالب تنبح وتئن تحت أشعة الشمس، وراح

فنسان لیندري یتمتم وھو یتبع المجموعة إلى الحانة قائالً:
- أنتم عصابة من السكارى والتافھین.



وقفت ماري - آنجل، خلف البار، تقوم بحركات تعرفھا جیداً رغم أنھا تمنّت نسیانھا.
تصّرفت بكل یسر وأریحیة بین الكؤوس واألواني الملیئة بقطع الثلج، تدّون ذھنیاً بانتظام وبدون
أي خطأ طلبات الزبائن للمشروبات التي ترسلھا بإیقاع سریع وبأصوات راعدة ومدّویة، أصبحت
ً غیر واضحة. وكانت تُصغي إلى محادثاتھم المتقطعة، من دون رابط یجمعھا، وھي تدریجا
القصص ذاتھا التي ُرویت مئة مرة، ولكن في كل مرة بسرد متنوع ومبالغة عجیبة. كانت تالحظ
طریقة فیرجیل أوردیوني الذي لم ینَس طریقتھ، والتي تتجلّى في قطع األحشاء الطّریة للخنزیر
البّري المْیت للتو، النتزاع شرائح رقیقة من الكبد كي یتناولھا ھكذا نیئة من دون طبخ، ساخنة
ونیئة، بھدوء إنسان بدائي ومتوحش، رغم ما یبدیھ من تقّزز واشمئزاز، وھو یستحضر ذكرى أبیھ
المسكین الذي علّمھ أْن ال شيء أفضل للصحة من تلك الشرائح النیئة. وھا ھم أصدقاؤه یطلقون
صرخات التقّزز واالشمئزاز نفسھا، وھم یضربون بقبضات أكفھم على سطح البار المصنوع من
الزنك، والملّطخ بمشروب الیانسون، فیما الضحكات ما زالت تتصاعد في الحانة. كان بعضھم
یشیدون بفیرجیل ویصفونھ بالحیوان، ولكنھم في الوقت نفسھ یعتبرونھ صیاداً ماھراً ورامي نار

محترفاً. وكان فنسان لیندري یجلس وحیداً في ركن، یحدق إلى كأسھ بعینین ملیئتین بخیبة أمل.
 

كلما ّمر الزمن، كانت ماري - آنجل تتأكد من أنھا لیست مستعدة لتستأنف من جدید ھذا
العمل، الذي لم تعد تتحّملھ لدرجة ال یمكن تخیّلھا. خالل سنوات، اعتمدت على حیاة، وتركت لھا
ً فشیئاً، مانحة إیاھا كل الثقة، كما لو أنھا جزء من عائلتھا. مسؤولیة إدارة أعمال الحانة شیئا
شعرت ماري - آنجل بقلبھا ینقبض بقوة، وھي تفكر بحیاة وكیف رحلت من دون أن تّودعھا أو
تترك لھا رسالة، مجرد بضعة أسطر كشھادة لتلك السنوات، وتلك األحداث التي ارتبطت بھذا
المكان، والتي كانت تعني الشيء الكثیر. لكن ماري - آنجل أدركت أن ھذا ما لم ترغب فیھ حیاة
بالضبط، ألنھا لم ترد فقط االختفاء، بل أرادت أن تمحو كل تلك السنوات التي قضتھا محتفظةً فقط
بیدیھا الجمیلتین اللتین تضّررتا قبل األوان، واللتین تمنت لو كان بإمكانھا قطعھما وتركھما في
المكان ذاتھ بعد رحیلھا. ولم تكن الطریقة المھووسة والغاضبة سوى عالمة من عالمات اإلرادة
العاتیة لمحو كل شيء، إیماناً بأنھ یمكننا بقدرة اإلرادة استغالل قصص من حیاتنا لمحو سنوات من
العمر لم نكن لنرغب في عیشھا، حتى لو تطلب األمر محو ذكریات ھؤالء الناس الذین أحبونا.
وعندما كانت ماري - آنجل تقدم دفعةً أخرى من مشروب الیانسون، في الكؤوس الملیئة حتى لم
یبَق فیھا مكان إلضافة الماء لخلطھا، بدأت تفكر في حیاة، وتتمنى أن تكون سعیدة. وإن لم تكن

سعیدة فعلى األقل أن تشعر بالحریة أینما كان مكانھا وأینما كانت وجھتھا.

استجمعت ماري آنجل كل سبل حبھا فباركت في سّرھا حیاة وتركتھا تبتعد من دون أن تلطخ
رحیلھا بالضغینة. ھكذا ابتعدت حیاة، غیر مبالیة، ال بالتبریكات وال بالضغینة والحقد، ومن دون
شك منھا فإن اختفاءھا قد تسبّب في قلب أوضاع عالم لم تعد تفكر فیھ. فماري - آنجل أدركت للتو،
وبكل یقین، أنھا لن تفتح الحانة مرة أخرى، ولن تقبل على مضض، ولو مرةً إضافیة واحدة بمشھد
الصفار المقّزز المتبقي، والذي یلمع في كؤوس قذرة، ورائحة األنفاس المشبعة بالیانسون، وقھقھة
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فیھا. لن تتحمل مرة أخرى صوت المشاجرات الدائمة التي ال تنتھي، والتي تحمل الطقوس ذاتھا
في التھدیدات والوعود الكاذبة، والتي تنتھي دائماً بمصالحات أبدیة ودامعة. عرفت أنھا غیر قادرة
على ذلك، وتمنّت أن توافق ابنتھا فیرجیني، على أن تأخذ مكانھا في الحانة، في انتظار تشغیل
نادلة جدیدة أخرى، لكن ھذا الحل كان مستبعداً ألسباب عدیدة. لم تقم فیرجیني بأي شيء في حیاتھا
یمكن وصفھ بالعمل. أبدعت باستكشاف العالم الالمتناھي للكسل وعدم االكتراث، وھا ھي تبدو
ً في ھذه النزعة. ولو افترضنا أن فیرجیني قد تكون قادرة بجدیة على مصّرة على المضي قدما
العمل، فإن مزاجھا العبوس وشكلھا الذي ال یوحي بالمسؤولیة والنضج یجعالنھا غیر جدیرة بأي
عمل، خاصة ذلك العمل الذي یلزمھا التعامل بشكل من المرونة والتوازن مع بشر آخرین،

وباألخص إذا كان ھؤالء البشر زبائن أفظاظاً وأجالفاً مثل الزبائن المتعّودین على الحانة.
 

ستجد ماري - آنجل نادلة في نھایة المطاف، ولكنھا لم تعد تشعر أنھا قادرة على أن تتصرف
كمدیرة. ترفض أن تضطر ثانیةً لمراقبة ساعات افتتاح الحانة وإحصاء اإلیرادات كل مساء كي
تتأكد من دقة الحسابات. ولن تستطیع ثانیةً تأدیة دور كومیدیا السلطة والتشكیك، بعد أن استطاعت
حیاة أن تثبت عدم لزوم تلك المعامالت منذ زمن طویل. وفوق ھذا كلھ، واألھم من ذلك كلھ، لم
تكن ماري - آنجل ترید أن تعترف في أعماقھا بأن حیاة یمكن استبدال أحد بھا في نھایة المطاف.
ً نحو الحمام، وتفكر بحتمیة المصیر الذي كانت تنظر إلى فیرجیل أوردیوني وھو یتوجھ مترنّحا
ینتظر الحّمام، والذي یلمع حالیاً بمنّظف سائل الكلور المعقّم، وھو المصیر ذاتھ الذي ینتظر أرضیة
الحمام والجدران. وقد تخیّلت كیف ستقضي ظھیرة یوم األحد، وإسفنجة التنظیف بیدھا تمسح خلف

ھؤالء الزبائن المتوحشین، فقررت أن تمّرر إعالناً لتأجیر الحانة.
 

* * *

 

في تلك اللیلة، بعد أن أعطت ابنھا لیبیرو أخباراً مفّصلة عن كل واحد من إخوتھ وأخواتھ،
وعن الزمرة التي ال تُحصى من أبناء األخ واألخت، وبعد أن سألتھ كعادتھا كل لیلة منذ وصولھ،
إذا كان قد تأقلم مع من ذھب إلیھم في باریس، استدركت جافینا بینتوس قبل أن تغلق الخط مخبرة
إیاه أن نادلة الحانة قد غادرت القریة بطریقة غامضة. نقل لیبیرو الخبر إلى ماتیو أنطونیتي، الذي
أجابھ بتذّمر والمباالة، ثم باشرا أعمالھما دون اكتراث للموضوع الذي سوف یحّدد بدایة حیاة
جدیدة بالنسبة إلیھما. كانا یعرفان أحدھما اآلخر لیس منذ األزل، بل منذ سنوات الطفولة. كان ماتیو
في عمر الثامنة عندما أبدت أمھ قلقھا من صفاتھ االنعزالیة والتأّملیة، فقررت أن البّد لھ من صدیق
لالستمتاع بعطلتھ في القریة. أخذتھ من یده، بعد أن ّرشت علیھ ماء الكولونیا، واصطحبتھ إلى
عائلة بینتوس التي كان ابنھا األصغر بعمر ابنھا ماتیو. زیّنت بیتَھم الضخم أنواٌع مختلفة من
التوسیعات واإلضافات والزوایا التي لم یكن تغلیفھا بورق الجدران، والتي أصبحت تبدو إضافات
ضخمة تنمو بدون توقف، كما لو أنھا تتحرك بقوى خارقة ومتوحشة. كان ثمة أسالك كھربائیة
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مزركشة بوصالت متدلّیة على طول امتداد الواجھات، وكان فناء البیت مكتّظاً باألنابیب، ونقاالت
البناء، والقرمید، وكالٍب نائمة في الشمس، وأكیاس إسمنت وكمیات ھائلة من األشیاء غیر

المصنّفة التي تنتظر أن تبرھن ضرورتھا ذات یوم.

ارتدت جافینا بینتوس سترة، وكان جسدھا المشّوه بفعل الحمل، الذي تكّرر إحدى عشرة
مرة، والذي كان یستمر إلى آخر مرحلتھ، تفیض أطرافھ من إطار كرسي ھزیل یُطوى. كان
لیبیرو جالساً على جدار صغیر خلف أمھ، ینظر إلى إخوتھ الثالثة الملطخین بشحم تزییت اآلالت
وھم یعملون على إصالح سیارة قدیمة یصعب تحدید عمرھا، انتُِزعت منھا ماكینتھا. عندما رأى
لیبیرو ماتیو یقترب، تجّره أمھ وھو یقاومھا، ثبّت نظراتھ علیھ من دون حراك ومن دون ابتسامة،
فأصبح ماتیو أكثر ثقالً لدرجة أجبرت كلودي أنطونیتي فجأة على التوقف. وفي بضع ثوان انھار
باكیاً، فلم یكن أمامھا خیار سوى أن تنقلھ إلى البیت لتعتني بھ وتواسیھ وتوبّخھ في الوقت نفسھ.
لجأ أخیراً إلى ذراعي أختھ الكبیرة، أوریلي، التي تقّمصت كعادتھا دور األم البدیلة بجدیّتھا
الطفولیة. في نھایة الظھیرة طرق لیبیرو بابھم، ووافق ماتیو على مرافقتھ إلى القریة في فوضى
طرقات سریة من الینابیع، والحشرات الرائعة، والممرات الصغیرة، التي أصبحت تشكل فضاًء
ً فشیئاً، إلى أن أصبح یكتسب مالمح عالٍم لم یعد یخاف منھ بل أصبح یقع في حبھ إلى ً شیئا مرتّبا
درجة الھوس. كلما مّرت السنون، أصبحت نھایة العطلة حزینة، إلى درجة شعرت فیھا كلودي
باألسف الشدید، ألنھا ربما دفعت ابنھا مرات إلى الدخول في عالقة اجتماعیة قویة لم تتنبّأ بعواقبھا
من قبل. لم یعد ماتیو یعیش إال في انتظار عطلة الصیف، وحین بلغ سنتھ الثالثة عشرة، أدرك أن
والدیھ، بأنانیتھما المتوحشة، لم یكونا لیقّررا ولو لثانیة أن یتركا عملھما في باریس ویستقرا في
القریة، ویمنحاه فرصة العیش ھناك بصورة نھائیة. عندما أدرك ذلك أخذ ماتیو یضغط على والدیھ
من أجل إرسالھ إلى القریة أثناء عطلة الشتاء على األقل. وكان یرد على رفضھما بنوبة عصبیّة
ً عن الطعام لفترات یقرر مدتھا بدھاء، بحیث تكون قصیرة فال تؤثر في عمیقة ومشینة، مضربا

صحتھ، ولكن في الوقت نفسھ طویلة بالشكل الذي تبدو فیھ مقلقة فتثیر غیظ والدیھ وسخطھما.
كان جاك وكلودي أنطونیتي یرّددان بحزن أنھما أنجبا ولداً عنیداً ومشاكساً، لكن استخالص
ھذه المالحظات المؤسفة لم یساعدھما على حّل مشكلتھما. كان جاك وكلودي أبناء عّم من الجد
نفسھ. بعد أن توفیت زوجتھ أثناء الوالدة،أدرك والد جاك، مارسیل أنطونیتي، أنھ عاجز عن
ً منھا العون كما فعل طوال االھتمام بمولود رضیع واستنجد كعادتھ بأختھ جین - ماري، طالبا
حیاتھ. استقبلت جین - ماري جاك بدون تردد، وقامت بتربیتھ ورعایتھ مع ابنتھا كلودي. ترعرع
الولدان وكبرا واستُقبِل اكتشاف عالقتھما، ومن ثم إعالن نیتھما بالزواج وسط ذھول أفراد العائلة
وامتعاضھا. لكنھما أصّرا على تحّدي العائلة والزواج في آخر المطاف، بحضور ضئیل وحفل
بسیط، حیث ساد شعور السخط تجاه ذلك الزواج، الذي لم یكن انتصاراً للحب بل لشيء معیب

تمثّل في زواج قریبین یُعتبران أخوین.

ُوِلدت أوریلي سلیمة وبصحة جیدة على عكس المتوقع، ما ساعد على تھدئة التوترات
ً تماماً. لكن سرعان ما تبین أن مارسیل، الذي العائلیة، وأصبح ماتیو یعیش في جو یبدو طبیعیا
عجز عن معاقبة ابنھ وزوجة ابنھ، اختار أن یلقي بعدوانیتھ تجاه أحفاده، إال أنھ انتھى، بالرغم منھ،
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ً بأوریلي إلى درجة أنَّ تعلّقھ بھا یكاد یوصف بالَمَرضي حیث كان یتعامل إلى االرتباط عاطفیا
معھا وكأنھا معبودتھ، لكن في الوقت نفسھ كان یتبع ماتیو بسوء نیة وبكراھیة على الرغم من أنھ
من غیر الالئق إظھار ھذا الشعور، كما لو أن الطفل الصغیر ھو الذي نّظم شخصیاً ھذا الزواج
الكریھ والبغیض الذي ُوِلد منھ. عند كل صیف، كانت كلودي تباغت نظرات والدھا العدائیة التي
یوّجھھا نحو ابنھا، وفي كل مرة یقترب فیھا ماتیو لتقبیل جده كان الجد یتراجع إلى الخلف. كانت
حركتھ تلك تبدو جلیّة وبیّنة بالقدر الكافي حیث ال یمكن ظنّھا حركة عفویة. وكان ال یضیّع فرصة
ً على حركاتھ، كجلوسھ على طاولة الطعام، أو قلة نظافتھ، أو بالھتھ. وكان جاك في التعلیق سلبا
یخفض نظراتھ بألم في الوقت الذي كانت كلودي ال تكاد تمسك نفسھا حیث كانت تتراجع عشرین
مرة في الیوم عن صّد وإھانة ھذا الرجل المسن الذي لم تعد تكن لھ أيَّ عاطفة. عندما بدأ ماتیو

یرافق لیبیرو، أبدى مارسیل خساستھ، وقال متمتماً:
 

 

ال یدھشني أنھ افتتن بشخص من سردینیا2.- 
ولم تعقّب كلودي بشيء.

أتمنى أّال یعیده ثانیةً إلى البیت.- 
ً على مدى سنوات. لكن قبل أسابیع قلیلة، أرسل ماتیو بطاقة تھنئة إلى جده لم تقل شیئا

بمناسبة عید میالده كعادتھ في كل عام.
عید میالد سعید، أحبك. حفیدك ماتیو.

بطاقة تھنئة شعائریة وبریئة أجاب علیھا مارسیل بخّطْین:

ولدي، وأنت في سن الثالثة عشرة من العمر تقریباً، الجدیر بك أن تعفیني من قراءة ھذه
السخافات التي لم تعد تناسب سني وال سنك. الجدیر بك أن تكتب لي إذا كان عندك شيء تقولھ،

وإال فالتزم الصمت.
وقعت الرسالة في ید كلودي قبل أن تصل إلى ماتیو، فأمسكت بالھاتف وھي ترتعد من

الغیظ:

أنت عجوز تافھ، یا عمي. وستفطس، بال شك، كأي عجوز تافھ. ولكن في انتظار ذلك،- 
أحذّرك من الحدیث بھذه الطریقة مع ابني.

ً ما على الھاتف، قبل أن تقفل كلودي الخط في وجھھ، وھي تلعن ظلم تباكى مارسیل نوعا
لھ، وھو یشكو القدر الذي حرمھا والدیھا، والذي ترك ھذا العجوز الخرف الذي ال یمكن تحمُّ
ویتذمر، ولكنھ في الوقت نفسھ یبدو صلباً وقاھراً لقرحة تتفاقم، والتي كان من المفترض أن تودي
بحیاتھ منذ سنوات، قبل سبعین عاماً. كان في حقیقة األمر بصحة فائقة، وكأنھ یصّر قبل كل شيء
على إلحاق األذى بحیاة ابنھ وھو في سن البلوغ بعد أن أھملھ في سنوات طفولتھ. داعب ذھن
كلودي مشروع عذب وھو ركوب طائرة والذھاب إلى القریة من أجل خنقھ بوسادة، أو أفضل من
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ذلك خنقھ بیدیھا، إال أنھا یجب أن تتخلّى عن رغباتھا االنتقامیة تلك التي تخالجھا، وأن تستخلص
حقیقة واحدة ھي أنھ من المستحیل أن تعھد بابنھا إلى ھذا الرجل من أجل قضاء عطلة، وفي الوقت
نفسھ كان من المستحیل علیھا أن تخبر ابنھا أّن علیھ البقاء في باریس لمجّرد أن جده ألبیھ یكرھھ.
حّل المشكلة اتصال ھاتفي من غافینا بینتوس التي أعلنت في لھجة بارباغیا في خلیط من اللغة
الكورسیكیّة والساردیّة3 بأنھا جاھزة الستقبال ماتیو كلما رغب في ذلك. كانت كلودي ترغب في
إبداء الرفض، ال لشيء إال لتلقن ماتیو بأن االبتزاز العاطفي ال ینفع لشيء، كما أنھا لم تشكك بأنھ
ھو كان، من خالل لیبیرو، وراء ھذا العرض المالئم جداً. لكنھا قبلت بمجّرد أنھا فھمت أنھا
بقبولھا ھذا أصبحت اآلن في وضع یسمح لھا بدورھا بممارسة االبتزاز العاطفي على ابنھا، ولم
تحرم نفسھا من تأدیة ذاك الدور، وھي تلّوح بتھدیدھا إلغاء العطلة كلما شعرت بضعف النتائج
المدرسیة أو بمحاولة تمّرد ما، وابتھجت لسنوات حیث الحظت أن االبتزاز یعطي أكلھ في نھایة

األمر، الشيء الذي یؤكده منظر ابنھا یومیاً على أنھ ابن مؤدب ومطیع.

***
 



ھناك عالمان، وربما عوالم النھائیة أخرى، لكنھا انحصرت عنده في عالمین فقط، عالمین
منفصلین تماماً، متدّرجْین، من دون حدود مشتركة، وثمة رغبة بجعل العالم أكثر غرابة، كما لو
أنھ اكتشف أن الجزء الجوھري من ذاتھ ھو الجزء األكثر غرابة فیھ، وحّق علیھ اآلن اكتشافھ
واللحاق بھ. ھذا الجزء الذي اقتُلع منھ قبل والدتھ بكثیر حیث ُحكم علیھ بالعیش كغریب، من دون
أن یدرك ذلك، حتى أصبحت كل األشیاء المألوفة كریھة وممقوتة في تلك الحیاة. لم تكن حیاةً
باألساس بل مجرد تركیبة آلیة ساخرة یرید اآلن نسیانھا، كترك ریاح الجبل الباردة تلسع وجھھ،
وھو یجلس مع لیبیرو على المقعد الخلفي لسیارة الدفع الرباعي المرتّجة، والتي یقودھا سوفیر
بینتوس على الطریق المتعّرجة المؤّدیة إلى حظیرتھ. وھو في عمر السادسة عشرة كان ماتیو
یقضي جمیع عطالتھ الشتائیة في القرى، یترعرع ویكبر في جو أخّوة مبھمة لعائلة بینتوس

بأریحیة عالم أثنولوجي ُمحنك.

اقترح شقیق لیبیرو الكبیر علیھما أن یأتیا لقضاء النھار معھ، وعندما وصال إلى الحظیرة،
وجدا فیرجیل أوردیوني منشغالً بعملیة خصي صغار الخنازیر المجتمعة خلف السیاج. كان یقدم
ً في آذان ً ھمھمات موزونة متنّوعة، من شأنھا أن تلقى قبوالً طیبا لھا األكل الستقطابھا، مطلقا
الخنازیر. وعندما یُفتتن أحد الخنازیر بسحر ھذه الموسیقى، أو عندما یكون معمیّاً من شدة شرھھ
ً ً مثل كیس بطاطا، ویدّوره ممسكا ونھمھ، یقترب بدون انتباه، فینقض فیرجیل علیھ ویلقیھ أرضا
بأرجلھ الخلفیة، ثم یعتلي بطنھ، حاصراً بین الكماشة المحكمة لفخذیھ الضخمتین، الحیوان المفزوع
ً بالتأكید أن ال خیر یُراد لھ. یمسك فیرجیل، سكینھ الذي أصبح اآلن یطلق عویالً شنیعاً، مدركا
ویقوم بشق كیسي الخصیتین بحركة واثقة، ثم یضخم أصابعھ في الفتحة الستخراج الخصیة األولى
حیث یقوم بتقطیع الحبل الصغیر، قبل أن یقوم بالحركة نفسھا للخصیة الثانیة، ثم یرمي بھما في

وعاء كبیر نصف ممتلئ.
فور انتھاء العملیة، یبدو الخنزیر المتحّرر، بصالبة وجالدة عجیبتین أذھلتا ماتیو، ثم ینكب
ً لم یكن بین أقرانھ من الخنازیر الالمبالیة. ھكذا مّر الواحد تلو اآلخر بین على األكل وكأن شیئا
یدي فیرجیل الماھرتین والخبیرتین. كان ماتیو ولیبیرو یشاھدان العملیة مستندین إلى حاجز حین

خرج سوفیر من الحظیرة والتحق بھما.

لم تَر ذلك قطعاً یا ماتیو، صحیح؟- 
ھّز ماتیو رأسھ وضحك سوفیر.

فیرجیل بارع في ذلك، إنھ یعرف الصنعة بكل تأكید.- 
لم یفكر ماتیو بالتعقیب على أّي حال، فالمكان المسّور الذي أمامھ تحّول لتّوه إلى مسرح
مليء بالمفاجآت. اعتلى فیرجیل خنزیراً فتح للتّو كیسْي خصیتیھ، ثم أطلق شتیمة واستدار نحو

سوفیر الذي سألھ عما حدث.
ھناك خصیة واحدة. واحدة فقط! الخصیة األخرى لم تنزل في الكیس!- 

ّھّز سوفیر كتفیھ وقال:

- ھذا یحدث!



لم یكن فیرجیل ینوي االستسالم، فقام بتقطیع كیس الخصیة وباشر في البحث عن الثانیة في الكیس
الفارغ، ثم صرخ:

إنني أتحّسسھا! أتحّسسھا!- 
واستمر بإطالق الشتائم ألن الخنزیر الذي كان یدفع ثمن تأخر البلوغ، كان یبذل جھوداً یائسة
لإلفالت من قبضة معذّبھ، ھارباً في جمیع االتجاھات، مثیراً الغبار. أصبحت صرخاتھ اآلن تشبھ
صرخات آدمي إلى درجة جعلت فیرجیل یتوقف عن إصراره. نھض الخنزیر ولجأ إلى ركن من
السور، مظھره عابس ومكفھر، رجاله ترتجفان، وأذناه الطویلتان المبقّعتان باألسود مطبقتان أمام

عینیھ.
تساءل ماتیو.

ھل سیموت؟- 
التحق بھما فیرجیل، حامالً الوعاء تحت ذراعیھ، یجفّف عرقھ عن جبینھ ضاحكاً:

كال، لن یموت. إنھ خائف قلیالً فقط، فالخنزیر قوّي ال یموت بھذه السھولة.- 
وضحك ثانیة وسألھما:

كل شيء بخیر یا أوالد ؟ ھل نذھب لتناول الغداء؟- 
اكتشف ماتیو أن الوعاء یحتوي على وجبة غدائھم، وأجبر نفسھ على إخفاء دھشتھ ألن ھذا
العالم أصبح عالمھ، بالرغم من أنھ ال یعرف تفاصیلھ تماماً. فكل مفاجآتھ، وإن كانت مثیرة
لالشمئزاز، یجب علیھ في الحال نكران وقعھا علیھ، والتعامل معھا كأنھا عادة مألوفة، ولو أن
رتابة الروتین ال تتناسب بتاتاً ھذه المرة مع التلذّذ الذي شعر بھ ماتیو لفكرة التھام ُخصي الخنزیر
المشویة على نار الخشب، فیما كانت ریاح عاتیة تدفع بالغیوم نحو الجبال، فوق كنیسة صغیرة
مكّرسة للعذراء، ناصعة البیاض، تشتعل في سفحھا شموع بألوانھا الناصعة، یشعلھا سوفیر
وفرجیل أحیاناً من أجل صدیقة عزلتھم. لقد كنست الریاح منذ زمن طویل األیدي التي شیّدت ھذه
الكنیسة، لكنھا تركت ھنا آثار وجودھا. وھناك في أعلى المنحدر الشدید الَمیَالن، یمكن أن نرى
ً ألنھا تحمل اللون األحمر ذاتھ الشبیھ بصخرة بقیة آثار جدران منھارة، ال تكاد تُرى تقریبا
الجرانیت حیث انبثقت في البدایة قبل أن یستعیدھا الجبل، ویمتصھا ویذیبھا ببطء في بطنھ المغّطى
باألحجار والشوك، ال لكي یُظھر قوتھ بل لیبرھن رقّتھ. كان سوفیر یسّخن غّالیة قھوة ردیئة على
النار، ویتكلم مع فیرجیل وأخیھ بلغة لم یفھمھا ماتیو لكنھ عرف بأنھا لغتھما. فكان یستمع إلیھما،
وھو یحتسي القھوة الساخنة، ویتخیّل وكأنھ یفھم حدیثھما ولكن كلماتھما لم تكن بالنسبة إلیھ سوى
خریر نھر نسمع انسیاب میاھھ الخفیة في عمق جرف، وكأنھ جرح عمیق في بطن الجبل شقت

حفرتھ أصابع اآلالت بعیداً، في بدایة خلق الكون.

بعد تناول الوجبة، التحقا بفرجیل في غرفة حیث یجفّفون األجبان، ففتح حقیبة قدیمة ضخمة،
ملیئة بنفایات رثّة وقدیمة، وحلقات حدیدیة قدیمة وصدئة، وأزواج أحذیة جلدیة عسكریة من جمیع
الحجوم، متصلبّة لدرجة تبدو وكأنھا منحوتة من البرونز، وأخرج منھا بندقیة حرب ملفوفة بِخَرق
وقطع من الخردة المتنوعة اتضح أنھا رشاشات من نوع» ستین « 4. والشيء الذي أصاب ماتیو
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بذھول أن ھذه األسلحة أُلقي بھا من السماء بواسطة مظالت خالل الحرب. كانت أعدادھا كبیرة
بحیث ال یزال الناس یعثرون علیھا، وما زالت تنتظر من یلتقطھا في ساحات منطقة المقاومة منذ
ذلك الحین. كان فیرجیل یقول ضاحكاً على الدوام إن أباه كان من رجال المقاومة الكبار وإنھ كان
یشكل العدو المخیف لإلیطالیین في تلك الفترة عندما كان ریبیدو5 ورجالھ على األرض نفسھا،
یتقدمون ویتربصون لیالً، ویترقّبون صوت الطائرات بصمت. في تلك األثناء ربّت فیرجیل كتف

ماتیو الذي كان یستمع إلیھ، فاغر الفم، متخیالً أنھ بطل خطیر بدوره أیضاً:

تعاَل، دْعنا نطلِق النار.- 
فحص فیرجیل البندقیة، أخذ بعض طلقات الرصاص، وذھبا لیجلسا على صخرة كبیرة،
مطلة على الوادي في سفح الجبل ثم بدآ یطلقان الرصاص على سفح الجبل المقابل، طلقة تلو طلقة.
وكان صدى إطالق الرصاص یضیع ویتالشى في غابة» فادي مالي«، حیث تغشى السُحُب
الكبیرة األرض فیما تتصاعد كتل الضباب من البحر ومن الوادي. شعر ماتیو بالبرد، ورّض

ارتجاج بندقیتھ كتفھ، لكنھ كان في منتھى السعادة والبھجة.
* * *

 

 
على عكس كل التوقّعات، رسم رحیل حیاة بدایة سلسلة من النكبات التي داھمت حانة القریة،
شبیھة باللعنات اإللھیة التي نزلت على مصر. وعلى الرغم من أن كل شيء كان یسیر نحو األفضل،
ما إن أعلنت ماري - آنجل سوسیني عن وظیفة إدارة الحانة الشاغرة حتى تقدم مرشح. كان رجالً في
الثالثین من عمره، یتحّدر من مدینة ساحلیة صغیرة، عمل طویالً نادالً وساقیاً في عدد من الحانات،
لم یترّدد في وصفھا بالمتمیّزة. كان یفیض حماسة بكل معنى الكلمة، فاحتمال نجاح الحانة كبیر جداً
ً حتى من دون أدنى شك، وال یثبت ذلك بمجرد التحاق مدیر ماھر وحاذق، وھذا ما لم یكن متوفرا
اللحظة في ماري  آنجل دون قصد اإلساءة إلیھا بالطبع. لم یكن أحد مجبراً على امتالك الطموح، لكن
ً جداً. لم یكن لیقتنع بإدارة صغیرة ھادئة، فالزبائن المحلیون ال ً كبیرا ھذا الشاب كان یمتلك طموحا
یكفون إلنجاح الحانة. وال یمكن أن نعّول على العبي» البیلوت «والسكیرین المحلیین من أجل إنجاح
تجارة جدیرة بھذا االسم، بل یجب استقطاب الشباب والسیاح، واقتراح تصّور جدید ھو اقتناء أجھزة
صوتیة موسیقیة ومكبرات صوت، وإعداد وجبات صغیرة، وفي ھذا الصدد كان یخّطط لمطبخ
ً مثلما واستقدام فرقة» دي. جي «شھیرة من أوروبا لتقدیم الموسیقا6، فھو یعرف أجواء اللیل جیدا
ً باألثاث الذي یُرثى لھ. ً إلى ما یجب تغییره حتماً، بدءا یعرف جیبھ. كان یتمّشى في الحانة مشیرا
وعندما أعلنت ماري  آنجل أنھا تطلب أحد عشر ألف یورو سنویاً كسعر، شامالً اإلدارة واإلیجار،

مستندةً في طلبھا ھذا إلى إیرادات المحل، رفع الشاب ذراعیھ نحو السماء صارخاً إن ھذا مجانّي.

لم یبَق لماري - آنجل إال أن تشھد بذھول على التغییرات التي ستشھدھا، والتي ھي من
صنعھ باعتباره مدیر العمل. یُعتبر أحد عشر ألف یورو مبلغاً قلیالً ال یُذكر وشبیھاً بالھدیة. لذا، فقد

ً



انتابھ شعور مزعج، وكأنھ یقوم بسرقتھا بھذه العملیة. شرح لھا بأنھ قرر بدایةً أن یستثمر أموالھ
في األعمال األساسیة، وینوي دفع القسط األول من المبلغ خالل النصف األول، وبعد ذلك بستة
ً أشھر ینوي دفع القسط المتبقي ودفع مستحقات سنة مقدماً. وجدت ماري  آنجل االقتراح منصفا
ورفضت تصدیق فنسان لیندري حین أتى یحذّرھا من أن ھذا الرجل، بعد أن قام ببحث صغیر
ً معروفاً، تتلّخص كل خبرتھ المھنیة في بعض األشغال عنھ، خلص إلى أنھ لیس إال مراوغا
الموسمیة في محالت بسیطة لبیع البطاطا المقلیة على الشواطئ. ویبدو أن فنسان كان غیر محق
في تخوفھ ھذا، فاألشغال التي أعلن عنھا بدأ تطبیقھا فعلیاً. تم تحویل الصالة الخلفیة إلى مطبخ،
وتم تغییر األثاث، وجلب مكبرات الصوت، وآالت موسیقیة وأسطوانات، وطاولة رائعة لبلیاردو
ً فرنسي. وفي عشیة االفتتاح، ُعلّقت الفتة مضاءة في أعلى باب الحانة. یمكن أن نرى علیھا وجھا
غامزاً لتشي غیفارا تنطلق منھ فقاعة من الرسوم المتحركة تعلن في حروف مضاءة من النیون

األزرق: »حانة الكوماندانت - موسیقا وطعام واستقبال«.
 

في الیوم التالي، في أمسیة االفتتاح، تم استقبال سّكان القریة بأصوات موسیقا التكنو الصاخبة
التي كانت تحجب صراخھم وھم یلعبون لعبة ال   »بیلوت« واكتشفوا بذھول أن المدیر قرر أّال
یبیع مشروب «الیانسون»، كنوع من االرتقاء بالمعاییر النوعیة. واقترح علیھم كبدیٍل تقدیم شراب
خلیط من أصناف الفواكھ والكحول باھظ الثمن، حیث كانوا یشربونھ على مضض وال یستطیعون
طلب ملء كأس ثانیة ألن المدیر كان منشغالً في االحتفاء والترحیب بزمرة من األصدقاء الذین
كانوا یحتسون لیترات من شراب الفودكا، ما جعلھم یرقصون عراة على طاولة البار. وسرعان ما
تحّول ھؤالء األصدقاء إلى الزبائن المنتظمین الوحیدین للحانة التي قلّصت ساعات افتتاحھا إلى
أقل مدة ممكنة حیث أخذت تقفل أبوابھا خالل الصباح، وفي الساعة السادسة مساًء، یعلن صوت
موسیقا» التكنو «الصاخبة ابتداء ساعة تقدیم المشروبات. فتبدأ السیارات األجنبیة باالصطفاف في
كل مكان، وتتعالى أصوات القھقھات والصرخات إلى حدود الساعة الحادیة عشرة لیالً. في تلك
الساعة تتّجھ زمرة األصدقاء، ومن ضمنھم المدیر أیضاً إلى المدینة، لتستأنف الموسیقا عند الساعة
الرابعة صباحاً، عند العودة من المالھي اللیلیة، ولیتم الحكم على أھل القریة باألرق والسھاد، وھم
ً بمجموعة من فتیات ساحرات الجمال، ینظرون ینظرون من فتحات نوافذھم مدیر الحانة محاطا
إلیھّن وھّن یدخلن الحانة، فیقفل حینھا الباب بالقفل حیث ذاعت شائعات وسط القریة بأن طاولة

البلیاردو الفرنسي لم یتم اقتناؤھا إال من أجل استخدامھا سریراً للمدیر الجدید إلشباع شھوانیتھ.

في غضون ثالثة أشھر، ذھبت ماري - آنجل لرؤیة المدیر، وسألتھ عن كیفیة دفع أجرة
إدارة الحانة، فأكد لھا أّال تقلق. لكنھا ارتأت أن تعاود زیارتھا لھ، برفقة فنسان لیندري الذي طلب
منھ االطالع على حسابات المحل، وأخبره بأنھ لو لم یستجب المشروع لفضولھ، فإنھ سیضطر إلى
األسوأ. حاول المدیر المراوغة قبل أن یعترف بأنھ ال یملك دفتر حسابات وأنھ یأخذ كل مساء
إیرادات الیوم من الخزانة، لینفقھا في سھراتھ في المدینة. وأنھ یتوقع أن تستوي األمور ویدفع

المستحقات في فصل الربیع المقبل عندما ینتعش الموسم مع بدایة الموسم السیاحي.

تنّھد فنسان.

ّ



ستدفع كل المستحقات األسبوع المقبل وإال حّطمت كل أسنانك.- 
فأتى رد فعل المدیر مباغتاً وال یخلو من القدریة على شيء من النبل:

ال فلس لدّي إطالقاً. أعتقد أن علیك تحطیم أسناني.- 
حاولت ماري - آنجل منع فنسان من االنفعال في محاولة منھا للبحث عن حّل أو ترتیب،
الشيء الذي بدا مستحیالً. فإضافة إلى إفالس الصندوق، لم یدفع حقوق الموّردین كما لم یدفع
تكالیف أعمال اإلصالحات التي تمت بالقروض. شّد فنسان قبضتھ منفعالً بینما جّرتھ ماري - آنجل
إلى خارج المحل وھي تكّرر: ال داعَي لذلك، ال داعَي لذلك. لكنھ استدار وأخذ دورق ماء وھشّمھ

على رأس المدیر الذي انھار وھو یئن. فیما كان فنسان یلھث من الغضب.

إنھا مسألة مبدأ، تباً لك. إنھا مسألة مبدأ فقط!- 
اضطرت ماري - آنجل إلى التنازل عن حقوقھا ودفع الدیون التي لم تكن مسؤولة عنھا،
وقررت أن تكون حذرة في المستقبل في اختیاراتھا. لكن ھذه التجربة لم تنفعھا كثیراً، فقد أودعت
اإلدارة بید زوجین شابین لطیفین، حّوال الحانة بشجارھما المتكّرر إلى أرض بال بشر حیث تنطلق
منھا صباح مساء قرقعات زجاج مكّسر، كما تتعالى منھا الشتائم والسباب والكلمات البذیئة غیر
الالئقة، تتبعھا مصالحات جنسیة الھثة وصاخبة، بیّنت أن مخزون الكلمات البذیئة للزوجین ال
ینضب، سواء في حالتي الغضب واالنتشاء، إلى درجة أن أمھات مستنكرات الوضع منعن أطفالھن
ونسلھن البريء من االقتراب من ھذا المكان الفاجر إلى أن تم استبدال سیدة ذات مظھر وسن
محترمین بالزوجین الشابّین، لكنھا كانت تمضي أیامھا في التشاجر مع الزبائن وتسعیر أثمان
المشروبات بحسِب ھواھا ونزواتھا، كما لو أنھا كّرست كل طاقتھا من أجل إغراق الحانة في

اإلفالس في فترة قیاسیة.
أُصیبت ماري - آنجل بخیبة أمل كبیرة على أبواب فصل الصیف، واقتنعت بضرورة أخذ
زمام أمور الحانة شخصیاً وإصالح األضرار بنفسھا قبل فوات األوان. وفي شھر حزیران / یونیو
عندما أصبحت شبھ متأكدة من قرار مباشرة العمل، قُّدم لھا عرض أفرحھا كثیراً، وجاء أصحاب
العرض من أوروبا. كانوا یعملون في حانة عائلیة في ضاحیة ستراسبورغ طوال خمسة عشر
عاماً، ویبحثون اآلن عن بلد مناخھ جمیل وأكثر رأفة. بیرنارد غراتاس وزوجتھ مع أوالدھما
الثالثة الذین تراوح أعمارھم بین اثني عشر وثمانیة عشر عاماً، لیسوا على قدر كبیر من الوسامة
ولكنھم یتمتعون بتربیة صالحة، ویصطحبون جدة علیلة ومخرفة، أوحت حالتھا لماري - آنجل
بالثقة تجاه العائلة ألن وضع الجدة المسنّة یحتاج إلى استقرار، وكانت عائلة غراتاس تجسیداً لھذا

االستقرار.

عندما شرحت لھم بأنھا اضطرت لتكبّد متاعب كثیرة ال ترغب في الحدیث عنھا كثیراً، وأنھا
تفضل أن یتم الدفع لھا مقدماً، سرعان ما وقّع لھا بیرنارد غراتاس فوراً على صك واتضح أن
الصك یحمل رصیداً، ما كان مفاجأة جمیلة لماري - آنجل التي عھدت إلیھم بمفاتیح الحانة والشقة،
وھي ال تكاد تكبت في نفسھا رغبة أخذھم باألحضان. استقرت الجدة بالقرب من موقد النار،
وأعادت عائلة غراتاس افتتاح الحانة، ثم أعادت تسمیتھا بحانة »الصیادین«. لم یكن االسم متمیزاً
لكنھ عبارة تخاطب تقالید زبائن البلد الذین كانوا متخّوفین منھ ولكن سرعان ما ارتاحوا إلى المحل



واستعادوا عاداتھم القدیمة: تناول قھوة الصباح، ولعب الورق في المساء الذي یبدأ فیھ تقدیم
المشروبات، وھم یتداولون نقاشاتھم المقتضبة في عذوبة لیالي الصیف.

كانت ماري - آنجل سعیدة لكنھا ال تزال تعیب على نفسھا بأنھا لم تفھم خطأھا مبكراً. ما كان
یجب علیھا أن تعھد بحانتھا إلى مواطنیھا مھما كلف األمر، ولو أنھا فكرت لثانیة واحدة، لسارعت
للبحث عن مدیرین من أوروبا، ونجاح عائلة غراتاس أثبت لھا ذلك بطریقة ساطعة. إنھم أناس
بسطاء وكادحون وواعون بحقائق الوضع، وھو ما كان یعوض كثیراً عن غیاب األفكار المبتكرة
عندھم. نعم ھذا ما كان یجب عملھ منذ البدایة، وفكرت أن األمر سینتھي بھم إلى التأقلم الكلي مع
سكان القریة، رغم أن سّكان القریة یتمتعون بمفاھیمھم الخشنة في الضیافة في الوقت الحالي، وال
یطلقون علیھم إال لقب »سكان الغال «7 ، وال یتخاطبون إال إذا احتاجوا طلب شيء ما، لكن كل
شيء سیتطور نحو األفضل. ومع اقتراب فصل الصیف أصبحت األجواء - وإن كان ال یمكن
وصفھا بأجواء صداقة   - فھي على األقل أجواء مفعمة بالھدوء واألریحیة. وھا ھو بیرنارد
غراتاس یُدعى للمشاركة في مباریات ال»بیلوت«، حتى إن فنسان لیندري قّرر أن یصافحھ، وأخذ
زبائن الحانة اآلخرون یقلّدونھ في ذلك، لیسود االنسجام المستقر الذي طالما حلمت بھ ماري -

آنجل.
لم تتوخَّ الحذر من أشیاء كان یجب أن تنتبھ إلیھا، والتي تعد مؤشراً واضحاً. لم یعد غراتاس
یقدم طلبیات الشراب، لكنھ أصبح یشرب منھا كثیراً استجابة لدعوة الزبائن لھ، وأصبح یفتح زرین
ثم ثالثة أزرار في قمصانھ التي أصبح یختارھا ضیّقة الخصر، كما ظھر فجأة حول معصمھ
سلسلة من الذھب. ومن أجل تتویج المظھر ھذا كلھ، اقتنى في نھایة الصیف سترة من الجلد المعتّق

وماكینة حالقة لحیة، وھو ما یشكل عند شخٍص مدرٍك فطن تحذیراً من أن األمور تنذر باألسوأ.

* * *

 
في بدایة شھر حزیران / یونیو عندما وصل ماتیو ولیبیرو إلى القریة، حاملین شھادتْیھما في
جیبْیھما، لم یكن بیرنارد غراتاس قد شرع بعد في تحویل شكلھ جذریاً، ھذا التحّول الذي سرعان
ما دّل على انقالب واضطراب داخلیین، اتضح أنھ خطیر وال رجعة فیھ. كان یقف وراء البار
ً خرقة بیده، بجوار زوجتھ التي تتولّى اإلشراف على صندوق المال. وكان یبدو ذا بجدیّة، ممسكا
حصانة ضد كل شيء، ومزاجھ قابل لالنزعاج، وھو منظر اختصره لیبیرو بصیغة وجیزة واحدة:

إنھ أحمق ضخم.- 
لم یكن، ال ھو وال ماتیو ینویان إقامة أّي عالقة صداقة مع غراتاس. كانا سعیدین جداً في
عطلتھما وال یریدان االھتمام أكثر بھذه المسألة. وكانا یخرجان كل لیلة للسھر لیقابال فتیات،
ً یذھبان معھّن إلى القریة، ثم ویصطحبانھن إلى البحر لالستحمام في منتصف اللیل، وأحیانا
یرافقانھن عند الفجر منتھزین الفرصة لتناول القھوة في المیناء. كانت البواخر تفّرغ حمولتھا
الھائلة من األجساد البشریة. وكان المكان مزدحماً بالناس الذین یرتدون البناطیل القصیرة والنعال



الخفیفة، وتُسمع صرخات الذھول والدھشة والتعلیقات الغبیة. كان المكان یعج بالحیاة بشكل الفت،
وكانا ینشدان ھذه الحیاة الحافلة بھذا الكم من الحركة، بقدرة واسترخاء ال یمكن وصفھما، كما لو
أن تلك الحیاة تختلف عن حیاتھما الطبیعیة، ألنھما كانا في موطنھما وعلى أرضھما، حتى لو كان

علیھما مغادرة البلد في شھر أیلول / سبتمبر.

ً إلى ھناك، أما لیبیرو فكانت تلك ھي زیارتھ األولى إلى ً وإیابا تعّمد ماتیو التنقل ذھابا
الجزیرة بعد غیاب طویل. كان والداه مھاجرْین من مدینة «بارباغیا»، مثل عدد كبیر من الناس،
خالل ستینیات القرن الماضي، لكنھ لم یزر قط سردینیا التي عرفھا فقط من خالل ذكریات أمھ،
كأرض بائسة تحوي نساء عجائز یضعن أوشحة، مربوطة بعنایة تحت الشفة السفلى، ورجاالً
یرتدون لفافات جلدیة یشدون بھا سیقانھم، تلك التي تُذّكر بأن أجیاالً من المختصین اإلیطالیین في
الجریمة كانوا یھتمون بدراسة ھؤالء الرجال لسنوات: طول سیقانھم، القفص الصدري، وشكل
الرأس، مشیرین بعنایة إلى أي عیب في جماجمھم، من أجل فّك اللغة السریة واستخالص األسرار
الیقینیة التي تكمن وراء السجل اإلجرامي والبربري لتلك الجالیة. ھذه األرض انمحت بالنسبة إلیھ

ولم تعد تعني شیئاً لھ.
كان لیبیرو أصغر إخوتھ األحد عشر، وكان سوفیر، األخ البكر، یكبره بخمسة وعشرین
عاماً. لم یعرف السباب والشتائم والكراھیة التي تنتظر مھاجري سردینیا، ولم یعرف األجور
البخسة للعمال، واالحتقار، وسائق الحافلة المدرسیة، شبھ سكران وھو یضرب األطفال عندما

یمرون بجانبھ قائالً:

ال یوجد في ھذا البلد سوى السردینیین والعرب!- 
 

وكان یرمیھم بنظراتھ اللئیمة والقاتلة من خالل مرآة الحافلة. كل شيء انتھى. واألطفال
المذعورون الذین كانوا یختبئون بخوف وبصمت في مؤخرة الحافلة، ویخبئون رؤوسھم بین
أكتافھم من شدة الخوف، شبّوا وأصبحوا رجاالً. أما السائق فقد مات دون أن یفكر أحد بتكریمھ
ً كذلك، وبعد بالبصق على قبره. أحس لیبیرو أنھ في بلده، وكان مسلكھ الدراسي مكتمالً ومتألقا
حصولھ على الثانویة العامة - البكالوریا، قُبلت جمیع طلباتھ لألقسام التمھیدیة. كادت أمھ أن تختنق
من الفرحة، على الرغم من أنّھ لم یكن لدیھا أدنى فكرة عن الصفوف التمھیدیة، وكادت أن تخنق
ً حین ضمتھ بشدة إلى صدرھا الضخم الذي اھتّز من شّدةِ العاطفة واالفتخار. اختار لیبیرو أیضا
لیبیرو الذھاب إلى باستیا، وخالل سنتین، في كل صبیحة یوم اثنین، كان واحد من إخوتھ أو أخواتھ

یستیقظ في كبد اللیل من أجل أن یرافقھ إلى بورتو - فیشو، حیث تقلّھ الحافلة.
في باریس، طلب ماتیو من والدیھ السماح لھ بالتسجیل في باستیا أیضاً، وكانا قد وافقا على
ذلك االقتراح، لكن نتائجھ الدراسیة لم تكن تسمح لھ بذلك، كما اعترف بنفسھ. تسّجل في جامعة
باریس الرابعة للحصول على شھادة لیسانس في الفلسفة، فھذا ھو الحقل الوحید الذي حقق فیھ
ً نسبیاً. تقبّل الوضع واضطر كل صباح أن یركب المترو، متوّجھاً إلى تلك المباني القبیحة نجاحا
ً من أنھ یعیش معزوالً في عالم لیس عالمھ، عالٍم ال في منطقة بورت دي كلیانكور. كان متیقّنا
یوجد إال مؤقتاً بین قوسین، ولم یمّكنھ شعوره ھذا من عقد صداقات. شعر أنھ یعیش مع أشباح لیس



لدیھم أّي تجربة مشتركة، إضافة إلى أنھم كانوا متغطرسین ومتعجرفین بشكل ال یُحتمل، كما لو
أن مجرد دراستھم للفلسفة كانت تمنحھم میزة فھم لمعنى جوھر الحیاة التي تقتصر على غیرھم من
البشر لعیشھا في غباء. لكن بالرغم من ذلك ارتبط بزمیلة لھ في الدراسة اسمھا جودیت ھالیر،
ً التي كان یدرس معھا من وقت آلخر، ویصطحبھا إلى صالة السینما أحیاناً، أو یتناول معھا كأسا
في المساء. كانت حادة الذكاء ومبتھجة ولم یكن جمالھا المتواضع كافیاً لّصد ماتیو، لكنھ عجز عن
إقامة عالقة حب مع أي فتاة، على األقل ھنا في باریس، ألنھ كان یعرف أنھ لن یستقر ھنا وال
یرید أن یكذب على أحد. وھكذا، وباسم المستقبل الوھمي، مبھم المعالم كالضباب، منع ماثیو نفسھ
من عیش الحاضر، كما یحصل عادة، وھذه حقیقة بني البشر. ذات لیلة، شربا وتبادال الحدیث
طویالً في حانة بمنطقة الباستیل وتأخر ماتیو، عن قصد، عن موعد آخر قطارات المترو. اقترحت
علیھ جودیت أن یبیت عندھا، فتبعھا وسارا إلى شقتھا بعد أن أرسل رسالة قصیرة إلى أمھ. كانت
جودیت تسكن غرفة منفّرة لخادمة في الطابق السادس في الدائرة الثانیة عشرة من باریس. لم
تشعل النور بل تركت األضواء مطفأة، وأطلقت موسیقا خفیفة وتمّددت على السریر، مرتدیة
قمیصاً ولباساً داخلیاً، وھي تدیر وجھھا نحو النافذة. عندما استلقى ماتیو بالقرب منھا، بكامل ثیابھ،
استدارت نحوه دون أن تتلفظ بكلمة. كان یرى عینْیھا تبرقان في العتمة، وبدت لھ وكأنھا أظھرت
ابتسامة مرتجفة وھو یسمع أنفاسھا الثقیلة العمیقة، الشيء الذي أثّر فیھ. ویكفي أن یمّد یده ویمّسھا،
ً خفیفاً، كي یحدث شيء ما بینھما، لكنھ لم یستطع. شعر وكأنھ قام بھجرھا وخداعھا قبل ولو مّسا
ً واكتفى بالنظر في عینیھا مباشرة إلى أن األوان، وشّل شعور الذنب حركاتھ، فلم یحّرك ساكنا

اختفت ابتسامتھا واستسلما للنوم سویّاً.

تمّسك بھا كما یتمّسك بقدرات خفیة تسكن أعماقھ. في مرات عّدة حین كانا یحتسیان القھوة
معاً تخیّل أنھ یرفع یده كي یالمس خدھا، ویرى تقریباً ھذه الید الُمفتَرضة الُمتخیَّلة ترتفع في الھواء
الشفاف ببطء لتالمس خصلة من شعر جودیت قبل أن تحط على وجھھا، فیشعر حینذاك بحرارة
وجھھا في راحة كفھ، وتستمر یده ببطء في المداعبة لتصبح فجأة ثقیلة وصامتة. كان یعرف حینئٍذ
أن ضربات قلبھ الحقیقي تزداد، لكنھ لن یقفز لیخترق السدیم الذي یفصلھ عن ھذا العالم االفتراضي
الممكن، ألنھ بمجرد االلتحاق بھ، سوف یدّمره. ھكذا لم یستمر ھذا العالم، في منتصف طریق
ً حافظ علیھ ماتیو بعنایة، بین شبكة معقّدة من أفعاٍل لم تكتمل، من الوجود والعدم، وھكذا أیضا
الرغبات، من التنافر، ومن أجساد لم یكتشفھا ولم یتحّسسھا، دون أن یعرف أنھ وبعد سنوات
عدیدة، بعد سقوط العالم الذي كان سیختاره للعیش سیؤدي بھ إلى جودیت كما لو أنھا ملجأ ضائع،
وحینھا سیؤنّب نفسھ كیف أنھ أخطأ خطأً ذریعاً في تخمیناتھ وتنبؤاتھ بالقدر. لكن في ھذه اللحظة،
لم تصبح جودیت قدره بعد، وال یرغب في أن تصبح كذلك. كان یفّضل أن تكون مجرد مناسبة
لحلم جمیل، غیر ضار، وعذب، بفضلھا تصبح وطأة الزمن التي تخنقھ وتسحلھ شیئاً فشیئاً، أكثر
انسیابیة وخفّة. وعندما مضى عامان وطرح السؤال لمعرفة أین سّجل لیبیرو لدراسة اللیسانس،
أبدى ماتیو عرفانھ لجودیت، كما لو أنھا ھي التي مّكنتھ من النجاة من قبضة الخلود اللزجة، والتي

ربما كان سیمسي سجیناً لوال وجودھا.
كان ماتیو یأمل أن یأتي لیبیرو إلى باریس لیواصل دراستھ، ویأمل ذلك لدرجة أنھ ال
یستطیع أن یتصّور ولو لثانیة أن الوضع سیكون غیر ذلك، ألنھ ّظن أن الواقع سیأخذ حتماً، ولو



ً من وقت آلخر، جزءاً من أحالمھ وآمالھ لیجعلھا حقیقة ممكنة ولو لمرة واحدة. لھذا تألم كثیرا
عندما علم أن لیبیرو سوف یحّضر شھادة اللیسانس في اآلداب في منطقة كورت، لیس لشيء فقط
ً یكّن لھ المكر بل ألن عائلة بینتوس ال تملك أمواالً كي تبعثھ إلى أوروبا. شعر أن ھناك إلھا
والضغینة، ویقرر مسار العالم واألحداث بطریقة یجعل من خاللھا حیاتھ سلسلة طویلة من
التعاسات وخیبات األمل التي ال یستحقھا. ربما كان األجدر بھ أن یخلص إلى ھذه المالحظة منذ
زمن بعید لوال أن مبادرة أمھ جعلتھ یعید النظر في ھذه الفرضیة المقلقة منذ زمن بعید. جاءت
كلودي لتجلس بالقرب منھ بینما كان ھو یجلس وسط الصالون مستسلماً ألفكاره السوداویة بحیث ال
یمكن ألحد اإلفالت من مشھد تعاستھ تلك. نظرت إلیھ بشفقة یشوبھا المرح بحیث كان یوشُك أن

یشعر بالحرج الشدید، لكن الوقت لم یتسع لذلك، فقد ابتسمت لھ قبل أن تقول:

سنقترح على لیبیرو أن یأتي إلى ھنا ویستقر معنا في غرفة أوریلي. ما رأیك؟- 
 

وفي ھذا الصیف، عندما كان في الثامنة من عمره، تبعھا من جدید عند عائلة بینتوس. كانت
غافینا بینتوس ال تزال جالسة على كرسیھا وسط كومة من الحصى. دعتھما لتناول فنجان قھوة في
الداخل وجلسا حول الطاولة الضخمة التي أصبح ماتیو اآلن یعرفھا جیداً، والتحق بھم لیبیرو. كانت
كلودي تتحدث فیما كان ماتیو یستمع ألمھ، وھي تتحدث باللغة التي ال یفھمھا رغم أنھا لغتھ كما
یعرف. أمسكت بید غافینا بینتوس التي كانت تّھز رأسھا بإشارة إلى النفي بینما انحنت نحوھما
ً سوى أن یتخیّل ما كانت كلودي واستمرت في الحدیث من دون أن یتمّكن ماتیو أن یفعل شیئا

تقولھ:

أنتم استقبلتم ابني كما لو كان ابنكم. واآلن جاء دورنا، ھذه لیست صدقة، إنھ دورنا.- 
تكلّمت بقناعة كبیرة إلى أن فھم ماتیو، من خالل ابتسامة أضاءت وجھ لیبیرو، أنھا حصلت

على ما جاءت من أجلھ.

* * *

 

اكتسى طریق بیرنارد غراتاس الوعر مظھر االحتفال في بدایتھ. كان ماتیو ولیبیرو یحضران
أطروحتَي الماجستیر في باریس عندما بدأ بیرنارد ینظم حفالت وأشواط لعب ورق البوكر في
الصالة الخلفیة للحانة كل أسبوع. لم یكن بیرنارد غراتاس لیتخذ مبادرة مثل ھذه وحَده، ومما ال شك
ً شخص فھم أنھ ً ما اقترح علیھ ذلك، وفّضل أن یظل في الخفاء والّسر، لكنھ ھو حتما فیھ أن أحدا
ً یمسك بحمامة مستسلمة ترغب في أن یُنزع ریشھا بسرعة وعجالة. القت أشواط البوكر ھذه نجاحا
ً إلى أن أُذیع في المنطقة أن غراتاس لیس إال العباً مسكیناً بقدر ما ھو مغفّل، وأنھ فضالً عن كبیرا
ذلك كان یوقن أن لعبة البوكر ھي لعبة حظ، وأن الحظ البّد من أْن یكون یوماً ما حلیفھ. في البدایة
كان یدخن السیجار الصغیر والذي لم یفده بشيء كما لم تفده تلك النظارات السوداء التي أخذ

یرتدیھا صباح مساء.



بدأ یھدر أموالھ كأحد النبالء الكبار، مظھراً لیاقة ال محدودة حیث یقدم لجّالدیھ جوالت شرب
على حسابھ. ذات یوم، ومن دون إنذار، اختفت زوجتھ واألطفال والعجوز. عندما علمت ماري -
آنجل بذلك، ذھبت لمواساتھ، ووجدتھ في الحانة وكان في حالة حماسة غیر طبیعیة. أكد أن زوجتھ
ً لینام علیھ. كانت ً بسیطا رحلت حاملة معھا جمیع أثاث المنزل، تاركةً لھ، على مضض، فراشا
ماري - آنجل تستعد لتتلفّظ ببعض الكلمات لمواساتھ حین قال إن ما حدث ھو أفضل شيء حصل
لھ في حیاتھ. فھا ھو یتخلّص في نھایة المطاف من امرأة شریرة وثالثة أطفال أغبیاء وعاقّین في
الوقت نفسھ من دون الحدیث عن تلك العجوز، التي قضت عمرھا تسقیھ من خبثھا كي تنّكد علیھ
حیاتھ قبل أن تغرق في الخرف والعجز، ألنھا كانت، خبیثة ولئیمة إلى حد ال یمكن تصوره. كانت
ً خبیثة إلى درجة كان یشعر بأنھا تغتبط في سرھا لكونھا أصبحت عاجزة، وأنھا بذلك تحوز حقا
ً في تنغیص حیاتھ إلى أن تموت من دون أن یلومھا أحد على ذلك. تیقّن أن ذلك سیطول مضمونا
ألنھ شبھ مؤكد أنھا ستعیش إلى أن تبلغ المئة عام أو أكثر. تلك العجوز الیابسة كالجلد، منذ سنوات
وھو یحلم في سره أن تلقى مصرعھا إثر حادث منزلي أو موت رحیم من دون أن یقول شیئاً
ألحد، محتمالً بجالدة وعزم حیاة بائسة لم یكن لیتحّملھا أللد أعدائھا، لكن كل شيء قد انتھى اآلن.

حان الوقت لكي یعیش، ولیس لدیھ نیّة لحرمان نفسھ من ذلك. حان الوقت لیرخي العنان
لشخصیتھ الحقیقیة كي تنطلق، تلك التي لطالما قمعھا في أعماق نفسھ، بسبب التعب والقرف
واالشمئزاز والجبن، ولقد انتھى الخنوع اآلن. وھا ھو قد ُوِلد من جدید وقال لماري - آنجل إن
الفضل یعود إلیھا، ألنھ یشعر بأنھ في بیتھ بین أصدقائھ األعزاء، فلتذھب زوجتھ إلى الجحیم، فھي
ً اآلن ألنھ استحق ذلك بجدارة. لم یشعر قط لم تعد تعنیھ في شيء، ولھ الحق أن یكون أنانیا
بالسعادة على اإلطالق، وھا ھو اآلن یشعر بتلك السعادة، وھو سعید بحق في نھایة المطاف. لم
یتوقف عن تردید ذلك، بجدیة ظاھرة شبھ َمَرضیة، وھو یلقي بنظراتھ الممتنة الملیئة بالعرفان على
ً ماري - آنجل لدرجة أنھا خشیت أن یضمھا إلیھ من كثرة االنفعال، الشيء الذي منع نفسھ ظاھریا
ً من فعلھ واكتفى بتوجیھ كلمات الشكر، من دون أن یتمّكن من االعتراف لھا بامتنانھ، خصوصا
لكونھا أنجبت فیرجیني التي دخل معھا في عالقة منذ أسابیع قلیلة، والتي جعلت منھ رجالً سعیداً.
لم تكن سعادة بتلك الوضوح والتفاخر. كان بیرنارد غراتاس یضحك كل الوقت وبصوت عاٍل
ً بین البار والصالة من دون أّي ً وإیابا وبقوة ألتفھ األشیاء، كان یفیض طاقة، ویتنقل كثیراً ذھابا
عالمة تعب أو سكر، بالرغم من أنھ أصبح اآلن یفرط في الشراب، ویحرج الزبائن بطباعھ التي
تفیض حناناً ومحبة ال لزوم لھما، وأصبح یخسر األموال بتلذّذ وحماسة واضحین، حیث بدا مشھد
ً للغایة، كما لو أن حالتھ دلیل على مرض نفسي كریھ ومقّزز ً ومزعجا انتشائھ وابتھاجھ مضایقا
یخشى أن ینتقل بالعدوى. وكلما ظھر بیرنارد غراتاس أكثر لطفاً ووداً نفر منھ الناس من دون أن

یعي ذلك.
لقد قّرر اآلن أن یعیش في عالم تحكمھ سلطة واحدة وھي الوھم. لربما، ولألسف، ال یمكن
لمملكة الوھم أن تكون مثالیة حیث إن رجالً مثل بیرنارد غراتاس بدأ یشعر بشيء من االرتباك
والحیرة من أن ال شيء یبدو حقیقیاً، وھو یترنّح تحت ثقل یقین ال یتمّكن من تدمیره وال من التعبیر
عنھ، لكن یمكن الھروب منھ فقط عارضاً حالة سعادتھ بعناد وصالبة تثیر السخریة والیأس. ولم
یكن یفھم لماذا یستیقظ لیالً ودقات قلبھ تزداد من شدة القلق إلى أن جاء ذلك الیوم من شھر حزیران



/ یونیو حین أجابتھ فیرجیني، بعد أن طلب منھا االنتقال إلى سكنھ للعیش معھ، بھزة الكتفین الملیئة
باالزدراء واالستخفاف، وأفھمتھ أنھ فقد عقلھ، ولم تعد ترغب برؤیتھ ثانیة. وبعد ذلك ذھبت لتجلس
ً بارداً، قام بتقدیمھ لھا من دون أن على رصیف الحانة تحت أشعة الشمس، وھي تطلب مشروبا
یتلفّظ بكلمة. لطالما ھرب من ھذا الموقف لكنھ اآلن یقع فیھ ویمسك بھ ویحّطمھ. ألقت فیرجیني

علیھ نظرة تدل على انزعاجھا وقالت:

ال تظھر بھذه السحنة، أنت مثیر للسخریة.- 
خالل أیام معدودة واصل عملھ بشكل طبیعي، كما لو أنھ مسكون بقوة داخلیة غریبة، وفي
ساعة المساء، حیث تبدأ بتقدیم المشروبات، والحانة مكتظة بالزبائن، انفجر بالبكاء وطرح كل
مآسیھ على المأل، كما فعل من قبل، في سعادتھ بالبراءة الصلفة ذاتھا، سارداً بصوت عاٍل، وھو
یشھق بكاًء، كیف أن جسد فیرجیني العاري یبدو جمیالً، وكیف أن نظراتھا تبدو غامضة ومجّردة
من المشاعر، كملكة مستاءة حین كان یعاشرھا، وھو یبدي كل قواه دون أن یفلح في انتزاع تنھیدة
واحدة منھا، كأنھا شاھدة فقط على عملیة تتابعھا باھتمام وال تعنیھا شخصیاً إال قلیالً، وتذّكر كیف
أنھ كلما عاشرھا بقوة أصبحت نظراتھا محدقة وساكنة وقاسیة من بین رموش ال تھزھا أيُّ مشاعر
أو رجفة. شعر بشيء من اإلھانة وفي الوقت نفسھ، شعر باالفتتان بتلك النظرات التي حّولتھ
حیوان مختبر من دون أن یقلّل ذلك من شعوره باإلثارة، بل على العكس، كما قال، وھو یستنشق
بصخب، كان ذلك یھیّجھ. في تلك األثناء بدأت تُسمع في الحانة أولى ھمھمات االستھجان. صرخ
شخص ما، وطلب إلیھ أن یتعقّل وأن یصمت، لكنھ لم یستطع التوقّف، وأصبح ال یعرف للخجل
طریقاً. كان وجھھ یلمع تحت الدموع والمخاط، وھو یعبّر عن تفاصیل مخجلة ومثیرة لالشمئزاز.
یخبر كیف أن فیرجیني، من دون أن تفارق نظراتھ، كانت تسند راحة یدھا على ظھره، ثم تنزل
ً من االحتقار بوسطھ المنتصب على امتداد عموده الفقري، وترمیھ بنظرات تتحول حینذاك نوعا
المؤلم، یھابھ كل مرة، ألنھ یعرف عندئٍذ أن ال مجال أمامھ إال أن یستسلم للنشوة. عندما كان
الحضور یتابعون بذھول رحلة األصبع الوسطى، اكتفوا بذلك، وقرروا تجنب الوصف الدقیق
ً للنشوة الجنسیة لبیرنارد غراتاس. اقترب منھ فنسان لیندري، وصفعھ مرتین، ثم جّره خارجا
ممسكاً بذراعھ. ھا ھو بیرنارد غراتاس اآلن جاثٌم على ركبتیھ على اإلسفلت، وقد توقف عن البكاء

محدقاً إلى فنسان.
لقد فقدُت كل شيء. لقد دّمرُت حیاتي.- 

لم یعقّب علیھ فنسان. كان یحاول أن یكّرس كل قواه لمساواتھ لكنھ كان ال یزال یرغب في
ضربھ. ثم مّد لھ مندیالً.

أنت أیضاً، عاشرتھا، كنت أعرف ذلك. كیف تجّرأت؟- 
قرفص فانسان بالقرب منھ.

إذا كنَت تعتقد أن فیرجیني تعتبرك شریكاً لھا، فأنت ساذج كبیر. كّف عن إزعاج الناس- 
بقصصك وتماسك.

ھّز بیرنارد غراتاس رأسھ.



لقد دمّرُت حیاتي.- 
* * *

 

عثر لیبیرو على أسبابھ الخاصة لكره باریس ولم یكن لماتیو شأن في ذلك. ھكذا في كل
مساء وفي كل صباح، بینما ھما في عربة المترو المزدحمة على الخط الرابع، كانت خواطرھما
تجتمع في مرارة خانقة لیس لدیھا المعنى ذاتُھُ في داخلھما. في بدایة األمر، اعتقد لیبیرو بأنھ أُدخل
إلى قلب المعرفة، كمن اختیر لیّطلع على ّسر ألنھ انتصر في فھم ما ال یفھمھ عامة الشعب، ولم
یكن یستطیع المشي في باحة جامعة السوربون الكبیرة من دون أن یشعر بذلك االفتخار المقترن
بالخشوع والخشیة وكأنھ في حضرة اآللھة. كان یصطحب معھ أمھ األمیّة، وأخوتھ المزارعین،
ورعاة البقر، وكل أسالفھ سجناء منطقتھم» البارباغیا« الجاھلة الوثنیة المظلمة، والذین كانوا
یھتّزون فرحاً في أعماق قبورھم. كان یؤمن بأبدیة األشیاء الخالدة، وبنبلھا الذي ال یتبّدد وال یتغیّر،
والتي كانت مدّونة على واجھة سماء عالیة وصافیة. ثم توقف فجأة عن اإلیمان بكل ذلك. أستاذه
في مادة األخالقیات، شاب خریج من المدرسة العلیا، ثرثار وودود إلى حد كبیر، ویتعامل مع
النصوص بطالقة رائعة وعدم اھتمام لدرجة تشعرك بالغثیان، ویلقي بعنف على طلبتھ عبارات
مطلقة ونھائیة حول مفھوم الشر المطلق، والتي ما كان لینكرھا كاھن من القریة، رغم أنھ كان
یعلّل قولھ بمجموعة من المراجع واالستشھادات والمقوالت التي لم تتمكن من ملء فراغ مفاھیمھم

أو إخفاء بساطتھا.
كل ذلك االنحراف األخالقي فوق كل ذلك من أجل خدمة طموح صلف ووقح تماماً، لم تكن
تلك الجامعة بالنسبة إلیھ إال مرحلة ضروریة لھا معنى، لكنھا في الوقت ذاتھ، مرحلة ستؤدي بھ
إلى تحقیق أمنیتھ في االلتحاق بحلقات تلفزیونیة حیث یحقّرون علناً برفقة أقرانھ اسم الفلسفة أمام
نظرات عطف صحافیین جھلة ومغمورین، ألن الصحافة والتجارة أصبحتا تحتالن مكانة الفكر. ال
یمكن أن ینتاب لیبیرو أي شك بھذه الحقیقة، وأصبح وكأنھ رجل ثري لتّوه، بعد جھود خارقة بذلھا
ً في سوق العملة. لم یكن تصّرف ھذا الخریج من مدرسة المعلّمین العلیا في عالم ال یساوي شیئا
نموذجاً شائعاً لغیره من األساتذة اآلخرین، الذین كانوا یقومون بمسؤولیتھم في التدریس بصرامة،
ً جداً بطالب دكتوراه یأتي كل یوم خمیس إلى والتي حازت احترام لیبیرو وتقدیره. كان معجبا
القاعة بین الساعة السادسة والثامنة مساء، یرتدي سرواالً فاتح اللون من قماش مخملي، وسترة
خضراء غامقة اللون، بأزرارھا المذھبة، وكأنھ عارض أزیاء خرج لتّوه من محل »ستازي«،
مظھراً عدم مباالتھ باألشیاء المادیة، كان یقوم بالترجمة والتمعّن والتعلیق الرصین على كتاب
«المیتافیزیقیا» الیوناني أمام حضور یقظ مھتم بالثقافة الیونانیة القدیمة. لم یكن ذلك الجو المفعم
بالتركیز والثقافة في تلك الصالة المغبّرة الكائنة في السلّم (ج)، المخصصة لھم، قادراً على تغطیة
حجم غلطھم. كانوا جمیعھم مھزومین، كائنات لم تستطع التكیّف مع محیطھا، ستصبح قریباً غیر
مفھومة ومنبوذة. كانوا كمخلوقات نجت من كارثة خبیثة، من كارثة غیّبت أقرانھم عن الوجود،

وھدمت المعابد التي كانوا یعبدونھا ویقدسونھا، والتي ّشع ضوؤھا على العالم في سالف الزمان.



منذ زمن ولیبیرو یحب أصدقاءه الذین أوجدتھم الصدفة وسوء الحظ. كانوا رجاالً شرفاء،
ھزیمتھم المشتركة ھي عنوان مجدھم. كان من الممكن أن یقرر مواصلة حیاتھ العاقلة والمشاكسة
في جدیتھا وكأن شیئاً لم یكن، مكّرساً إیاھا بالكامل لتقدیس رفات قدیسین امتھنوا القداسة. ال یزال
لیبیرو یعتقد أن مكانتھ المھمة تستدعي االحترام، وأنھا مسّجلة عالیاً على مدخل بوابة السماء، وأنھ
ال یھتم إذا ما لم ینتبھ إلیھا أحد. كان یجب أن یتجاھل موضوع األخالقیات والسیاسة التي أفسدھا
سمُّ النشرات اإلخباریة الحالیة، لیلجأ إلى صحراء المیتافیزیقیا القاحلة، برفقة مؤلفین ال یمكن لھم
أن یثیروا رجس االھتمام الصحافي. قّرر أن تكون أطروحتھ في الماجستیر عن القدیس
ّ شكالً من أشكال االنصیاع العبودي، فقد أوغسطین8. أما ماتیو، والذي كانت صداقتھ تأخذ دائما
اختار لیبنیز9 موضوعاً، وضاع بدون یقین منھ في المتاھات الوعرة لإلدراك اإللھي، في ظل
الھرم الخیالي المكّون من عوالم ممكنة حیث یده التي نسخت إلى ما ال نھایة، یضعھا على خد

جودیت في نھایة المطاف.

كان لیبیرو یقرأ المواعظ األربع لسقوط روما، بإحساسھ، وھو حین یقرأھا، یقوم بمقاومة
كبیرة، كأن یقرأ »مدینة هللا10« ولكن كلما أخذت األیام تتقلص، كانت آخر آمالھ تتبّدد وسط
الضباب الماطر الذي یثقل األرصفة المبلّلة. كل شيء كان حزیناً وقذراً، وال شيء كان مكتوباً في
السماء سوى وعود بالعواصف والرذاذ. كان المقاومون ُمكَرھین مثلھم مثل المنتصرین، لم یكونوا
دنیئین بل كانوا مھّرجین وفاشلین، وھو أولھم، وقد ُدّرب لینتج نصوصاً إنشائیة وتعلیقات فصیحة
لكنھا عدیمة الفائدة، ألن العالم ربما ما زال بحاجة إلى أوغسطین ولیبنیز، ولكن لم تعد تعنیھ
ً بشعور االحتقار نحو نفسھ، ونحو تفسیراتھما وتأویالتھما البائسة. وھا ھو لیبیرو یصبح ممتلئا
جمیع أساتذتھ، النّساخین المخربشین وضیّقي التفكیر، جمیعھم من دون استثناء، ولزمالء الدراسة،
بدءاً من جودیت ھالر والتي عاب على ماتیو أنھ ال یزال یلتقي بھا، وھي التي كانت تترّجح دائماً
بین الخطیئة واالّدعاء. ال شيء یفلت من طفح كرھھ واحتقاره، حتى أنھ لم یعد یتحّمل أوغسطین،
رغم یقینھ أنھ أصبح اآلن یفھمھ أكثر من أي وقت مضى. لم یعد یرى فیھ اآلن سوى إنسان غیر
متحّضر، ومتوّحش، وجاھل، یبتھج لنھایة اإلمبراطوریة ألنھا تُعد بدایة لعالم یرتقي فیھ البلداء
والعبید الذین یحتفلون بانتصاراتھم، والذین ینتمي إلیھم. كانت وصایاه تلمع بشراھة االنتقام
واالنحراف، والعالم القدیم، عالم اآللھة والشعراء، الذي یفوح بالمسیحیة بزمرتھا الكریھة من
الناسكین والزھاد والشھداء یختفي تحت نظره. كان أوغسطین یخفي فرحتھ العارمة تحت نبرات

نفاق الحكمة كما ھي حال الكھنة ورعاة الكنیسة.
أنجز لیبیرو أطروحتھ بشكل ال بأس بھ، في حالة إجھاد معنوي جعلت متابعة الدراسة مھمة
ً مستحیلة. عندما علم أن بیرنارد غراتاس قد أكمل ببراعة عملیة تسّكعھ تلك وأصبح متسّكعا
مكتمالً، علم أن في ذلك فرصة فریدة تُتاح لھ، وقال لماتیو إنھ یجب علیھ اآلن تولي إدارة الحانة.
فرح ماتیو بالخبر طبعاً. في بدایة الصیف عندما وصال إلى القریة، كان بیرنارد غراتاس قد أعلن
للتو لماري - آنجل أنھ بسبب الخسارة التي ال یستحقھا والتي تكبّدھا من لعب البوكر، یتعذّر علیھ
دفع أجور اإلدارة، والصفعات الجدیدة التي تلقّاھا من فنسان لیندري لم تستطع تغییر شيء في

جوھر الموضوع. استقبلت ماري - آنجل الخبر وكأنھ قدر محتوم، ال تستطیع إال تقبّلھ.



ً عن ذلك، اإلمساك باألمور وألنھا فقدت كل األمل في تحسین الموقف، قررت، عوضا
ً اإلدارة، فقررت ترك اإلدارة بید غراتاس إلى شھر أیلول / سبتمبر حتى یتمكن بتولّیھا شخصیا
على األقّل، من دفع جزء من دیونھ. جاء لیبیرو وماتیو لمقابلتھا من أجل أن یعرضا علیھا
خدماتھما، فاعترفت بصدق بأنھما ال یمكن أن یكونا أسوأ من سابقیھما. ولكن من أین سیعثران
على المال؟ كانت تثق بھما، ألنھا تعرفھما منذ طفولتھما، وتعرف أن ال فكرة لدیھما باالحتیال
ً ألنھا بحاجة إلى تلك علیھا، لكنھا اضطرت أن تبلغھما أنھا ترید أن تحصل على المال مسبقا

األموال للعیش. تمكن لیبیرو أن یجمع ألفي یورو حیث أقنع أخوتھ وأخواتھ بجدیة مشروعھ.

وعرض ماتیو مشروعھ ذات لیلة من شھر تموز / یولیو على مائدة العشاء. توقف كل من
كلودي وجاك عن األكل ووضعا ملعقتیھما على المائدة فیما استمر الجد في تناول صحن الشوربة

بھدوء.
ھل تعتقد بأننا سنمنحك المال من أجل أن تترك دراستك وتصبح مدیر حانة؟ ھل تعتقد- 

بذلك جدیّاً؟
كان یحاول أن یدافع عن مشروعھ من خالل عرض أسباب تبدو مقنعة من وجھة نظره، لكن

أمھ قاطعتھ بشكل عنیف وقالت:

اخرس.- 
كان الغضب قد عصر وجھھا وجعلھ شاحباً.

اترك المائدة حاالً. لم أعد أرغب في رؤیتك.- 
شعر باإلھانة لكنھ أطاعھا ولم یقل شیئاً.

اتصل بأختھ ھاتفیاً لیستجدي دعمھا ولكنھ لم ینجح في إقناعھا. انفجرت أورالي ضاحكة.

إنھ ھراء، ھل فكرت أن أمي كانت ستقفز فرحاً لھذا الخبر؟- 
سعى ماتیو للدفاع عن قراره من جدید لكنھا لم تصغِ إلیھ.

ھّال نضجت قلیالً، لقد أصبحت متعنّتاً.- 
ذھب ماتیو للقاء لیبیرو لیبلغھ بالخبر السیئ، فشربا حزناً حتى الثمالة. في الیوم التالي عندما
استیقظ ماتیو حوالي منتصف النھار، كان یعاني من صداع في الرأس نتیجة یأسھ أكثر من كونھ
ً بجوار سریره. استوى ماتیو على فراشھ بصعوبة ونظر إلیھ نتیجة الكحول، فوجد جده جالسا

مارسیل برفق غیر مألوف.
ترید أن تستقر ھنا وتدیر الحانة، یا بني؟- 

ھّز ماتیو رأسھ بغموض.

سأقوم بالتالي، سأدفع مبلغ إدارة الحانة لھذا العام، وسأدفعھ مرة أخرى للعام المقبل. وبعد- 
ذلك لن تحصل مني على شيء، ال شيء إطالقاً ولو على قرش واحد. لدیك الوقت الكافي

خالل ھذین العامین لتثبت ما أنت قادر على فعلھ، یا بني.



قفز ماتیو من الفرح وعانقھ. كان األسبوع التالي كارثیاً، إذ قامت كلودي بالشجار مع
مارسیل، واتھمتھ بسوء النیة بغیة تخریب ابنھا، وأن فعلتھ ھذه تنّم عن التصمیم والترصد لمعرفتھ
بظروفھم، واتھمتھ بأنھ لم یساعد حفیده إال ألنھ یكرھھ، ویرید رؤیتھ وھو یدّمر حیاتھ، من أجل أن
یبرھن للجمیع أنھ كان على حق في معاملتھ وتقدیراتھ لھ، وذلك المخبول األبلھ أبدى ابتھاجھ لتلك
المبادرة الماكرة ألنھ ال یفقھ شیئاً ویلقي بنفسھ في المجھول بحماسة كبیرة مثل مغفّل صغیر. احتج
مارسیل ودافع عن طیب نیتھ لكن ذلك لم یُْجِد نفعاً. كانت قد أصدرت علیھ حكماً نھائیاً، قائلة لھ،
إنھ سیدفع ثمن عملھ الشائن بطریقة أو بأخرى، على غرار ما فعلت بماري - آنجل التي زارتھا في
منزلھا بغتةً من أجل أن تتشاجر معھا، وتقول لھا: ھل تجد عزاءھا في إفساد أطفال اآلخرین ألنھا
أنجبت عاھرة؟ لكن ال شيء ینفع، وھدأت كلودي في آخر المطاف، وفي منتصف شھر تموز /
یولیو، تمّكن ماتیو ولیبیرو من امتالك الحانة بعد أن أقنعا غراتاس بالحیلة أن یتولّى غسل األواني
في المطبخ. احتّل لیبیرو مكانھ خلف البار، وأخذ ینظر إلى القناني الملونة المصطفة، والمجلى،
وصندوق الحسابات، فشعر بأنھ في مكانھ. ھذه ھي العملة التي لھا ثمن وقیمة، ھذه ھي العملة التي
یفھمھا كل الناس ویؤمنون بھا. ھذا ما كان یعطیھ قیمتھ وال یوجد أي قیمة أخرى خرافیة یمكن أن
تتعارض مع قیمتھ سواء على األرض أو في السماء. لم یعد لیبیرو قادراً على مقاومة مشاعره.
وفي الوقت الذي كان یحقق فیھ ماتیو حلمھ القدیم، ویستمتع بوحشیة بتحطیم أراضي ماضیھ التي
باتت فریسة لھیب النار، وھو یمسح فوراً كل رسالة ترسلھا إلیھ جودیت بإلحاح:» ُكْن سعیداً، متى
سأراك ثانیة؟ ال تنَسني«، كما لو أن بإمكانھ أن یقصیھا من أحالمھ اآلن، توقف لیبیرو عن الحلم
منذ زمن طویل. اعترف بفشلھ وأدلى بموافقتھ، تلك الموافقة المؤلمة والشاملة والیائسة أمام بالھة

العالم.

 

الفصل الثالث
 

»انظر ما أنت علیھ ألن النار ستأتي ال محالة«

 

الجبال تخفي البحر الواسع، وتفصل بكل حجمھا الجامد بین مارسیل وأحالمھ التي ال یملھا
على اإلطالق. منذ صغره، كان في ساحة المدرسة االبتدائیة األساسیة في سارتین، ال یلمح سوى
رأس الخلیج المغروس في األرض كأنھ بحیرة كبیرة، ودیعة، مألوفة وساحرة. ال یحتاج رؤیة
البحر كي یحلم، فأحالم مارسیل ال تتغذّى من التأمل، وال من االستعارة المجازیة، ولكنھا تتغذّى
من المعركة الالنھائیة التي یقودھا ضد جمود األشیاء التي تتشابھ في مظھرھا، وتتألف جمیعھا من



ذات المواد الصلبة واللزجة واللینة في آن. حتى میاه األنھار تبدو صاخبة، وعلى ضفاف الشواطئ
المھجورة، تنبعث من ھدیر األمواج رائحة المستنقعات المنفّرة، إذ ینبغي على المرء أن یحارب
الركود كي ال تبتلعھ الرمال المتحركة ببطء. وھا ھو مارسیل ما زال یصارع من دون ھوادة تلك
القوة الجامحة التي تسكن جسده، ذلك الشیطان الذي یُصر على إبقائھ طریح الفراش، فم مليء
ً حفر في صدره وبطنھ بئراً في بالبثور، لسان مقضوم باالرتجاع المزمن للحوامض، كأن مثقبا
لحمھ الحّي، وھو یصارع ضد الیأس، ضد أن یبقى باستمرار سجین سریر رطب، مبلّل بالعرق
ً نظرة أمھ الُمضنیة، صمت والده المستسلم الخانع، منتظراً أن والدم، ضد الزمن الضائع، مكافحا
یفوز ثانیة، وأن تفوز قواه في الوقت نفسھ، لیدرك حقھ في الوجود، في ساحة المدرسة العلیا
االبتدائیة في سارتین، حیث المنظر محجوب بسلسلة الجبال المتراصة. إنھ الوحید من بین إخوتھ
وأخواتھ الذي واصل دراستھ إلى ما بعد الحصول على الشھادة، فال شیاطین جسده وال جمود
األشیاء وركودھا، قادرة على منعھ من مواصلة دراستھ إذ ینوي االلتحاق بالمدرسة الوطنیة
القانونیة أو أبعد من ذلك، فھو ال یرید أن یصبح معلماً، ال یرید أن یلقّن دروساً عدیمة الجدوى
ألطفال مساكین قذرین حیث ستعیده نظراتھم المذعورة إلى بؤس طفولتھ الخاصة، ال یرید مغادرة
قریتھ ودفن نفسھ في قریة أخرى مشابھة وبائسة، معلقة مثل ورم على جزیرة ال یتغیّر فیھا شيء،

ألنھ في حقیقة األمر ال شيء یتغیّر ھنا ولن یتغیّر شيء أبداً.

ً من أجل أن ً واسعا من الھند الصینیة، یرسل جان - باتیست المال، اشترى لوالدیھ بیتا
یستوعب جمیع أفراد عائلتھ في فصل الصیف من دون أن یضطروا إلى النوم، ملتصقین بعضھم
ً ببعض مثل حیوانات في أسطبل، أصبح لمارسیل غرفة خاصة، لكن ما زال الجلد المیت ملتصقا
على شفتي والده الجافتین، وجبین أمھ ما زال محفوراً بالتجاعید العمیقة والمسّطرة نتیجة الحداد.
إنھما ال یختلفان عما كانا علیھ قبل خمس عشرة سنة ال أكثر، أقل شباباً وال أكثر شیخوخة من قبل،
تماماً بعد نھایة العالم. وعندما یتأمل مارسیل خیالھ في المرآة، یشعر بأنھ ولد ھكذا، ضعیف البنیة
ومترنّح القوام. تركت طفولتھ آثار بصمات قاسیة على جسمھ، وال شيء یمكن أن یحرره من ذلك
المظھر الطفولي. یبدو ھذا األخیر على الصورة التي یبعثھا جان - باتیست، في حالة متغیرة ألنھ
یعیش في جزء من العالم حیث الزمن ال یزال یترك عالمات ملموسة إثر مروره. تبدو علیھ عالمة
ً بالسرعة نفسھا كأن جسده عاش دائماً في ظل حیاة من السمنة الواضحة، كما یظھر فجأة ضعیفا
ً في وقفة عسكریة بصف في االنقالبات الفوضویة القویة والصاخبة. یبدو في الصورة منتصبا
منتھى النظام في ارتداء البزات العسكریة وراكبي الخیول. أو یبدو في وقفة استراحة، وقبعتھ
العسكریة موضوعة خلف الرأس، أمام نباتات مجھولة، برفقة عسكریین آخرین أو فتیات بلباس
الحریر. كان وجھھ مشوھاً بالزیوت واإلعجاب بالنفس، ومفّرغاً من التعب، واالنحراف والحمى.
لكننا كنا نقرأ دائماً التعبیر ذاتھ في السخریة واالبتھاج، معطیاً انطباعاً بأنھ منحرف قّواد، ولم یعد
ً بھ، یغار منھ حیث إنھ ینعم بكنز ال یستحقھ بوضوح. كل ما كان یراه في صور مارسیل معجبا
أخیھ أصبح ال یُطاق، حبھ الواضح للعاھرات، بنیتھ الجسمانیة الضخمة والمھیبة، إطاللتھ ومواقفھ
الصلفة وحتى كرمھ، ألن كل ھذه األموال ال یمكن أن یكون قد وفّرھا من راتبھ كرقیب أول، بل

جمعھا من تجارة محظورة كاألفیون أو الدعارة.



عندما عاد جان - باتیست إلى القریة لیحضر حفل زواج أختھ جین - ماري، كانت بنیتھ كما
في الیوم األول حین غادر البلدة، وما زالت سحنة الشباب نفسھا تضيء وجھ الرجل الذي نضج في
ً تحت أشعة الشمس الساطعة مثل حزمة ألماس تلك البقعة الخیالیة، حیث زبد البحر یبدو شفافا
یانعة. كان محاطاً بزوجتھ وأطفالھ، وتزین المرساة الذھبیة التي ترمز إلى الفرق االستعماریة، كّمھ
الطویل وقبعتھ، لكن تأثیر موطنھ األصلي المسموم یرجعھ ثانیة إلى ما لم یتوقف لحظة عن كونھ
كأي فالح جاھل وعدیم الكفاءة، دفعھ القدر للعیش في عالم ال یستحقھ. لن تنفع الصنادیق المعبأة
بقناني الشمبانیا التي طلبھا لعرس أختھ الصغرى، وال حتى مشروعھ المضحك لفتح فندق في
منطقة سنیون بعد تقاعده، كل ذلك لن ینفع في تغییر حقیقتھ البائسة. كانوا جمیعھم فالحین بؤساء
متحدرین من عالم لم یعد عالماً منذ زمن طویل لكنھ ملتصق بأحذیتھم كالوحل، ھي مادتھم اللزجة

واللینة التي تكّونوا منھا كذلك، والتي یحملونھا أینما ارتحلوا إلى مرسیلیا أو إلى منطقة سنیون.

في مرسیلیا أو سایغون، عرف مارسیل أنھ الوحید الذي بإمكانھ الھروب من ھذا العالم.
كانت الفطائر جافة للغایة ومغطاة بقشرة رقیقة من السكر الیابس. طعم الشمبانیا الفاتر یترك في
ً تحت شمس الصیف، لكن جین - ماري كانت تشع الحلق مذاق الرماد، والرجال یتصبّبون عرقا
بالبھجة الخجولة، ووشاح الساتان والدانتیلال البیضاء الذي یبرز وجھھا البیضوي یضفي علیھا
أناقة عذراء من یھودا القدیمة. إنھا ترقص، تتعلق بكل قواھا بكتفي زوجھا الذي یبتسم برصانة كما
لو أنھ كان یعرف مسبقاً أنھ لن ینجو من الحرب الجدیدة التي تنتظرھم جمیعاً. وراء حاجز الجبال،
وراء البحار، ثمة عالم في حال ھیجان مستمر، ھناك بعیداً عنھم، وبدونھم، تتقّرر حیاتھم ویتحّدد
مصیرھم، كما ھي الحال دائماً. لكن أخبار ذلك العالم ضاعت في البحر الواسع، قبل أن تصلھم،
واألصداء التي وصلت إلى مارسیل بدت بعیدة ومغلوطة بحیث لم یكن یأخذھا على محمل الجد.
وھو یھز كتفیھ بازدراء واستخفاف عندما حاول صدیقھ سیباستیان كولونا، في ساحة المدرسة
االبتدائیة العلیا في منطقة سارتین، أن یشاركھ حماستھ الموریسیة11 ویحّدثھ عن فجر أزمنة

جدیدة، نھضة وطن، أوصلھ
ً الیھود والبالشفة إلى الخراب، وكان مارسیل یقول: ما الذي تتحدث عنھ؟ أنت لم تَر یھودیا
أو بلشفیاً في حیاتك قط! ویھز كتفیھ بازدراء واستخفاف ألنھ ال یؤمن بأن بإمكان المرء أن یشتعل
ً لمثل ھذه التجریدات ووھمھا الضبابي. وما كان یجعل قلب مارسیل ینبض حماساً، ھو حماسا
الفكرة القابلة للتحقُّق والعذبة، في االلتحاق بالخدمة العسكریة قریباً، إذ إن مستواه الدراسي یسمح
لھ بأن یرتقي إلى منصب ضابط، وھا ھو یتخیّل منذ اآلن الخط المذّھب لشارة الرقیب على بزتھ
العسكریة، وفي أثناء العرس، عندما قام جان - باتیست، وفمھ یمتلئ بالفطائر، بأداء تحیة عسكریة
ساخرة قبل أن یلعب بشعره ضاحكاً، كأنھ طفل في العاشرة من عمره، شعر مارسیل بفرح عارم لم

یتمكن حتى إعالن الحرب من إخماده.

عادت جین - ماري للعیش في المنزل بالقریة مع زوجة وأطفال جان - باتیست. كانتا
تنتظران وصول الرسائل الیومیة من خط ماجینو12 سور فرنسا الحربي، تتحدث عن الملل،
والكبت واالنتصار. زوج جین - ماري الشاب كتب لھا، كم كان یفتقدھا وكم أصبحت اللیالي
باردة، مفكراً بحرارة جلدھا على جلده، وراغباً في أن یأتي األلمان بسرعة كي یتمكنوا من قھرھم



واالنتصار علیھم من أجل العودة بسرعة إلیھا، وكتب أنھ في ذلك الوقت لن یغادرھا، وكان یُقسم
لھا بذلك، ولن یفارقھا أبداً عندما سیصبح كل ذلك مجرد ذكرى بعیدة وخالدة. مّر الزمن وال یزال
یكتب لھا أشیاء لم یكن لیتجرأ على قولھا وجھاً لوجھ، حتى ھمساً، یحّدثھا عن بطنھا الذي یقشعّر
بتأثیر لمستھ، عن فخذیھا، عن نھدیھا الشاحبین القاتلین، ویتحدث عن االنتصار المقبل مرة أخرى،
كما لو أن مجد جسد زوجتھ یجب أن یمتزج، إلى حد االنصھار، بمجد البلد الذي یدافع 1 عنھ.
أصبح كل یوم أكثر حماسة، وحزماً وامتالء بالروح القتالیة، والرسائل تُسكر جین - ماري، وھي

تتضرع إلى هللا أن یعیده إلیھا قریباً، من دون أن تخشى عدم االستجابة لھا.

في آذار / مارس من عام 1940 ، بعد أن أكد للطبیب العسكري بأنھ ال یعاني أّي مشكلة
صحیة، ترك مارسیل أختھ وقریتھ ووالدیھ والتحق بمجموعة من طلبة ضباط في فوج سالح
المدفعیة في منطقة دراغنیان. من الجھة األخرى للبحر، بدا أن شیطان القرحة قد أُصیب بالشلل،
وُحِرم من قدراتھ الضارة، وألول مرة في حیاتھ، تمتع مارسیل بحیویة لم یكن یشك في وجودھا،
وتصرف كطالب نجیب كما تعّود أن یكون دائماً غیر آبھ بما عدا ذلك، وھو یصّم أذنیھ عن باقي
األشیاء، ال یسمع ضجیج الدبابات الھادرة، وال حفیف األشجار وھي تتكسر وتھوي في غابات
األردین، وال صخب طالبي الھجرة وبكاء اإلھانة، وكل أحالمھ في النصر اكتسحتھا ریاح الھزیمة
واالندحار. إنھ ال یسمع صوت فیلیب بیتان یتحدث عن الشرف والھدنة، وحین وصلت إلى القریة
رسالة جان - باتیست األولى، من منطقة ستالغ13، والبرقیة التي أخبرت جین - ماري أنھا
أصبحت أرملة في الخامسة والعشرین من عمرھا، في ذلك الحین، سمع مارسیل أخیراً، من دون
أن یستطیع تصدیق ما یسمعھ. أعلن قائد الجیش لرجال فرقتھ أنھم لن یصبحوا أبداً ضباطاً بل سیتم
تعیینھم في ورشات عمل الشباب، ویقصد بذلك، أنھم لن یكونوا سوى فرق كّشافة، دورھم التغني
بمجد المارشال14، حینھا شعر بحرقة حموضة في معدتھ تمزق بطنھ وصدره وترمیھ على ركبتیھ

وسط رفاقھ، أمام قائد الجیش الذي بدأ ینظر إلیھ، وھو یتقیأ دماً وسط الغبار.
عند خروجھ من المستشفى، بعد أن تمت معالجتھ، ذھب إلى مرسیلیا لیستقر ھناك عند إحدى
أخواتھ الكبیرات، وأمضى أیاماً كاملة ملقى على سریره، یترنّح بین الذكرى المؤلمة والغثیان، من
دون أن یتمكن من اتخاذ قرار العودة إلى القریة كي ال یُلقى بھ من جدید في أحضان القلق والحداد
الخانقین، كان یؤّجل كل مرة رحلة الرجوع، متعلقاً بشكل بائس بھذه المدینة الضخمة والقذرة كما
لو أنھا ستحمل لھ الخالص. إنھ واثق من أن لھ في رقبة الوجود دیناً ھائالً وأن الوجود لن یسدد
ذلك الدین إال إذا قرر ھو البقاء في ھذه المدینة، ألنھ یعرف، بمجرد أن یضع قدمیھ على أرض
مسقط رأسھ، أن كل الحسابات ستُمحى، الشتائم والضرر والتعویضات، ولن تصبح الحیاة مدینة لھ
ً في شوارع ھذه المدینة التي تخیفھ بشيء. إنھ ینتظر أن یحدث شيء ما، وھو یمشي متسكعا
ضخامتھا وقذارتھا، یلقي نظرات قلقة نحو المیناء محاوالً مقاومة إغراءات الحنین السامة، ویغلق
أذنیھ ألنھ كان یخاف أن یسمع، من الجھة األخرى للبحر، عذوبة الصوت الذي یحبھ، والذي یدعوه

للعودة إلى عالم النسیان الذي یتحّدر منھ.

التحق بھ سیباستیان كولونا، وفي كل یوم، كان العشرات من مواطنیھ یصلون إلى مرسیلیا
من أجل العثور على عمل. وبفضل توصیات أحد أعمام سیباستیان، تم تعیینھ في بنك »سوسیتیھ



جنرال«. لكن األسابیع توالت فیما الدیون بقیت غیر مدفوعة. أبھذا الشكل تفیھ الحیاة دینھا؟ أھكذا
تعزیھ الحیاة ألنھ لم یصبح ضابطاً، بإجباره على الغوص في كتب الحسابات المّملة والخانقة،
والتي ال یقبل أن یھرب منھا إال لالستماع إلى سیباستیان، وھو یرضیھ بخطب ال تنتھي عن مزایا
الثورة الوطنیة، معّظماً الحكمة اإللھیة التي تساعد البشر على استخالص درس تحذیري ونافع من
أسوأ الكوارث، مادحاً التضحیة وتقبل الواقع، ألن فرنسا كانت بحاجة إلى عالج قاس وغیر متوقع
من أجل أن تتطھر من الّسم الذي كان ینھشھا. ھل كان األمر كذلك؟ ألم تكن الحیاة تالحقھ على
العكس من احتقاره المتكرر، حتى وھو بین ذراعي العاھرة التي قرر أن یعاشرھا كي یشبع رغبتھ
في المعرفة والمواساة في الوقت نفسھ؟ كانت عیناھا سوداوین، حنونتین، تلمعان بنعومة مزیفة
سرعان ما تبددت عندما أصبحت وحدھا معھ ولم یعد ھناك أي بریق في نظرتھا التي ألقتھا علیھ،
عند اختالئھ بنفسھ مغتسالً في حوض رمادي ومتصّدع. نظرت إلیھ بقسوة وبال شفقة، فیما ارتجف
من الخجل، مدركاً مرارة ما كان مقبالً على معرفتھ، وغیر آمل قط أي مواساة أو عزاء. تبعھا إلى

السریر الذي انبعث منھ رائحة العفن، حیث أھانتھ حتى النھایة في المباالتھ.

شعر بحرارة حیث التقى بطناھما وتمازجا كمستنقع من الزواحف، أحّس بنداوة نھدیھا
المضغوطین على صدره، وبساقیھا على ساقیھ، وُولدت في ذھنھ صور رھیبة ال تُحتمل، كان
دابة، طیراً كبیراً مفترساً ومرتجفاً یطمر نفسھ حتى العنق في أحشاء جیفة، ألنھا كانت تبدو كجیفة
في المباالتھا الفاحشة. عیناھا المیتتان ترقبان السقف، حیث یتالمس جلداھما، في كل نقطة تماس،
تمتزج سوائلھا، والسائل اللمفاوي الشفاف، وأمزجة حمیمة، كما لو أنھ وجب على جسده أن یحتفظ
إلى األبد، في بشاعة تغیراتھ، بأثر جسم ھذه المرأة التي لن یراھا أبداً بعد اآلن، والتي ال یعرف
اسمھا، ثم قام فجأة لیرتدي مالبسھ ویرحل. وصل إلى الشارع وھو یلھث، شاعراً بدم غریب
ینساب في عروقھ، والعرق الذي یترقرق على جفونھ اآلن لیست لھ الرائحة ذاتھا، وبدأ یبصق

على األرض ألنھ لم یتعرف إلى لعابھ الخاص.
خالل أسابیع، فحص جسده بقلق، كل بثرة صغیرة، كل احمرار جلدي، فأحس بأنھ لُِعَن
بالحكة الجلدیة (اإلكزیما)، والطفح الفطري والزھري، والسَّیَالن، ولكن مھما كان اسم المرض
الذي یتربّص بھ، فلن یكون سوى الشكل السطحي حیث یكمن األلم الذي أصابھ والذي ال شفاء منھ.
كان یضایق األطباء كل أسبوع إلى أن احتل الجیش األلماني المنطقة الحّرة، وأجبره على أن یُقتلع
ھوسھ. كان سیباستیان كولونا یھیج غضباً، والم تناقضات الحلفاء، ومكر ھتلر الذي لم یحترم
وعوده، لكن ثقتھ بالسلطة األبویة للمارشال قد اھتزت بوضوح. تخّوف من أن یتم إرسالھ عنوة إلى
العمل في مصانع ألمانیا، وقال لمارسیل: یجب أن نرحل من ھنا، یجب أن نغادر المكان بسرعة،
لكن السفن لم تكن تغادر المیناء. علم سیباستیان من عمھ أن سفینة نقل كانت تتھیأ لإلبحار من
تولون إلى باستیا بعد أیام معدودة، فذھب إلیھا ھو ومارسیل بالحافلة. رأیا أعمدة دخان سوداء
ترتفع فوق البحر، لم یبَق من األسطول الفرنسي الغارق غیر ركام ضخم من صفائح الحدید
والفوالذ تسّد المرسى، وقاذفات القنابل األلمانیة تقصف السفن القلیلة التي حاولت الھروب، وھي
تشق طریقھا بین األلغام والشباك المعدنیة، انفجر سیباستیان باكیاً. حینما بدت لھ أخیراً الحالة
الطارئة لوضعھ الخاص جدیرةً باالھتمام بالقدر نفسھ الذي یستحقھ شرف السالح البحري على
األقل. شرح لمارسیل أن علیھما الدخول إلى األراضي اإلیطالیة إذا أرادا االحتفاظ بفرصة العودة



إلى قریتھما. أجابھ مارسیل بأنھ ال یمتلك المال لمواصلة الرحلة، وأنھ سیعود إلى بیت أختھ في
ً قاطعاً، فھو یملك المال ولن یتخلى عن مارسیل، مرسیلیا، لكن سیباستیان رفض ذلك رفضا
حینذاك أدرك أن الصداقة سّر غامض. نجحا في الوصول إلى مدینة نیس كي یصال إلى قریتھما

بعدھا بأسبوع.

غمر حداد جین - ماري البیت كلھ، حیث یطفو فیھ ضباب ال یمكن تبدیده. كل شيء تبّدد
ً على صفیر ً مذعوراً نادما تحت غطاء ضاغط من الصمت بحیث كان مارسیل یستیقظ أحیانا
ً في المطبخ، متسمراً من دون القنابل تلك في مرسى تولون. نھض لكي یشرب ووجد أباه واقفا

حراك، عیناه مثبتتان ال تتحركان، سأل أباه
مرعوباً: أبي، ماذا تفعل ھنا؟ لم یحصل منھ على أّي إجابة سوى ھّز الرأس، الذي یأخذه إلى
ً بقمیصھ الصوفي الخشن، بجفنیھ ورموشھ المحروقة، أبدیة الصمت، نظر إلى أبیھ برعب، واقفا
وشفتیھ البیضاوین. وعلى الرغم من الذعر الذي اجتاحھ، لم یتمّكن من غض نظره، فجمع قواه،
ومّر بجانبھ، لیأخذ إبریق الماء، فشرب وعاد إلى النوم، وھو یُقسم أنھ لن یستیقظ ثانیة في اللیالي
ً في المكان ذاتھ، خارج العالم، المقبلة، حتى لو مات عطشاً، ألنھ یعرف أنھ سیجد أباه منتصبا
متّسمراً في ذھول مؤلم، لن یتمكن حتى الموت من وضع حّد لھ. أراد مارسیل تخلیص نفسھ من
قشرة الصمت الذي یعیش فیھ، أخذ یُصغي إلى ریاح التمرد العاتیة التي تصفّر حولھ، ینتظر
وصول فورة الغضبة الدامیة المفاجئة لتقتلع أبواب المنزل ونوافذه وتدخل الھواء النقي. كان
سیباستیان كولونا ینقل إلیھ أخبار المظلیین، وتفجیرات القنابل الیدویة. یروي أنھ في منطقة
التاروكا، قام اثنان من أبناء عمومة أندریاني بقتل إیطالي قبل أن یلتحق بالمقاومة، وھو یدین ھذه
األعمال اإلجرامیة وغیر المعقولة من دون أن یدرك أن مارسیل ال یشاركھ االستنكار نفسھ،
ویتخیل بأنھ یحمل السالح ضد المحتل. في بدایة شھر شباط / فبرایر، بدأ شخص مجھول بقتل
الجنود اإلیطالیین المعزولین، كل أسبوع، بانتظام تام. وكان یُعثر على جثث ملقاة في الوحل،

بجوار دراجة ناریة مقلوبة، على الطریق الجبلیة، في محیط كیلومترات قلیلة حول القریة.

ً یُجھز علیھم بضربة سكین في العنق، ویُذبحون كانوا یُقتلون ببندقیة الصید وأحیانا
كالخنازیر، بعضھم كانوا شبھ ُعراة لكنھم جمیعاً كانوا ُحفاة بشكل فظیع. بقیت كل األحذیة مفقودة،
وھذا التفصیل الذي یبدو بال قیمة ھو ما كان یصیب النفوس بالذھول واالحترام. كما لو أن القاتل
كان یمارس طقوساً مرعبة بقدر ما ھي غامضة، وقیل إن رجال المقاومة ال دخل لھم في ذلك، إنما
ھو عمل مناصر مجھول أو عمل رسول منذر بالموت المحتّم، عدیم الشفقة، وحیٍد مثل كبیر
مالئكة سید الجیوش في القریة، باستثناء سیباستیان كولونا، الذي كان احتقاره لإلیطالیین یوازي
إعجابھ بموسولیني وخضوعھ العمیق الشغوف للسلطة، أراد جمیع شباب القریة أن ینضووا تحت
لواء المقاومة ویصبحوا بدورھم مقاتلین رھیبین في خدمة العدالة. أصبح العجز عندھم أمراً غیر

محتمل اآلن.

كانوا یلتقون كي یناقشوا ما یمكن فعلھ، ویخططوا لتصفیة الخونة والمتعاونین، وقد أُدرج
اسم سیباستیان على ھذه القائمة، لكن مارسیل دافع عنھ بقوة وترافع عنھ بحماس، وقال إنھ لم یؤِذ
أحداً على اإلطالق. وأخیراً قطع وعداً في ساعة متأخرة من اللیل مع مجموعة مقاتلة في الجبل،



فانطلقوا من القریة في الساعة الواحدة صباحاً، سائرین جمیعھم في اللیل القارس البرد، مغمورین
بحماس القتال الفتي، لكن عندما اجتازوا مبنى المدرسة مباشرة، سمعوا صدى إیقاع خطوات تتقدم
نحوھم، على بعد عشرة أمتار من فوقھم، فنزلوا راكضین نحو القریة، قاصدین بیوتھم، فیما قلوبھم
تدق من الخوف، یترّصدون مرور دوریة إیطالیة لم تأِت قط ألنھم ھربوا من صدى خطواتھم التي
كان یعیدھا لھم صمت اللیل المتجمد. أوھنھم الخجل. كانوا یتجنبون بعنایة لقاء بعضھم لبعض كي
ال یُجبروا على مواجھة خزیھم. في الربیع التالي، توقفت األحادیث عن القاتل الغامض وال أحد
یعرف ھل ھلك أم عاد إلقامتھ السماویة في انتظار القیامة. لم یُكشف الغموض إال أثناء انتفاضة
ً في طرقات ً وإیابا أیلول / سبتمبر التي تلّخصت بالنسبة إلى مارسیل في بضع خطوات ذھابا
القریة، حامالً في یده بندقیة عدیمة الفائدة. نزل آنج - ماري أوردیوني من الحظیرة التي تطل على
غابة» فادي مالي« حیث یعیش مع زوجتھ حیاة مستوحشة وبدائیة تشبھ حیاة اإلنسان الحجري،

وھو ینتعل حذاًء عسكریاً إیطالیاً وسترة عسكریة، انتُِزعت منھا الشارات والرتب.

في عّز فصل الشتاء، أخذ حذاؤه الوحید یتمّزق، فال یمكن ترقیعھ، وفي الوقت نفسھ لم یكن
ً عنده أن یستغل المحتل لكنھ بحاجة إلى یملك المال لشراء زوج أحذیة جدید. كان یبدو طبیعیا
الوقت من أجل العثور على زوج من األحذیة بمقاس قدمیھ، ألنھما كانتا صغیرتین بشكل غریب
على الرغم من طبیعتھ التي تشبھ طبیعة رجل الكھوف. أحد المسؤولین في الجبھة الوطنیة صرخ
بأنھ رجل تافھ وغیر واعٍ، ویجب معاقبتھ وإعدامھ فوراً بطلقة ناریة إال أن آنج - ماري نظر إلیھ
ببرود وأجابھ بأنھ من األفضل أن یخرس. في الجبل، یجب ارتداء أحذیة جیدة. وصلت القوات
الفرنسیة إلى القریة، وكان جنود» غومییھ«15 المغاربة المساعدون یقھقھون ویشربون، ویغنون
بالعربیة في الشوارع. كان مارسیل ینظر بذھول إلى رؤوسھم الحلیقة، وضفائر شعورھم الطویلة
التي تتدلى خلف رقابھم، وتقّوسات سكاكینھم. قال لھ سیباستیان: انظر قلیالً إلى ما یشبھ إلھ
محررینا، من الموریسكیین والزنوج، الشيء ذاتھ یتكرر، البرابرة یقدمون خدماتھم لإلمبراطوریة
أوالً قبل أن یساھموا في سقوطھا وتحطمھا، لن یبقى منّا شيء. بعد مرور بضعة أسابیع، كانوا
ً إلى جنب على سفینة لیبرتي التي تقلھم إلى الجزائر وسط عواصف أمواج البحر یتقیّأون جنبا

المتخثرة مثل الوحل، تطّھرھم من الرجس العالق بھم وتجّمد عظامھم من شدة البرد.
في منطقة میزون كاري، كان ھناك رقیب یجلس وراء مكتب صغیر، غارقاً في دراسة سجل
من دون قیمة، یخبرھم بتعییناتھم المسندة إلیھم بطریقة تنم عن عدم اكتراث فظیع. ال شيء یدل
على أن ھناك، خلف ذلك المكتب، یتقرر حكم العفو أو اإلعدام، ألن ذلك المكان انتصب على
مفترق الطرق وتشعباتھا، مكان االنفصال النھائي بین النعاج والتیوس، بعضھا على صف الیسار
وبعضھا اآلخر على الیمین، لكن ال أحد طلب منھم االختیار بین مجد الموت في ساحة الحرب
وبین حیاة تافھة، وفي اللحظة التي عرف فیھا سیباستیان كولونا اسم فرقة المشاة التي ُعیّن فیھا،

شرع في تخیّل مسیرتھ الحتمیة نحو رصاص الرشاشة التي تنتظره منذ األبد في مونت كاّسینو.

ضّمھ مارسیل عفویاً بین ذراعیھ من دون أن یعرف أنھ لن یرى منھ سوى االسم منحوتاً بید
مجھولة من حروف ذھبیة على نُصب الموتى، وكأن الرخام أقل عرضة للتلف من الجسد، وأقلّھ
ً إلى تونس. ولدى وصولھ، علم بأنھ سیتم إرسالھ إلى الدار البیضاء مع فرقتھ القطار متجھا



العسكریة، من أجل أن یتدّرب ھناك على استخدام قطع أسلحة دي. سي. آي. األمیركیة، ولم یرد
فھم منطق التنقالت العسكریة. واصل القطار رحلتھ نحو الغرب بمحاذاة البحر في رحلة طویلة
دامت ثالثة أسابیع. كان ممدّداً مع رفاقھ في العربات المخصصة للبضائع، والتي فرشت بالقش
الدافئ، حیث قضى علیھا معظم وقتھ نائماً، ال یُقتلع من خدره إال لیلعب الورق أو لینظر إلى تلك
السھول والمدن الصامتة التي تمر بحزن. مدن لم تكن واحدة منھا تمر مرور السھول والمدن
الصامتة وال واحدة من تلك المدن كانت تفي بوعد أحالمھ. البحر یداعب من جدید ضفافاً منطفئة،
وال شيء بقي من تلك الحكایات الرائعة التي مألت كتب التاریخ، ال نار بعل16 وال جوقة الشرف
األفریقیة سكیبو17، ال فارس من نومیدیا18 یحاصر أسوار سیرتا من أجل أن یرّد إلى ماسینیسا19
ً إلى الغبار وإلى العدم قبلة سوفونیسب20 التي ُسرقت منھ. األسوار والمحاصرون عادوا جمیعا
ً للفناء واالنقراض، وفي بون الكاتدرائیة التي استقبلت موعظة ألن الرخام والجسد قابالن سویّا
أوغسطین وأنفاسھ األخیرة التي كساھا صیاح أھل فاندالیس21، لم یبَق منھا سوى أرض مھملة،
مكسوة باألعشاب الصفراء تلعب فیھا الریاح. وصل إلى مكانھ في الدار البیضاء، وقرر أن یجتھد
ً لكن األمیركیین لم یسلموا قطع سالح دي. سي. أي، فأصبح االنتظار طویالً ال لیصبح جندیا
یُحتمل إلى درجة أصبحت فیھا العودة إلى ماخور العاھرات البد منھا. لم یكن یتمّكن من استیعاب
أنھ في الوقت الذي تقرر فیھ مستقبل العالم، ھا ھم یحكمون علیھ بالملل والضجر من جدید، ولم

یحمل لھ األطلسي الواسع أّي مواساة أو عزاء.

في غضون شھر واحد، علم بأنھ یتم البحث عن ضباط إداریین فسارع على الفور لتقدیم
ترشیحھ. إذا ما تم رفض القتال، علیھ على األقل، أن یصبح ما كان یحلم بھ أن یكون دائماً. أخیراً
شعر بالسعادة في نھایة المطاف ورافقتھ سعادتھ إلى أن تم استدعاؤه من طرف الكولونیل الذي
ً مصطلحات في منتھى العنف، إذ كان یعنّفھ، ویضرب بقبضتھ على انتقد فعلھ الشائن مستخدما
مكتبھ: لست سوى حثالة، ووصف أنطونیتي بالجبان، ومارسیل بالولھان المضطرب، فأخذ یتمتم،»
لكن سیدي الكولونیل«،» سیدي الكولونیل« فیما الكولونیل كان یصرخ: أترید أن تكون مشرفاً في
اإلدارة؟ إدارة؟ مكرراً كلمة» إدارة« كما لو أن ھذه الكلمة تعبّر عن فاحشة مخلّة بالحیاء ال اسم
لھا تلّوث فمھ. أنت خائف من القتال، اعترف؟ تفّضل أن تختفي لتعّد كیلوات البطاطا وأزواج
الجوارب؟! یا لك من حثالة، یا لك من نذل! وأخذ مارسیل یقسم أنھ ال یعیش إال من أجل القتال،
ً أن یصبح ضابطاً، وأنھ رأى في ھذا اإلعالن فرصة یجب استغاللھا، لكن وأنھ كان یرغب دائما
الكولونیل لم یھدأ: كان یجب أن تأتي لرؤیتي، إذا أردت أن تصبح ضابطاً، ضابط سالح المدفعیة،
أیھا السید! ضابطاً لھ شرف! كنت أستطیع تعیینك في فوج لكن العمل في اإلدارة؟ تباً، اإلدارة؟ ال
أحد من رجالي سیعمل في اإلدارة، ھل تسمعني؟ ال أحد! واآلن انصرف، ھیا اذھب قبل أن أرمیك

في الحفرة!
خرج مارسیل وبطنھ تندلع فیھ النار، تبخرت كل آمالھ مرة أخرى بال رحمة، ولم یتبقَّ لھ إال
أن یستمر في مواصلة انتظار قطع سالح دي. سي. أي. التي لم تصل حتى تم تعیینھ في نھایة
األمر في سكرتاریة ضابط اإلدارة من دون أن یرى ال الكولونیل، وال غیره، أن في ذلك التعیین
أي تناقض أو فضیحة. رجع إلى فرنسا برفقة الضابط في نھایة 1944 وصعدا ببطء نحو الشمال

ّ



على بعد مئات الكیلومترات خلف خط الجبھة. كان مارسیل یكلّف بالسجالت، ویحّضر قھوة
ردیئة. لم یكن یسمع قط قرقعة السالح، وحصل ذلك مرة واحدة في منطقة كولمار، على بعد بضع
مئات من األمتار من السیارة التي كان یقودھا، حیث سقطت قنبلة ضالّة واقتلعت الغبار والحصى.

توقف مارسیل، مرسالً نظراتھ إلى المدینة حولھ، التي ُخّربت تماماً، بحیث ال تحتاج إلى
قذیفة أخرى لتحطیمھا بھذا الشكل. طنین جمیل أصاب أذنیھ لبضع دقائق، فاستدار نحو المالزم
األول لكي یسألھ عن أحوالھ، ونفض الغبار عن سترتھ براحة الید، وھو یقطب حاجبیھ قلیالً، كان
ذلك ھو الفعل الوحید الذي جمعھ بالسالح، الحدث الوحید الذي استطاع أن یجعلھ یفكر أن الحرب
لم تجعلھ بعیداً عنھا كلیاً. واآلن، ھا قد انتھت الحرب وھا ھو بین أسرتھ ثانیة، یستسلم لعناق أبیھ
الذي یضمھ إلى أحضانھ كما یضم جان - باتیست، یرخي عناقھ قلیالً لیشده من جدید كما لو أنھ لم

یستوعب أن الحرب لم تأخذ منھ ولدیھ.
كان جان - باتیست یشّع فرحاً، لقد أصبح بدیناً بشكل فظیع. قضى السنوات الثالث األخیرة
من الحرب في مزرعة في منطقة بافییر تدیرھا أربع راھبات، كان یغمز بعینھ وھو یتحدث عنھن،
وبعد ذلك یطمئن أن زوجتھ ال تنظر إلیھ بینما كان مارسیل یخشى أن یكون أخوه یرید أن یختلي
بھ لكي یسترسل في سرد أسرار وتفاصیل مشینة. لم یرغب بسماع ذلك. كان في السادسة
والعشرین من العمر، ولن یرى أبداً ساحة المدرسة االبتدائیة العلیا في منطقة سارتین، ألنھ تقّدم في

السن، وعندما ینظر إلى یدیھ، یظھر لھ بأنھما ستتفتتان مثلما تتفتت أیاٍد من الرمل.
ً في باریس، عند ذھابھا الستقبال جان - باتیست، قابلت جین - ماري في منطقة لوتیاتا شابا
ً عائداً لتّوه من المنفى، وأعلنت أنھا ستتزوجھ. فقد استنفدت طاقتھا من أصغر منھا عمراً، مقاوما
شدة الكآبة والحزن، وھي تعرف ذلك، لكنھا كانت تتظاھر كما لو أنھا ال تزال تؤمن بالمستقبل.
كان مارسیل یعاتبھا، ألنھا تبذل كل تلك الجھود غیر المجدیة والبائسة كي تتظاھر بالحیاة، وھو
یعاني من رؤیة أختھ تمثل كومیدیا النسیان على ھذا الشكل. كره التظاھر بالسعادة، وعندما انشغلت
بتحضیرات الزواج، واجھھا بصمت مليء بالعناد واالزدراء. لكن في الكنیسة، عندما صعدت نحو
المذبح حیث ینتظرھا أندریھ دیغورس، نحیل وفتي في بزتھ العسكریة التابعة لمنطقة سانت
سیریان، توقفت لحظة ثم التفتت نحو مارسیل، وابتسمت لھ ابتسامة طفولیة، فلم تترك لھ خیاراً إال
أن یرد علیھا بابتسامة وكأنھ أُرغم على ذلك. لم تكن تمثل أّي كومیدیا، ولم تكن تسمح لنفسھا
بالتنازل، ال للجحود وال للھزل، ألنھا تملك في داخلھا منابع ال نھائیة من الحب الذي یصونھا.
شعر مارسیل بالخزي من نفاد بصیرتھ وصالفتھ، وفي وضح الصباح، أحس بالخزي مرة ثانیة،
من قلبھ الضعیف، قلبھ المليء بالظلمات، الخزي أمام أندریھ ألنھ كان محارباً تافھاً، الخزي من
ً من أنھ ال یستطیع حتى التمتّع بوضعھ ھذا. كان ینظر إلى أندریھ حظھ المحتقر، والخزي أیضا

باحترام وبحسد، ویشعر بالخزي من أن یستقبلھ في قریتھ البائسة، كل المدعوین إلى العرس.

رأى أن كل الحاضرین یجسدون العار، عائلة كولونا، التي ال تزال في حداد دائم، وعائلة
سوسیني، التي سمحت البنتھا البلھاء بمرافقتھم، والتي كانت حامالً بلقیطھا األلف، وآنج - ماري
أوردیوني، ووجھھ المحمر بشدة االفتخار، یضغط على صدره المغطى بالمیدالیات. الطفل البدین
الذي وضعتھ زوجتھ في حظیرتھم القذرة، كان یشعر بالعار حتى من والدیھ، ومن حیویة جان -



ً ً وملیئا باتیست الفاضحة والطافحة، ویشعر بالعار من نفسھ كذلك، یحمل في صدره قلباً ضعیفا
بالظلمات. نظر إلى أختھ ترقص بین ذراعي أندریھ، وإلى األطفال یركضون بین الطاوالت
العرجاء. وضع آنج - ماري أوردیوني إصبعھ داخل فم ابنھ كي یمتصھ بعد أن غمسھ في كأس
النبیذ الوردي، في حین كان مارسیل یستمع إلى ضحكات الناس ونشاز آلة األكوردیون، وإلى
صوت جان - باتیست المعربد.جلس تحت الشمس بالقرب من أمھ التي أمسكت بیده وّھزت رأسھا

بحزن. كانت تبدو الشخص الوحید الذي لم یكن سعیداً ألن الحیاة تأخذ مسارھا من جدید.

كیف یمكن للحیاة أن تأخذ مسارھا من جدید وھي لم تبدأ بعد؟
 

 

الفصل الرابع
 

»ما یفعلھ اإلنسان، یدّمره اإلنسان«

 

في شھر آب / أغسطس، قبل رحیلھا إلى الجزائر، أمضت أوریلي نحو خمسة عشر یوماً في
القریة مع الشخص الذي ما زال یعتبر آنذاك شریك حیاتھا، وكانت مذھولة مما وجدتھ من حیاة
صاخبة وفوضویة، تفیض على كل شيء. ظھر بوضوح أن مصدر تلك الفوضى وینبوعھا ینطلق
من حانة أخیھا. ھناك نجد دائماً زبائن مختلفین في جو احتفالي، یلتقي الرّواد، والشباب اآلتون من
القرى المحیطة، والسیّاح من جمیع الجنسیات، یلتقون بشكل عجیب في تجّمع احتفالي یسوده شرب
الخمر، وال یعّكره أي اضطراب أو مشكلة، على عكس جمیع التوقعات. وكأنھ المكان الذي اختاره
الّرب لكي یجّرب فیھ سلطان الحب على األرض وسكان المنطقة أنفسھم، والذین عادة ما یتذمرون
بسرعة ألدنى المشاكل، وعلى رأسھا الحیاة البسیطة التي یحیاھا المواطنون، ھا ھم یُظھرون

ابتسامات عریضة ودائمة أمام المنتَخبین.

یبدو بیرنارد غراتاس، الذي عاد منتصراً من الجحیم، تحت تأثیر الجو نفسھ الذي یسود
الجمیع بدون استثناء. لقد استفاد من ترقیة ھائلة، جعلتھ یقفز من أھوال العمل في غسل األواني إلى
تحضیر السندویتشات، المھمة التي قام بھا بمزاج عاٍل وخفة سریعة. ھناك أربع نادالت یَجْلَن في
الصالة وعلى رصیف الحانة، وھن یحملن بأناقة األطباق، وخلف البار، ھناك امرأة أكبر سناً،
تجلس على مقعد، تدیر صندوق الحساب، وشاب یغني ویعزف على الغیتار أغاني كورسیكیة،
وإنجلیزیة، وفرنسیة وإیطالیة، وعندما یغني لحناً جذاباً، یصفق لھ الزبائن جمیعھم بحماس. كرس
ماتیو ولیبیرو نفسیھما لتعمیق العالقات اإلنسانیة، ینتقالن من طاولة إلى أخرى للسؤال عن راحة



ضیوفھما، یوزعان الشراب، یداعبان ذقون األطفال بعد أن یقدما لھم المثلجات، كانا سیَّدْي عالم
كامل ومثالي، عالم مبارك، حیث تجري فیھ أنھار من الحلیب والعسل. حتى كلودي الحظت ذلك،

وقالت وھي تتنّھد:

ربما ھذا ھو مجالھ.- 
نظرت إلى ابنھا الذي یشع سعادة، ویتنقل من طاولة إلى أخرى، وقالت:

ألیست سعادتھ ھي التي تھم؟- 
لم ترد أوریلي أن تناقض قولھا، وتعترف لھا أن ماتیو یثیر سخطھا إلى أبعد الحدود، وأنھا
ال ترى شیئاً في سعادتھ سوى تعبیر النتصار طفل مدلّل، طفل عنید تمّكن من الحصول على لعبة
اشتھاھا، بقوة إطالق الصراخ وذرف الدموع. كانت تشاھده وھو یلعب بدمیتھ أمام جمھور
مغمور، وھو یعرض ببھرجٍة سعادتھ وفرحتھ، وكانت تخشى من أن السخط الذي تشعر بھ نحوه لم
یكن عمیقاً ودائماً، ألنھ شعور ال یأتي من معاناة، وال من خیبة أمل، وال من غضب، إنھ عبارة عن
مقدمة لشعور نھائي لالمباالة. ذلك الشاب الذي أحبتھ أیّما حب، والذي طالما واستھ باستمرار، ھا
ً من دون أفق أو اھتمام، حیث عالمھ محدود بأفق مكّون من رغباتھ ً شخصا ھو یتحول تدریجا

الصغیرة، وستدرك أوریلي حین ستعرف مدى جدیتھ، أنھ سیصبح غریباً عنھا تماماً.

جاءت من أجل أن تّسلم على أھلھا وأقربائھا قبل أن ترحل، كي تتمتع برؤیتھم جمیعاً. كانت
تأتي كل مساء بعد العشاء لتشاھد العرض الذي یقدمھ ماتیو، یبدو وكأنھ أصبح ضروریاً أن یمروا
إلى الحانة من أجل تناول شراب مع العائلة. جلس ماتیو إلى طاولتھم، وھو یتحدث عن مشاریع
تتعلق بنشاطات عروض الحانة في فصل الشتاء، والطرق التي دبّرھا باحتیال مع ماتیو من أجل
اقتناء اللحوم المدّخنة، وعن غرف الخادمات، وھذا الرجل الذي قاسم حیاة أوریلي منذ بضعة
أشھر، وجد متعتھ وإثارتھ في ذلك. كان یطرح أسئلة مھمة، ویعطي رأیھ، كما لو أنھ یجب علیھ
كسب الحب أو، كما بدأت تفكر فیھ أوریلي، إنھ في حقیقة الموقف لیس ھناك سوى معتوه سعید
ً آخر یسعد ھو أیضاً، والذي سیتمكن من مشاركتھ جمیع أنواع الحماقات. لكن بعد بلقائھ معتوھا
ذلك بقلیل، عاتبت نفسھا على قساوتھا وعلى السھولة التي تحّول فیھا فجأة حبھا لھما إلى احتقار،
وشعرت بالحزن ألنھا تملك في داخلھا قلباً قاسیاً. لم یكن لدیھا أي اعتراض على أصحاب الحانة
ً على خیارات ماتیو لو أنھا أو نوعیة السندویتشات أو عمل الخادمات، ولم تكن لتصدر أحكاما
تیقنت من أن خیاراتھ مدروسة وصادقة، لكنھا لم تكن تتحّمل لعب دور التمثیلیة والجحود. كان
ماتیو یتصرف وكأنھ مجبر على بتر ماضیھ، یتحدث بلكنة مفتعلة لم تكن لكنتھ، لكنة سخیفة لدرجة
تضیع وسط جملھ قبل أن یستدرك بخجل، ثم یستأنف تمثیلیتھ المثیرة للسخریة، والتي تنم عن أزمة
ھویة، تمثیلیة یستبعد فیھا أي تفكیر، ألن أقل تجّل للعقل كان یعتبر عنصراً خطیراً. ولیبیرو نفسھ،
ً مثل ولد رقیق وذكّي، یبدو مصراً على سلوك النھج نفسھ، لقد الذي كانت تعتبره أوریلي دائما
اكتفى بمحاكاة صوتیة مختصرة عندما أخبرتھ أنھا ستمضي السنة المقبلة بین جامعة الجزائر
وعنّابة حیث ستشارك في عملیة تنقیب عن اآلثار في موقع عنّابة ضمن فریق فرنسي وجزائري،
ً من حیاتھ، لم یعد یستحق منھ لحظة وكأن القدیس أوغسطین، الذي كّرس لدراسة أعمالھ عاما
إضافیة من االنتباه. عدلت أوریلي عن الحدیث معھما عن األشیاء التي تعنیھا لنفسھا، وكل مساء،



عندما كانت تصل إلى الحد الذي یمكن لھا أن تتحّمل األغاني والضحكات والبالھات، كانت تقف
قُْرَب الطاولة وتطلب من جدھا:

أال ترغب بالخروج من ھنا والتجّول قلیالً؟- 
وتقول للتدقیق:

ً على الطریق، باتجاه-  كالنا فقط؟ حتى ال یفكر أحد بااللتحاق بھما، ثم یمشیان سویا
الجبال.

یأخذ مارسیل ذراع حفیدتھ، ویتركان خلفھما ضجة العید، واألضواء، ثم یجلسان قلیالً بجوار
النافورة، تحت السماء الصافیة الملیئة بالنجوم في شھر آب /أغسطس. إنھا المرة األولى التي یتم
طلبھا للمشاركة في مشروع تعاون دولي وكانت متشوقة لاللتحاق بالعمل فوراً. كان والداھا قلقین
على أمنھا وسالمتھا، والرجل الذي یشاركھا حیاتھا اآلن قلق على مستقبل عالقتھما. لم یكن ماتیو
ً من شيء. وكان جدھا ینظر إلیھا وكأنھا ساحرة قادرة على أن تنتزع بمفردھا العوالم الغابرة قلقا
من أغوار الغبار والنسیان المظلمة التي ابتلعتھا، في تلك اللحظات الممتلئة بالحماس، عندما بدأت

دراستھا، ھكذا تخیّلت نفسھا. أصبحت أكثر تواضعاً وجدیة.

عرفت أنھ ال توجد حیاة أخرى بعیداً عن عیون الرجال، وكانت تجتھد كي تكون إحدى تلك
العیون التي ال تترك الحیاة تنطفئ. لكن دواخلھا الشریرة تھمس لھا أحیاناً أن ذلك غیر حقیقي، إنھا
ال تسلط الضوء إال على األشیاء المیتة ولم تكن تعیدھا للحیاة، بل على العكس، كانت حیاتھا ھي،
من بدایتھا إلى نھایتھا، استسالماً للموت شیئاً فشیئاً، وكانت أوریلي تشّدد على جدھا في ذلك اللیل.
عندما حلّت ساعة الرحیل، قبّلت جدھا بكل قوتھا ثم قبّلت جمیع أقربائھا محاولة أّال تتاجر

بعاطفتھا. سألھا ماتیو:

في آخر المطاف، إن ما حققناه جید، ألیس كذلك؟- 
كان یبحث عن موافقتھا على ذلك بإصرار طفولي لدرجة لم یترك لھا االختیار فردت وھي

تقبّلھ مرة أخرى:
نعم. ھذا جید، إنني سعیدة من أجلك.- 

عادت إلى باریس برفقة الرجل الذي شاركھا حیاتھا، وبعد أیام ھا ھو یرافقھا إلى مطار
أورلي حیث تبادال القبل في ذلك الصباح، بعد لیلة حب أرادھا أن تكون األكثر حمیمیة واحتفالیة.
تبادلت أوریلي معھ العناق والقبل بكل شغف وحب وبكل ما أوتیت من قوة. كانت طائرة الخطوط

الجویة الفرنسیة خالیة تقریباً.

حاولت أن تقرأ ولكنھا لم تستطع، كما لم تستطع النوم كذلك. كانت السماء صافیة. عندما
حلقت الطائرة فوق جزر بالیریس المتوسطیة المستقلة عن اسبانیا، ألصقت أوریلي وجھھا بنافذة
الطائرة ونظرت إلى البحر وتتبعتھ إلى أن ظھر لھا الساحل األفریقي. في الجزائر كان رجال
األمن الوطني، مدّججین بالرشاشات، ینتظرون الطائرة التي كانت تستعد للوقوف على الممر
الخاص بھا. نزلت السلّم مجبرة نفسھا على أن ترى ھؤالء الحرس، وأقلّتھا الحافلة التي كانت
ً إلى المطار. كان شباك شرطة الحدود مكتظاً باالزدحام والضجیج اللذین یفوقان تصدر ضجیجیا



الوصف. كانت ثالث أو أربع طائرات قد ھبطت على ما یبدو في وقت واحد، من بینھا طائرة من
نوع 747 وصلت من مونتلایر بتأخیر تسع ساعات، وكان رجال الشرطة یدقّقون بعنایة كل جواز
سفر یُقدم لھم، ویغوصون في تأمالت اكتئابیة ودرامیة في تأشیرة الدخول قبل أن یقرروا غیر
آبھین إصدار ضربة الختم المحّررة. في غضون ساعة، عندما وصلت إلى حزام تسلّم الحقائب،
وجدت جمیع الحقائب قد نُثرت وبُعثرت في الصالة، على أرضیة مغطاة بأعقاب السجائر، وخشیت
أن ال تجد حقیبتھا. كان علیھا أن تُظھر ثانیة جواز سفرھا المختوم، وتوزع ابتسامات على رجال
الجمارك الھادئي األعصاب وغیر المبالین، وتمّر من تحت األبواب اإللكترونیة قبل أن تصل إلى

قاعة وصول المسافرین.

خلف السور یتزاحم حشد من الناس، وھي تلحظ الباب. كانت دقات قلب أوریلي تتسارع من
القلق، لم تشعر قط من قبل بالضیاع والوحدة. كانت ترغب في العودة حاالً، وعندما رأت اسمھا
ً بحروف كبیرة على ورقة، تلّوح بھا ید مجھولة، شعرت بارتیاح كبیر لدرجة أنھا لم تَعُْد مكتوبا

قادرة على حبس دموعھا.
* * *

 

لم تكن لدى لیبیرو أي نیّة في اقتراف األخطاء ذاتھا التي اقترفھا ھؤالء التعساء الذین سبقوه.
وأدرك أنھ على غرار ماتیو، غیر ماھر في إدارة الحسابات المالیة للحانة، ولكنھ لم یكن یشك في
أن معرفتھ بالبلد تعینھ كثیراً في تفادي فشل جدید. تكلم عن المستقبل بوضوح حالم، وكان ماتیو
یستمع إلیھ كما لو كان نبیاً، وعلیھما أن یخفّفا من طموحاتھما من دون التخلي عنھا بشكل نھائي،
إذ من المستبعد أن یقدما خدمات مطعم متكامل، ألن ھذا النوع من الخدمات یعتبر ھوةً تبتلع
األموال، لكن علیھما أن یقترحا وجبات لزبائنھما، خاصة في فصل الصیف: وجبات خفیفة، شرائح
لحم مقّدد، أجبان، وربما صحون سلطات، من دون أن یبخل على النوعیة ویقّصر فیھا. وكان
ً من أن الناس مستعدون لدفع المال من أجل نوعیة جیدة، لكن البد من التكیّف مع لیبیرو واثقا
العیش على إیقاع السیاحة الجماعیة، واستقبال زمر من المفلسین، ومن المستحیل تقدیم نوعیات

فاخرة، لذا لم یترّددا في تقدیم أشیاء تافھة بأبخس األسعار.
عرف لیبیرو كیف یحل ھذه المعادلة المستعصیة، فشقیقھ سوفیر وفیرجیل أوردیوني كانا
یزّودانھما بشرائح اللحم المقّدد الممتاز، شرائح عمرھا ثالث سنوات، وأجبان استثنائیة، لدرجة أن
كل من ذاقھا سارع إلى مّد یده إلى جیبھ لشرائھا، وھو یبكي من كثرة االمتنان، وما تبقى من
الحاجیات األخرى لم یكن ضروریاً بذل جھد كبیر ألجلھا، إذ یكفي اقتناء تلك المنتجات الرخیصة
التي یتم تقدیمھا من مخازن القریة ویطلق علیھا منتجات محلیة من المنطقة، ویتم لفّھا بطریقة على
أساس أنھا منتجات قرویة، مدموغة بعالمة محلیة، یتم رشھا ببخاخات من طحین الكستناء في
المصنع، إذا اقتضى الحال، ویتم اإلعالن عنھا بكل صراحة، وبدون خداع: خنازیر صینیة، تم
تقطیعھا في سلوفاكیا، وشحنھا بأبخس األسعار.لكن یجب االنتباه إلى عدم خداع الناس، وینبغي



توضیح الفارق في مستوى المنتجات، وشرح فارق األسعار الناتج عن اختالف تلك المنتجات،
ویجب أن یفھم اآلخرون أن اختالف األسعار البد منھ لتجنّب عملیة الغش بأقل صالفة واحتیال،
وتقدیم المكر والدھاء ھدیة، أما النوعیة فیجب دفع ثمنھا غالیاً، النزاھة شيء مھم وأساسي، ال ألنھا

فضیلة مطلوبة بحد ذاتھا، بل ألن دورھا قبل كل شيء یشبھ دور مرھم الفازلین نوعاً ما.

ال بد من تحضیر أطباق للتذّوق حتى یتمّكن الزبائن من التعّرف على المنتجات أوالً، وطلبھا
ثانیاً: كال، أرجوك خذ قطعة أخرى لتتذوقھا كي تتأكد أوالً. وھذه النزاھة الحریصة ستُعطي أُُكلَھا،
فمھما كان االختیار النھائي، یكون ھامش الربح ھو نفسھ تقریباً. إنھما ینویان استنزاف شلة البلھاء،
فقراء كانوا أم أغنیاء، من دون فرق في العمر أو في الجنسیة. یجب استنزافھم بأمانة وضمیر،
حتى إذا اقتضى الحال تدلیلھم ومجاملتھم، ألنھ یجب على صاحب الحانة االھتمام بزبائنھ، وال
یمكن لھ أن یقضي كل وقتھ مّسمراً خلف صندوق الحسابات، مثل ذلك البلید غراتاس. علیھ أن
یكون متفرغاً، وظریفاً، ومھتماً بإدخال السعادة إلى قلوب اآلخرین، والمشكلة المستعصیة تكمن في
النادالت. اصطحبھما فنسان لیندري ذات مساء إلى أحد أصدقائھ، سبق أن أدار مجموعة من
ً مرقصاً لیلیاً راقیاً وغیر مفضوح على شاطئ البحر، والمفترض األعمال في القارة، ویدیر حالیا
أن یعّرضھ لتھمة االتجار في الدعارة الخطیرة، ولكن سرعان ما عرف أن ماتیو ولیبیرو فھما

الموضوع وخبایاه، استقبلھ باألحضان وأغدق علیھ قناني الشمبانیا بكل كرم.
أنتم بحاجة إلى شخص موثوق بھ، ویعرف الموسیقا.- 

ً لیعلن أن آني، وھي نادلة محترفة عملت لحسابھ منذ زمن، قد تكون مستعدة اتصل ھاتفیا
للعمل. وصلت بعد ربع ساعة، وأّكدت أن ماتیو ولیبیرو لطیفان، احتست نصف لیتر من الشامبانیا،
وأكدت أنھا ستكون سعیدة بمساعدتھما، ستمسك صندوق الحسابات وإدارة خزین األكل. أما بالنسبة

لخدمات الصالة، فیجب توظیف نادلة أخرى.

ھّز صدیق فنسان رأسھ.

لیس واحدة فقط، ال تكفي نادلة واحدة، یجب توظیف ثالث أو أربع.- 
شرح لیبیرو أن الحانة لیست كبیرة بھذا القدر، وال تحتاج إلى ھذا العدد الكبیر من الفتیات،

وأنھ ال یرى كیف سیتم دفع أجورھن. لكن صدیق فنسان أصّر على ذلك.
إنھ الصیف، إن لم تكونا كسولین سیأتیكما زبائن ُكثُر. إذا كنتما تریدان أن تفتحا الحانة- 

لیل نھار، فیجب علیكما توفیر الید العاملة، والستمراریة العمل ال یمكن أن تشغال الفتاة
نفسھا ثماني عشرة ساعة في الیوم، ألیس كذلك؟ وإذا كلفكما األمر أمواالً كثیرة، یمكنكما

طرد اثنتین، لكن أنتما من یجب علیھ االستیقاظ باكراً.
في اللیل تحتاج الحانة إلى نادالت. رجالن ال یصلحان لمثل ھذه التجارة. في ھذه األیام، ھناك

شاذّون ُكثُر، ولكن لیس في نیتكما فتح حانة للشاذین فقط، ألیس كذلك؟

ضحك بملء فمھ. كان لیبیرو یرغب في إجابتھ أن ال نیة لدیھ فتح ناٍد للشاذین وال نیة لدیھ
لفتح حانة للعاھرات ولكنھ خشي أن یجرح مشاعره. فسأل صدیق فنسان:



ھل فھمت ما أقصده؟- 
أذعن لیبیرو لألمر. فأضاف صدیق فنسان:

وخصوصاً ال یجب مضاجعة النادالت طبعاً؟ فالناس ال یأتون إلى حانتكما وینفقون المال- 
لیشاھدوكما تضاجعان النادالت! أنتما یمكنكما مضاجعة الزبونات، ولكن لیس النادالت.

 

أبدت آني موافقتھا، یمكن طبعاً أن نقوم بعمل أشیاء كثیرة في الحیاة، ولكن عندما ندیر حانة،
ً مضاجعة النادالت. قال ماتیو ولیبیرو إن مثل ھذه السخافة لم تخطر قط على فال یصح مطلقا

بالھما.

جاءت المفاجأة ابتداء من الیوم التالي حیث الحظا أن آني التي كانت تتمتع بحیویة ال نقاش
فیھا، كانت على ما یبدو قد احتفظت من وظائفھا القدیمة بعادة غریبة تتمثل في استقبال أي جنس
رجولي یفتح باب الحانة، بلمسة سریعة وملّحة في منطقة الخصیتین. ال أحد سلم من تلك الحركة.
كانت تقترب من القادم الجدید، بابتسامة، وتبادلھ قبلتین كبیرتین على الخدین في حین تتحرى بیدھا
ً لم یكن، عن منطقة ما بین الفخذین مع ثني أصابعھا قلیالً. وأول من جربت الیسرى، وكأن شیئا
علیھ ھذه الطریقة كان فیرجیل أوردیوني، الذي وصل إلى الحانة بذراعین محّملتین بشرائح اللحم.
احّمر وجھھ، انفجر بضحكة قصیرة وبقي واقفاً وسط الصالة ال یدري ما یفعل. فكر ماتیو ولیبیرو
في البدایة أن یطلبا من آني أن تتماسك قلیالً وال تعقد صداقات سریعة مع الزبائن لكن ال أحد منھم
اشتكى من األمر، بل على عكس ذلك، بدأ رجال القریة یكثرون الترّدد على الحانة في الیوم، حتى
أنھم أصبحوا یأتون في ساعات غیر معتادة، تعد ساعات میتة في الیوم. كان الصیادون یقّطعون
ً من الجبل الرتیاد حانة القریة، ولو الحتساء فنجان الطرائد، وحرص فیرجیل على النزول یومیا
قھوة، كل ذلك جعل ماتیو ولیبیرو یلتزمان الصمت، دون أن یكنّا في أعماقھما امتناناً كبیراً لحنكة

آني، وقدرتھا على اختراق بساطة الروح الرجولیة وكشفھا.
في كل لیلة، بعد إغالق الحانة، یقومان بما یشبھ حمالت توظیفیة في جوالت لیلیة في أماكن
التخییم، وعلى الشواطئ، یبحثان عن طالبات مفلسات، یقضین معظم أوقات فراغھن في حاالت
سعادة رتیبة، تقتصر على السباحة فقط، یغریانھن بعمل موسمي، وقد عثرا على عدد كبیر منھن.
قبل نھایة شھر تموز / یولیو، اختارا أربع نادالت، ووّظفا بییر - إیمانویل كولونا، الذي حصل لتوه
على الشھادة الثانویة - البكالوریا - والذي كان یقضي عطلتھ الصیفیة في العزف على غیتاره أمام
جمھور مألوف ومحب، لكنھ محدود. لم یكن بحاجة إلى تغییر مھارتھ في العزف ألنھ لم یحقق
نجاحاً عند زبائن الحانة فقط، ولم یكن من الصعب تلبیة متطلبات الجمھور ألن الجمالیة فیھا كانت
بسیطة، حتى األغاني الملیئة بالنشاز والصراخ، تصدر عن شخص سكران حتى الموت مثل
فیرجیل أوردیوني، تُستقبل بالھتاف والحماس. لم یحقق بییر - إیمانویل كولونا ھذا النجاح فقط بل
ْت مكافأة موھبتھ منذ اللیلة األولى، من طرف آني التي حشرتھ على البلیاردو بعد إغالق الحانة، تمَّ
وقبلّتھ في فمھ، وھي تتحّسس جسده بقوة قبل أن تھدیھ لیلة لیالء حیث الشبق اجتاز فیھا كل
خیاالت مراھقتھ األكثر جرأة. في صباح الیوم التالي، أیقظتھ، وھي تغرقھ باإلطراء والقبالت
وقدمت لھ على السریر نفسھ حیث مارسا الجنس باحترافیة، الفطور المتنوع الذي أعّدتھ بنفسھا



خصیصاً، وأخذت تنظر إلیھ وھو یلتھم وجبتھ وعیناھا تتألآلن بدموع صافیة لدرجة قریبة من
نظرات األمومة. كانت حیاة بییر - إیمانویل كولونا حتى ھذه اللحظة ھادئة ورتیبة، اجتاحھا سیل

من اللذة والسخاء، وعندما كان لیبیرو یمنحھ راتبھ، كان یرّدد علیھ ضاحكاً:

إذا ما رأینا كیف تستمتع بعطلتك الصیفیة، فأنت الذي یجب أن تدفع لي!- 
ً برفقة آني والنادالت، وبییر - إیمانویل وحتى في نھایة موسم الصیف، ذھب الجمیع سویّا
غراتاس، لتناول العشاء في أحد المطاعم الراقیة في سھرة یمكن اعتبارھا وجبة مكافأة وتحیة
وداع، تتبعھا سھرة شراب في مرقص. كانت الفتیات سیرحلن، باستثناء آني، األسبوع التالي إلى
مناطق مال ھاوس، وسانت تیین، وساراغوس، فاقترح لیبیرو علیھن البقاء. لم یكن یعرف بإمكانیة
ً جداً لدرجة تسمح لھ بالمحاولة. لم إبقائھن طوال فصل الشتاء بكاملھ، لكن الموسم كان مربحا
یعترف لھن في تلك األثناء أن عرضھ الّسخي یأتي قبل كل شيء من تحلیل تجاري منحط: كان
یعتمد على قوة اإلغراء الذي یمارسھ حضور أربع نساء شابات عازبات في منطقة قاحلة بسبب
البرد والبؤس الجنسي من أجل ملء الحانة، حتى في قلب الشتاء. لم ترفض أي واحدة منھن، كّن
یتابعن دراسة ال یحببنھا، ویعرفن أن تلك الدراسة ال أمل منھا وال أفق لھا. كّن قد تخلّین عنھا في
أعماقھن منذ زمن، ولم یكّن قادرات على القیام بمشاریع، وكّن یعشن في مدن بال سعادة وبشعة
جعلتھن كئیبات، مدن حیث ال أحد ینتظرھن في حقیقة األمر. كن یعلمن أن في نھایة المطاف
ً من االستقرار في أرواحھن لالستحواذ علیھن، وكّن مستسلمات لھذا ستتمكن تلك البشاعة قریبا
األمر، ولربما أن براءة أرواحھن المھزومة، وذاك القطب المغناطیسي لضعفھن ھو الذي اقتاد،
بدون خطأ وشك، لیبیرو وماتیو نحو كل واحدة منھن. أغنس، جالسة على الشاطئ تدّخن لفافة
السجائر، على مقربة من الراقصین والبار، وریم وسارة، تتشاركان في تناول شرب الصودا أثناء
انتخاب ملكة جمال المخیم، وإیزاسكون، التي تخلى عنھا صدیقھا للتو، والتي تركھا ھناك أثناء
عطلتھما، كانت ال تكاُد تتكلم الفرنسیة، وتنتظر، حاملةً حقیبتھا على ظھرھا، في مرقص لیلي
حقیر، أن یبزغ النھار. خمس فتیات ال یبالین بمشاركتھن في سكن الشقة الكائنة فوق الحانة، وال
یبالین بمراتب السریر التي سیفترشنھا على األرض للنوم علیھا، وال بقلة الخصوبة التي سیجبرن
على العیش فیھا ألنھن كّن قد أمضین في القریة األسابیع األكثر سعادة بالنسبة إلیھن، حیث نسجن
في القریة عالقة ال یردن كسرھا اآلن، عالقة حقیقیة وقویة، شعر بھا ماتیو أیضاً، في تلك اللیلة

أثناء العشاء.
ألول مرة منذ زمن طویل، فكر بالفیلسوف لیبنیز وابتھج بالمكان الذي یوجد فیھ اآلن في
أفضل بقاع العالم وشعر أنھ یرغب باالنحناء أمام طیبة اإللھ، سید العوالم، الذي یضع كل مخلوق
في مكانھ الصحیح. لكن اإللھ ال یستحق أي ثناء أو إطراء ألن ماتیو ولیبیرو ھما من صنع ھذا
العالم الصغیر، وھما من أبطالھ. فالبطل الصانع لیس ھو الّرب الخالق، حتى أنھ ال یعرف أنھ یشید
عالماً، أنھ یخلق عمالً اسمھ اإلنسان، ولبنة بعد لبنة، یھرب منھ المخلوق، ویتجاوزه. وإذا لم یقم

بتدمیر ما صنعھ، فإن المخلوق ھو الذي یدّمره.

* * *



 

ابتھج ماتیو لمشاھدة تباشیر قدوم الشتاء، وھو یستقر ببطء في القریة، ولیس بشكل فجائي،
أثناء ھبوطھ من الطائرة. لكن الشتاء لم یأِت ببطء، بل اقتحم القریة فجأة. ال تزال الشمس دافئة في
كبد السماء في ذلك الصیف المضطرب. بدأت نوافذ آخر البیوت تغلق الواحدة تلو األخرى، ال أحد
ً یّمر في طرقات القریة، طیلة یومین أو ثالثة، عند الغسق، ثمة ریاح دافئة تّھب من البحر تماما
قبل الوقت الذي أخذ فیھ الضباب والبرد یغطیان آخر ما تبقى من األحیاء. في اللیل، كان الجلید
یلمع على الطرقات كآللىء نفیسة ُزِرعت على جوانبھا. كان الشتاء یشبھ الموت تماماً ھذا العام
ً من الزبائن. كانوا یأتون من جمیع المناطق وألول مرة. رحل الّسیاح لكن الحانة لم تفرغ كلیا
لتناول المشروبات وقت الغروب، ویسھرون لیالي الجمعة، عندما كان بییر - إیمانویل كولونا یأتي
من الجامعة حیث یتابع دراستھ األسبوعیة، ویستمعون إلیھ وھو یغني وینظر إلى الفتیات الجالسات
بالقرب من الموقد، في حین یكون غراتاس منھمكاً بشواء قطع اللحم، فیما ماتیو ال یقوم بشيء إال

التلذّذ باحتساء المشروبات الكحولیة التي تحرق شرایینھ.
من حین آلخر، عندما تقرر أن دوره قد حان، كان یقوم بمضاجعة فیرجیني سوسیني. لم تقل
ً قط، ولم تفعل سوى المجيء إلى الحانة والجلوس إلى طاولة معزولة حیث تقضي لیلتھا في شیئا
إغراء الزبائن واإلیقاع بھم. عندما تغلق الحانة بابھا، في الوقت الذي تقوم فیھ آني بجرد
الحسابات، تكون ھي ال تزال حاضرة ترقب ماتیو من دون أن تنطق بكلمة واحدة، وتتبعھ عندما
یأوي إلى بیتھ حیث یقودھا بھدوء إلى غرفتھ من دون إحداث أّي ضجة، كي ال یوقظ جده، ھناك
تعّود أن یقودھا كل مرة. لكنھ لم یكن من السھل مضاجعة فیرجیني بل كان أمراً صعباً ومتعباً، إذ
یجب علیھ تحّمل صمتھا، ونظرتھا الثاقبة التي ال تتحرك، مضطراً أن یتقبل أن كل ھذا ال معنى
ً لھ، وال شيء یبّرر إحساسھ بأنھ قد تمت إھانتھ وإذاللھ من خالل تلك العالقة، لكن ذلك مفھوما
یبقى أفضل من الرجوع إلى غرفتھ وحیداً، ألن البیت أصبح اآلن مخیفاً بالنسبة لماتیو، كما لو تم
إخالؤه في آن من حرارة الصیف ومن آثار إنسانیة ألیفة ومأنوسة. صور أسالفھ الذین كان یراھم
كآلھة تشرف وتسھر على شبابھ، ھا ھم یتقّمصون اآلن مظھراً مھدداً حیث یتھیأ لھ اآلن أحیاناً أنھا
لیست صوراً معلقة على الجدران، بل ھي جثث حافظ علیھا البرد من التفّسخ، وال شيء جمیل أو
مطمئن ینبعث منھا. في اللیل، كان یسمع قرقعات یأمل أن تكون محض خیال، طویلة وحزینة
كأنھا تنھدات، والضجة الحقیقیة التي یقوم بھا جده، وھو یھیم في الظالم الحالك عابراً من غرفة
ً باألثاث. ھا ھو ماتیو یغلق أذنیھ وھو یدفن رأسھ تحت وسادتھ. إذا قرر أن ألخرى مصطدما
یستیقظ، فاألمور تجعل أوضاعھ أسوأ. یشعل الضوء ویعثر على جده في الصالون، یسند جبھتھ
ً في المطبخ وعیناه ً بیده صورة ال ینظر حتى إلیھا أو واقفا على زجاج النافدة المتجّمدة، ممسكا

مفتوحتان وكأنھ یرمق شیئاً غیر مرئي، شیئاً جلب نظره لكن یسكنھ رعباً، وعندما یسألھ ماتیو:

ھل أنت بخیر؟ أال ترید الذھاب للنوم؟- 
كان ال یجیب، بل یواصل النظر أمامھ، وثقل شیخوخة ألف سنة تنھك كتفیھ الضعیفتین،
ً بتلك الرؤیة التي تجعلھ في ملجأ عن كل ضرر، في مأمن من وفّكاه یرتجفان، وھو مشغول كلیا



عناقھ الذي ینم عن غیرة ورعب في الوقت نفسھ. یذھب ماتیو إلى الفراش لكنھ یعجز عن النوم،
تراوده فكرة االنطالق بسیارتھ مرات، ولكن أین یذھب، في الرابعة فجراً، في عز الشتاء؟ لم یكن
ھناك خیار سوى انتظار انبالج ضوء الفجر الذي یتسرب من جناح النافذة لیحطم تلك التعاویذ
المؤذیة. حینھا یصبح البیت مألوفاً وحمیماً رویداً رویداً. فینام ماتیو. یحاول تأخیر رجوعھ للبیت
كل یوم، ویبقى في الحانة إلى أقصى وقت ممكن، ویحاول أن یعود إلى بیتھ ثمالً بما فیھ الكفایة

حتى یتمكن من الخلود إلى النوم بسھولة. في لیلة ما، تجرأ وسأل الفتیات:

ھل أستطیع النوم عندكن ھذه اللیلة؟ ھل یمكن أن تتدبّرن مكاناً لي؟- 
وأضاف بغباء:

ال أرغب في النوم وحیداً.- 
انطلقت الفتیات في الضحك، حتى أن إیزاسكون التي قطعت شوطاً جیداً في تعلمھا الفرنسیة
لدرجة أصبح فیھا من الممكن التعّرف على غباوة في الكالم حین تسمعھا، وبدأن جمیعاً یسخرن
ً ً بطریقة جدیدة ومنفردة، ومؤثرة جداً، وذات صدقیة، فاحتج مبینا من ماتیو ویقلن لھ إنھ أتى حقا

حسن نیّتھ باالنضمام إلیھن في الضحك إلى أن قلن لھ:

بالتأكید! بالتأكید تستطیع ذلك متى تشاء! سنھیئ لك مكاناً.- 
تبعھن إلى الشقة حیث تتكدس حقائب وصفوف من المالبس مرتّبة ومرصوصة بعنایة على
الجدار. وأعواد بخور تحترق. آني تستقل غرفتھا الخاصة، ریم وسارة تنامان في الغرفة األخرى،
لذا ذھب ماتیو لیتمّدد على مرتبة الفراش التي تتشاركھا كل من آغنس وإیزاسكون في الصالة
والتي أخفیاھا خلف ستائر یابانیة. لحقتا بھ وأخذتا تمازحانھ قلیالً، فجثمتا والتصقتا بھ. تمتمت
إیزاسكون باإلسبانیة ببعض الكلمات. قبّلھما على الجبین، الواحدة تلو األخرى، كما یقبّل أختین،
وخلدوا للنوم جمیعاً. لم یكن ھناك أي تھدید وال حتى ظالل شكوك في نوم ماتیو في الشقة نفسھا،
لم تكن ھناك أي فكرة مرضیة في ذلك الفعل. عندما استیقظ من نومھ، كان رأسھ یستند إلى صدر
إیزاسكون وإحدى یدیھ ترسو على ورك آغنس. تناول فنجان قھوة ثم رجع إلى بیتھ لالستحمام.
لكنھ لم یعد ینام في بیتھ. في الیوم التالي، نام بجانب ریم وسارة وقّسم لیالیھ الالحقة في النوم متنقالً
ً بالطریقة العفیفة والودیعة ذاتھا، كما لو أن السیف بین مرتبات الصالة والغرف، وكان ینام دائما
المقدس للفارس كان موضوعاً ھناك على الشراشف، بین جسده وبین أجساد الفتیات الدافئة، إذ كان

یوصلھن بشيء من طھارتھ الخالدة.

ھذا االنسجام العفیف لم یتم خرقھ إال في عطلة نھایة األسبوع، عندما لحق بییر - إیمانویل
ً كولونا بآني وكان علیھم تحّمل مرحھا الشیطاني. فقد كانوا یبلون بالء یفوق الخیال، یثیرون صخبا
فظیعاً، أجھد نفسھ وزفر من كثرة بذلھ للجھد، وكان مرات ینفجر بضحكة غیر الئقة ال مبرر لھا،
أما آني فكانت تطلق صرخات، وإضافة إلى ذلك، كانت ثرثارة رھیبة، تقول بصوت عاٍل ما كانت
ترغب في فعلھ. وماذا یُفعل بالضبط بھا، وھي تعبر عن إعجابھا بما فعل. كانت األصوات دقیقة
جداً إلى درجة أن ساد انطباع بأنّنا نشھد نقالً إذاعیاً لمباراة مخلة بالحیاء ال نھایة لھا، والتي یقوم
بالتعلیق علیھا صحافي مصاب بالھستیریا. لم یتمكن ماتیو والفتیات من الخلود إلى النوم، فقالت

ریم:



أقسم لكم أن ھذا الرجل عجیب، یجب أن نقیس الوقت بجد.- 
وبالفعل بدأ یتصرف بغطرسة ریاضي ذي مستوى عال. في الحانة، یّمد یده لیمّس مؤخرة
آني بوقاحة كلما مّرت بجواره، متمتعاً بنظرات االفتتان الذي یبدیھ عامة الدھماء العاجزین، الذین
یشعر بھم یستدیرون نحوه، ویغمز بعینیھ بكل عجرفة إلى فیرجیل أوردیوني الذي یضحك
بعصبیة، بالعاً لعابھ، فیطبطب على ظھره، مثلما یكافئ صبیاً بفتات حلم، والذي یجب علیھ االكتفاء
بذلك الفتات ألنھ لن یستحق أكثر من ذلك. أما ماتیو والفتیات، فقد أحسوا أنھم أصبحوا شھوداً
لعروض قیاسیة ال تسعى في النھایة إال إلشباع توقعات جمھور متطلب، فأصبحوا یصفقون
ویطلقون الھتافات، ما كان یدفع بییر - إیمانویل للخروج من الغرفة لفترات وجیزة، وھو یتصبّب
ً وغضباً، لیرمقھم بنظرات حادة، ثم یعود إلى الغرفة. وبعد ذلك كانوا یسترسلون في نوبات عرقا
ضحك مریعة، وعندما ینھك الفاسقان من شدة التعب لیتیحا للصمت أن یسود من جدید، یخلدون
بدورھم إلى النوم، وشفرة السیف العاریة تحرس براءة نومھم. لكن بالطبع، كان على السیف، أن
یُسحب من بینھم ذات یوم، وھذا ما حدث بالفعل ذات لیلة. كان ماتیو ممّدداً على جنبھ، مستدیراً
نحو إیزاسكون، وكانت ھي كعادتھا تتمتم ببعض الكلمات اإلسبانیة، وھو یسمعھا تتنفس بتثاقل،
ً سوداء تلمع في الظالم وابتسامة ذّكرتھ بجودیت ھالیر، فھو اآلن في العالم الذي رأى عیونا
اختاره، العالم الذي شیده لبنة لبنة، ال شيء یمكن أن یشعره بالذنب، ّمد یده ببطء وتحّسس فخذ
إیزاسكون التي قبّلت رسغھ، ثم فمھ، وألصقت بطنھا بھ، فمّرر ساقھا فوق ساقیھ كي یقترب منھا،
ثم قبّلتھ بكل قواھا، شعر ماتیو بأنھ مغمور باالمتنان والجمال، غائص في أعماق میاه تعمید
مباركة، ذات نقاء أبدي. وعندما انتھى كل شيء، تمّدد على ظھره وعیناه مفتوحتان، وبینما كانت
إیزاسكون ملتصقة بھ، لمح آغنس، مستندة على مرفقھا، تنظر إلیھما. استدار نحوھا لكي یبتسم لھا،
فانحنت وقبلتھ طویالً، وقبضت بطرف لسانھا على قلیل من اللعاب في ملتقى شفتیھ، ثم داعبت
أجفانھ بأناملھا، كما تُغلق عیون رجل میت بإجالل وحب، إلى أن خلد إلى النوم تحت مداعباتھا

اللطیفة.

* * *

-
 



سأترك لك أمر الحانة، یا آني. ھل جردت حسابات الصندوق؟- 
سلمت آني حسابات الیوم إلى ماتیو الذي وضعھا في علبة حدیدیة صغیرة. فتح ُدرجاً وأخرج

منھ مسدساً أوتوماتیكیاً ضخماً ودّسھ تحت حزامھ في حركة متقنة بحیث بدت طبیعیة.

یمكننا أن نغادر اآلن.- 
نظرت أوریلي إلیھ بذھول.

ً حقیقیاً؟ ِممَّ تشكو؟ ھل لدیك مشاكل مع-  أصبح لدیك مسدس اآلن؟ أصبحت مجنونا
رجولتك وفحولتك؟ إنھ ألمر سخیف. ھل تدرك ذلك؟

لم یجد ماتیو نفسھ سخیفاً على اإلطالق، بل على العكس، لم یقل شیئاً لكنھ اكتفى بتقدیم بعض
التفسیرات التي طلبتھا أختھ والتي كان علیھ تقبّلھا بدون جدال. الحانة تعمل جیداً وتستقطب جمیع
زبائن القرى المجاورة، اآلتین من مسافة ثالثین أو أربعین كیلومتراً، إنھ شيء ال یُصّدق، وفكرة
لیبیرو عبقریة حین طلب من الفتیات البقاء ألنھن جذبن الزبائن، وبدونھن، ال أحد كان یستطیع
تحدي المطر والجلید من أجل تكبّد المتاعب والمجيء إلى الحانة وتناول المشروبات. في ھذه
القریة التي ال شيء یمیّزھا عن غیرھا من القرى األخرى، مشروب الیانسون لھ الطعم ذاتھ في كل
مكان، إنھ أمر بدیھي ال یحتاج للتوضیح، بحیث قال فنسان لیندري في مالحظة لھ إن األعمال
ً منذ القدم، لكن یمكن الناجحة قد تتعرض للنھب، خاصة في أیامنا ھذه، فالناس كانوا لصوصا
ً من دون أن یكون حقیراً، في أیامنا ھذه، وبكل تأكید، فالناس ال یكتفون أن للمرء أن یكون لّصا
ً فقط بل یصیرون حقراء وصلفین أیضاً. ھم قادرون على قضاء أمسیة في یصبحوا لصوصا
احتساء المشروبات یعبثون ویمزحون، یرمونك بالقبل أثناء الذھاب ثم یعودون بعد عشر دقائق
متنّكرین تحت قناع لیھّددوك بمسدس ویستولوا على صندوق المال قبل أن یخلدوا آمنین إلى النوم
في بیوتھم، حتى إنھم یعودون ثانیة لتناول المشروبات، مع أنھم لقّنوك البارحة ضربتین في الفك
بعقب مسدساتھم، وصفعتین على وجھ آني، ھكذا لمجرد الصالفة. لم یتكلم فنسان عن خطر محتمل
بل عن شيء حقیقي ال مفر منھ، لم یكن ھناك أي تشویق في السیناریو، سیحدث ذلك، آجالً أم
عاجالً، ذلك منحوت على الرخام، لذلك نصح بشراء مسدس في أسرع وقت. رفعت أوریلي عینیھا

إلى السماء قائلة:

لو ّصح فھمي، أنتم اآلن لستم مھددین بالسرقة فحسب بل أنتم مھددون بالقتل، یمكن أن- 
تُقتلوا كما یمكن أن تقتلوا أحدھم. ھذا تفكیر منطقي في غایة الذكاء، أحسنت! أذكرك أن

فنسان لیندري مجرد سكیر!
 

لكنھا لم تفھم، لم یكن لدى ماتیو أي نیّة لقتل أحد، وال حتى لیبیرو، ویجب النظر إلى ھذه
ً طویالً كي یدرك دقة أسالیب ً استغرق وقتا االحتیاطات من زاویة الردع لیس إال، فھو شخصیا
الردع. في المرة األولى التي كان یجب علیھ نقل صندوق الحسابات وسط موكب، كان قد وصل
إلى الحانة في الساعة السابعة مساًء، وقد دّس المسدس في بنطالھ. اكتظ المكان باالزدحام، وانتقل
إلى خلف البار برویة، ووضع المسدس في الُدرج من دون أن یلفت إلیھ األنظار، ولم یكن بالشيء

الھین نظراً إلى عدِد الزبائن حول البار ونظراً إلى حجم المسدس. نظر لیبیرو إلیھ وسألھ:



ھل بإمكاني فھم ما تقوم بھ؟- 
وأجابھ ماتیو ھامساً.

إنني أضع المسدس في الُدرج.- 
وانفجر لیبیرو ضحكاً، وكذلك فعل فنسان لیندري، ھما على حق أن یسخرا منھ ألنھ في
الحقیقة، ماذا ینفع أن یكون لدیك مسدس إذا لم یعرف أحد بھ؟ فالمبدأ على عكس ذلك، یجب أن
ً كان ما سیقولونھ في دواخلھم، فإنھ من یعرف الناس بوجود المسدس، وھكذا فاللصوص، وأیّا
األفضل أن یذھبوا لسرقة مكان آخر، وأناس آخرین ال مسدس لدیھم. في المساء، عندما یأتي دور
ماتیو، یُخرج مسدسھ بشكل علني من حزامھ ویضعھ لفترة أمامھ على طاولة البار، ثم یضعھ برفق
في الُدرج لیخرجھ منھ عند اإلغالق. ھذا ھو الردع، واللصوص ھم بمثابة الكوبیین، ولیبیرو
وماتیو كأنھما األخوان كینیدي. أثبتت الطریقة نجاحھا، لكن أوریلي واصلت تنھداتھا، وكانت لتزید
من تنھداتھا أكثر لو علمت أن ماتیو، سواء كان ما یفعلھ من أجل الردع أم ال، فقد قرر أن یطلق

النار على كل دنيء تسّول لھ نفسھ االقتراب وسرقة صندوقھ.

ھل ستأتي إلى البیت بمسدسك؟- 
ھّز ماتیو كتفیھ.

بالتأكید ال. سأضعھ عند لیبیرو.- 
لم تكن لدیھ أدنى رغبة في تناول العشاء مع عائلتھ. ال یأتي والداه عادة في عید المیالد.
وھذه تعتبر أول مرة. وقد أصّرا أن تلتحق بھم أوریلي، الشيء الذي لم یتقبّلھ الرجل الذي یشاركھا
حیاتھا أو باألحرى الذي یشاركھا حیاتھا شیئاً فشیئاً، إال بصعوبة. منذ الصیف، لم یقِض معھا سوى
بضعة أیام في شھر تشرین األول / أكتوبر. وبدالً من القدوم إلى فرنسا عندما سنحت لھا الفرصة،
فّضلت البقاء في الجزائر وقبول دعوة زمالئھا الجزائریین الذین عّرفوھا إلى مواقعمثل جمیلة
وتیبازا، وبررت قرارھا ھذا أنھا لم تكن ترغب في إھانتھم، وفھم من ذلك أنھا تكن الّود واالھتمام
ألناس تتعرف إلیھم من جدید، ولیس لھ ھو شریكھا في الحیاة منذ سنوات، والذي یتعیّن علیھ اآلن
االكتفاء بالوقت الذي تقرر تخصیصھ لھ بوقاحة جارحة. ھا ھي تحتّم علیھ فوق كل ذلك بتر
حیاتھما المشتركة من خالل ھذه األیام اإلضافیة التي ستمضیھا في القریة، مع عائلتھا، من دون أن
تقترح علیھ مرافقتھا وكأنھ أمر طبیعي، إنھ ال یشكل جزءاً من عائلتھا. في ھذه اللیلة، وھم حول
مائدة الطعام، لم تفكر فیھ وھي تسرد ما وجدتھ ھناك من مواقع زاخرة ومھجورة منذ زمن،
وتستذكر النصب التذكاریة لالنتصارات والدروع الملفوفة على شكل معاطف برونزیة، رأس
غورغون22 حیث اختفت عن حائط النوافیر الرخامیة، سلسلة األعمدة البازیلیكیة23، كما كانت
تتحدث عن لطافة زمالئھا الجزائریین الذین حرصت على أّال تنطق أسماءھم خطأً: میزیان
كارادجا، لیدیا دھماني، سعاد بوزیان، ماسینیسا غورمات. حكت عن إخالصھم في العمل
ومھارتھم وإیمانھم بما یقومون بھ، ما جعلھم قادرین على إخراج مدن مفعمة بالحیاة من ركام حجر
أصم، ألطفال المدارس االبتدائیة. ھكذا وتحت أعین األطفال، یصبح العشب األصفر مكسواً ببالط

من رخام وموزاییك، وملك نومیدیا یمرُّ على فرسھ حزیناً، وھو یحلم بقبلة سوفونیسبا الضائعة.



وبعده بقرون، وفي أعماق لیلة طویلة من العھد الوثني، یبعث أتباعھ من جدید للحیاة
لیتزاحموا الواحد مع اآلخر حول مذبح الكنیسة قبل أن یتعالى وسط الباحة المضیئة، ومن بینھم،

صوت المطران الذي یحبھم.

أنصتوا إلّي أنتم یا من أحب.- 
لكن ماتیو لم یكن یسمع أي صوت، وھو ینظر إلى ساعتھ ویفكر بذراعي إیزاسكون اللذین
ینعمان بالحیاة، وكذلك بذراعي آغنس، ویفكر في كل تلك األشیاء التي ال یرغب بمشاركتھا مع
أحد، وعندما حان وقت تقدیم الحلوى على المائدة، قال إنھ لم یعد یشعر بالجوع، وسیرحل. لكن

والده قال لھ:
ال تذھب من فضلك، ابَق قلیالً، لن تستمر الجلسة طویالً.- 

ظل ماتیو جالساً، شرب فنجان قھوة، وساعد في تنظیف المائدة وعندما قام كل من جده
وجدتھ للذھاب للنوم، قام بدوره، لكن والده أضاف:

ال تذھب من فضلك، یجب أن أتحدث معك، أنت وأختك. اجلسا.- 
وبدأ یحدثھما بكثیر من الھدوء والجدیة، لكن دون النظر في وجھیھما، لقد شعر بالتعب
واإلنھاك مؤخراً منذ بعض الوقت، وقام ببعض الفحوصات الطبیة واكتشف انھ مریض، مریض
جداً، كما قال. استمع ماتیو إلیھ جیداً لكنھ لم یفھم لماذا كان وجھ أوریلي یتغیّر متأثّراً وھي تسمع
والدھا یتحدث عن تفاصیل المراسم التي یجب علیھ تتبعھا والتي تبدو فعّالة بال شك، مراسم قاسیة،

شبھ عادیة، ومع ذلك أخفت أوریللي رأسھا بین یدیھا وكّررت.

أبي، یا إلھي، أبي.- 
ً إلى ھذه الدرجة، ھذا ما كان یقولھ بنفسھ، ونھض ماتیو لیحضر كأس لكنھ لم یكن مریضا
ویسكي، محاوالً التركیز بال جدوى، على كالم أبیھ، لكن إیزاسكون كانت تضع یدیھا على أذنیھ
لتمنعھ من االستماع، ویدا آغنس تداعب أجفانھ بأناملھا، كما تغلق عینَي رجل میت كي تمنعھ من
النظر، ورغم كل ھذه الجھود لم یكن یستطیع النظر إلیھ، وال االستماع إلى أبیھ، جاك أنطونیتي،
وھو یشرح ألوالده بطریقتھ أنھ ربما سیموت قریباً. لكنھ لم یكن یستمع لھ ألن خطاب والده لم یكن
لھ مكان في عالمھ الذي یعتبر أفضل العوالم الممكنة، عالم االنتصار والالمباالة، حیث ال یمكن فیھ
الحصول على أقل معنى ملموس یمكن إدراكھ بالحواس. لم تكن تلك إال إشاعة مزعجة، دوامة
مقلقة لنھر جوفي یجري تحت األرض حیث قوتھ البعیدة ال تستطیع تھدید نظام ھذا العالم الكامل
العظیم، والذي ال یوجد فیھ سوى الحانة. رأس سنة جدیدة تقترب، وصدیق بمنزلة األخ، وأخوات
بقبالتھن المحرمة یفوح منھا عطر االفتداء العذب، ھناك في عالمھ طمأنینة وجمال خالدان، وال

یستطیع أي شيء إزعاجھ، لدرجة أنھ عندما احتضنھ جاك بین ذراعیھ وقبّلھ بحنان، قال لھ:
من فضلك، ال تقلق، كل شيء سیمر على خیر.- 

لم یستطع إال إجابتھ بصراحة بأنھ لیس قلقاً، ألنھ یعرف أن كل شيء سیمّر على ما یرام،
فأجابھ أبوه قائالً:

أجل.- 



ربما كان فخوراً بھذا االبن، الذي یمتلك حساً رفیعاً كي یجنّبھ العذاب، ومھابة مصابھ الجلل،
ً ثم قبّل أوریلي وذھب للنوم. ظل ماتیو ھناك، وسط الصالة، كما لو أن شیئاً یربكھ، وأحضر كأسا
أخرى من مشروب الویسكي، بجوار أوریلي التي كانت تحبس دموعھا، لكنھ تذّكر فجأة أن بإمكانھ

اآلن االنصراف، ووضع كأسھ. رفعت أوریلي عینیھا نحوه وقالت:

ھل تدرك األمر؟- 
أدرك ماذا؟- 
قد یموت والدنا.- 
لیس ھذا ما فھمت. ال، لیس ھذا إطالقاً.- 

وصل إلى الحانة في منتصف اللیل. كان ھناك شخصان من منطقة سارتین یشربان قنینة
فودكا على البار، ال یكاداِن یقویان على الوقوف لكنھما كانا یغازالن آني بصالفة فتنعتھما
بالخنزیرین، وتعاقبھما من وقت آلخر بمداعبة استنكاریة صغیرة في منطقة الخصیة وتتغنّج، وھي
تجمع اإلكرامیة الوفیرة. كان غراتاس یمّرر المكنسة في إحدى الزوایا، وفیرجیني سوسیني جالسة
وحَدھا على طاولة، تجتذب الرجال بنجاح. ذھب ماتیو لیجلس أمامھا، فلم تنقطع عن مھمتھا ولو
لثانیة واحدة ولم تنظر إلیھ. قبل لحظة من ذلك، لم یكن ماتیو بحاجة إلى أن یكشف عن مكنون قلبھ
ألحد. لكنھا ھنا، ولربما ھي الشخص الوحید في العالم الذي ال یأسف على البوح لھا باألسرار ألنھ

یبدو غیر مكترث بھا وال حتى یستمع لھا. انحنى علیھا وقال لھا بدون مقدمات:
یبدو أن أبي سیموت.- 

ھّزت فیرجیني رأسھا ووضعت ورقة اللعب التي تحمل سیدة المربعات تحت أخرى تحمل
ملك الزھرة المثلّثة، ثم تمتمت:

أعرف جیداً الموت. فقد ُوِلدت أرملة.- 
انزعج ماتیو. فاقدو العقل أصبحوا ینھكونھ. كان یرغب في رؤیة إیزاسكون. ورمق

فیرجیني بنظرة غاضبة، ماطاً شفتیھ بغطرسة.

على األقل ألست أنا من تنتظرین ھذا المساء؟- 
سحبت فیرجیني ورقة أخرى من لعبة الورق.

كال، لست أنت. إنھ ھو الذي أنتظره، لكنھ ال یزال یجھل ذلك.- 
أشارت بإصبعھا نحو بیرنارد غراتاس الذي تجّمد في مكانھ، والمكنسة في یده.

* * *

 
ھا ھي اآلن، ترصد من نافذة السفینة ظھور سكان جزر البلیار الذین یواسونھا بوعد لقاء
قریب، أال وھو العودة إلى عذوبة البلد األصلي، والذي لم یكن البلد الذي یشھد والدتھا. بدأت دقات
قلبھا تزداد بقوة إلى أن رمقت الخط الرمادي الذي یوحي بالشواطئ األفریقیة، علمت حینذاك بأنھا



عائدة إلى وطنھا. شعرت اآلن أنھا منفیة في فرنسا، كما لو أنھا، حین توقفت عن استنشاق الھواء
نفسھ الذي یتنفسھ یومیاً مواطنوھا، أصبحت اھتماماتھم مبھمة في نظرھا، وأصبح خطابھم مجرد
عبث. ھناك حدود غریبة وغیر مرئیة تحیط بجسدھا، حدود من زجاج شفاف، لم تكن عندھا
الرغبة أو القدرة في اجتیازھا. أصبح علیھا بذل جھود مضنیة كي تتمكن من متابعة أبسط
المحادثات، ورغم جھودھا، لم تفلح في ذلك. كان علیھا دائماً أن تطلب من محادثیھا أن یعیدوا ما
قالوه للتّو، أو تقرر التخلي عن اإلجابة من أجل أن تنسحب في صمت حدودھا الالمرئیة، والرجل
ً عن مشاركة حیاتھا كان دائماً یشعر باإلھانة جراء ذلك، ویصّب علیھا وابالً الذي سیتوقف قریبا
من العتاب واللوم، وھي ال تبالي حتى بالدفاع عن نفسھا ألنھا قررت أّال تقاوم حتى ضد برودتھا،

ضد عدم المباالتھا، وضد الظلم الذي استقر داخل قلبھا األسود.

لم تتمكن من استعادة صلتھا بعالم الطیبة إال عند وصولھا إلى مطار الجزائر، وإلى أروقة
الجامعة، وتحدیداً إلى عنابة. تحّملت بكل سعادة االنتظار الطویل على شبابیك شرطة الحدود،
وازدحام الطرقات واألوساخ الملقاة في الشارع وانقطاع الماء، والتدقیق في الھویات عند الحواجز،
وقبح مبنى الفندق الستالیني الكبیر، حیث كان یقطن كل الفریق في عنابة، وغرفھ المتھالكة، والتي
تفضي إلى ممرات قاحلة، بدا لھا كل ذلك القبح مؤثراً. لم تكن تشكو من شيء، وقبلت الواقع بشكل
كلي ألن كل عالم ھو مثل اإلنسان، یشكل جملة متكاملة ال یمكن انتقاء األشیاء منفردة على حسب
الھوى. ھو جزء ال یتجزأ یجب تقبلھ أو رفضھ، كما أوراق الشجرة وثمارھا، كما القش وحبة
القمح، كما الدناءة واالمتنان. في علبة من الغبار والدرن ترتاح سماء الخور الواسعة وكنیسة
أوغسطین ومناظر طبیعة ال ینضب جمالھا وكأنھا جوھرة تلمع بروعة وسط الغبار والقذارة. في
كل أسبوعین، كانت تعود إلى باریس لتمضي عطلة نھایة األسبوع بجوار والدھا. وعندما أخبرت
أوریلي زمالءھا أن والدھا مریض، أحاطوھا جمیعھم برعایتھم. قدموا لھا أطباقاً من الحلوى من
أجل والدھا ودعوا لھ بالشفاء. أّصر ماسینیسا غورما على مرافقتھا إلى المطار، وكان في انتظارھا
عند العودة. في بدایة شھر نیسان / أبریل، جلست برفقة أمھا بجوار سریر المستشفى حیث حاول
أبوھا أن یلملم قواه بعد العالج. كان قد حلق رأسھ كي ال یرى شعره یتساقط. طلب كوب ماء
فناولتھ أوریلي إیاه. سقط منھ الكوب بینما كان یحملھ إلى شفتیھ، انقلبت عیناه ثم أغمي علیھ.

ارتمت كلودي علیھ وھي تصرخ:
جاك!- 

ثم بدا وكأنھ عاد إلى وعیھ، نظر إلى زوجتھ وابنتھ وھو ینطق بكلمات غیر مفھومة، ثم
أمسك بمعصم أوریلي وسحبھا نحوه، كانت عیناه تشبھان عینَي حیوان یحتضر، ملیئة بالخوف
والظالم، حاول الحدیث لكنھ لم یفلح، استجمع كل قواه لكن من دون جدوى، إذ كانت تفلت منھ
مقاطع الكلمات، ومرات كلمات كاملة، وكأنھا اقتُِلعت من جمل احتجزھا بقساوة جسده العلیل،
كلمات تقلّد اللغة وال تبعث إال على أسى صمت موحش، أقدم من الكون، فسقط على وسادتھ، بینما
كانت یده ال تزال متشنّجة حول معصم ابنتھ. دخل طبیب وممرضات وطلبوا من كلودي وأوریلي
الخروج. انتظرا في الممر، ثم جاء الطبیب لرؤیتھما، تحدث لھما عن فشل كلوي وتسّمم الدم
بالبول، وعندما سألتاه عما سیحصل لھ، أجابھم بأنھ ال یعرف وأنھ یجب االنتظار ثم تركھما،

أغمضت كلودي عینیھا.



أعتقد بأنھ یجب أن تخبري أخاك. أنا ال أستطیع ذلك.- 
خرجت أوریلي، وعندما أجاب ماتیو على الھاتف، سمعت ضحكات وموسیقا. یبدو أنھ لم
یفھم ما كانت تقول لھ في بدایة األمر. كان العالج یصلح لھ بشكل جید، ھذا ما كانت تقولھ لھ أمھ

كل مرة تتصل بھ ھاتفیاً، لم یكن ھناك أي داعٍ للقلق. أغمضت عینیھا وقالت:

ماتیو، اسمعني: لقد تغیّر كثیراً، لم یعد الشخص نفسھ. ھل تستوعب ما أقولھ؟- 
ً ال ینتھي. وأخیراً ظل ماتیو صامتاً. وھي تسمع الموسیقا، واألصوات المتبادلة، وضحكا

نطق متمتماً:
سأستعد للمجيء.- 

في الیوم التالي وعلى عكس كل التوقعات، تحّسن وضع جاك أنطونیتي. لم یحتفظ بأّي ذكرى
مما جرى لھ في الیوم الماضي. حاول المزاح، واعتذر من أوریلي وكلودي عن الذعر الذي سببّھ
لھما. لكن الطبیب قال إنھ یجب إبقاؤه في المستشفى احتراساً. ففي المستشفى یمكننا أن نتصرف
بكل سرعة في حال حدوث طارئ جدید، وإذا ما رغبت كلودي، أن تبقى بجوار زوجھا، یمكن
تخصیص سریر مؤقت لھا في الغرفة نفسھا، وأجابت إنھا فكرة جیدة. عاودت أوریلي االتصال
بماتیو الذي ارتاح من الخبر وكان في صوتھ شيء من العتاب ألنھا أعطتھ صورة رھیبة عن

وضع تبدو السیطرة علیھ سھلة. فلم تأبھ بالرد علیھ:

متى ستصل إذاً؟- 
أجابھا ماتیو بأنھ ال یوجد اآلن أي طارئ كي یستعجل العودة، وأنھ منشغل حالیاً بتحضیرات
الموسم، وقد یقلق والده إذا جاء بصورة فجائیة، قد یفكر والده أن زیارتھ ھي زیارة وداع، إذ ینبغي
مراعاة مشاعره ومعنویاتھ. في تلك األثناء، لم تستطع أوریلي السیطرة على نفسھا لمدة أطول،
وقالت لھ: إنھ مجرد حقیر، مقیت وأناني، وأعمى یأمل في أعماقھ أن تشفع لھ تلك الصفات، لكنھا
لن تغفر لھ، وإن یكن، ألنھا تختلف عن أمھما التي ما زالت ترى فیھ المالك الذي یجب الحفاظ
علیھ مھما كلف الثمن، والذي یجب عدم مواجھتھ بفظاعة الوجود وكأنھ ھو من یجب الخوف علیھ،
كما لو أن مشاعره الحساسة الرقیقة، والتي تشكل على ما یبدو امتیازاً حصریاً لھ، قد تخلّى عنھا.
تحمل مسؤولیة أبسط الواجبات، وأقدسھا، وال ترید حتى التحدث عن الحب والرأفة، فھذه كلمات
یعجز عن فھمھا، ھل كان یفھم على األقل ما ھي واجباتھ، ھل كان یفھم أنھ بإصراره على التخلي
عن واجباتھ سیظل على الدوام كتلك الحثالة التي تحول لھا في وقت قیاسي وبمھارة مثالیة تدعو
على اإلعجاب؟ كانت على أتم االستعداد لالعتراف بذلك، وال أحد سیقبل مساعدتھ ألن الوقت
سیكون قد تأخر، ولن ینفعھ النحیب وال رفاھیة الندم، ستبقى ساھرة، شرط أال یكون، قد أصبح
ً عن قصد ووعي لدرجة ال یشعر حتى في غوایة رفاھیة الندم، لكن إذا ما بقي في داخلھ متعفنا
شيء من األخ الذي أحبتھ، فسیجبر نفسھ على فتح عینیھ، والرؤیة بوضوح، ولم تكن ترغب سماع
الحدیث عن الالوعي، وال العمى، وال الحساسیة، حتى وإن كانت تلك األحاسیس رقیقة وجیاشة.
ھناك أشیاء مرعبة یجب مواجھتھا، ألن ھذا ما یفعلھ الرجال، ففي مثل ھذه المواجھة یتمّكنون من
إثبات إنسانیتھم، وكرامتھم، وسیدرك بأنھ من المستحیل جذریاً وكلیاً، ترك أبیھ یموت من دون أن
یتصدق علیھ بزیارة واحدة، وإن تكن ھذه الزیارة أقّل لطافة ومثل كثیر من األعمال التي یقوم بھا



یومیاً، والتي تشكل حیاتھ الحقیرة، حیاة لھو وجنس ورذیلة حیث یتمّرغ على األرض كما یتمّرغ
خنزیر في نجاستھ. عندما سیدرك ذلك، سیستقل الطائرة من دون أن ینتظر دقیقة واحدة، وھي
خائفة جداً الضطرارھا إلى إقصائھ من حیاتھا إذا ما سمعت اإلجابة التي كان سیرد بھا اآلن، ألنھا
خائفة جداً أن تفقده إلى األبد. إنھا غبیة، غبیة ال یمكن تقویتھا، فّضلت أال تسمع إجابتھ، وھا ھي

تغلق الھاتف في وجھھ. ذھبت لتلتحق بكلودي وھي ال تزال ترتجف من غیظھا.

تكلمت مع ابنك على الھاتف. كان علیِك أن....- 
ً ومستسلمة، وفكرت أوریلي أنھا محقة عندما لم تدعھ نظرت إلیھا كلودي، ضائعة تماما
یكمل جملتھ التي أملتھا علیھا تلك الجھة السوداء من قلبھا، والتي توقفت عن مقاومتھا حینما ذھبت
لتختلي بالرجل الذي شاركھا وسیشاركھا حیاتھا للمرة األخیرة. اختبأت وراء أسوارھا الزجاجیة،
رافضة أن تشاركھ في ھذه اللیلة األخیرة، جسدھا وغضبھا وحتى ألمھا. سألھا ماسینیسا غورما
عن رحلتھا في عنابة، وإذا ما تحّسنت أحوال والدھا، فأجابتھ بأن كل شيء على ما یُرام، لكن
حینما اصطحبھا إلى صحراء الفندق الحكومي الشاسع والصامت، استدركت أمام موجة الحزن
التي غمرتھا، ثم ھّزت رأسھا: كال، لم تمر األشیاء على خیر. لقد اعتقدت أن أباھا كان یحتضر
أمام عینیھا، وأنھ لم یعد یقوى على الكالم وأنھ تمّسك بمعصمھا بكل قواه كي ال تبتلعھ الرمال
المتحركة التي كانت قد مألت فمھ، والتي كانت تخنقھ، وھي غیر قادرة على فعل أي شيء، ألن
المرء یواجھ موتھ وحَده، كم نحن ضعفاء أمام الموت! وأمام ھذا الضعف لم تكن لدیھا إال رغبة
الھروب، الشيء سوى الھروب. استبدت بھا رغبة أن یترك والدھا معصمھا لتھرب ویتوقف عن
إجبارھا على مواجھة ھذه الوحدة التي ال یفھمھا األحیاء، وخالل فترة طویلة، لم تعد تشعر ال

بالشفقة وال باأللم، بل فقط بالھلع والذعر والذي ترتعب من انتظاره اآلن، وقال لھا ماسینیسا:
ال أستطیع أن أتركك بھذه الحالة.- 

واستدارت نحوه، وحلقھا جاف، أصبح فجأة دافئاً وحیّاً، قالت لھ بصوت متسلط، من دون أن
تخفض عینیھا:

ال تتركني إذاً. ال تتركني.- 
وارتمت على عنقھ، من دون تفكیر، وشعرت بارتیاح كبیر وھي بین ذراَعي ماسینیسا
تحتضنانھا. استیقظ قبل الفجر كي ال یراه أي عضو من الفریق، وال عامل الفندق وھو یعود إلى
غرفتھ. انتظرت أوریلي بزوغ النھار. استحّمت، وبقیت ممّددة في الماء المصفّر طویالً، من دون
أن تفكر بشيء، وقامت مسرعة لالتصال بالرجل الذي ستتركھ. لم یكن یرغب في تصدیقھا، طالباً
منھا شرحاً، وبإلحاح ألنھ كان یرید شرحاً. فأعلنت لھ أوریلي ببرودة أعصاب أنھا قابلت رجالً
آخر، لكن ھذا اإلعالن أثار أسئلة أخرى، أین؟ من؟ منذ متى؟ فأجابت أوریلي بأّال جدوى من تلك
األسئلة ألن ھذه العالقة الجدیدة، في حقیقة األمر، ال صلة لھا بقراراتھا في ذلك الحین، إذ یجب

علیھ أن یفھم ذلك، لكنھ أصّر وفي نھایة األمر، قالت لھ:

مساء أمس. منذ مساء أمس.- 
لم یسكت، ھا قد امتزج صوتھ بالبكاء. لماذا قالت لھ ذلك بھذه السرعة؟ لماذا لم تنتظر؟ كان
بإمكانھا أن تجعل تلك العالقة عابرة، ویمكن أّال یكتشفھا، وال یدري عنھا شیئاً، لیس بإمكانھا التأكد



ً مما تقوم بھ، واآلن لم یعد األمر قابالً لإلصالح، لماذا اعترفت بشيء قد یكون ال قیمة لھ، تماما
لماذا كانت قاسیة إلى ھذا الحد؟ فّكرت أوریلي بأن علیھا أن تقول لھ الحقیقة.

ألن ذلك ما أریده: أرید أن تكون عالقتنا غیر قابلة لإلصالح.- 
* * *

 

كانوا قد رافقوا جافینا بینتوس، قبل ساعتین من الفجر، إلى قداس جنائزي في یوم الخمیس
المقدس. ظلوا واقفین طوال اللیل في الحانة، حتى ال یضطّروا لالستیقاظ، كانوا قد غسلوا أسنانھم
في حوض الطبخ في البار، وھا ھم یمضغون اآلن علكة بطعم النعناع الطازج كي ال تربك أنفاسھم
الطافحة بالكحول قدسیة لیلة الحداد تلك. بمناسبة عید الفصح یوم االثنین، كانوا قد خططوا لتنظیم
وجبة في الھواء الطلق أمام الحانة، مع عزف الموسیقا، وخططوا أن یرحلوا في الیوم التالي.
سیرافق لیبیرو ماتیو إلى باریس، لزیارة أبیھ، وسینتھزان الفرصة لقضاء العطلة لبضعة أیام في
برشلونة. كانا قد حجزا فندقاً، من دون أن یبخال على نفسیھما في الصرف، فاإلمكانیة المالیة
متوفرة اآلن لذلك. سیقومان بتأدیة الواجب وفي الوقت نفسھ، سیتمتعان بعطلتھما، ولن یشعر جاك
ً من میت لقضاء ھذه العطلة. في لیلة قداس الخمیس المقدس، تقّدما أنطونیتي أنھما سیأخذان إذنا
وھما یمسكان بذراع جافینا بینتوس، ویحاوالن الوقوف باعتدال، والریاح الرطبة تجمدھما، وتأثیر
الكحول أصبح أقل وضوحاً، وخلفھما كان یسیر بییر - إیمانویل كولونا، مع أصدقاء منطقة
ً كورت، الذین رافقوه من أجل تأدیة القداس قبل أن یحیوا معھ وبصخب حفل االثنین، وحاوال أیضا
أن یستفیقا من السكر بسرعة. الكنیسة ملیئة بالمصلین الغافین أثناء انقطاع التیار الكھربائي.
والضوء الوحید یشع آتیاً من الشموع المضاءة أمام المذبح. رائحة البخور ذّكرت ماتیو بإیزاسكون.

وعمل إشارة الصلیب وھو یحبس رغبتھ في الفواق.

استقر بییر إیمانویل وأصدقاؤه في ركن من صدر الكنیسة، ونص المزمور في أیدیھم. كانوا
ینشدون بصوت عاٍل ویتكلمون بینھم بھمس في اآلذان، وھم یترنحون. أعلن القس بأنھ من أجل
خالص العالم، ستعّم الظلمات العالم قریباً، وھو یستعد لطلب الرحمة والمغفرة، باكیاً، من مخلّصھ،

في حدیقة جیثسیماني24 .واصلوا إنشاد المزمور األول.
»خیمتھ في سالیم ومنزلھ في صھیون.«

أصواتھم الجلیة مألت الكنیسة بشكل رائع. ظھر على وجھ بییر  إیمانویل ارتیاح واضح،
أغلق عینیھ لیرّكز على نشیده، ثم تقدم وأطفأ القس شمعة. سمع قرع النواقیس ودبیب األقدام التي

تضرب على خشبة المذبح25، كشھادة على نھایة العالم الذي یغرق في الظلمات.

»اھتّزت األرض مع كل ساكنیھا«
وھا ھي جافینا بینتوس ترفع اآلن الصلیب نحو عینیھا اللتین تشبھان عینَي فتاة صغیرة
خائفة، وفي الصف األول، یبرم فیرجیل أوردیني بعصبیة قبعتھ بین یدیھ، كما لو أن القریة بكاملھا



سیتم ابتالعھا بشكل حقیقي، دقّات النواقیس اختلطت اآلن مع صریر أساسات الكنیسة المترنحة،
واھتّز حجر الكنیسة إلى أن توقفت األصوات المتنافرة والصخب وارتفع النشید من جدید.

 

»لتبتھج العظام التي سحقتھا«

  وأطفأ القس الشموع، الواحدة بعد األخرى. ولم یتبقَّ أخیراً سوى شعلة واحدة ترتعش،
جافینا بینتوس أمسكت بید ابنھا الذي حبس تفّوھھ خشیة تدنیس قداسة االحتفال. وتمنى ماتیو أال
تكون نھایة العالم مرھقة إلى ھذا الحد. شعر بالبرد والنعاس، وفي شراشف مجاورة، جسد

إیزاسكون یّشع حرارة بدون فائدة. رفع القس شاالً نحاسیاً طویالً وساد الظالم كلیاً.

»ستعلو قوى الحق.«

واصل القس كالمھ في الظلمة، وقال إن المسیحي ال یخشى الظلمات التي یتكلم عنھا في ھذه
اللحظة ألنھ یعرف أنھا ال تعني انتصار العدم، والضوء الذي انطفأ لم یكن سوى ضوء البشر،
وساد الظالم من أجل أن یتمّكن النور اإللھي من الظھور ألن الظلمات ھي مھدھا، مثل أضحیة
الخروف التي أعلنت عودة االبن إلى الحیاة في مجد األب. كلمة الرب الخالدة، أصل كل شيء،
فالظالم لیس ھو الموت، ألنھ ال یحمل شھادة على النھایة فحسب بل أیضاً على بدایة النور ألنھ في
الحقیقة ھو الشھادة الوحیدة ذاتھا. وتسرب ضوء الفجر األبیض من تحت األبواب الموصدة. بعد
أن باركھم، حّرر القس رعایاه حیث إن قسماً كبیراً منھم سارع إلى الحانة من أجل تفریغ انفعاالتھم
واستئناف حیاتھم. جّھز لیبیرو القھوة ووضع قنینة ویسكي على البار للذین شعروا منھم بانفعاالت
قویة جداً. أبدى بییر - إیمانویل قلقھ من نوعیة عرض اللیلة، بینما أكد لیبیرو أن العرض كان
جیداً، رغم أنھ وجب االعتراف بھ. كانت األناشید وتعّدد األصوات والنغمات تثیر إزعاجاً بشكل
عام، من الصعب تحّملھ بجرعة عالیة. فیرجیل أوردیوني، الذي مّد یداً خجولة نحو قنینة الویسكي

بعد أن تناول القھوة، قال منتقداً:

كانت األناشید جمیلة! رائعة! إن لیبیرو ال یفقھ شیئاً.- 
ربّت بییر - إیمانویل كتفھ ضاحكاً.

وأنت؟ ماذا تفقھ في الموضوع؟- 
لم ینزعج فیرجیل، بدا وكأنھ یفكر لحظة وقال:

من المؤكد أنني لم أفھم شیئاً، لكن اإلنشاد كان جمیالً.- 
ً حول تعّدد األصوات والنغمات والمھارات الموسیقیة لكل واحد من ً حیویا وتابعوا نقاشا
العازفین، النواقیس، الشموع، الرھبان. اشتدت حیویة النقاش مع تقدیم قنینة ویسكي أخرى، وعندما
وصلت إیزاسكون وسارة في ساعة االفتتاح اضطرت أن تُخرج الجمیع من الحانة تحت المطر
الذي بدأ یھطل. لكن یوم االثنین بزغ على ربیع ساطع. وضع بییر - إیمانویل وأھالي كورت
ً من النبیذ، وردي آالتھم الموسیقیة في الھواء الطلق وبدأوا بدوزنة نغماتھا. احتسى ماتیو كأسا
اللون تحت الشمس ونظر إلى إیزاسكون، وھي تّرتب الطاوالت، رفع كأسھ باتجاھھا لیشرب



نخبھا. وأجابتھ بإیماءة صغیرة بیدھا، بإشارة قبلة. وھي بالنسبة إلیھ، أخت لطیفة زنى بھا زنا
المحارم. نظر إلى أحد أھالي كورت یھمس بتفاھة في أذنھا، وھي تضحك، لكنھ لم یشعر بالغیرة،
بل سخر مما یمكن أن تفعلھ مع ھذا الشخص. كانت أختھ، ولیست زوجتھ، وستعود إلیھ ال محالة،
فال أحد یستطیع أن یأخذ منھ شیئاً، شعر بإحساس رھیب بالعلو واألفضلیة وكأنھ أصبح اآلن في
درجة عالیة حیث ال یستطیع أحد الوصول إلیھ وإیذاءه. واندھش أن تكون سعادتھ إلى ھذا الحد
قویة حیث یصعب تدمیرھا. تابع شرب نبیذه تحت دفء شمس الربیع. في الغد، انطلق مع لیبیرو
في رحلتھ. عھدا بالمفاتیح إلى بیرنارد غراتاس، قبّال الفتیات ورحال إلى أجاكسیو، وھما یلوحان

بإشارة الوداع ویصرخان بصوت عاٍل:

انتبھوا وكونوا عقالء! حافظوا على المحل. إلى اللقاء األسبوع المقبل.- 
كانا في طریقھما، یتحدثان، ویعرفان ما سوف یقومان بھ في برشلونة، فھما بحاجة
لالسترخاء والراحة، ویستحقان ذلك. وصال إلى كامبو دیلال أورو قبل ساعة ونصف من الموعد.
جلسا في حانة المطار واحتسیا كؤوس البیرة، األولى والثانیة، ونضبت نقاشاتھما ببطء. وفي
النھایة سكتا كلیاً. تم استدعاء المسافرین الذاھبین إلى باریس إلى قاعة االنتظار للركوب في
الطائرة، بینما بقیت نصف ساعة على الرحلة، فال شيء یستوجب االستعجال، طلبا كأس بیرة
ً أخیرة. كان ماتیو ینظر إلى مدرج الطیران ویشعر بجفاف في حلقھ، وبطنھ یقرقر ویصدر أصواتا

مزعجة. أدرك فجأة أنھ ومنذ شھور عدیدة، لم یبتعد عن القریة أكثر من خمسة عشر كیلومتراً.
وأجاكسیو تقع في أقصى العالم. لم یسبق لھ أن مكث في المكان نفسھ لمدة طویلة كھذه. وبدا
لھ الطیران إلى باریس فكرة مخیفة، وال یرید حتى التفكیر في ما سیقولھ بشأن السفر إلى برشلونة،
البعیدة جداً لدرجة أنھا أصبحت غیر واقعیة، كأنھا مكان مصنوع من الضباب واألساطیر، أشبھ ما
یكون بكوكب المریخ في األرض. أدرك ماتیو أن تخّوفھ مضحك لكنھ لم یستطع مقاومتھ. نظر إلى
لیبیرو الذي رمق كأسھ، شاداً على أسنانھ، الحظ أنھما یتشاركان الخوف نفسھ، لم یكونا آلھة، بل
أنصاف آلھة، والعالم الذي خلقاه ھو من أصبح اآلن یتحكم فیھما ویشدھما تحت سلطتھ الطاغیة.
عال صوت یعلن بإلحاح أن المسافرین لیبیرو بینتوس وماتیو أنطونیتي مطلوبان لاللتحاق بالطائرة
قبل إغالق أبوابھا، وتأكدا أن العالم الذي صنعاه ال یمكن أن یتركھما لیرحال، فبقیا جالسین، وكان
ذلك آخر نداء، وعندئٍذ أقلعت الطائرة. نھضا بصمت، وأخذا حقائبھما والتحقا بالعالم الذي ینتمیان

إلیھ.
 



الفصل الخامس
 

»أین ستذھب خارج العالم؟«
 

 

كان فجراً بازغاً بنوره المفاجئ یتألأل ویسحر ذاكرة البشر، فتنحِسُر ذكریاتھم األلیمة لتعود
إلى الظلمات التي تجرفھا معھا. في أعالي قبّة القدیس إسحاق، یمسك المسیح ذو القدرة الكلیة26
ً في الھواء مثل ریشة حمام. یجب بین یدیھ الطویلتین البیضاوین قوس قذیفة لم تنفجر بعد سابحا
العیش والتعجل في النسیان. یجب ترك النور یرسم محیط القبور. حول دیر مونت - كاسان،
انبثقت الجدائل الطویلة للمحاربین المغاربة كأزھار غرائبیة تنبثق من األرض، تداعبھا بحنان
نسائم الصیف العلیلة. على طول شواطئ لیتوانیا، أمواج البلطیك الرمادیة صقلت عظام األطفال
المطمورین في الرمال، لصیاغة حلي غریبة من كھرمان ُمتحّجر في الغابة المشمسة، من حیث لن
تعود سوالمیث27 نحو الملك الذي ینادیھا عبثاً، یسرق غبار اللقاح من شعرھا المكسو بالرماد،
واألرض المزھرة مشبعة بنسیج أجساد ممزقة. إنھا ملیئة بالجثث وتستلقي بكامل ثقلھا على قوس
أكتافھم المحّطمة، لكن الفجر المتأللئ قد بزغ، وفي لمعان نوره، لم تعد الجثث المنسیة سوى تربة

خصبة في عالم جدید.
كیف سیحتفظ مارسیل بذاكرة الموتى في الوقت الذي فتح فیھ ھذا العالم وألول مرة أمامھ
منظور خطوط دروبھ المضیئة؟ بعد مدة حمل طویلة للحرب، تم استدعاء جمیع األحیاء إلى أداء
المھمة المثیرة إلعادة البناء، وكان مارسیل واحداً منھم، وقد أصابھ دوار أمام اإلمكانات الالنھائیة،
ً ً استعداداً للمشي قدماً على الدرب، وكانت عیناه مجروحتین من كثرة الضیاء، وكان متوجھا مبدیا
كلھ نحو المستقبل الذي أزال أخیراً الموت كلیاً. اختار العالم الجدید موظفیھ كي یبعث بھم إلى
المستعمرات لجلب المواد الضروریة من أجل أن یقف منتصباً بقامتھ المتلّھفة والمغرورة، وكانوا
ینقّبون ویجلبون من مناجم وأدغال وسھول كل ما تطلبھ شراھتھ ونھمھ. قبل أن یرحل إلى بلدان
غرب أفریقیا الفرانكوفونیة، حیث تجري أنھار الجنوب. فكر مارسیل أن كرامتھ تحتم علیھ، كمقبل
على ممارسة الوظیفة، أن یختار زوجة. في القریة فتیات كثیرات جاھزات للزواج لذا طلب
مارسیل من أخیھ، الذي كان ینتظر بدون عمل، أن یتم استدعاؤه إلى الھند الصینیة، أن یقوم بتحّر
بسیط وسري عن عائالتھن من أجل أن یعرف أي واحدة منھن ستبدي استعداداً لالرتباط بھ. جاء
ً إلى أن حماسھ المفرط قد أفسد جان - باتیست في الیوم التالي لیشاركھ في نجاح مھمتھ، ملمحا

علیھ، لألسف الشدید، فكرة سّریة الموضوع.



بدأ تحریاتھ في حانة بنقاش مع األخ األكبر لفتاة شابة من عائلة عریقة. وقد تبادال التعاطف
ً وتعانقا عندما قرر جان - باتیست فجأة الكبیر نفسھ بسرعة، لدرجة أنھما أفرطا في السكر سویا
ً منھ نیابة عن مارسیل. كان األخ في وضع مربك، وفي وبدون مقدمات، طلب ید أختھ رسمیا
خضم ابتھاجھ، تعّجل برفقة جان - باتیست، الذي كان في قمة حماسھ، إلعالن الخبر الطیب

لوالدیھ.

لم یكن وارداً إبداء أي إھانة للناس وتعلیل الموضوع برمتھ بسوء فھم، ألنھ من الممكن أن
ً عند تلك العائلة، فاستسلم مارسیل لألمر ووافق على تقبل العروس الشابة التي تولد اإلھانة عنفا
قّدموھا إلیھ من خالل مصیر أخیھ وروحھ االجتماعیة المفرطة معاً. كانت في السابعة عشرة من
عمرھا وتتمتع بجمال خجول، الشيء الذي واسى مارسیل في اختیاره إلى أن أدرك، بعد تبادل
بعض األحادیث، أن زوجتھ كانت على درجة كبیرة من الغباء شبھ المالئكي ألنھا كانت تندھش
أمام كل شيء وتلقي على زوجھا نظرات إعجاب ولھانة حیث إن مارسیل كان یترنّح بین الغبطة
واالنزعاج عندما كانت السفینة التي تقلّھما إلى أفریقیا تمر تحت صخرة جبل طارق وتشّق میاه
األطلسي. بینما كانت تتكئ على حاجز السفینة، وھي تطلق براءتھا إلى الریاح المجھولة، وتتذّوق
بطرف لسانھا ملح الرذاذ البارد، الذي كان یضحكھا ویجعلھا ترتعش بقوة لدرجة أنھا ارتمت فجأة
في أحضان مارسیل، الذي لم یعرف ما إذا كان علیھ توبیخھا لكونھا تصّرفت بھذا الشكل، وجعلت
منھما فرجة أمام المأل، أو كان علیھ أن یشكرھا على تصرفھا الطفولي. ترّدد للحظة، شاعراً
بالخجل واالرتباك، لكنھ كان دائماً ما ینتھي بھ المآل إلى ضمھا إلیھ بین ذراعیھ بكل قواه، من دون
خوف أو تقّزز، ألن جسدھا كان دافئاً وشبھ شفاف یشبھ المالك قبل السقوط، انبثقت بأعجوبة من

عھد ال یزال یجھل إلى اآلن عفن الخطیئة والوباء.
عبر نافذة السفینة، أصبحت الشواطئ البعیدة متوحشة شیئاً فشیئاً، جذوع أشجار كبیرة ملتویة
تنحني على المیاه، وفي مصّب األنھار الفسیحة التي ترسم على میاه المحیط الخضراء زخارف
طویلة من طین، أصبحت الحرارة خانقة. أمضى مارسیل كل أیامھ تقریباً في قمریة السفینة، في
السریر مع زوجتھ، یتركھا تستند على ركبتیھا كي تقابل وجھھ، ویداھا مبسوطتان على الحاجز،
الھثة وضاحكة خلف شعرھا المبعثر، یتركھا تنظر إلیھ وتمرر یدیھا علیھ بفضول تلمیذة، عاقدة
الحاجبین تالمس كل جزء من جسده وكأنھا ترید أن تتأكد من أنھ لیس شبحاً قد یتالشى في الضیاء
قریباً. تركھا تفعل ما ترید وھي عاریة، من دون حیاء متربعة على طرف السریر، زاحفاً نحوھا
لیضع رأسھ على فخذیھا ویغفو لحظة، متحرراً من عاھرة مرسیلیا ألن لمسات زوجتھ الشابة
ومداعباتھا استخرجت من عروقھ آخر قطرات ذلك السّم الخبیث الذي أصابھ، وھا ھو أصبح ال
یھاب شیئاً. توقف الجسد أن یكون بؤرة قیح وقروح تراقب أعماقھا شیاطین شریرة، وبإمكان
ً مارسیل أن یصبح سعیداً للغایة لو أنھ ال یضطر للظھور برفقة زوجتھ على مائدة الغداء، خائفا
على الدوام من أن یطرح علیھ أحدھم سؤاالً بسیطاً، وأن تجیب زوجتھ بغباء لدرجة أن كل
الجالسین على المائدة یظھرون بال حراك أو أن تختار عدم اإلجابة، فاغرة فمھا من شدة التعجب
لبرھة، ثم تخفض عینیھا على الطاولة وتنكب على األكل بشراھة. كان یشعر بالحرج دائماً عندما
تتحدث معھ أمام المأل، یشعر بالخجل عندما تخاطبھ بالكورسیكیة، ھذه اللھجة السخیفة التي لم
یتمكن من طرد رناتھا البغیضة عن أذنھ، لكنھ في الوقت نفسھ، یبدو مرتاحاً ألنھ لم یفھم أحد ما



كانت تقولھ، وھو ینتظر بفارغ الصبر تلك اللحظة حیث یتمكن من غلق الباب على حیاة حمیمیة،
وحیدة، تجعلھ یتحّمل كل الضغائن والعذابات.

 

ً من أكواخ باشر وظیفتھ في مكاتب اإلدارة الرئیسیة في مدینة أفریقیة كبیرة، تشبھ ركاما
القصدیر والطین، مدینة بعیدة كل البعد عن تلك التي یمكن أن یحلم بھا ألن العالم ال یزال یلّح على
مناوأة أحالمھ، ولو أنھا أصبحت شیئاً ملموساً في تلك اللحظة. في الشوارع، كانت الروائح عنیفة
وحادة إلى درجة أن الثمار الناضجة والزھور بدت وكأنھا تھیج عذوبة العفن السامة، وكثیراً ما
حبس الغثیان، وھو یتسّكع على مقربة من أھل البلد، ببدلتھ المحترمة المنسوجة من الكتّان وسط
الرجال والقطیع، یطفو بینھم أریج أجساد غرائبیة وھمجیة، تحملھا تجاعید أقمشة ملونة، تثیر
اشمئزازه أكثر فأكثر كل یوم. لم یأِت إلى ھنا كي یحمل لھم حضارة لم یعرفھا حتى ھو إال عن
بعد، وعن طریق ما یصلھ من أخبار أسیاده، لكنھ أتى لتسدید دین قدیم استحق دفعھ منذ زمن
طویل. جاء لیعیش الحیاة التي یستحقھا، والتي طالما ھربت من أحضانھ. لم یضع آمالھ في الّرب
ولكن في قوانین الوظیفة العمومیة حیث زف الخبر الّسار إلى جمیع أبناء الجمھوریة، إنھ بدون
المرور في مقاعد المدرسة االستعماریة، بإمكانھ الترقي الالمحدود وبدون قیود في الھرم الوظیفي،

ھكذا سیتمكن من الترقي لیستخرج نفسھ من تلك األنصال التي لم یتركھا نھائیاً عند والدتھ.

ً من عمل على تحضیر امتحانات المباراة وفي الوقت نفسھ، عمل على التخلّص شخصیا
ندبات ماضیھ البشع، وضعیة جسده، طریقة مشیتھ، ولكنتھ، حیث أجبر نفسھ على أن یجعل كالمھ
ً وخفیضاً بدون نبرة، كما لو أنھ ترعرع في مكاٍن راٍق مثل قصر تورین، یتظاھر بلفظ اسم شفافا
عائلتھ مشدداً نطق المقطع اللفظي األخیر، حرص على النطق الصحیح لمخارج الحروف، ولكن
خیبة أملھ أتت من حرف» الراء«، حیث استسلم لمواصلة نطقھ بالطریقة نفسھا، ألنھ عندما یحاول
لثغ الراء، ال یتمكن من ذلك، وال یستطیع إال إصدار صوت بائس لحشرجة في بلعومھ، تشبھ مواء

ھّر أو أنیناً أجش لشخص یحتضر.

كتبت جین - ماري تخبره عن رحیل أندریھ دیغورس إلى الھند الصینیة لینضم إلى القوات
ً عن المظلیة، أسرت لھ عن مخاوفھا، عن السعادة لوالدة طفلتھا الصغیرة، وأعطتھ تقریراً دقیقا
تدھور صحة والدیھما، كل رسالة من رسائلھا تعیده إلى الخطیئة التي ال تُغتفر، والتي تعود لبدایتھ،
ولو أنھ أصبح یشعر اآلن براحة في المكاتب كما في حفالت عشاء العمل، التي كان یحضرھا
وحَده خشیة أن یفسد حضور زوجتھ تلك الجمالیة الواھیة التي لم یكد ینتزعھا من نفسھ، وھي
تنتظره في البیت، مصونة في قلعة براءتھا السعیدة، مبتھجة وثابتة. رفضت أن تتعلم أي شيء،
متشبّثة بعناد بالحدیث بالكورسیكیة ومساعدة الخادمة األفریقیة من األصول المالنكیة28 في
األعمال المنزلیة، رغم توبیخ مارسیل الذي كانت تسكتھ بوابل من القبالت والمداعبات ثم تقوم
ً قبل أن تقوده وتسحبھ إلى السریر، یحرك ذراعیھ بخفة برمز بنزع مالبسھ، وھو ال یزال واقفا

الصلیب في صالة سریعة بینما تقوم بإسدال ستائر الناموسیة علیھما.
كان ینظر إلیھا، ثم ینفث الھواء على نھدیھا المبلّلین بھدوء، ویقبلّھا في ثنیة الفخذ، على الفم،
على جانب األنف، على الحواجب. وقد فوجئ ذات یوم باستدارة بطنھا المنتفخ الذي یرتاح إلیھ.



ً ما، فھي قالت لھ إن وزنھا قد زاد في األیام األخیرة، وإن فساتینھا أصبحت ضیقة علیھا شیئا
تعرف أنھا تأكل بنھم، فسألھا بخجل إلى أي تاریخ تعود آخر دورة من دوراتھا الشھریة لكنھا لم
تكن تعرف ذلك، لم تنتبھ للتواریخ، فضمھا إلیھ، وأخذھا بین ذراعیھ ورفعھا كلھا بسذاجتھا
المالئكیة، بضحكاتھا وصدى لھجتھا الھمجیة التي لم یعد یرغب بھا، والتي ھي لغتھا أیضاً، وترك
العنان لفرحة بلیدة وابتھاج حیواني غیر مباٍل كثیراً، إذ فھم تلك الفرحة ألنھا فرحتھ التي ال
تستوجب الفھم، وال تطالب حتى بوجوب إیجاد معنى لھا. كانت حامالً في الشھر السادس عندما
اجتاز مارسیل مسابقة داخلیة بنجاح، وتمت ترقیتھ من خاللھا إلى مسؤول في إدارة صغیرة في

إقلیم ناء، تابع للمستعمرات الفرنسیة.

ً لمنطقة شاسعة جداً، مكتظة بالرطوبة والحشرات والعبید السود ھكذا أصبح إذاً رئیسا
والنباتات الضارة والحیوانات المتوحشة. كان العلم الفرنسي یتدلّى من ساریة مثل أسماٍل مبللّة على
زخارف واجھة منزلھ، على مسافة قصیرة من قریة صفیح بائسة مبنیة على ضفاف نھر من
الوحل، حیث یقود األطفال على ضفافھ كتائب عجائز عمیان، متشبّثین بحبل، ویمرون متتابعین
تحت سماء بیضاء تشبھ بیاض عیونھم المیتة. من جیرانھ، ھناك دركي یمیل لشرب الخمر أكثر
فأكثر، وطبیب مدمن في األصل، ومبّشر یرّدد القداس باللغة الالتینیة أمام نسوة عاریات الصدر،
ً إلى إغواء جمھور معاند بتردید تاریخ الّرب الذي كان إنساناً قبل أن یموت عبداً من أجل طامحا

خالص البشریة جمعاء.
بذل مارسیل جھوداً برفقتھم لئال تخمد شعلة الحضارة، ویعتبرون بمثابة حراسھا الطاھرین
الوحیدین، وتقدم لھم وجبات العشاء بواسطة صبیان یرتدون بدل كبار الخدم، یضعون أواني المعة
على شراشف بیضاء مكویة بعنایة شدیدة. سمح لزوجتھ، بجسمھا المنتفخ وضحكتھا أن تجلس
معھم حول المائدة ألنھ علم أنھ في خضم تلك المسرحیة الھزلیة التي یدري أنھا تُلعب حولھ من
خالل ھؤالء الكومبارس المساكین، والنفاق االجتماعي، واألعمال الخرقاء والسخیفة. كل تلك
ً لھ، وھو اآلن ال یرید أن یحرم نفسھ باسم كل تلك السخافات من مصدر الكومیدیا ال تعني شیئا
بھجتھ الوحید، وبدونھا ستكون مرارة نجاحھ االجتماعي أمراً غیر ُمحتَمل لھ، وسیفضل ألف مرة
أن یكون العاشر أو العشرین في الحكم في روما على أن یكون على رأس مملكة ھمجیة على تخوم
اإلمبراطوریة. ولكن ال أحد قدم لھ ھذا البدیل ألن روما لم تعد موجودة، لقد تم تدمیرھا منذ زمن
بعید، ولم تبَق منھا سوى ممالك ھمجیة وبربریة، ومن المستحیل الھروب منھا. ال یوجد خیار أمام
من یسعى للھروب من بؤسھا إال أن یمارس سلطتھ العابثة على بشر أكثر بؤساً منھ، كما یفعل اآلن
ً كمن عرف البؤس والقھر، ولم یعد یتحّمل مشھدھما مارسیل بإلحاح قاس عدیم الشفقة، تماما
المقّزز، وھم ال یسأمون االنتقام من لحم ھؤالء الذین یشبھونھم كثیراً. ربما إن كل عالم ما ھو إال
انعكاس مشّوه لكل عوالم اآلخرین، مرآة بعیدة تبدو فیھا القاذورات تلمع وكأنھا ألماس. ربما ال
یوجد ھناك إال عالم واحد، ال یمكن الفرار خارجھ أبداً ألن خطوطھ الوھمیة تتالقى كلھا ھنا في
ھذا المكان، بجوار السریر حیث تحتضر زوجة مارسیل الشابة، التي مّر أسبوع علیھا بعد أن

أنجبت ابنھما جاك.



في البدایة اشتكت من آالم في البطن، ثم من الحمى المرتفعة. في غضون أیام، استحال توفیر
المضاد الحیوي، لذا حاول الطبیب التركیز على معالجة االلتھاب داخل دّملة الُخّراج. رفع
الشرشف المبلل، وانحنى على الشابة المریضة، ورفعت قمیص نومھا من ساقیھا، انحنى مارسیل
بدوره، فاشتم الرائحة الساخنة لشراب الویسكي في أنفاس الطبیب ورأى یدیھ المرتعشتین، تغرز
إبرة في فخذ زوجتھ كي یحقنھا بدواء» نوتیزین«، حقنة لم تترك سوى نقطة حمراء صغیرة على
الجلد، لم یفارقھا نظر مارسیل خالل أیام ولیال بأكملھا، راصداً اللحظة التي ستقوم فیھا عروق
جسد زوجتھ بتصریف الّسم الذي یقتلھا، وھو یرجوھا أن تصارع وتقاوم وكأنھا تملك بسحر
ً ومرناً، لم اإلرادة فقط، قوة إجبار جسدھا المنھك أن ینقذھا، لكن جلد فخذھا األبیض بقي سلیما
تتكون فیھ أي دّملة ُخّراج أبداً، وعرف مارسیل أنھا ستموت، وكان یأمل، وھو یقبّل جبھتھا
الملتھبة، أنّھا على األقل، لن تعرف ذلك أبداً. كان یأمل أن یحمیھا غباؤھا المالئكي إلى النھایة لكنھ
أخطأ، ألن الغباء ال یحمي، حتى من الیأس، وھي تبكي، محمومة الجسد، وتطالب برضیعھا،
ً ال ترید أن تتركھما، وما زالت ترید أن لتداعبھ وتقبّلھ، وتتشبّث بعنق مارسیل وترّدد: إنھا أیضا
تعیش. لكنھا تغفو لفترة، ثم تستیقظ باكیةً من جدید، وخائفةً من اللیل، ال شيء یمكن أن یواسیھا، ما
زال مارسیل یضمھا إلیھ بین ذراعیھ عاجزاً عن اقتالعھا من التیار الذي یحملھا بال مقاومة نحو
اللیل الذي یخیفھا. إنھا مرھقة من شدة االرتعاش والدموع، فتترك نفسھا للتیار الذي حملھا ولفظھا
في نھایة األمر، ساكنة وباردة في كفن شراشف كدرة ومنكمشة. شّوھت وجھھا اآلالم الفظیعة لكن
مارسیل ال یرى فیھ إال وجھ دمیة من شمع، وال یستطیع أن یتعرف فیھ إلى تلك الشابة المرحة
التي كان یحب فیھا البراءة وعدم الحیاء، وظل لفترة مغموراً، بأمل أن یعثر على ملجأ في النور
ً ً منھا، شبیھا ً ھزیالً ورھیفا ً من زوجتھ الراحلة، ولو كان نفسا حیث تسود النعومة والسالم شیئا
بروح خفیفة، ویترك ھذا الجسد المتصلّب، لكنھ یعرف أن ذلك لیس حقیقیاً. لم یتبقَّ منھا سوى

شكل جثة، بدأت تنمحي، وفي تلك األثناء وعند تلك الفكرة، أطلق العنان لدموعھ كي تنساب.

ً عن تلك الوفاة وعن حداده، تمنى لو أن أمھ أثناء الدفن، فكر بعائلتھ التي ال تعلم شیئا
بجواره، فھي التي تعلم بأمور الموت، وفّضل أن تكون ھي بجانبھ بدل أن یكون بجواره ذلك
الدركي، وذلك الطبیب الذي یترنّح تحت المطر االستوائي بینما صوت المبّشر الحزین یرتّل آیات
من المزامیر فوق الحفرة الغارقة تحت المیاه. ثم وضع الحجرة على القبر، وبقي لحظة طویلة
وحیداً، ثم عاد لیجد ابنھ یرضع من ثدي الخادمة األفریقیة المالنكیة السوداء وعیناه مغلقتان. إنھ
یكره ھذا الرضیع ویكره ھذا البلد، ویكن لھما كراھیة ال توصف ألنھما اتحدا لیأخذا منھ زوجتھ.
رفض سماع الطبیب یشكو من نقص المضادات الحیّویة ألنھ بحاجة إلى مذنبین وال یكترث
للحقیقة، كما ال یكترث للمنطق، وھا ھو فجأة یجد نفسھ خائفاً من أن یقتلع ھذا البلد الذي یكرھھ
ذلك الطفل المقیت، والذي ال یرید أن یفقده بدوره، حتى لو كان یلومھ على مجیئھ إلى الحیاة بدالً
من استمراره في السدیم، حیث لم یطلبھ أحد ولم یرغب أحد في قدومھ، وأقل فجوة متروكة بین
ستائر الناموسیة والمھد تجعل مارسیل في قلق ممیت حیث یخاف العثور على ابنھ تفترسھ
الحشرات الفظیعة التي تعیش في أعماق اللیالي األفریقیة الخانقة، التي تلتمع فیھا كثیر من العیون
الفسفوریة الوامضة. أشیاء كثیرة تتزاحم في ضجیج ال شكل لھ تكمن في جسد جاك، وترید غرز
أنیابھا السامة فیھ، أو كي تضع علیھ یرقاتھا، وكان قلب مارسیل یحدثھ بأنھ لن یستطیع الدفاع



عنھ. كتب رسالة طویلة إلى جین - ماري: أختي العزیزة، لن أعرف كیف أدافع ضد أھوال ھذه
المناخات الفظیعة الملیئة بالحشرات، ال أریده أن یموت مثل أمھ، ال أرید أن یكبر بدونھا، اسمحي
لجاك أن یعثر على أم، وأن یحصل على أخت برفقة صغیرتك كلودي، إنني أعي ما أطلبھ منك،
أرجوك، من أقصد إذا لم أقصدك أنت، أنت التي لم تبخلي أبداً بحنانك ولم تتاجري قط بھ. عندما

وافقت جین - ماري متأثرة، أخذ ینتظر العطلة كي یعود إلى فرنسا من أجل أن یسلمھا جاك.

كان یبكي وحیداً في طریق العودة إلى أفریقیا، شاعراً بالذنب، وربما باألسى، لم یكن یعرف،
لكنھ شعر في أعماق روحھ بارتیاح كبیر وغریب حیث نجح في إنقاذ ابنھ والخالص منھ دفعة
واحدة. وعند عودتھ إلى جحیمھ، استعاد جوالتھ الرتیبة في األدغال، ماراً في القرى حیث
ینتظرھم، مصطفین حسب أحجامھم، أطفال بلداء یُوزع علیھم تواریخ میالد عشوائیة من أجل
تحدیث سجالت نفوسھم، وھو یدلي بأحكامھ بإشارات مضنیة مثل إلھ ساقط، مدّوناً بدقة تفاصیل
الصراعات الخرقاء، والتي یسردھا المشتكون الیائسون بلھجات أفریقیة مختلفة: بول، سوسو،
ومانینكا، وبجمیع لغات البؤس والھمجیة التي لم یعد یتحمل سماع نبراتھا، ورغم ذلك أجبر نفسھ
ً منصفة. عدالة األحكام وحدھا تجعل على االستماع إلى الجمل كاملة من أجل أن یصدر أحكاما
الصمت الجمیل یسود، ذلك الصمت الذي یصبو إلیھ، وأثناء جني القطن، كان یؤنب بقسوة
ً باحتقار اقتراحاتھم للرشوة، المتفاوضین البلجیكیین الجشعین الذین یغّشون في المیزان، رافضا
لیس ألنھ یحرص على حقوق المزارعین السود، بل ألن نزاھتھ وأمانتھ أصبحتا تشكالن الجانب
النبیل الوحید في شخصھ، وھو یمسك بحسابات تحصیل الضرائب بصرامة كبیرة. وفي آخر
ً بجانب الطبیب، كان یتأسف لقرحة معدتھ التي ال تسمح لھ أن یسكرا النھار، عندما یكون جالسا

سویاً من أجل الھروب من تھدیدات اللیل.
كتبت إلیھ جین - ماري بأن جاك یكبر ویفكر فیھ كثیراً، وأن ال أخبار لدیھا عن أندریھ
دیغورس بعد سقوط دیان بیان فو، لكنھا كانت واثقة من أن الّرب لن یكون بتلك القسوة كي یأخذ
منھا زوجھا مرتین. كانت اإلمبراطوریة تنھار ببطء، كتبت جین - ماري، وفیتنام حّررت أندریھ،
ً إلى الجزائر. إنني سعیدة جداً، جاك یفكر بك ویقبّلك، إنھ یكبر بسرعة، وسیرحل أندریھ قریبا
ویغبط مارسیل حیاة زوج أختھ الملیئة بالمغامرات، والتي تتناقض تماماً مع فراغ حیاتھ المؤلمة،
لم یكن یرى أن اإلمبراطوریة تنھار، لم یسمع حتى أزیز القصف الصامت ألسسھا المزعزعة ألنَّ
كل تركیزه كان على انھیار جسده الخاص، الذي لّوثتھ أفریقیا رویداً رویداً بعفنھا الصلب، ناظراً
إلى قبر زوجتھ الذي أورقت علیھ نباتات كان یقوم بتقطیع أوصالھا بضربات ساطور غاضبة،
ً ألن شیطان قرحة معدتھ، الذي تغذى على الرطوبة الملتھبة، أصبح ً أنھ سیلتحق بھا قریبا موقنا
یعذبھ بقوة ال مثیل لھا كأن حدسھ الشیطاني سمح لھ أن یشعر أنھ في الخارج، وسط نداوة الھواء

الفاسد، ھناك حلفاء ُكثُر ال عدد لھم یرصدونھ لیساعدوه على إنجاز ھدمھ البطيء.

ومارسیل یحتفظ بعینین مفتوحتین، یراقب اللیل، ویسمع صرخات الضحایا، أجساد غافیة
ضالة تنزلق تحت الرمال في حین تسحبھم التماسیح ببطء نحو مدافنھم المائیة، طقطقات فكوكھم
المباغتة تھز كتالً من طین ودم، وفي جسده المرتبك، أحس بأعضائھ تھتز بثقل، ویفرك بعضھا
بعضاً، كي تشرع في دوران بطيء حول فلك الشیطان الذي یمّد یده إلى أعماق بطنھ، من دون



حراك مثل شمس سوداء، زھور تدفع برؤوس براعمھا في تجاویف، قصبات رئتھ وجذورھا مثل
أسالك تجري في عروقھ إلى أن تصل إلى أقصى أناملھ، حروب رھیبة تتوالى في تلك المملكة
الھمجیة التي أصبح یمثلھا جسده، بصیحات انتصاراتھم الوحشیة، بصیحات المھزومین المغلوبین،
شعب كامل من القتلة، وھا ھو مارسیل یمعن النظر في قیئھ، في بولھ، في غائطھ، خائفاً من أن
یكتشف فیھا عناقید ذھبیة من الیرقات، والعناكب، والسراطین، أو الثعابین، ثم ینتظر أن یموت

وحیداً، متحوالً إلى عفن حتى قبل أن یموت.

كان یكتب یومیات مرضھ ویدّون یومیاً جمیع العالمات: صعوبة التنفس، بقع حمراء غامضة
على المرفق وفي ثنیة الفخذ، إسھال وإمساك، وإزالة لون مقلقة لعضوه الذكري، حكة، عطش،
یفكر بابنھ الذي لن یراه أبداً، یفكر بزوجتھ الشابة، بفخذیھا حول وجھھ، وأصبح یرغب فیھا بكل
شغف، یدّون كل شيء، ھذیان، شھوة مؤلمة، ألم القضیب بعد االنتصاب، رغبة في مضاجعة
الجثث، حنین إلى اللذة الجنسیة قبل أن یقترب في اللیل بھدوء من الخادمة األفریقیة المالنكیة التي
تنفض الغبار عن األثاث في الصالة، ثم یرفع فستانھا ویمسك بھا دون أن ینطق بكلمة وذراعاه
تضربان مثل جناحي طائر كبیر متوحش منكب على جیفة ساكنة، ولم یستطع التوقف إال بعد
شعوره بخجل االنتشاء بعد أن رمتھ وراءھا في آخر لحظة، مستندا إلى الجدار، وسروالھ متدّل
على كعبیھ وعیناه مغلقتان من شدة الرعب وقضیبھ یھتز برجفات مقّززة، فیما حاولت الخادمة
توقیفھا، وھي تنظفھ مثلما تنظف طفالً، بخرقة غطستھا في ماء فاتر، استخدمتھا بعد ذلك كي
ً ألن القوى التي تنھكھ ھي قوى الحیاة تمسح مستنقع المني الرمادي على البالط. لكنھ بقي حیّا
نفسھا، ولیست قوى الموت، حیاة بدائیة ومحدودة، تولّد على السواء األزھار والطفیلیات والدود،
وحیاة تنضح بإفرازات عضویة، وحتى الفكر ذاتھ ینضح من الدماغ اإلنساني مثل ُجرح یتقیّح،
لیس ھناك روح بل فقط سوائل تدیرھا قوانین آلیة معقدة، خصبة، خرقاء، تحّجرات صفراء

تفرزھا مرارة متكلّسة، صقیع وردي لدم متجّمد في الشرایین، عرق، ندم، نحیب ورغوة لعابھ.
ذات لیلة، سمع مارسیل ضوضاء على الشرفة، ضّجة كراٍس تنقلب، طرقاً غیر منتظم یقرع
الباب، وعندما فتح الباب، وجد الطبیب مستنداً على إطاره، كان یرتجف من الحّمى، ویقول:
ساعدني، أرجوك، لم أعد أبصر شیئاً، لقد أصبحت أعمى، ساعدني. وعندما رفع عینیھ نحو
مارسیل، لمح دوداً یتدفق من بین أجفانھ ویسیل على خدیھ مثل الدموع. أجلسھ مارسیل على
سریره الخاص طیلة األیام العشرة التي استمر فیھا عالج المرض »لواس «29، سمعھ ینوح ویتألم
كلما لمست الشراشف الكدمات المؤلمة في الفخذین والذراعین المشوھین، ساعده على تحمل
تأثیرات دواء نوتیزین بآالمھ الفظیعة 30رغم األھوال التي كان یوحیھا إلیھ ھذا الجسد من شدة
اإلفراط في الحیاة، والتي جعلتھ یتوّرم وینتفخ مھدداً باالنفجار في أّي لحظة، بحكة شدیدة، لدماملھ
المقیحة والتي فجرتھا دیدان متفسخة تحت الجلد، وعینیھ الحمراوین المنتفختین والمطفأتین مثل

الجنین.

عندما تعافى الطبیب، شعر مارسیل بارتیاح لمغادرتھ. طلب من الخادمة أن تّطّھر البیت
بكاملھ لكي یستعید العالم النقي والمعقم الذي یفرضھ علیھ قلقھ من أجل أن ینمو ویترعرع، ویغسل
یدیھ بمادة الكحول، ویحّك أسفل أظفاره حتى یسیل منھا الدم، ویسجل العالمات، واألورام الحدیثة،



تعفن في الدم، مرض عصبي، بالرغم من أن المرض الوحید الذي كان یعاني منھ ھو العزلة
الفظیعة التي كان یسعى إلى كسرھا بإرسال رسائل یومیة إلى صھره في الجزائر، كان یشعر أن
علیھ إخباره بموتھ القریب والمحتوم، فاتحاً قلبھ بدون تحفظ من أجل إعادة ربط عالقة إنسانیة أو
ً ً متحّمسا على األقل استھاللھا، ولو أن المحاور الوحید الذي اختاره والذي كّرس لھ إعجابا
ً لم یجبھ قط ألنھ، في أعماق األقبیة الجزائریة، كان الكابتن أندریھ دیغورس، معزوالً ومتعّصبا
وبدون صوت، كان یغوص ببطء في ھاویة عزلتھ الخاصة، رفیقھ الوحید ھو یداه الملّطختان بالدم.

رجع مارسیل إلى القریة لدفن والده، ثم والدتھ، لم یبكھما ألن الموت قدرھما ومصیرھما، بل
ھو شبھ سعید ألنھما في النھایة لبّیا نداًء كانا قد تظاھرا بعدم سماعھ منذ زمن طویل. رأى أخاه
وأختھ الكبیرین اللذین لم یتعرف إلیھما: جان - باتیست وجین - ماري، وابنھ الذي لم یتجرأ على
ضّمھ إلى أحضانھ، والذي لم یبد أّي رغبة فیھ بالمرة . سألھ: ھل ھو بخیر؟ فأجابھ جاك: نعم.
وقال لھ كذلك بأنھ یعیش بعیداً عنھ لكنھ یحبھ كثیراً، ومن جدید أجاب جاك بنعم، ثم سكتا سویاً
حتى لحظة رحیل مارسیل إلى أفریقیا حیث تنتظره ترقیة وظیفیة لیصبح حاكم الدائرة. استأذن من
ً شفافین لسنوات طویلة عابثة، ثم رحل، الطبیب والمبّشر ومن رجال الدرك، الذین كانوا رفاقا
برفقة الخادمة، حامالً معھ رفات زوجتھ التي دفنھا بالقرب من منزلھ الجدید. بعد مرور ستة
أشھر، ودون أن ینتبھ مارسیل إلى أي شيء، اختفت اإلمبراطوریة. ھل ھكذا تموت
اإلمبراطوریات، حتى دون أن تحدث أدنى ارتعاش؟ لم یحدث شيء، لم تعد ھناك إمبراطوریة،
ومارسیل یعرف، وھو یستقر في مكتبھ في وزارة باریسیة، أن الشيء نفسھ یسري على حیاتھ

الخاصة حیث ال شيء یحدث على اإلطالق.
جمیع الدروب المضاءة انطفأ نورھا، الواحد تلو اآلخر، المقدم أندریھ دیغورس، بعد ھزیمتھ
ً عن الثواب والغفران اللذین لم یمنحھما لھا قط، وھا ھم األخیرة، عاد إلى أحضان زوجتھ باحثا
الرجال یتساقطون ببطء تحت جاذبیة بلدھم المندحر. اختفى األمل من الزمن، وھا ھو یمضي
فارغاً وبدون أثر، على إیقاع مراسم دفن تنادي مارسیل لاللتحاق بالقریة كما لو أن مھمتھ الوحیدة
والثابتة اآلن في ھذا العالم ھي أن یحمل أفراد عائلتھ إلى األرض، الواحد تلو اآلخر، زوجتھ ترقد
اآلن في كورسیكا، لكنھا ماتت منذ وقت طویل وھو یخشى أن یكون قد نقل إلى القبر قطعاً من
خشب یابس مكسو بالصلصال. ماتت أخواتھ الكبریات، الواحدة تلو األخرى، في التسلسل نفسھ
الذي حتّمتھ حكمة سجالت النفوس، في باریس، أصبحت العزلة ال طعم لھا بالتدریج، الرذاذ
القارس طرد الحشرات التي تضع بیوضھا تحت جلد األجفان الرقیقة والشفافة تحت أشعة الشمس
البیضاء، وأقفلت فكوك التماسیح، لقد انتھت الصراعات الملحمیة، یجب اآلن االكتفاء باألعداء
الحقراء: الزكام، والروماتزم، والوھن، تیارات الھواء في الشقة الكبیرة في الحي الثامن حیث
رفض جاك العیش معھ، دون رغبة منھ في توضیح السبب ألنھ ال یستطیع أن یعترف بأنھ یمتلئ

حباً ملتھباً ودنیئاً إلى التي اعتبرھا مثل أختھ.
ً جاك في الخامسة عشرة من عمره، وكلودي في السابعة عشرة، وجین - ماري تذرف دموعا
حاّرة، وھي تسرد أنھا باغتتھما وھما عاریان یحضن أحدھما اآلخر في الغرفة التي شھدت على
طفولتھما، كانت تلوم نفسھا على سذاجتھا، وعدم بصیرتھا المذنبة. كانت تعرف أنھما یتحابان بّود،



ً وأخویاً، وكم كانا یتعذّبان من فراقھما، دون أن ترى في ذلك أي سوء، بل على تخیلتھ ناعما
العكس، تجده مؤثراً. یا لحماقتھا وھي ترضع بثدییھا حیوانین شبقین، كل ذلك بسبب خطئھا،
وتفضل أن ال تعرف متى بدأت تلك الكارثة، حتى أنھما لیسا خجولین من عارھما، انتصبت كلودي
أمامھا، عاریة ودبقة وندیة، وھو رمقھا بنظرة تحّد لم یتمكن أي شيء من جعلھا تحني قامتھا، ال
التوبیخ، وال الضرب، فقد تم إرسال جاك إلى أحد المالجئ الكاثولیكیة. وكلودي لم تعد تكلم
والدیھا، قالت إنھا تكرھھما، لم یستطع الزمن أن یغیّر قرارھا في مواصلة عشقھا الممنوع، لقد
تمت مصادرة رسالة سافلة وسریة لھما، لم ترحم كلودي أحداً منھما، ولسنوات طوال فرضت
ً دموعھا وصرخاتھا الھستیریة وصمتھا، وجاك ھرب من الملجأ، حیث أُعید قھراً علیھما یومیا
إلجباره عبثاً على إعالن توبتھ إلى أن لّوح الجنرال المتقاعد أندریھ دیغورس، الذي عرف ھزائم
كثیرة في حیاتھ تعوزه الھزیمة، مرة أخرى بعلم االستسالم، وجعل الجمیع یتقبّلون الحقارة
ً طاھراً، أتت والدتھا بعد المحتومة لذلك الزواج، والذي تمّكنت والدة أوریلي من جعلھ زواجا
سنوات كرسھا الزوجان الشرھان لنفسیھما، أنانیة منھما كي یعیشا على شھوة جسدیھما ألن األنانیة

األكثر ضراوة ال یمكن أن تنفلت من الدورة الحمیّة للوالدة والموت المتواصلین.

انحنى مارسیل على مھد أوریلي، وماتیو، وعلى فوھة القبور المعتمة التي أطبقت على جان
- باتیست، وعلى جین - ماري، حسب ما ھو مدّون في سجل النفوس، بصورة صحیحة وثابتة
وعلى أیادي الجنرال أندریھ دیغورس، الباردة والمشبّعة بالدم، إذ توقف قلبھ عن النبض منذ زمن
طویل. ھا ھو مارسیل وحیداً، وساعة التقاعد أتت لتؤكد لھ ما كان یعرفھ دائماً، أن شیئاً لم یحدث،
وأن الخطوط التي تتراءى تصل إلى األفق، ما ھي إال حلقات ّسریة تنغلق بقسوة وتقوده إلى قریة
طفولتھ المكروھة دائماً، وفي حقیبتھ صورة قدیمة، موضوعة على بدالتھ من الكتّان والصوف،
التقطت في صیف 1918، والتي تثبتت على الورق بجوار أمھ وأخوتھ وأخواتھ، الوجھ الغریب
ً بشیخوختھ من للغیاب. إن الوقت ثقیل، اآلن، وشبھ جامد. في اللیل، مارسیل یصطحب متنزھا
ً عن زوجتھ الشابة الساذجة والضحوكة، ولم یتمكن من غرفة إلى أخرى في البیت الفارغ، باحثا
ً في المطبخ. ال نبرة وال تعزیة نفسھ لفقدانھا لكنھ لم یعثر إال على والده الذي ینتظره، منتصبا
صوت ینفلتان من شفتیھ البیضاویتین، كأنھ ینظر إلى ابنھ عبر أھدابھ المحروقة، كما لو أنھ یعاتبھ
ً تحت ثقل على مواعید كثیرة ھدرت مع عوالم كثیرة لم تعد موجودة، ومارسیل یجلس منھكا
التأنیب والندم، یعرف أن ال أحد سیجّدد شبابھ، وال یرغب في ذلك دون جدوى. واآلن حیث إنھ
حمل كل عائلتھ إلى التراب، الواحد بعد اآلخر، یجب أن توكل تلك المھمة المنھكة إلى شخص
آخر، منتظراً أخیراً انھزام صحتھ المتھاویة، والصامدة على الدوام. ففي النظام الذي تؤكده

سجالت النفوس، ھا ھو دوره جاء للسیر وحیداً إلى القبر.
 

 

الفصل السادس



 

»ألن الرب لم یخلق لك إال عالماً معّرضاً للھالك«

 

في ھذه القریة، یسیر الموتى وحیدین نحو القبر، لیسوا وحیدین في حقیقة األمر، لكن أیادي
غریبة تسندھم، ما یقودنا إلى الشيء نفسھ، وال فرق في ذلك، فمن ھنا یمكن القول إن جاك أنطونیتي
ً بینما كانت عائلتھ، بعیداً عنھ، مجتمعة عند بوابة الكنیسة تحت سلك الطریق إلى سرداب القبر وحیدا
أشعة شمس حزیران / یونیو تستقبل العزاء، ألن األلم والالمباالة والشفقة ما ھي إال تجلّیات الحیاة
ً على المتوفّي. مات جاك أنطونیتي منذ ثالثة أیام في نفسھا، والتي یبقى منظرھا المھیمن خافیا
مستشفى في باریس، والطائرة التي أقلتھ إلى موطنھ، ھبطت في الصباح نفسھ في أجاكسیو، في
الساعة نفسھا التي غادر فیھا ابنھ ماتیو سریر النادالت متوجھاً نحو الحانة لتناول فنجاٍن من القھوة.
ً بدلتھ، وھو یشغّل آلة القھوة بینما أخبره ماتیو أنھ استیقظ وقف لیبیرو قبل ذلك وراء البار، مرتدیا

مبكراً لمرافقتھ.

ھل نمت ھنا؟- 
ھّز ماتیو رأسھ، ثم أحناه. وّد لو كان یستطیع قضاء اللیلتین األخیرتین في بیتھ، صّمم على
ذلك، عشیة البارحة، حتى أنھ حاول، لكن جده ظل جالساً دون أن ینطق بكلمة، لدرجة أنھ لم یشعر
بوجوده، ما جعل ماتیو یجلس بدوره على األریكة أیضاً، یحملق في الشباك المغلق. وعندما بدأ

اللیل یخیّم، نھض لیشعل المصباح، لكن جده قال:
ال.- 

دون أن یتحّرك، دون أن یرفع صوتھ، قال ببساطة:

ال.- 
ثم أضاف:

لیس ھذا ھو النظام الذي تسیر علیھ األشیاء.- 
ثم لّوح بیده تلویحة، فّسرھا ماتیو بعجالة أن بإمكانھ الذھاب أو فھم منھا شیئاً أكثر تحدیداً
وعنفاً، دعوة ملّحة لالبتعاد، على الفور، من عزلة تقتضي صمت اللیل فقط، فأطاع ماتیو ذلك،
حیث قام بتحریر جده من حضوره المزعج، كما حّرر ذاتھ في الوقت نفسھ، ولم یستدر لیراه. قدم

لیبیرو فنجان قھوة لماتیو وجلس بالقرب منھ وھو یمعن النظر إلیھ من الرأس إلى أخمص قدمھ:
ھل ستذھب ھكذا؟ ستذھب ھكذا لدفن والدك؟- 

كان ماتیو قد ارتدى بنطال جینز وقمیصاً أسود اللون لم یكِوه كما یجب. فقام بدوره یفحص
مالبسھ بارتباك.

ألیس ھذا مناسباً؟- 



اقترب منھ لیبیرو وأمسكھ من رقبتھ.

كال، لیس مناسباً. أنت تنضح برائحة العرق، وبرائحة العطر. أنت نتن، وھیئتك غیر- 
الئقة أبداً. سوف نذھب إلى بیت أمي، ھناك ستستحم، ثم تقص لحیتك، وسنجد لك بذلة،
وربطة عنق. سنختار لك شیئاً یلیق بك، وكل شيء سیكون على ما یرام، ستقوم بكل ما
یجب علیك القیام بھ، وكل شيء سیكون على ما یرام. سأكون معك. كل شيء سیكون

على ما یرام، سترى ذلك، أعدك بذلك.
  أحّس ماتیو بالدموع تصل إلى عینیھ ولكنھا تتوقف عند حافتي جفنیھ الجافتین وترّدد لحظة
قبل أن یسحب مخاطھ فجأة. استعاد تنفّسھ ثم ضّم بإیجاز لیبیرو إلى حضنھ ثم تبعھ، وبعد ساعتین
من ذلك، حین دخلت عربة الموتى القریة على إیقاع النواقیس الحزینة، متبوعة بصف طویل من
السیارات، وقف ماتیو بجوار جده، ینتظر أمام الكنیسة، تائھاً في بذلة تبدو كبیرة جداً علیھ حیث
أُعطیت لھ تعلیمات بأال یفتح أزرار السترة تحت أي ذریعة، حتى یخفي الثنیات المعیبة للبنطلون
الذي یّشده حزام وضع فوق مستوى صّرتھ. أشار لھ لیبیرو رافعاً إبھامھ، كل شيء یبدو على ما
یرام، فجأة، في اللحظة التي أُخرج فیھا التابوت من العربة، انطلق جمع غفیر من الناس من
السیارات یسارعون إلیھ كي یقبّلوه في تجمھر مخیف، رجال ونساء ال یعرفھم یحتضنونھ
ویضمونھ إلى بذالتھم ودانتیل فساتین حدادھن األسود. كان خّداه ملّطخین بدموع غریبة، یفوحان
بعطر الكولونیا الفظ العنیف، وطالء الكریمات، ورائحة العطور الرخیصة، ویلمح بطرف عینیھ

مجھولین آخرین یتزاحمون من أجل االرتماء على مارسیل، صرخ أحد عمال الدفن:
أرجئوا تقدیم العزاء إلى وقٍت آخر! سیقام االحتفال الحقاً!- 

لكن ال أحد أصغى إلیھ، كان الحشد قد حصر ماتیو بجوار جدار الكنیسة وسحقھ بعناقھ
الندي، أُصیب بالدوار، ولمح والدتھ تبسط یدیھا نحوه وتنادیھ، لكن تلقّفتھا بضع أیاٍد عدیمة الشفقة
ترید لمس الجسد الذي كدمتھ آالم الحداد. بكت أوریلي بجوار عربة الموتى، وُغمرت ھي األخرى
بموجة كثیفة من التعاطف الشره، شفاه رطبة ممتدة قبل لمسة القبل، أسنان من ذھب تبرق باللعاب
تحت شفاه مطویة. كان لدى ماتیو انطباع بالذوبان وسط ھیاج من الحرارة اإلنسانیة، قمیصھ مبلل
من العرق، ضغط الحزام على بطنھ بشكل مؤلم، وكل شيء ھدأ فجأة، تفّرق الجمع الغفیر لیفسح
الطریق لمرور المیت الذي كان یحملھ فیرجیل أوردیوني وفنسان لیندري وأربعة من أخوة لیبیرو
وتبعھ ماتیو، بین أذرع أمھ التي وجدتھ أخیراً یسیر بجوار جده وأوریلي، وعندما دخلوا إلى
الكنیسة، أغلق عینیھ تحت مداعبة الھواء البارد اللطیف بینما، وراء المذبح، كان بییر - إیمانویل

كولونا والموكب الجنائزي ینشدون صالة المیت.

طوال كل المراسم، راح ماتیو یبحث عن حزنھ الخاص لكنھ لم یجده في أي مكان، ألقى
ً إلى نحیب أمھ نظرة على الخشب المصنوع منھ التابوت، ونظر إلى وجھ جده المحنّط، مستمعا
وأختھ وشھیقیھما الممتزجین، لكن ال شيء یحدث، أغلق عینیھ، وأرغم نفسھ على التفكیر بشيء
حزین، ورغم ذلك لم یكن حزنھ یستجیب ألي من نداءاتھ، شعر بھ یمر بجواره، شفتاه ترتجفان
قلیالً، وفي اللحظة التي كان یفكر فیھا أن دموعھ ستنھمر أخیراً، أخذت كل ینابیع جسده الرطبة



ً أمام تابوت النعش مثل شجرة میتة. حّرك ً على األلم وجافاً، واقفا بالجفاف، وأصبح فجأة ممتنعا
القس المبخرة حول النعش للمرة األخیرة، وارتفعت أصوات متضّرعة في الكنیسة:

ربي، حّررني من الموت األبدي.- 
ثم ھّز التابوت ببطء إلى البوابة، تبعھ ماتیو وھو یعرف أنھ یتبع أباه آلخر مرة، لكنھ لم یبِك،
وضع قبلة على الصلیب بتقوى، وأراد أن ال یتقّمصھا، وال یتظاھر بھا، لكن ال أحد كان ینتظره
في الصلیب ال والده وال الّرب، ولم یشعر بشيء سوى بملمس الحدید البارد على شفتیھ. أُغلقت
أبواب عربة الموتى. ھمست كلودي وھي تبكي اسم زوجھا، والذي كان االسم ذاتھ ألخ طفولتھا،
وشرع جاك أنطونیتي في مسیرتھ نحو القبر وحیداً، كما تریده قوانین ھذه القریة، ألن األجانب
الذین كانوا یمشون بجواره على إیقاع صمتھ لم یكونوا یعنون شیئاً. كان العزاء طویالً جداً، أجاب

ماتیو بدون تفكیر:
شكراً.- 

وأخذ یرسم ابتسامة عندما اقترب من الوجوه المألوفة. تألقت فیرجیني سوسیني واحتضنتھ
بحمیمیة إلى درجة أحس فیھا بالنبضات البطیئة لقلبھا المشبع بالموت. كانت النادالت جالسات على
جدار، ینتظرن أن ینجلي الجمع، لیقتربن بدورھن، وبذل ماتیو جھوداً كبیرة لیمنع نفسھ من تقبیل
ً ممن ذھبوا إلى عائلة إیزاسكون على الفم. وفي غضون نصف ساعة، بقي نحو ثالثین شخصا

أنطونیتي حیث كانت أخوات لیبیرو یقدمن لھم فناجین القھوة، وشراب ماء الحیاة والحلوى.

بدأت األحادیث بصوت منخفض، ثم ارتفعت األصوات قلیالً قلیالً، ُسمعت ضحكة صغیرة،
وبعدھا عادت الحیاة، قاسیة وفرحة، كما یحصل عادة، حتى لو أن الموتى یجب أّال یعلموا بذلك.
خرج ماتیو إلى الحدیقة حامالً كأساً صغیرة من شراب ماء الحیاة. في ركن من الحدیقة، تبّول
فیرجیل أوردیوني على كومة من الحطب. من فوق كتفھ، استدار إلى ماتیو بعینیھ الواسعتین

المحّمرتین، مرتبكاً من الخجل.

لم أكن أرید أن أسأل عن مكان المراحیض خجالً من والدتك، ھل فھمت؟- 
أظھر ماتیو موافقتھ بغمزة عین، خاف من اللحظة التي سیرحل فیھا جمیع الناس، ومن
مواجھة أقربائھ، الذین ال یستطیع مشاركتھم ألمھم ألن ألمھ ظل مفقوداً. عند غروب الشمس،
سیذھبون جمیعھم إلى المقبرة، وسیغلق قبو القبر نھائیاً، كانوا ینظمون أكالیل الزھور وباقات
الورد، وھذا كل ما سیراه ماتیو، سیرى زھوراً وأحجاراً، وال شيء غیر ذلك، ال آثار لألب الذي
فقده، وال حتى أثر غیابھ. ربما كان بإمكانھ البكاء إذا فھم لغة الرموز، أو إذا بذل على األقل جھداً
في التخیّل، لكنھ لم یكن یفھم شیئاً، ولم تكن لدیھ قدرة على الخیال، وكانت روحھ ترتطم باألشیاء
الملموسة التي تحیطھ، والتي ال یوجد شيء بعدھا. كان ماتیو یرسل نظراتھ إلى البحر، مدركاً أن
انعدام اإلحساس عنده لم یكن سوى أعراض حقیقیة من حماقاتھ، مثل دابة تتلذّذ بالسعادة الثابتة
والمحدودة. في ھذه األثناء ُوضعت ید على كتفھ، اعتقد أنھا ید إیزاسكون، وقد تكون فكرت في
االلتحاق بھ في الحدیقة، وتألمت لكونھ وحیداً وافتقدتھ طوال تلك المدة. استدار لیجد نفسھ أمام

أوریلي.



كیف حالك، ماتیو؟- 
نظرت إلیھ بال غضب، لكنھ خفض عینیھ أمامھا.

إنني بخیر. حتى أنني لست حزیناً.- 
اقتربت منھ وضمتھ بین ذراعیھا.

ال، أنت بالتأكید حزین، أنت حزین جداً.- 
وھذا العذاب الذي الحقھ عبثاً طوال الظھیرة ھا ھو قد حضر، مغلّفاً في كلمات أختھ، بعیداً
عن العون الالمجدي للرموز أو الخیال، ھا ھو یذوب على ماتیو الذي أجھش بالبكاء مثل طفل بین

ذراعي أوریلي. مسحت شعره وقبّلت جبینھ وفرضت علیھ رفع عینیھ نحوھا.
ً أنك حزین. لكن ذلك ال ینفع، ھل تفھم؟ حزنك لن یفید، ولن ینفع أحداً. لقد-  أعرف جیدا

فات األوان.
* * *

 

في الخامس عشر من حزیران / یونیو، تسلّم رسالة من جودیت ھالیر التي أخبرتھ بنجاحھا
في شھادة التبریز األستاذیة، ورغبت في مشاركتھ فرحتھا، حتى ولو من بعید. لم تنتظر منھ جواباً،
كانت تأمل أن یكون سعیداً. ھل كان سعیداً حقاً؟ لكن ماتیو لم یكن یطرح على نفسھ ھذا السؤال،
بل نظر إلى الرسالة كما لو أنھا ھبطت علیھ من كوكب بعید، وغریب، ومألوف، حیث أیقظت
إشعاعاتھا في أعماقھ أصداء مضطربة لحیاة أخرى. دّس الرسالة في جیبھ حیث نساھا، وھو یفتح
قناني الشمبانیا بمناسبة حفل وداع سارة، التي وقعت في غرام مدّرب خیول اقترح علیھا أن تعیش
معھ، في مكان ما في منطقة تارافو. كان رجالً في األربعین من عمره، ُعرف طوال فترة الشتاء
ً بتحفّظھ المشبوه على شرب الكحول، وإصراره على المجيء إلى الحانة في كل األوقات، قاطعا
كیلومترات عدیدة تفصل بین الحانة وقریتھ النائیة. كان یجلس في زاویة من البار أمام قنینة ماء
ً في تأمالت غامضة. لم یكن ینظر إلى النادالت، وال یحاول لمس غازیة، ویبدو منغمسا
مؤخراتھن، وال یسعى إلى إضحاكھن، بل كان یرفض بأدب مالطفات آني ومداعباتھا، وھي
تستقبلھ على الباب، ومن المستحیل التخمین في أي وقت وبأّي وسیلة، استطاع أن یربط عالقة حب
مع سارة، التي تعانقھ اآلن وتتدلى على رقبتھ وتغرقھ بالقبالت وتجبره على شرب الشمبانیا. كان
بییر - إیمانویل ینشد أغنیات الحب، ویعطي لمقاطع منھا نبرة ساخرة، ویضع غیتاره لكي یشرب

ویعبث بخصالت شعر فیرجیل أوردیوني القلیلة وھو یلّوح بیده إلى زوجین سعیدین.
أترى، فیرجیل، ربما ستجد أنت أیضاً حبیبة یوماً ما!- 

یحمّر فیرجیل ویضحك قائالً:

أي نعم! أنا أیضاً، ربما، ِلَم ال؟- 
ثم یجّر بییر - إیمانویل أذنھ صارخاً:



آه! یا حقیر! یا خنزیر! أنت تحب الفتیات، ألیس كذلك؟ أنت رجل مضحك!- 
ثم یأخذ غیتاره المليء باألنغام لیسرد قصة امرأة شابة جمیلة لدرجة أن عربتھا ال یمكن أن
تكون سوى جنیّة مالك. في الثانیة صباحاً، جمعت سارة أغراضھا، وشحنتھا في سیارة رباعیة
الدفع كبیرة، تابعة لحبیبھا الجدید، ثم جاءت لتودیعھم. حضنتھا ریم بین ذراعیھا وھي تبكي،
وطلبت منھا أن تعدھا بتزویدھا أخباراً عن حیاتھا السعیدة، ووعدتھا سارة بذلك ثم ذرفت بدورھا
بعض الدموع، وھي تقبّل كل واحدة ممن ستغادرھن، قالت لماتیو ولیبیرو بأن لقاءھما كان أفضل
ما حدث في حیاتھا على اإلطالق، وإنھا لن تنساھما، وأینما كانت، فسیكون ذلك بیتھما، الشيء
الذي وافق علیھ مربي الخیول الكورسیكي بھزة من الرأس. وشاھدھا ماتیو، وھي ترحل بعاطفة
شبھ أبویة، ألنھ ال یشك لحظة أن ظلھ الحامي سیمتد إلى األبد على حیاة سارة. ماتیو فرح ومقتنع
بشكل خاص بما قام بھ لكنھ أحس باالنزعاج حین شعر أن لیبیرو ال یشاركھ ھذه السعادة الروحیة،
فھو یتمشى بقلق ذھابا وإیاباً، ینعزل على رصیف المقھى في حدیث مشبوه ومتكرر مع فنسان
لیندري، ویخاصم الفتیات اللواتي یبكین ببالھة، بدالً من أن ینھین عملھن، وینّظفن األرضیة ثم
یبكین على أسرتھن، أو في أي مكان آخر، إذا راق لھن ذلك. عندما ذھبت الفتیات، اقترحت آني

أن تبقى الستقبال الزبائن اللیلیین الُمحتَملین. رمقھا لیبیرو بنظرات قاسیة.
كال! اذھبي أنت أیضاً. من األفضل لك أن تخلدي للراحة، فأنت تبدین في ھیئة یُرثى لھا.- 

فتحت فمھا لتقول شیئاً لكنھا استدركت وخرجت من دون أن تتفّوه بكلمة، تاركةً لیبیرو وحیداً
مع فنسان لیندري وماتیو الذي بدا مذھوالً وضائعاً تماماً.

ھل رحیل سارة ھو الذي جعلك تفقد أعصابك بھذا الشكل؟- 
كال. إنھا آني، إنھا تسرقنا، ھذه السافلة، إنني متأكد.- 

منذ بدایة الموسم، تعّودت آني أن تالزم الحانة بعد ساعة اإلغالق، التي حددھا ظلماً مرسوم
جائر للبلدیة في حدود الساعة الثالثة صباحاً. عندما یذھب كل من لیبیرو وماتیو للنوم، حاملین
صندوق المال والمسدس في الحزام، تبقى آني جالسة كالبطلة على المقعد وراء البار، جاھزة لتقدیم
الخدمات آلخر السكارى الذین یتسّكعون في المنطقة، باحثین عن مكان مریح یستقبلھم حیث یمكنھم
إنھاء رحلتھم إلى الغیبوبة الكحولیة. في حالة مرور مراقب رجال الدرك، ونادراً ما یمر، تستطیع
تقدیم تبریر أن الحانة مغلقة، والصندوق مغلق، وتتمتع مع بعض األصدقاء بأمسیة حمیمیة خاصة.
وال تُحصى الحسابات إال في اللحظة األخیرة، عندما تتأكد من غیاب أي عسكري یدور في
المنطقة. ھذه المناورة الخادعة، والتي ال تستطیع سوى أن تحیي من خاللھا آني على مقاومتھا
المدنیة ضد تعسف الدولة وجورھا، لم تخلق سوى سعداء سكارى تائھین وھائمین من فرط
العرفان، أصبحوا اآلن یجدون موطئ قدم، ویشكرون آني على جھدھا بمنحھا إكرامیة سخیّة وما
تضیفھ إلى مستحقاتھا في ساعات العمل اإلضافیة، وبھذا أخذت نسبة أرباح الحانة في االرتفاع.
ویحدث أن تنتظر آني الزبائن عبثاً، وھذا یقع كثیراً في األیام األخیرة، الشيء الذي لم ینتبھ إلیھ
لیبیرو إال بعد أن یقول لھ فنسان لیندري عن طریق الصدفة المحضة إن أصدقاء من أجاكسیو
مّروا لتناول كأس السبت الماضي لدى خروجھم من الملھى اللیلي، في الوقت الذي أكدت آني أنھا
ً في تلك اللیلة. طلب لیبیرو من فنسان لیندري فیما لو كان متأكداً من یوم تاریخ لم تَر شخصا
مجیئھم إلى الحانة، وما شربھ أصدقاؤھم، وبأّي كمیات، إلى درجة أن فنسان طلب منھم أن یأتوا



ً كبیراً، وال شيء یبدو قادراً على تھدئتھ، لیؤكدوا دقة معلوماتھم بأنفسھم. غضب لیبیرو غضبا
وحاول فنسان أن یوضح لھ بقدریة حكیمة أن النادالت، ومنذ زمن كّن یسرقن من صندوق المال
على الدوام، فذلك قانون اعتیادي وطبیعي، وینصحھ عبثاً بالمسامحة والعفو، فیما ماتیو یكرر أن
األمر بھذه الخطورة الجسیمة، لكنھ لم یكن یستمع إلیھما، فقد أراد أن یحرج آني ویداھمھا بالجرم
المشھود، الشيء الوحید الذي من الممكن القیام بھ، ألنھا بدون ذلك، ستنكر كل شيء جملة
وتفصیالً، تلك السافلة المنحطة، البدینة، الدنیئة، الحقیرة، ولم یھدأ إال عندما رتّب كیف سیمسك بھا

في جرمھا المشھود، ویسیطر علیھ غضبھ االنتقامي.

جمع رھطاً من شباب المدینة، وتأكد أن آني ال تعرف منھم أحداً، وأعطاھم نقوداً وتعلیمات
بأن ینفقوھا كلھا إلى آخر فلس في الحانة في اللیلة التالیة، وبأن یتظاھروا بأنھم مجّرد عابري سبیل
في المنطقة، وال نیّة لھم بالمجيء إلى ھذا المكان ثانیة، وخاصة أن یسجلوا كل المشروبات قبل أن
یعطوا تقریراً كامالً وشامالً إلى لیبیرو، وھي مھمة نفّذوھا بحذافیرھا بإخالص. وفي الیوم التالي،

حین باشرت آني عملھا عند الظھیرة، كان لیبیرو ینتظرھا بابتسامة عریضة في الحانة.
ھل جاء بعض الزبائن في ھذه اللیلة؟- 

تجّمدت ابتسامتھ للحظة عندما أجابتھ آني» نعم «وھي تّمد لھ النقود ملفوفة بورقة الحساب.
قام لیبیرو بعّدھا ثم استعاد ابتسامتھ.

ال یوجد زبائن كثیرون.- 
شخصان من منطقة زونزا توقفا لتناول كأس لدقیقتین ثم غادرا بعدھا إلى بیتیھما،
انتظرتھما، ثم أغلقت الحانة في الساعة الخامسة. لیلة متعبة، وال یمكن أن تفلح دائماً في استقطاب
زبائن ُكثُر، ال ضرر في ذلك. ثم أخذ لیبیرو یصرخ غیر آبھ بالزبائن الذین كانوا یقفزون من كثرة

الصراخ.

ألم تنتھي من سرد تلك الحماقات؟- 
صرخ بأنھ یعرف بشأن الزبائن الذین كانوا یأتون إلیھا لكن آني أخبرتھ بإیماءة خجولة

وطفولیة على وجھھا.
ال، ھذا غیر صحیح! كال!- 

تقدم نحوھا وكانت قبضتاه مشدودتین، واصفاً لھا كل واحد من ھؤالء الشبان، ومعدداً قائمة
الشراب الذي تناولوه، وأخبرھا بالمبلغ الذي دفعوه لھا، مجّمعاً لھا بال شفقة الدالئل واإلثباتات إلى
أن فقدت كل الحلول، وانھارت تذرف الدموع، طالبة المعذرة. الذ لیبیرو بالصمت. وفكر ماتیو
بارتیاح بأن القضیة انتھت. آني ستبرئ ذمتھا بعد أن تتلقّى توبیخاً من الطراز األول، وتھدیدات

بعقوبة مثلى في أول انحراف. ستعید األموال، وسیعود كل شيء كما كان، قالت:

لقد اقترفت حماقات. سأعید لك جمیع األموال. وأقسم أنني لن أكّرر ذلك أبداً.- 
 

لكن صمت لیبیرو لم ینّم عن الصفح والغفران، ولیست لدیھ نیّة السماح لھا بتسدید دیونھا.



ال أرید أن تعیدي لي األموال. احتفظي بما أَخْذتِِھ. أرید أن تصعدي إلى الشقة، حاالً،- 
وتأخذي حقیبتك وتذھبي من ھنا. ال أرید أن أراك ثانیة. اخرجي اآلن.

توسلت آني إلیھ، وأقسمت لھ ثانیة بین شھقات بكائھا. نھض الزبائن الواحد تلو اآلخر
وغادروا الصالة حتى ال یكونوا شھوداً لمدة أطول على ما كان یجري، وما زالت آني تتوسل ثانیة،
إنھا أخطأت لكنھا قدمت عمالً جیداً أیضاً، ال یمكن لھم التصرف ھكذا، أین ستذھب؟ إنھ ال
یستوعب األمر، في عمر الثالثة واألربعین، ال یستوعب صعوبة األمر، وال یمكن لھ أن یطردھا
بھذا الشكل، مثل الكلبة، وھي تكّرر سنھا، وھا ھي اآلن راكعة على قدمیھا، تمّد یدھا إلى لیبیرو
الذي ظل مسّمراً في مكانھ، یرمقھا بنظرات كرٍه واحتقار، ثالثة وأربعون عاماً، إنھ ال یعي األمر،
ستقوم بكل ما یطلب منھا، كل شيء، وكلما بكت، تصلّب لیبیرو وبدا متحجراً تحت قناع كراھیتھ،
كما لو أن تلك المرأة الجاثمة على األرض تجّسد في جسمھا الذي یرتعش مطلق الشر، إذ وجب

علیھ اآلن أن یطّھر العالم منھ بأي ثمن.

سأعود بعد ساعة، ال أرید أن أراِك ھنا.- 
عندما ذھب، وقفت متھاویة، وأمسكت بھا ریم من ذراعھا لتساعدھا على الصعود إلى الشقة.
لم یتجرأ ماتیو على النظر إلیھا، ثمة ثقل مؤلم یجثم على صدره، لم یفھم ال نوعھ وال أصلھ، انتظر
أن یخیّم اللیل، وأن تأخذ الحیاة مجراھا، من دون مفاجآت جدیدة، ألنھ أصبح مجدداً طفالً صغیراً
ال یطمئن سوى إلى التكرار الدائم للشيء نفسھ، بعیداً عن التفكیر غیر المحّدد المتشتت، وتزعج
دوامتھ الھائجة روحھ بشكل فظیع قبل أن تنفجر مثل فقاعات على سطح المستنقع. انتظر نكھة
الكحول، والتوتر الثابت الذي یبقیھ متیقظاً، وأعصابھ مشدودة، ویبقیھ دائماً بالمرصاد بدون سبب
معین. انتظر لحظة خلوده للنوم، ملمس جلد إیزاسكون الناعم ونظرات آغنیس، رغم اإلنھاك
والتعب، رغم ثقل األنفاس المشبعة برائحة الشمبانیا الثقیلة، ورائحة الكحول والتبغ، واللعاب
الكثیف الملتصق باألسنان القذرة، ذاق النوم متأخراً، رغم األجفان الثقیلة، وغرابة ھذا االنقضاض
على جسد منھك مثل جسده، والذي ینضح بالسموم نفسھا في شراشف مبللة، وال أحد یغلق لھ جفن
لیخلد لنوم بال أحالم حتى تقام الطقوس اللیلیة ذاتھا، التي دّونھا قانون ھذا العالم ولیس قانون
الرغبة، ألن ال جدوى للرغبة، مثل اإلنھاك أو المتعة المبتذلة، وال تعدو المسألة بالنسبة لكل منھم
سوى االحتفاظ بدوره في رقصة، أصبحت تبّرر استیقاظھم في كل صباح، وتبقیھم صامدین إلى

آخر اللیل. ھكذا یرتكز كل عالم على مراكز واھنة، ویحافظ على توازنھ في كل سریة.

حین جلست ریم وراء البار في مكان آني، ابتھج ماتیو ألن استقرار ھذا التوازن لم یختل في
نھایة األمر، لم یشعر باالھتزازات الخفیفة في األرض، والتي كانت تجري فوقھا شبكة من
التشققات الكثیفة مثل شبكة عنكبوت، لم یالحظ االبتعاد عن الترّدد المذعور عند الفتیات، وھن
یقتربن من لیبیرو، رغم استرخائھ مبتسماً من جدید، كل شيء یمشي على أحسن ما یرام. ولم یبد
ً كثیراً الختفاء آني، فقد تعلم أغنیة باسكیة من أجل إیزاسكون، ولم یكن بییر - إیمانویل استغرابا
ماتیو یرى النظرات السود یرسلھا نحو لیبیرو من فوق میكروفونھ، اعترفت إیزاسكون بأنھا ال
ً تفھم كلمة واحدة من اللغة الباسكیة، ألنھا كبرت في ساراغوس، ابتسمت، فیما احتسى ماتیو شرابا
غیر عابئ بشيء، ولكن كیف یستوعب، وھو لم یستوعب إلى اآلن ولم یصدق أن والده قد توفي.



في الساعة الثانیة، طوى بییر – إیمانویل عمود المیكروفون، ولف األسالك ورتّب غیتاره. وأعطاه
لیبیرو أجرتھ.

كان یجب أن تتحدث معي بشأن آني، ألیس كذلك؟- 
تشنّجت أعصاب لیبیرو وكأن تیاراً كھربائیاً صعقھ.

اعتِن بأمورك، أیھا التافھ، ھل فھمت؟ اعتِن بأمورك.- 
ظل بییر - إیمانویل لحظة مذھوالً ثم وضع النقود في جیبھ وذھب لیأخذ غیتاره، قائالً:

إنھا المرة األخیرة التي أسمح فیھا أن تحدثني بھذه النبرة.- 
أتحدث معك كما یحلو لي.- 

خرج بییر - إیمانویل مطأطئ الرأس، وساد الصمت الحانة. أحس ماتیو من جدید بالثقل
الغامض یترنّح من صدره إلى بطنھ، وسأل لیبیرو عن سبب انزعاجھ. ابتسم لھ لیبیرو ابتسامة

عریضة ومأل كأسیھما.

األمر ذاتھ یتكرر مع ھؤالء التافھین. إذا أصبحت لطیفاً، فإنھم یستبیحونك، إنھم تافھون- 
جداً، ال یفّرقون بین الطیبة والضعف، ھذا شيء معقّد بالنسبة لھم، لذا ینبغي التحدث

معھم باللغة التي یفھمونھا، وثِْق بي، ھذا ما سیفھمونھ جیداً.
أذعن ماتیو لألمر ونھض حامالً كأسھ لیجلس خارج الحانة. نظر بكآبة إلى اللیل، وھو یفكر
وألول مرة أن عینیھ ربما ال تریان ما یراه صدیق طفولتھ. أخرج رسالة جودیت من جیبھ، وأعاد

قراءتھا، من دون أن یكترث بالوقت، وأخذ ھاتفھ.
* * *

 

في غضون ساعات طویلة من االنتظار، لم تھّدئ من غضبھا، استُقبِلت أوریلي من قِبَل أحد
موظفي القنصلیة. انتھى التنقیب، ولم یعثروا على كاتدرائیة أوغسطین ولكن ال یزال الكثیر یجب
القیام بھ، سیجدونھا ذات یوم، ورخام صدر الكنیسة حیث أسقف عنابة كان یُحتََضر، محاطاً برجال
دین یصلون، سیتألأل من جدید تحت أشعة الشمس. كانت أوریلي قد دعت ماسینیسا غورمار
ً برفقتھا، وقد أخبرھا للتو بأن تأشیرة دخولھ قد للمجيء إلى القریة لقضاء خمسة عشر یوما
ُرفضت. أمام الجدران المغطاة باألسالك الشائكة للسفارة، ثمة ّصف ممتد على نحو ثالثمائة متر،
مكّون من رجال ونساء من جمیع األعمار، ینتظرون بصبر دورھم، من أجل إشعارھم بأن

ملفاتھم، التي یمسكونھا بین أیدیھم، ال یمكن قبولھا ألنھا تفتقر إلى ورقة ناقصة.
تقدمت أوریلي مباشرة إلى ردھة الحاجز األمني، وأعلنت عن ھویتھا الفرنسیة كي یسمحوا
لھا بالدخول، لكن موظفة االستقبال جعلتھا تدفع ثمن ھذا االجتیاز، وطلبت منھا الذھاب والجلوس
ً وربطة عنق قبیحة، وفي ً مقلّما على أریكة أھملتھا فیھا بعد ذلك. كان الموظف یرتدي قمیصا
غضون دقائق فھمت أوریلي أنھا لن تحصل على الشرح الذي جاءت من أجلھ، لم یوافق أحد على



إعادة فحص ملف ماسینیسا، ألن ما یجري ھنا ھو عبارة عن ممارسة السلطة بتلذّذ كریھ ومقّزز،
سلطة تتجلى في نزوات حكمھا، سلطة الحقراء والضعفاء، والتي كان ھذا الشخص الذي یرتدي
القمیص النموذج األمثل والحقیقي لھا، بابتسامتھ البلیدة التي تكفي أن یُلقى بھ لبالھتھ من أعلى

القلعة الحصینة.

في المكتب المجاور، امرأة مسنة تضع الحجاب تحتضن فتاة صغیرة إلى صدرھا وتتكّور
تحت وابل من اللوم والتحقیر. ملفّھا لم یكن جاھزاً وال یمكن تجھیزه، كان قذراً، غیر مقروء، ال
یصلح إال لسلة المھمالت. حاولت أوریلي جاھدة، وعبثاً، إقناعھ بدموع الحكمة والعقل المسالمین،
بقولھا إن ماسینیسا دكتور في علم اآلثار، ویشغل منصباً في الجامعة الجزائریة، ھل یمكن االعتقاد
أن وضعھ غیر مریح لدرجة أنھ سیتخلى عن وظیفتھ حتى یحصل على شرف العمل بصورة غیر
شرعیة في ورشة فرنسیة؟ ھي نفسھا كانت أستاذة، ھل كانوا یتخیلون أنھا كانت تشغل وقتھا
الضائع في إدارة شبكات للھجرة الّسریة؟ لم یكن الموضوع سوى مجرد بضعة أیام لقضاء عطلة،
وفور انتھائھا، سیدخل ماسینیسا الجزائر بكل وداعة. ھي تضمن ذلك، لكن الشخص ذا القمیص
بقى جامداً، وكانت ترغب في غرس المقص الموضوع على ملفھ الجلدي على الطاولة في ذراعھ.

غادرت القنصلیة في حالة غضب ال توصف، وھي راغبة في كتابة رسالة للقنصلیة، للسفیر،
للرئیس. إنھا تخجل أن تكون فرنسیة، وإن موقف الموظفین الذین قابلتھم ال یشّرفونھم كما ال
یشرفون البلد الذي یمثلونھ، لكنھا أدركت أن كل ذلك ال یفید وال جدوى منھ، فقّررت أخیراً أن
ترحل وحیدة إلى القریة، ولو ألسبوع على األقل قبل أن تلتحق بماسینیسا في الجزائر في شھر آب
/ أغسطس. كانت بحاجة لرؤیة أمھا، وخاصة جّدھا. لم تستطع التخلي عنھ. وأیقنت أنھا تعاني من
موت أبیھا، وان مارسیل یعاني من ذلك أكثر منھا، أكثر مما كانت تتصور، ألن نظام األشیاء یرید
أن یقوم األطفال بدفن آبائھم، ولكن االضطراب غیر المحتمل لھذا النظام الطبیعي أضاف الفضیحة
ً إلى األلم، وأرادت أن تستعید نزھاتھا المسائیة معھ، وھي تمسك بذراعھ، وھذا ما قامت بھ فعلیا
بورع. كانت متأثرة وتشعر بھ یتكئ علیھا، في منتھى الضعف والرقة، وفي منتھى الوھن أو

الشیخوخة إلى ما ال نھایة.

عندما كان یخلد للنوم، تذھب ھي إلى الحانة لتتناول كأساً، ألنھ ال یوجد شيء سوى الحانة.
عازف الغیتار الشاب أخذ یتحّسن، وتقنیاتھ الصوتیة تتحّسن أیضاً، وحافظ على حبھ غیر البريء
ألغنیات، كان یفضلھا بنغمة إیطالیّة، والتي یغنیھا وھو یغلق عینیھ، وكأنھ یحاول حبس تدفق
مشاعره قبل استقبال التصفیق بتواضع، ممن ال یشك باستحقاقھ ذلك التمجید بحق، اتجھ إلى البار،
ً نظرات النساء التي تالحقھ، ساخراً عالنیة من ً تماما تدل مشیتھ على عدم اكتراث كبیر، مدركا
فیرجیل أوردیوني، الذي كان یضحك في براءة مسالمة، بحیث استبدت بأوریلي رغبة في صفعھ

بكل قواھا، كما لو أن الجو العفن السائد في الحانة أصابھا بالعدوى.

أصبح الجو حقیقة عفناً، تطوف رائحة زوبعة تنبعث من البار، والرجال ینظرون بشھوة
وشبق إلى الصدور العاریة للسائحات الشابات، وإلى أفخاذھن المحمّرة بأشعة الشمس، دون إعارة
أي اھتمام لحضور زوجاتھن المرغمات على قبول توزیع جوالت مجانیة للشراب، والتي لم تكن
مقدمة لھّن من باب الذوق بل بھدف إسكارھن إلى حد الموت، ما أجبر لیبیرو على التدخل



ً على أمره ً یتدخل جسدیاً، فیما كان ماتیو یبدو مغلوبا باستمرار، بكل ثقل سلطة الشباب، وأحیانا
تماماً.

كانت أوریلي تتألم على أخیھا، الذي یبدو في الحقیقة كالطفل، بل ھو في أعماقھ طفل حانق
وجریح، لم یكن قادراً على حمایة نفسھ من تھدید الكوابیس إال باالختباء في عالم وھمي، مليء
باألحالم الصبیانیة، عالم الحلوى واألبطال الخارقین. عشیة سفرھا، تعرفت أوریلي إلى جودیت
ھالیر، والتي دعاھا ماتیو لقضاء العطلة واستقبلھا، وھو یضع أمامھا المسدس في حزامھ عند
إغالق الحانة، ومن الواضح أنھ فّسر نظرة الذھول في عینْي المرأة الشابة على أنھا نظرة إعجاب
صامت في تمجید رجولتھ. بدا فخوراً بمنصبھ كمدیر حانة، وھو یقدم كأس شراب لكل من أوریلي
وجودیت، التي لم تنتھ بعد، على ما یبدو، من المفاجآت ذلك المساء حیث منحھا تلك اللیلة فرصة

مشاھدة عرض غني بالموسیقى الصاخبة وذرف الدموع.
كانت جودیت تتناول كأسھا، وھي تتحدث إلى أوریلي عندما سمعت صرخة حیوان جریح
جعلھا تنتفض. على رصیف الحانة، خبأت فیرجیني سوسیني رأسھا بین یدیھا، تصرخ وتشھق
وتترنّح من األمام إلى الوراء، ولم تكن تسمح ألي شخص باالقتراب منھا. على ما یبدو، رفض
برنارد غراتاس في لحظة اعتزاز بكرامة ھّزتھ على غیر عادتھ، االنسیاق إلیھا، مطالباً إیاھا فوق
ذلك، وبنبٍل كبیٍر، أن تتوقف عن معاملتھ كخنزیٍر من اآلن فصاعداً، وفیرجیني التي ظلت في بدایة
األمر بدون أّي رّد فعل، ترّجحت فجأة في أزمة ھستیریة یستحق عرضھا في مسرح سالبترییھ، ال
شيء ینقص المشھد، ال التقلصات العضلیة، وال التشنجات، وال حتى الجمھور المتیقظ والنبیھ.
صرخت تقول إنھا ترید أن تموت، وإنھا جسد بدون روح منذ زمن، وصرخت منادیة باسم
غراتاس، وھي تقول: إنھا بحاجة إلیھ، وھو خبر في غایة األھمیة، رغم كونھ غیر ُمنتَظر، الشيء
الذي أضفى مسحة درامیة على المشھد، آه، إنھا بحاجة إلیھ، تریده، لماذا ھو ال یریدھا؟ كانت
قذرة، قبیحة، ترید الموت، وعندما اقترب منھا غراتاس مذھوالً ومتأثراً، وأمسك بیدھا، قفزت إلى
رقبتھ ترید تقبیلھ بملء فمھا، دون أن تتوقف عن البكاء، وبادلھا بالقبلة المشتعلة والمتوقدة ذاتھا
بحیث إن لیبیرو طلب منھما بصالفة أن یذھبا بعیداً عن حانتھ ویمارسا فسقھما. تبادل آخر الزبائن
األحادیث الجادة، ُجنت فیرجیني، وكان غراتاس آخر جبناء الغلوازیین 31، بات ذلك مؤكداً اآلن،

وكل الناس یضحكون على ذلك لكن جودیت، لم تضحك. وسعت أوریلي إلى طمأنتھا.

لیس ھكذا تسیر األمور كل لیلة، ال أعتقد ذلك.- 
في الیوم التالي، قبّلت أوریلي أمھا وجّدھا، ووعدتھما بالعودة لرؤیتھما قریباً، وكانت حزینة
لمغادرتھما لكنھا رغبت في استنشاق ھواء نقّي ورؤیة ماسینیسا. وأوصت ماتیو أن یعتني بنفسھ،

وینتبھ قلیالً إلى جودیت التي تركتھ إلى مصیر غامض، وھي تودعھ متمنیةً لھ عطلة سعیدة.

* * *

 



لم یعد یتذّكر لماذا اتصل بھا في منتصف اللیل كي یدعوھا لاللتحاق بھ. ھل أراد أن یثبت
لنفسھ أنھ بعید بما یكفي عن العالم الذي تمثلھ ھي لیتوقف عن التخّوف منھ، وال یضطر بعد اآلن
للھرب. لم یعد ھناك عالمان بل عالم واحد فقط، والذي یبقى موحداً سیداً في عظمتھ، ھو العالم
الوحید الذي ینتمي إلیھ ماتیو. لم یعد یخشى أن تجره جودیت معھا أو تؤّجج فیھ اآلثار المؤلمة
الزدواجیة قدیمة العھد، أراد أن یظھر لھا كما ھو، كما كان یحلم أن یكون على الدوام، لكنھا لم
تكن تراه على حقیقتھ. كانت تتحدث إلیھ كما لو أنھ لم یتغیر أبداً، تواصل الحدیث حول نقاشات
قدیمة لم یعد یفھم معناھا، وكأنھا تناقش شبحاً. روت لھ بدقة تفاصیل امتحاناتھا الشفویة، رنّة
الجرس في قاعة المحاضرات، دیكارت وتحّول السوربون الجامعة فجأة معبداً للقرابین، بموظفیھا،
وضحایاھا، وقساوتھا، وشھدائھا، ومعجزات المستحیل الالمعقول حیث كانت تخشى اختبار اللغة
األلمانیة، وتصلي كي یكون سؤال االختبار حول موضوع شوبنھاور، وكاد یُغمى علیھا عندما
قرأت اسم فریغھ32 على الورقة التي سحبتھا بالقرعة، وحینھا نزلت علیھا الرحمة اإللھیة، كل

شيء بدا فجأة مألوفاً بالنسبة إلیھا، كأن إلھ المنطق شخصیاً انحنى فوق كتفھا.

أذعن ماتیو لألمر بصورة آلیة، رغم أنھ لم یرغب في سماع أي شيء عن فریغھ، أو
شوبنھاور أو عن السوربون، كان یفكر بإیزاسكون التي لن یستطیع النوم معھا ألنھ یتوجب علیھ
أن یعود إلى بیت العائلة خالل إقامة جودیت، كي ال یتركھا برفقة جده وأمھ الحزینین، وھذا ما
كان یتوق إلیھ في أعماقھ، وكان ینتظر بفارغ الصبر اللحظة المباركة التي سیرافقھا فیھا إلى
الطائرة. لم تكن تبدو ھي بدورھا سعیدة جداً في القریة، كانت دائماً تقترح مشاریع سخیفة لجوالت
ثقافیة، ترید الذھاب إلى الشاطئ، وتقول إنھا تجد فیرجیل أوردیوني مخیفاً، وإن الكحول یسبّب لھا
ً في الرأس. تحّمل ماتیو تلك التصرفات التي فھمھا، وكأنھا تلمیحات واضحة إلى عدم صداعا
ارتیاحھا بحیث انتھى بھ األمر إلى تحمیل جودیت مسؤولیة تعاستھ. لكن في لیلة ما شبیھة بلیاٍل
أخرى، بقي بییر - إیمانویل جالساً في زاویة في الصالة، دون سبب معین، بینما انھمكت الفتیات
بتنظیف الصالة، وعندما انتھین من التنظیف، استدارت إیزاسكون نحوه، وذھبن جمیعاً. شّق سیل
بطيء من الحمم البركانیة طریقھ في أحشاء ماتیو. ظل یركز نظراتھ على الباب، وكأنھ یأمل أن

یراھن عائدات من جدید، بینما وضعت جودیت یدھا على ذراعھ.
ھل تحب تلك الفتاة؟- 

كان سؤاالً غبیاً، ُطِرح بشكل سیّئ، ال یستطیع اإلجابة عنھ ألنھ شعر أن الحب والغیرة ال
عالقة لھما باأللم الذي یحرقھ اآلن بشكل غیر محتمل، إیزاسكون كانت بالنسبة إلیھ مثل أخت، إنھ
یتذكر ذلك، أختھ اللطیفة، والتي ارتكب معھا زنا المحارم، في الحانة، ال یلمح لھا أبداً بأّي عالمة
ً مكان نفوذه كما یحب معظم الرجال فعلھ، وال أحد كان یفكر، حب، لم یكن بحاجة أن یحدد علنا

وھو یالحظ من تصرفھما وجود عالقة ما بینھما، ولم یكن الشيء الذي بینھما سوى حمیمیة

النوم المشترك، وطقوس مشتركة یقومان بھا لطمأنة استقرار العالم؟ باسم من كان سیشعر
بالغیرة؟ ویتذّكر دائماً: ماذا یمكن أن یؤخذ منھ، ولن یعود إلیھ في النھایة؟ لكن أصبح مستحیالً
بالنسبة إلیھ أن یشعر كالسابق، أنھ فوق كل شيء، وأنھ ال یُقھر. أسس العالم تزعزعت، وأُصیب
بالتصّدعات والشقوق، وفي الیوم التالي، أرسلت إیزاسكون نظرات رطبة باتجاه بییر - إیمانویل



خالل السھرة كلھا، حتى أنھا قطعت عملھا من أجل أن تأتي وتقبّلھ وتلتصق بھ، رغم تأنیب لیبیرو
لھا، والرّد علیھ ساخطةً، مھمھمةً بكلمات نابیة باللغة اإلسبانیة. واضطر ماتیو أن یعترف في
أعماقھ أنھ سیموت بكل تأكید من الحب والغیرة، رغم أنھ لم یعد یعرف أن أختھ في قمة الشبق
والشھوة، متأللئة ومشعة، وھي تستعرض عواطفھا لیلة بعد أخرى. وعرف جیداً أنھا لن تعود
إلیھ، لم یكن قادراً على منع نفسھ من التفكیر بالمھارات الجنسیة لبییر - إیمانویل، ویرى صوراً
واضحة، ال یمكن تحّملھا، سمع صرخات وتأوھات إیزاسكون التي لم تصدرھا معھ من قبل،
وأرجأ كل كراھیتھ إلى جودیت، التي بوصولھا أعطت إشارة نھایة العالم. وقد شّكلت جسداً غریباً،

كان العالم یحاول طرده من خالل أحداث مباغتة عنیفة وكارثیة.

لقد انتھى عالم الكمال واالنسجام، وتوالت الكارثة تلو األخرى. انتظر ماتیو وجودیت أن
ینتھي لیبیرو من حسابات الصندوق من أجل الذھاب وتناول كأس في الملھى اللیلي، عندما ظھرت
فجأة ریم بلباس داخلي، وقمیص فقط وسط الصالة، مرتبكة تماماً، إذ اختفت كل نقودھا، ادخار
سنة كاملة من اإلكرامیات، تحتفظ بھ في صندوق صغیر أخفتھ تحت مالبسھا، ال أحد كان یعلم
بذلك، باستثناء سارة، وھا ھي لم تجد صندوقھا. ال تتذّكر بالضبط متى رأتھ للمرة األخیرة،
وتحدثت عن مشاریع ذھبت اآلن أدراج الریاح، وعن أحالمھا كفتاة، والتي لم یكلف أحد نفسھ

بالتفكیر واالھتمام بأحالمھا أو حتى بشكل أحالمھا.
احتاجت إلى من یمد لھا ید العون، أرادت تفتیش الشقة بكاملھا، من دون توجیھ اتھام لشخص
معین، لكن البد من وجود مذنب، وھي ترفض االستماع إلى لیبیرو الذي یرّدد أن ال جدوى من
ً على عقب، مفتشین في حاجیات ذلك، لكنھا أصّرت على تفتیش الشقة حاالً، فقلبوا الشقة رأسا
إیزاسكون وآغنس اللتین لم یرق لھما التشكیك بنزاھتھما. رفعوا صنادیق الكحول من المرأب
والبار، من دون أن یعثروا على شيء، وكانت ریم تصرخ بأنھ یجب مواصلة البحث. حاول لیبیرو

أن یعقّلھا لكنھا لم ترغب بسماعھ وانتھى بھ األمر بالغضب.

تباً. توجد ھناك بنوك إلیداع النقود، ألیس كذلك؟ یجب أن یكون المرء أبلھ كي یضع- 
نقوده في المنزل! انتھى األمر، لن تري نقودك ثانیة، أفھمت؟ یمكن أن یكون الفاعل أي
حقیر نام معك، قد أكون أنا، إذا أردت، لكن ھذا لن یغیّر شیئاً من األمر، على أّي حال،

لن تري نقودك أبداً. أبداً.
طأطأت ریم رأسھا وصمتت. لم یكن وارداً اآلن الذھاب إلى الملھى اللیلي. وفي طریق

العودة إلى البیت، توقفت جودیت فجأة وأخذت تبكي.

ماذا حّل بك؟ ھل تبكین من أجل ریم؟- 
ھّزت جودیت رأسھا.

كال. إنھ بسببك أنت.. اعذرني.. یؤلمني كثیراً أن أراك في ھذه الحالة.- 
استقبل ماتیو شفقتھا كاإلھانة، أسوأ إھانة وجھت لھ في حقیقة األمر، وضغط على أعصابھ

من أجل أن یبقى ھادئاً.

سأرافقك إلى الطائرة. غداً.- 



جففت جودیت دموعھا.

نعم.- 
كان متأكداً بأنھ لن یراھا بعد ذلك أبداً. لم یكن یعرف أنھ سیفھم الحقاً كم أن تلك العبارات
الجارحة تفیض حبّاً ألنھ ال أحد أحبھ ولن یحبھ أبداً مثلما فعلت جودیت، وبعد مرور أسابیع قلیلة،
في تلك اللیلة التي ساد فیھا السلب والدم والتي أحالت العالم إلى رماد، كان یفكر في جودیت
ونحوھا فقط كان یستدیر مرة أخرى، دون التفكیر في الوقت، حاالً بعد أن اتصل بأوریلي. لم یكن
العالم یعاني من وجود أجساد غریبة بل كان یعاني من تعفّن داخلي، مرض اإلمبراطوریات

العجائز، ولم یساعد جودیت في إصالح أي شيء.
في غضون أیام قلیلة قدمت ریم استقالتھا، ولم یفكر أحد في حثّھا على البقاء في وظیفتھا.
اكتأبت وحزنت بعد أن أصبحت عالقتھا مع آغنس وإیزاسكون مقیتة وسیئة منذ لیلة التفتیش عن
السرقة، وربما لم تعد تتحّمل فكرة العیش مع الشخص الذي سرق منھا مستقبلھا. ُكلّف غراتاس بأن
یحل محلّھا في العمل وتولي مسؤولیة صندوق المال، ولكنھ لم یكن من السھل علیھ التركیز في
عملھ ألن فیرجیني جاءت على الدوام لتزعجھ بمداعباتھا، لدرجة استوجب فیھا اآلن توكیل مھمة
الحساب لزوجین اثنین، إال أن جھودھما المشتركة أربكت سیر العمل. أنھك لیبیرو عبثاً، واضطر
إلى التدخل، باستخدام الوسائل كلھا والنبرات، مترنّحاً من نبرة التوّسل إلى نبرة التھدید. كان بییر -
إیمانویل یتلذّذ في إثارة حنق لیبیرو، ویعطي أوامر إلى إیزاسكون، والتي كانت تطیعھ باستعباد
دنيء، كما لو أنھ ھو رّب العمل، یستدعیھا إلى المیكروفون من أجل أن تُدخل كامل لسانھا في

فمھ، دون أن ینسى أن یربّت بقوة مؤخرتھا، ما دفع لیبیرو إلى حافة االنفجار.

سأفّجر رأس ھذا الحقیر في النھایة.- 
أتقن بییر - إیمانویل اللعبة الحقیرة التي صّممھا في عھد آني، والتي تتلّخص في إیقاظ كبت
المحرومین بتقدیم عرض اإلثارة الجنسیة الخاصة، وفیرجیل أوردیوني ضحیتھ المفضلة. أرھقھ
باعترافاتھ الجنسیة، وطلب منھ بشيء من السذاجة المزیفة عن األشیاء التي یمكن فعلھا مع امرأة،
إذا ما وجد نفسھ وحیداً معھا، مقدماً لفیرجیل التفكیر في تشكیلة من الممارسات الجنسیة الشبقیة،
والتي یسردھا الواحدة تلو األخرى سائالً إیاه عّما یعجبھ. ضحك فیرجیل واختنق بلعابھ، لدرجة

أصبح لونھ بنفسجیاً، واضطر لیبیرو إلى التدخل ثانیة.

ھّال تركتھ في حال سبیلھ قلیالً، تكلّم؟- 
احتّج بییر - إیمانویل، وبیّن حسن نیتھ، وھو یربّت كتف فیرجیل الذي ھرع لنجدتھ والدفاع

عنھ.
ال تھتم باألمر! إنھ لطیف.- 

لم یكن بییر - إیمانویل لطیفاً، وقد عرف لیبیرو ذلك جیداً، لكنھ لم یشأ أن یكون قاسیاً، ویفتح
عیون فیرجیل على الطبیعة الحقیقیة لمعذبھ. عاد إلى البار، وھو یتمتم، مرّدداً بصوت خفیض.

أیھا السافل.- 



حمل ضغینتھ المریرة إلى أن حان موعد إغالق الحانة. نزل إلى المدینة برفقة ماتیو، الذي
كان یؤخر قدر اإلمكان ساعة العودة إلى غرفة طفولتھ حیث حكمت علیھ تغیرات تحوالت
ً مع إیزاسكون باإلبعاد والمنفى، وھا ھما یقومان بجوالت على المالھي اللیلیة، وینامان أحیانا
السیاح على الشاطئ أو في المرائب، ویعودان عند الفجر إلى القریة، سكارى مثل الخنازیر،
وجبھتاھما ملتصقتان بواجھة السیارة التي تتلوى على حافة الھاویة. في نھایة شھر آب / أغسطس،
اقترح فنسان لیندري علیھم تناول العشاء في مطعم، وعھدا بمسؤولیة الحانة إلى غراتاس . كانت
المدینة قد بدأت تخلو من سیاحھا، ونسمة ھواء علیل تھّب على المیناء. بدت الحیاة ناعمة، وكانا
مبتھجین ومرتاحین لقضاء لیلة كاملة بعیداً عن الحانة. لم یكونا منشغلین أو قلقین بما یمكن أن یقع
في الحانة أو ما إذا قرر غراتاس وبییر  إیمانویل أن ینّظما عربدة جنسیة على طاولة البلیاردو،
بإمكانھما االنطالق، إذا طلبا السماح منھما بذلك. أكال وجبة الكركند، وشربا النبیذ األبیض،

واقترح فنسان علیھما تناول كأس في مؤسسة الصدیق الذي قدم لھم آني.

إن مغادرة القریة من أجل التوّجھ إلى حانة عاھرات، ال تبدو فكرة خارقة، لكنھما وافقا
استجابة لرغبة فنسان. استقبلھم الصدیق مرة أخرى استقباالً جیداً وقدم لھما قنینة شمبانیا على
الفور. في ركن من الصالة، تحت األضواء الخافتة، كانت الفتیات یتحدثن وینتظرن الزبائن. في
تلك األثناء، دخل رجل ضخم ثم جلس في الجھة األخرى من البار، التحقت بھ إحدى الفتیات.
مقتطفات من كالمھم تصل إلى أسماع ماتیو، فیما یحاول الرجل الضخم أن ینتشي بسرد حماقات
بذیئة، وسرد نكات بائسة بلھاء، تجیب علیھا الفتیات بضحكات مفتعلة لدرجة أنھا بدت شبھ مجّردة
من األدب، وفجأة تعرف ماتیو إلى صوت ریم التي ارتدت ثوباً أسود وانتعلت حذاًء ذا كعٍب عاٍل،
تبدو مالمحھا مشوھة تحت ألوان مساحیق التجمیل. نبّھ ماتیو لیبیرو لموضوعھا، وكانا یستعدان
للوقوف من على كرسییھما للذھاب إلیھا، وتحیّتھا، لكن نظرة صارمة منھا، استوقفتھما، استمرت
لفترة، ثم أدارت نظرھا ببطء، واستأنفت ضحكھا وكأن شیئاً لم یكن. لم یتحركا. وأخذت الشمبانیا
تفتر في األقداح. طلب الرجل الضخم قنینة شمبانیا، وذھب للجلوس في مكان مغلق ومعزول.
ھیأت ریم الصینیة، علیھا قدحان، وإناء مكعبات الثلج، ثم ذھبت لتلتحق بھ. ونظرت إلى ماتیو

ولیبیرو للمرة األخیرة قبل أن تسدل على الغرفة الصغیرة الستار األحمر المخملي الثقیل.
لنذھب.- 

في السیارة، سعى فنسان إلى أن یظھر اطمئنانھ، مبرراً أن األمر طبیعي، وأنھا تمتلك قوانین
الحیاة. ال شيء یمكن فعلھ، أو حتى قولھ، من النادر أن تنتھي ھؤالء الفتیات في قصر إنجلترا،
لیس مستحیالً، لكنھ شيء نادر الحدوث جداً، یمكن أن نكون غیر راضین على واقعٍ مثل ھذا لكن

ال یمكن لنا تغییر األمور، لیس ذلك ذنب أحد. لكن ھي الحیاة. ّشد لیبیرو فكیھ بقوة.

سینتھین جمیعھن ھكذا إلى المصیر نفسھ، جمیعھن.- 
استدار نحو ماتیو.

نحن من خلقنا كل ھذا.- 
خّمن ماتیو أن یكون لیبیرو على حق. الصانع لیس الّرب. لذلك ال أحد یعفیھ من خطایا

العالم.



* * *

 
مضى الوقت.. لم یكن بإمكانھ االلتحاق بھا لیالً وھو یسیر بصمت في أروقة الفندق الحكومي
المھجور، لم تعد تنتظر مجیئھ بشوق ودقات قلبھا تتسارع. أصبحت اآلن اللحظات التي یتشاركانھا
مثقلة بالنظرات المصّوبة إلیھما. كانا یمضیان من وقت إلى آخر النھار في تیبازا، من أجل االبتعاد
عن الجزائر. ویتوقفان لألكل في بو - ھارون، والشمس تطبخ أحشاء األسماك البنفسجیة المصطفة
فوق أحجار رصیف المیناء، وأقل نسمة ھواء تحمل إلى شرفات المطاعم عاصفة من الروائح
النتنة، لكنھما كانا یواصالن األكل رغم ذلك، ویمآلن كؤوسھما بالنبیذ األحمر المعبأ في قناني
الكوكا كوال. وفي الظھیرة، یسیران سویّاً في الموقع، یدوسان أحیاناً واقیات ذكریة مستعملة، تركھا
زوجان ال یملكان مثلھما غرفة الحتواء شھوتھما الجنسیة، لكنھما لم یكونا یسعیان للبحث عن تقلید
النزق نفسھ، وممارسة الجنس، ألن ما یمكن اعتباره خرقاً جمیالً لعالقة حب، ال یعدو ھنا أن یكون
تلبیة لحاجة ملّحة وقذرة. أشرف شھر آب / أغسطس على االنتھاء، شھر القیظ الساخن، شھر
أحشاء األسماك والرطوبة، شھر دون حب. أدركت أوریلي أنھ ال یوجد ھناك سوى مكان واحد
یمكنھا أن تعیش عالقتھا مع ماسینیسا بحریة، وھذا المكان لیس فرنسا، وال الجزائر، بل ھو مرتبط
بالزمان، ولیس بالمكان، مكان ال یقع في حدود ھذا العالم. قطعة من القرن الخامس، ما زالت
موجودة بین األحجار المنھارة في عنابة، حیث ظل القدیس أوغسطین یحتفل بالزواج الّسري

لھؤالء الذین كان یحبھم، والذین لم یستطیعوا االرتباط بأي مكان آخر.

بدا الحزن على وجھ أوریلي، ولم تكن قط مستعدة لالنطالق في الحب، كرھت االنغماس في
األحاسیس، لكنھا رغبت في معرفة إلى أین یمكن أن تقودھا ھذه القصة. استعدت أن تتحّمل جمیع
أعباء فشلھا، یكفي أنھا صادرة منھا، فمن المضني أن تخضخ أمام قسوة األحداث الحقیقیة، ولیست
مسؤولیة شخص معین ألنھ لم یكن أمامھا سوى خیار واحد وھو االستسالم. وھا ھو الجدار
الزجاجي یرتفع حولھا من جدید، ولم تستطع بعد اجتیازه أو تحطیمھ، رغم أنھا تحّولت إلى رغبتھا
الكبرى. دعاھا ماسینیسا لكي یتناوال أسیاخ اللحم المشوي في منطقة دراریا، جلسا في قاعة عادیة
في مطعم شعبي، یقدم خدمات سریعة وفاعلة، ولم یستغرق تناول الوجبة أكثر من ربع ساعة،
حاوال إطالتھا باحتساء الشاي بالنعناع ببطء، ودفع ماسینیسا الحساب. وھو یقود سیارتھ في
الجزائر، وعند الحواجز، كان رجال الشرطة یقومون بفحص أوراق ھویتیھما، وھم ینظرون إلیھما

نظرة ازدراء ومكر، ثم قادھا إلى الفندق حیث ال یستطیع االلتحاق بھا.

رغبت في دعوتھ بدورھا إلى المطعم الصیني في فندق» الجزائر «، في سھرة فظیعة.
تخلّت أوریلي عن إعادة قنینة النبیذ الثالثة نوع» میدیا «مغلقة. ماسینیسا، والذي كان في بادئ
األمر مذھوالً، بدأ یلقي نظرات غاضبة على النادل الذي وضع على الطاولة ملفوف الدجاج،
ورمقھما بابتسامة غریبة ومقیتة. تیقن ماسینیسا بأنھ یتھّكم علیھ، خاطبھ ب» السید« شّدداً على
ً یّدعي التحّضر، رغم مرافقتھ كلمة »السید«، من أجل أن یجعلھ یشعر أنھ ال یعدو أن یكون بدویّا

للفتاة الفرنسیة، واستبد بھ الغضب أكثر فأكثر.



أنت ال تعرفین ھؤالء الحقراء، واحتقارھم، إنھ یفتخر بمھنتھ كخادم.- 
لم یلمس محتوى صحنھ، وفي نھایة األمر طلبت أوریلي الفاتورة، ودفعتھا بالبطاقة
االئتمانیة. ّمد النادل الفاتورة لماسینیسا كي یوقّعھا، وھو یبتسم، فأمسكھ ماسینیسا بسریة من
ً إلى سیارتھما. لم سترتھ، وتفّوه ببعض الكلمات العربیة. توقف النادل عن االبتسام. ذھبا سویّا

یتوقف ماسینیسا عن اجترار مرارتھ.

ال أستطیع أن أدفع لك حساب مطعم كھذا، فالدخول إلیھ یكلف خمسمائة دینار. على أّي- 
حال. إنھا لیست األماكن التي ارتادھا.

فھمتھ أوریلي، وضّمتھ إلیھا في السیارة. نجحت في إقناعھ بأن تدفع لھ إیجار غرفة في
الفندق ذاتھ الذي تقیم فیھ، حتى یتمّكنا من قضاء اللیلة سویة، سیتظاھران بأنھما ال یعرفان أحدھما
اآلخر، سیلتحق بھا بھدوء، مثلما فعال في عنابة، لكنھا رأت جیداً بأنھ یخجل جداً من وضعیتھ
كرجل تُنفق علیھ امرأة، وشعرت أن ھذا الخجل أتلف رغبتھ في اللحظة ذاتھا التي ضّمھا بین
ذراعیھ. في غضون یومین، ذھب إلى والدیھ، كما یقتضي األمر. لقد انتھى التنقیب، وعادا ببطء
إلى عوالمھما الخاصة، ومّدا أیدیھما أحدھما إلى اآلخر من فوق ھوة عمیقة ال شيء قادٌر على
ملئھا. من الوھم أن نعتقد بأننا قادرون على اختیار أرض النشأة. لم یكن ألوریلي أيُّ عالقات مع
ھذا البلد، لوال الدماء التي سكبھا جدھا أندریھ دیغورس على أرضھا، وكذلك عدم العثور على

رفات مجھولة لقدیس قدیم مات منذ قرون مضت.
قدمت موعد رحیلھا ورتبت حقائبھا دون أن تقول شیئاً لماسینیسا. ماذا كانت ستقول لھ؟ كیف
یمكن ترك شخص رائع، نتمنى لو أننا ال نتركھ؟ ماذا كان بإمكانھما فعلھ سوى تبادل التفاھات؟
كانت تخشى، لو رأتھ ثانیة، من أن رغبتھا في البقاء معھ، ستجعلھا تؤجل موعد رحیلھا دون
جدوى. لم تترك لھ أّي رسالة. لم ترغب بترك شيء لھ، سوى غیابھا ألنھا تعرف أنھا بغیابھا
ستالحق ماسینیسا طول حیاتھ، كما ال تزال قبلة أمیرة غابرة تالحق ملك نومیدیا الذي یحمل
اسمھا. اتصلت ھاتفیاً بأمھا تخبرھا أنھا ستصل إلى باریس في المساء نفسھ. في المطار، لم تسمح
لنفسھا القیام بأي احتفالیة في إتمام معامالت الرحیل. كانت ترسل نظراتھا من كوة السفینة إلى
جزیرة بیالریس33 ، وعندما لمحت ضفة فرنسا، مسحت عینیھا المحّمرتین. وقد حّضرت لھا

كلودي وجبة طعام.

ھل أنت بخیر، أوریلي؟ تبدین مرھقة.- 
أجابتھا أن كل شيء على ما یرام، قبّلت أمھا، وذھبت لتنام في غرفة طفولتھا. عند الساعة
ً غریبة تھب فوق الرابعة فجراً، انتزعتھا ّرنة ھاتفھا المحمول من حلم كانت ترى فیھ ریاحا
جسدھا، وتدفنھ ببطء تحت الرمال، عرفت أنھ كان یجب أن تسرع وتختلي بنفسھا لكنھا لم تكن
راغبة بانتھاء مداعبة الریاح الدافئة لھا، والناعمة لدرجة ال تزال تفكر فیھا، وھي تمسك ھاتفھا

للّرد على المكالمات. سمعت لُھاثاً ونحیباً وفُواقاً ثم صوت ماتیو.

أوریلي! أوریلي!- 
كان یكّرر اسمھا وال یتوقف عن البكاء.



* * *

 

لم یعد ھناك حشد من البربر. وال فرسان فندالیون أو من ویسیغوث34. لكن ببساطة لم یكن
لیبیرو یرغب بتولي أمور الحانة. كان ینتظر نھایة الموسم، أو منتصف الخریف، من أجل
التخطیط للعثور على عمل جدید للفتیات، ویساعد أخاه سوفیر، وفیرجیل أوردیوني في الحظیرة،
أو یعود ثانیة للدراسة. لم یكن یعرف بعد، لكنھ كان یعرف أنھ ال یرغب في العمل بعد في الحانة.

لم یكن یحب ما آل إلیھ. شعر ماتیو بأنھ تعّرض للخیانة. وماذا سیفعل ھو؟ ھّز لیبیرو كتفیھ.

ً بالعیش ھنا واألیام تمر؟ الفتیات الالتي یوجْدَن، ھّن دائماً الفتیات-  ھل ترى نفسك مستمرا
المسكینات أنفسھن. المحبطات أنفسھن على شاكلة كولونا. السكیرات. المدمنات. إنھ
عمل حقیر، یصنع التفاھة. أنت ال تستطیع أن تعیش في التفاھات البشریة، كنت أؤمن أن
ھذا ممكن، لكنك ال تستطیع، ألنك تصبح بدورك أكثر بالدة من الطبیعي. ھذه ھي

الحقیقة، ماتیو، ھل ترى نفسك ھنا؟ بعد خمسة أعوام؟ عشرة أعوام؟
لكن ماتیو رأى ذلك ممكناً ویجد نفسھ بخیر. حتى أنھ كان جدیاً غیر قادر على تخیّل مستقبل
مختلف. الموسم صعب، في حقیقة األمر، ولھذا فاألسوأ خلفھما. ال یمكنھما التخلي عن كل شيء
بھذه البساطة، وما فعاله للقریة یعتبر جیداً في الواقع، كل شيء كان میتاً من قبل، وقد بعثا الحیاة
ھنا، أصبح الناس یأتون إلى القریة، سعداء، ال یمكن أن ندمر كل شيء في لمحة بصر، لمجّرد أن

الموسم صعب.

الناس الذین تتحدث عنھم، سذّج یأتون ھنا إلنفاق كل نقودھم، لمضاجعة فتیات لن- 
یضاجعوھن أبداً، بلداء لدرجة أنھم ال یستطیعون حتى الذھاب إلى العاھرات مباشرة.
وأتساءل في نفسي إذا ما كنت أفضل المكان میتاً. وفوق كل ھذا أشعر أنني تعبت. وأرید

أن أنظر إلى نفسي في المرآة.
لكن ما ھي ھذه القصة التي تقتضي عدم القدرة في النظر إلى المرآة؟ ھل إنھما مسؤوالن
عن بؤس العالم؟ لم یكونا ال من قّطاع الطرق وال من القّوادین المتاجرین بالجنس، وحتى لو أغلقا
الحانة، فإن فتیات كثیرات سیواصلن ممارسة الدعارة. ماذا كان بإمكانھما عملھ إذا اختارت ریم
ً میل لممارسة العھر مثل مھنة الدعارة وحقّقت رغبتھا في آخر المطاف؟ ھل لدیھن جمیعا

إیزاسكون؟
ال تقل تفاھات مثل ھذه یا ماتیو. لیس أنت.- 

كانت تلك آخر لیلة سبت من شھر آب / أغسطس. جاء أصدقاء بییر  - إیمانویل من أھالي
منطقة كورتین للمشاركة في أمسیة موسیقیة. كانوا ینظمون األجھزة الموسیقیة على رصیف
الحانة، بینما كان الزبائن یستعدون للجلوس، وفیرجیل أوردیوني یخرج شرائح اللحم المقدد من
شاحنتھ الصغیرة. عند منتصف اللیل، وضع الموسیقیون آالتھم، وغادروا المسرح وسط تصفیق



الجمھور. جلسوا بعد ذلك عند البار بجانب فیرجیل الذي یحتسي شراباً في الزاویة بانتظار مجيء
لیبیرو لمرافقتھ عندما یسمح لھ وقتھ بذلك. ربّت بییر  إیمانویل كتف فیرجیل.

یسعدني أن أراك! بیرنارد، قدم شراباً لي ولصدیقي فیرجیل!- 
كان لیبیرو یتحدث على رصیف الحانة مع عائلة ایطالیة. ویلقي بین الحین واآلخر نظرة إلى
داخل الحانة. عندما مّرت إیزاسكون بالقرب من بییر - إیمانویل حاملة صینیة، أمسك خصرھا

وقبّلھا على رقبتھا. وأطلقت صرخة صغیرة حادة، دخل على إثرھا لیبیرو.
ً لك! ھناك ناس ینتظرون. بیرنارد، اذھب واھتم-  إیزاسكون، قومي بعملك، تبا

بالسندویتشات على رصیف الحانة، سأقوم بعمل ذلك بدالً منك.
جلس لیبیرو على المقعد وراء صندوق الحسابات وانحنى أمام بییر - إیمانویل.

قلت لك مئة مرة: دعھا تعمل، وانتظر إلى أن تغلق الحانة كي تضاجعھا، لیس ھذا من- 
الصعب فھمھ، على ما یبدو لي؟

رفع بییر - إیمانویل یده في إشارة إلى االستسالم.

آه! كم ھو صعب أن تكون عاشقاً! ھل سبق لك أن كنت عاشقاً، فیرجیل؟ ھیا احِك لنا.- 
وأصّر األصدقاء من أھالي منطقة كورتین بدورھم على سماع قصة عشق فیرجیل أوردیوني
الذي ضحك قائالً بأنھ ال یمتلك قصة یحكیھا، لكنھم أخذوا یصّرون علیھ: ھذا لیس حقیقیاً، كانوا
واثقین من أن فیرجیل رجٌل یفتن النساء، ألیس كذلك، یا فیرجیل؟ آه، كان بإمكانھ أن یعترف لھم
بال خجل - ھم أصدقاؤه – كیف ھن النساء الالتي حظي بھن؟ باللعب على الكلمات؟ عن طریق
الرقص ربما؟ نعم! ھو الشعر! كان یكتب لھن الشعر، ألیس كذلك؟ ھیا، كانوا یریدون أن یعرفوا،
یریدون قصة واحدة فقط، قصة واحدة سترضي فضولھم، لیس ذلك بطلب كبیر، یمكن أن یبوح
بأي شيء لألصدقاء، أو ربما یحتاج لجو آخر ألنھ رجل خجول، علیھ إذاً مرافقتھم إلى المرقص،
أمام قنینة نبیذ جیدة، حینھا سیسرد بالتأكید كل شيء. ألیس كذلك؟ كیف أغواھا؟ ماذا فعل بھا في
الفراش؟ ھل كانت تصرخ؟ المشكلة أنھم لن یسمحوا لھ بالدخول إلى المرقص بھذا الشكل، لیس
بحذائھ الجبلي العالي، فھذا مستحیل في شتى األحوال، وال بالبزة العسكریة، فھذا غیر جائز بتاتاً،
ھناك قوانین صارمة، ال یمكن االستخفاف بھا، وفوق كل ذلك لم یكن من الحكمة إدخال رجل
ساحر للنساء مثل فیرجیل إلى الملھى اللیلي، ألنھ سیغوي، وفي أقل من ثانیة، جمیع النساء
الموجودات بحیث لن تبقى واحدة لآلخرین! یجب ترك نساء لآلخرین! ولیس االحتفاظ بھن جمیعاً
لشخصھ فقط، البد لھ من القیام بعمل إیثاري كذلك، خصوصاً لصالح أناس قطعوا مسافات طویلة
من منطقة كورت، لیس من الالئق أن تحرمھم من فرصتھم، في ھذه الحالة فھم لن یعودوا ثانیة، لم
تكن فكرة صائبة أن یرافقوا فیرجیل إلى الملھى اللیلي، وفیرجیل كان وال یزال یضحك، ویقول إنھ

مستعد لسرد قصة إذا كان لدیھ ما یحكیھ. تنّھد لیبیرو:
ھذا یسلیكم؟ أال تتمّكنون من تركھ وشأنھ؟- 
أوه! تباً! إننا نمزح! نحن نحب فیرجیل!- 



أجل، إنھم یحبونھ، لكنھ لم یبادلھم محبتھم بصراحة شعوره، بل أخفى عنھم أشیاء، بإمكانھ
أن یتحدث لھم عن خطیبتھ، ویحتمل أن یكون لدیھ خطیبة في الجبل، لتبعث الدفء إلیھ في فصل
الشتاء الطویل، راعیة غنم بدینة ممتلئة شحماً، مثالً، وتفوح منھا رائحة الماعز، ال بّد أن لدیھ قصة
یخبئھا في مكان ما. ألیس كذلك یا فیرجیل؟ أو إنھ ال یحب البدینات دون الحدیث عن مشكالت
الشعر لدیھا، ھذا، وبطریقة مؤدبة، راعیة غنم بدینة، تفوح منھا رائحة الماعز وال تحلق عانتھا،
في حالة كھذه، ال یمكن فعل أي شيء وعلیك أن تتحّمل الوضع! أنت تفّضل أن تتشبّث برقبتھا بدالً
من أن تنام معھا، شيء مفھوم، ھذا ھو األمر عندما یكون المرء رقیقاً، یفضل الصغیرات،
الطازجات، وحلیقات األفخاذ، والساقین، والعانة وكل شيء، إن ذلك أفضل بكثیر، وبدأ بییر –
إیمانویل في مدح إیزاسكون، عانة حلیقة مھولة، ملساء كراحة الید، جلد ناعم مثل الرضیع،
ً عند ثنیة الفخذ، حیث الجلد ناعٌم ورقیٌق، ھل فھم فیرجیل ودافئة، شيء ال یُصّدق، خصوصا

موضوع الحدیث، جلد ناعم للغایة، ونشعر بحرارتھ عندما نضع علیھ الشفتین.

ضحك فیرجیل بتوتر، وأخذ یخفّض عینیھ ویتقلّص في زاویتھ، ضرب لیبیرو البار بقبضة
یده، لكن بییر - إیمانویل استمر في الحدیث، انحنى على فیرجیل، وأخذ یھمس في أذنھ، شيء ال
یُعقل كم أن إیزاسكون ناعمة بھذا الشكل، ھذا ما یجعلك ترغب في الصراخ من شدة اللذة، ھل
یمكن لفیرجیل تخیّل ذلك؟ ھل یستطیع تخیّل ذلك؟ أحد أھالي منطقة الكورتیین، أطلق صرخة

انتشاء بصوٍت عاٍل، وآخر انفجر ضاحكاً قائالً:
كیف تریده أن یتخیّل؟- 

أخذوا جمیعھم یضحكون بینما خار فیرجیل على مقعده مع بقایا ضحكتھ التي انحصرت في
بلعومھ مثل األنین. كانت الساعة حینذاك تشیر إلى الثانیة صباحاً.

وأصبحت الحانة خالیة. والفتیات ینظفن الطاوالت. صرخ لیبیرو فجأة:

ھذا یكفي!- 
كانت عیناه جاحظتین.. لم یكن بییر - إیمانویل یعرف مدى جدیّة األمر. أمسك بكتف فیرجیل

الذي ظل جامداً.
ھل أنت أمھ أم ماذا؟ إنھ لیس بحاجة إلیك، فیرجیل! رجل عنده ما یكفي...- 

 

أنت حقیر كبیر.- 
اقترب ماتیو ورأى ید لیبیرو الیمنى تفتح الدرج الموجود تحت الصندوق.

أنت حقیر وستخرج حاالً من ھنا أنت وشلتك الحقیرة...- 
أوه! ھّال تكلمت بطریقة أحسن!- 
قلت أنت وأصدقاؤك الحقراء یعني أنت، وأنت، وأنت، إذا لم تعِ قصدي، ھؤالء الحقراء- 

الثالثة ھناك، سیخرجون من ھنا، انظر جیداً إلى الحانة، انظر جیداً، ألنك ستخرج منھا،
وطالما أنا موجود، لن تضع قدمیك داخلھا ثانیة، وإذا ما قررت أن تتعدى خط ھذا الباب،
ھل تسمع، عندھا، وفي اللحظة التي ستضع فیھا قدمیك على األرض، سأقتلع رأسك،



وإذا ما فكرت أنني أمزح، جّرب صدقیة ما أقول اآلن، أخرج من ھنا وحاول الدخول
ثانیة، أیھا الحقیر! جّرب ذلك!

ظل بییر - إیمانویل وأصدقاؤه واقفین للحظة في وجھ لیبیرو الذي أصبحت یده داخل الدرج
اآلن.

ھیا، لنذھب.- 
أمسك بییر - إیمانویل إیزاسكون بین ذراعیھ وقبّلھا طویالً، تماماً أمام فیرجیل.

سألتحق بك في الشقة بعد قلیل.- 
بینما كان یسیر نحو الباب، الحظ ماتیو أن یدیھ كانتا ترتجفان. وعندما وصل إلى مستوى

الباب، استدار نحو لیبیرو قائالً.

احرص على أن تترك یدك في الدرج. احرص على ذلك جیداً.- 
إذا ما عدت بدون أصدقائك، فلن أحتاج لذلك بالتأكید. ال تقلق علّي.- 

وضع لیبیرو یدیھ على البار وتنفس الصعداء بعمق.
ھیا، لننّظف كل شيء ونغلق الحانة.- 

دخلت إیزاسكون الحانة، حاملة صینیة ملیئة بالكؤوس الوسخة، ووضعتھا على البار. رمقھا
فیرجیل وشفتاه متدلیتان وعیناه خاویتان. تالقت نظراتھما، وبدأت تشتمھ باألسبانیة. قال لھ لیبیرو

إن علیھ أن یخلد للنوم، ثم قام من وراء البار وأخذ بذراع فیرجیل.

ھیا، تعاَل معي.- 
ً من المشروب. ظل أجلسھ في الھواء الطلق البارد خارج رصیف الحانة، وحمل لھ كأسا
فیرجیل ساكناً، وجلس لیبیرو القرفصاء بجواره وتحدث إلیھ طویالً، تكلم إلیھ باللغة التي لم یفھمھا
قط ماتیو، ألنھا لیست لغتھ، تكلم معھ بصوت حنون مفعم بالصداقة، وھو یمسك بیده بقوة، صداقة
ال بدایة لھا وال نھایة. كان فیرجیل یھّز رأسھ بین حین وآخر. تركھ لیبیرو وحیداً على رصیف
الحانة. وقال لغراتاس إن بإمكانھ الذھاب للقاء فیرجیني، ثم صّب كأسین من المشروب، ومّد بكأس

لماتیو.

ال أعلم، إْن كانت فكرة صائبة أن أھینھ بھذا الشكل.- 
لم یكن لدّي خیار. وال أھتم لھذا الحقیر، إذا بحث عني، فسیجدني، وسأبّرحھ ضرباً،- 

سأقوم بذلك، حتى لو لم یرد ذلك.
كانت لیلة نھایة العالم ھادئة. لم یكن ھناك ال فارس فیندالي. وال محارب فیسیغوث. وال
عذراء مذبوحة في المساكن الملتھبة بالنیران. كان لیبیرو یجمع حسابات الصندوق، والمسدس
موضوع على البار. ربما فكر بحنین في سنوات دراستھ، أو في النصوص التي كان یرغب

بإحراقھا على مذبح غباء العالم، والتي ما زالت أصداؤھا تصل إلى مسامعھ حتى اآلن.
ألن الّرب لم یخلق لك إال عالماً معّرضاً للھالك، وأنت كذلك موعود بالموت.



وقفت سیارة أمام الحانة. خرج منھا بییر - إیمانویل وحیداً. وقف على الرصیف ونظر إلى
لیبیرو من خالل الباب المفتوح. لكنھ لم یحاول الدخول. مّر بجوار فیرجیل أوردیوني، وداعب

شعره قائالً بنغمة فكاھیة.

إنھ موعد المضاجعة.- 
ثم سار نحو شقة النادالت. خفّض لیبیرو عینیھ على الصندوق. في الخارج، ُسِمعت ضربات
ّصماء، وصرخة أكثر حدة من ضجیج ناقوس خشبي في مأتم. خرج لیبیرو من الحانة راكضاً،
والمسدس في یده، یتبعھ ماتیو. أضواء الشارع مطفأة لكنھم أبصروا تحت ضوء القمر، وسط
الطریق، الظل الكثیف لفیرجیل ینحني على بییر  - إیمانویل، ویصرخ باستمرار. جلس فیرجیل
ً بذراعیھ بقوة بینما كانت ساقاه تضربان بعنف اإلسفلت، فقد أضاع إحدى على صدره، ممسكا
فردتي حذائھ. انتفض من دون جدوى كي یحرر نفسھ، وفیرجیل یصفّر من األنف بشدة، مثل ثور
ھائج، وھو ینزل بنطالھ على فخذین قبل أن یمزق قماش لباسھ الداخلي الرقیق. كان ماتیو عاجزاً
عن الحركة، یراقب المشھد بدون حراك مثل تمثال، أما لیبیرو فقد ألقى بنفسھ على كتفّي فیرجیل

محاوالً إزاحتھ صارخاً.
فیرجیل! توقف! توقف!- 

لكن فیرجیل لم یتزحزح ولم یتوقف، بدأ ینتفض مثل حصان، رمى بذراعیھ إلى الوراء
واستلقى لیبیرو على الطریق، وجھھ مرفوع إلى النجوم، سّدد فیرجیل ضربات بقبضاتھ الضخمة
المشدودة على ساقي بییر - إیمانویل، وحبس بیده الركبتین على األرض بینما بالید األخرى، فتح

سكینتھ المطویّة وأخرجھا من جیبھ، وقف لیبیرو أمامھ صارخاً.

توقف! توقف!- 
لكن حركة السكین منعتھ من التقدم. مّر خلف فیرجیل في اللحظة التي بدأ فیھا بییر -
إیمانویل یصرخ بكل قواه، وھو یشعر بملمس الشفرة الباردة في أسفل بطنھ، وبدأ اآلن لیبیرو
یطرق كتفي فیرجیل ورقبتھ بعقب المسدس، فیما ظل صامداً یواصل بحركات كبیرة، كما لو أنھ
یطرد ذبابة، قبل أن یشرع في التنقیب بأصابعھ بین فخذي بییر - إیمانویل، وقّرب منھ السكین قبل
ً بضربة سددھا لھ بخلفیة یده. سقط لیبیرو على أن یتراجع ألن لیبیرو كان یضایقھ، فرماه أرضا
ركبتیھ وسمع بییر - إیمانویل یطلق صرخة مدّویة ال تشبھ صرخة البشر، وجّمدت الدم في

عروقھ. ألقى نظرة متّضرعة نحو ماتیو الذي تجّمد في مكانھ نھائیاً، وبدأ یصرخ مرة ثانیة.

فیرجیل! أتوّسل إلیك! أتوّسل إلیك!- 
لكنھ صراخھ ذھب ھباًء. مّزقت الصرخات اللیل، ووقف لیبیرو فجأة منتصباً على رجلیھ،
شحن مسدسھ وصّوبھ أمامھ، وسّدد رصاصة في رأس فیرجیل أوردیوني الذي ّخر جانباً. تسلّل
ً وكأنھ یھرب من إطالق النار وظل جالساً، بنطالھ مسحوب، ترتجف بییر - إیمانویل زاحفا

أعضاؤه، عاجزة عن التوقف.
كانت ساقاه مخدوشتین وعالمة جرح داٍم في منطقة عانتھ. اقترب لیبیرو من فیرجیل وسقط
على ركبتیھ. انتشرت قطع من ُمخ ودم على األسلفت، وكانت الجثة ال تزال ترتجف وتھتز،



وسرعان ما توقفت. غطى لیبیرو عینیھ وكتم شھیقاً. نھض للحظة كي ینظر إلى جرح بییر -
إیمانویل، ثم استدار لیجلس بالقرب من فیرجیل، أخذ یده ورفعھا إلى شفتیھ. كان بییر - إیمانویل ما

زال یئن، ومن حین آلخر، یقول لھ لیبیرو بھدوء.

اخرس، لم تَُصْب بشيء، اخرس! ویغطي عینیھ وھو یشھق قبل أن یكرر.- 
اخرس.- 

ورفع بغموض مسدسھ نحو بییر - إیمانویل الذي كان منھمكاً بالترتیل.
تباً، تباً، تباً، تباً.- 

دون أن یتوقف عن تكرار ذلك، نظر ماتیو إلیھم جامداً في مكانھ تحت القمر. ھا ھو العالم
من جدید، تھزمھ الظلمات ولم یبَق منھ شيء، وال حتى أثر. من جدید، یصعد صوت الدم من
األرض نحو الّرب، وسط ابتھاج العظام المھّشمة، ألن اإلنسان لیس بحارس ألخیھ. وسرعان ما

خیّم الصمت وأصبح كافیاً كي یُسمع نعیب البوم في اللیلة الصیفیة.

 

الفصل السابع
 

موعظة عن سقوط روما

 

جلست أوریلي قرب السریر حیث یرقد جدھا. یمكنھ اآلن أن یترك نفسھ تنساق من دون
خوف إلى أحالم احتضاره المظلمة، ألنھا تترقب مجيء الموت، ولم یُظلم اإلنھاك عینْیھا
الحارستین. منح األطباء مارسیل أنطونیتي فرصة ممیزة لیموت في بیتھ. وكان بإمكانھم مصارعة
المرض ولكنھم لم یكونوا قادرین على قھر شیطان الشیخوخة الطاعنة، االنھیار المحتوم لجسد
تالف. المعدة تمتلئ دماً. القلب یتعب تحت وابل دقاتھ. عند كل شھیق، یُلھب الھواء النقي الجسد

الجاف الناحل الذي یحترق رویداً رویداً وببطء مثل دخان عطر» ریزین دي میریھ 35«.

تأتي ممرضة مرتین في الیوم كي تغیّر حقنة التغذیة، وتقیس مدى تردي صحتھ. تحمل
فیرجیل سوسیني من الحانة وجبات األكل التي یحّضرھا بیرنارد غراتاس ألوریلي. توقف مارسیل
ً عن األكل منذ عشیة األمس. كلودي وماتیو استقال الطائرة لیصال في الیوم نفسھ. فّضلت كلیا
أوریلي أن ال یأتیا لكن ماتیو أصّر على المجيء. بقیت جودیت وحیدة في باریس مع األطفال كما
یتطلب األمر. خالل ثماني سنوات، لم یأِت إلى كورسیكا إال مرة واحدة، من أجل اإلدالء بشھادتھ



في قضیة لیبیرو في محكمة أجاكسیو، لكن قدمیھ لم تطآ القریة. لم یتغیّر شيء فیھ. ال یزال یعتقد
أنھ یكفي أن یبدل مسار نظره من أجل أن یلقي إلى العدم بفترات كاملة من حیاتھ الخاصة. یعتقد
ً أن كل ما ال یراه ھو غیر موجود. وربما إذا استمعت أوریلي إلى داخلھا، لنصحتْھ أن یبقى دائما
ھناك في مكانھ حیث ھو. لكن فات األوان. كان بإمكانھ أن یعفي نفسھ من المجيء إلى ھنا للعب
كومیدیا التوبة واالفتداء لكنھا لم تقل شیئاً وجلست تنتظر. نوافذ الغرفة نصف مغلقة. لم تكن أشعة
الضوء المفرطة تجرح عیني جدھا. كما لم تكن ترید أیضاً أن یموت في دیاجیر الظالم. كان یفتح

عینیھ ویدیر رأسھ نحوھا من حین آلخر. وتمسك ھي بیده.

عزیزتي. عزیزتي.- 
لم یكن خائفاً. یعرف أنھا ھنا، تحرس من أجلھ مجيء الموت الھادئ، ویستسلم للنوم على
وسادتھ. لم تترك أوریلي یده. ربما قد یصل الموت قبل مجيء ماتیو وكلودي، تكریماً لعالقتھما
الحمیمة، وعندما ستكون ھنا، ستحمل مارسیل، وفي الوقت نفسھ، ستحمل معھ العالم الذي لم یعد
یعیش إال في أعماقھ. ومن ھذا العالم، لن یبقى سوى صورة، التقطت في صیف1818 ، لكن
مارسیل لن یبقى ھنا كي یراھا. لن یكون ھناك طفل یرتدي بذلة البحریة، وال طفلة في الرابعة من
عمرھا، وال أي غیاب مبھم، بل فقط رسوم غامضة لبقع ساكنة لن یفھم أحد معناھا. نحن ال نعرف
في حقیقة األمر، ما ھي ھذه العوالم. لكننا یمكن أن نرقب عالمات نھایتھا. انطالق عدسة كامیرا
في ضوء الصیف، ید ناعمة لفتاة منھكة، تعانق جدھا، أو شراع مربع لسفینة تدخل میناء عنابة،

تحمل معھا من إیطالیا، خبراً ال یُصّدق عن سقوط روما.

خالل أیام ثالثة، نھبت قوات فیسیغوث داالریك 36المدینة، وجرجروا معاطفھم الطویلة
الزرقاء في دماء العذارى. عندما علم القدیس أوغسطین بذلك، لم یتأثر إال قلیالً. كان قد كرس
جھوده منذ سنین یصارع غضب الدوناتیین المنشقین37 عن الكنیسة، وعندما ُھِزموا اآلن ھا ھو
یكرس كل جھوده إلعادتھم إلى الكنیسة الكاثولیكیة. إنھ یعظھم عن فضیلة التسامح ویوصي بھا
لمؤمنین ما زالت تشتعل قلوبھم بروح االنتقام. لم یكن یھتم باألحجار التي تنھار. ألنھ بالرغم من
أنھ أبعد عن نفسھ، وبرعب شدید، ھرطقات سنوات شبابھ المذنبة، ربما قد احتفظ في أعماق نفسھ
بتعالیم ماني38، والتي تتجلى في اإلیمان العمیق بأن ھذا العالم سیّئ وال یستحق أن نذرف الدموع
على نھایتھ. أجل، العالم مليء بظلمات الّشر، إنھ یؤمن بذلك منذ األزل، لكنھ یعرف الیوم أن كل
روح حیّة، ال یمكنھا أن تمس بوحدة اإللھ الخالد، ألن الظالم لیس إال مجّرد انعدام النور، في
الطریق نفسھ، فالشر ھو مؤشر فقط على انسحاب الّرب خارج العالم، ھو مؤشر إلى المسافة
الالنھائیة التي تفصلھم، والتي وّحدتھا الرحمة اإللھیة ویستطیع أن یمألھا من خالل میاه التعمید
النقیّة، لیجتاز العالم الظلمات، إذا ما انفتحت قلوب الناس لنور الّرب. وكل یوم، یأتي الالجئون
حاملین إلى أفریقیا ُسّم خیبتھم. الوثنیون یتھمون الّرب بأنھ لم یقم بحمایة مدینة أصبحت مسیحیة.
ومن دیر بیت لحم، تدّوي تضرعات جیروم ونحیبھ الوقح على المسیحیة، إنھ یتحّسر من كل قلبھ
على مصیر روما التي ُسلمت إلى لھیب النیران، وإلى ھجوم البرابرة، وفي خضم حزنھ الذي
یدنّس طھارة المكان، نسي أن المسیحیین ال ینتمون إلى العالم، بل إلى خلود األشیاء السرمدیة. في
كنائس عنابة، ھناك مؤمنون یحملون سویة ارتباكھم وشكوكھم ویتجھون إلى أسقفھم كي یعرفوا



منھ شخصیاً بسبب أي خطیئة مظلمة استحقوا ھذه العقوبة المھولة. یجب على الراعي أن ال یعیب
على غنمھ تخّوفاتھم العقیمة، بل علیھ أن یھدئ من روعھم. ومن أجل أن یھدئ من روعھم، تقدم
القدیس أوغسطین، في كانون األول / دیسمبر 410، نحوھم بخطوات في عصب الكاتدرائیة،
ً على المنبر الكنسي. جاء حشد كبیر لكي یستمع إلیھ وینتظر، یتزاحمون ویضغطون وأخذ موقعا
على المذابح وسط ضیاء الشتاء الناعمة، وفي ھذه اللحظة ارتفع الصوت الذي سینتزعھ من

عذاباتھ.

استمعوا، أنتم یا من أعّزكم،
نحن المسیحیین نؤمن بخلود األشیاء السرمدیة التي ننتمي إلیھا. لم یعدنا الّرب إال بالموت
والبعث. ال تغوص أساسات مدننا في األرض بل في قلب المبّشر الذي اختاره الّرب لتشیید كنیستھ
ً من الحجر، من لحم ورخام، یشیّد خارج العالم قلعة الروح المقدسة، ألن الّرب ال یشیّد لنا قالعا
قلعة من الحب الذي لن ینھار أبداً، ستظل قائمة إجالالً لھ، عندما سیتحّول القرن رماداً. لقد تم
إسقاط روما وھا ھي قلوبكم تسخط وتستنكر. لكنني أسألكم أنتم، أیھا األعزاء، أن ال تیأسوا من
الّرب الذي وعدكم بالخالص والرحمة، ألیس ذلك ھو العار والخّزي الحقیقیان؟ أتبكي ألن روما
التھمتھا النیران؟ ألم یعدكم الّرب بخلود العالم؟ سقطت أسوار قرطاج، وانطفأت نار بعل، ومحاربو
ماسینیسا الذین دّمروا أسوار قسنطینة اختفوا بدورھم، وتھاوت كالرمال. أنت تعلم ذلك، لكن تعتقد
أن روما لن تسقط. ألم تُشیَّد روما بسواعد رجال مثلك؟ منذ متى تؤمن أن الرجال قادرون على
تشیید األشیاء الخالدة؟ إن اإلنسان یشید اإلنسان فوق الرمال. إذا أردت أن تضم كل ما شیّده

اإلنسان، لن تعانق سوى الریح. یداك خالیتان، وقلبك حزین. إذا كنت تحب العالم، ستھلك معھ.

أنتم یا أعزاء،
ً أنتم أخوتي وأخواتي وأنا حزین لرؤیتكم حزینین ھكذا. لكنني أكثر حزناً عندما أجدكم صّما
ال تسمعون كالم الّرب. ما یولد من الجسد یموت في الجسد. العوالم تّمر من الظلمات إلى الظلمات،
عالماً بعد آخر، ومھما كانت روما مجیدة وعظیمة، فإنھا تنتمي إلى العالم ویجب أن تھلك معھ. لكن
روحكم، الملیئة بنور الّرب، لن تھلك، ولن تبتلعھا الظلمات. ال تذرفوا الدموع على ظلمات العالم،
وعلى القصور والمسارح المدّمرة. لیس في ذلك شرف إلیمانكم. ال تذرفوا الدموع على األخوة
واألخوات الذین انتزعھم سیف داالریك منا. كیف لكم أن تطالبوا الّرب أن یتبرأ من موتھم، ھو
الذي ضّحى بابنھ الوحید من أجلنا، من أجل غفران خطایانا وذنوبنا؟ إن الّرب یُنجي من یشاء.
وھؤالء الذین اختارھم للشھادة ھم اآلن مبتھجون ألنھم یعیشون خالدین في سعادة نور الّرب

الخالدة، الشيء الوحید الذي وعدنا بھ، نحن المسیحیین.
أنتم أیھا األعزاء،

ً من ھجوم عبدة األوثان. مدن عدیدة سقطت، ولم تكن مسیحیة، ولم تكن ال تقلقوا أیضا
أصنامھا قادرة على حمایتھا. لكن أنت، ھل أنت تعبد صنماً من حجر؟



تذّكر من ھو ربك. تذّكر ما أخبرك بھ، وھو أن العالم سیُدّمر بالسیف ولھیب النیران، وعدك
بالدمار والموت. لماذا أنت خائف عندما تتحقق النبوءات؟ قطع أیضاً وعداً بعودة ابنھ العظیم إلى

ساحة الدمار ھذه، من أجل تأسیس مملكة النور الخالدة التي ستشارك في تأسیسھا.

لماذا تبكي بدالً من أن تبتھج، أنت الذي ال تعیش إال في انتظار نھایة العالم، وأنت المسیحي
فعالً؟ ربما ال مجال اآلن ال للبكاء وال للبھجة. لقد سقطت روما. ثم ُسلبت لكن األرض والسموات
ً لم یحدث في الحقیقة؟ لم لم تتزعزعا. انظروا من حولكم، أعزائي. لقد سقطت روما وكأن شیئا
یتزعزع مجرى الكواكب، اللیل یعقب النھار، والنھار یعقب اللیل، في كل لحظة، ینبثق الحاضر
من العدم، ویعود إلى العدم، أنتم ھنا، أمامي، والعالم یسیر نحو نھایتھ لكنھ لم یصل إلیھا بعد،
ونحن ال نعرف متى سیصل إلیھا، ألن الّرب ال یكشف لنا كل شيء. وما یكشفھ لنا كاٍف لیغمر
قلوبنا ویساعدنا على أن نكون أقویاء عند االختبار، ألن إیماننا الذي نستمده من حبھ یجعلنا
مصانین من اآلالم التي یُبتلى بھا ھؤالء الذین ال یعرفون حبھ. وھكذا نحتفظ بقلب نقي بفضل اتباع

المسیح.
توقف أوغسطین لحظة عن موعظتھ. رأى وجوھاً منتبھة ومصغیة وسط الحشد، بینھا وجوه
ً بمقربة منھ، وبالقرب من ً مختنقا عدیدة استعادت ھدوءھا وصحوتھا. لكنھ ال یزال یسمع نحیبا
المذبح، امرأة شابة تنھمر الدموع من عینیھا. أب غاضب ألقى علیھا نظرة حادة، رآھا تبتسم لھ
بغرابة من وراء دموعھا، وقبل أن یستأنف الكالم، وّجھ لھا إشارة التبریك وبھذه االبتسامة أعاد
التفكیر، بعد عشرین عاماً، عندما كان ممّدداً على أرض صدر الكنیسة، بینما كان رجال الدین
اإلكلیركیون جاثمین على ركبھم یصلون من أجل الرحمة على روحھ، من دون الّشك في وجودھا.

كان أوغسطین یحتضر في مدینتھ التي كانت قد استعمرتھا منذ ثالثة أشھر جیوش
جینسیریك39. ربما لم یحدث أي شيء لروما في آب / أغسطس عام 410 سوى زعزعة في
مركز جاذبیتھا، شرارة انقالب خفیف، أدى اندفاعھا في نھایة األمر إلى تسارع الفندالیین إلى
إسبانیا، ومن خاللھا تسربوا إلى ما وراء البحار، وصوالً إلى أسوار عنابة. خارت قوى القدیس
أوغسطین. وأضعفھ الحرمان لدرجة لم یتمّكن من النھوض. لم یعد یسمع صیاح الجیش الفندالي
وصخبھ وال صوت التابعین المؤمنین المذعورین الذین لجأوا واختبأوا في الكنیسة. داخل روحھ

المنھكة، بدا وكأن الكاتدرائیة أصبحت مالذاً من نور وصمت، تحمیھ ید الّرب.

ً ستھجم جیوش الفندالیین على عنابة. سیدخلون خیولھم، وعنفھم وھرطقاتھم قریبا
اآلریوسیة40. ربما سیدمرون كل شيء أحبھ في ضعف منھ كواعظ، لكنھ كثیراً ما وعظ من أجل
نھایة العالم دون أن یحق لھ القلق. سیموت رجال، ستُغتصب نساء، وسیلطخ معطف البرابرة بالدم
مرة أخرى. األرضیة التي یرقد علیھا القدیس أوغسطین مرسومة كلھا باأللفا واألومیغا41،
وعالمة المسیح، التي یلمسھا بأطراف أصابعھ. ال یزال وعد الّرب یتحقق والروح التي تحتضر
ضعیفة وقابلة لإلغواء. أي وعد یمكن أن یضربھ الّرب للبشر، «ھو» الذي لم یعرفھم إال قلیالً
بحیث ظل أصّم لیأس» ابنھ« الخاص، ولم یفھم ولو «أنھ»  جعل من «نفسھ» واحداً منھم؟ وكیف



سیثق الناس بوعوده حین یئس المسیح نفسھ من ألوھیتھ الخاصة؟ أخذ القدیس أوغسطین یرتجف
على الرخام

البارد، وقبیل أن تنفتح عیناه على النور الخالد، المشع على المدینة التي لن یستطیع أي جیش
أن یسیطر علیھا، تساءل بقلق فیما لو أن جمیع المؤمنین البكائین، والذین لم یجدوا مواساة في
موعظتھ عن سقوط روما، تساءل إذا ھم فھموا كالمھ أحسن مما فھمھ ھو نفسھ. تمر العوالم، في
حقیقة األمر، الواحد تلو اآلخر، من ظلمات إلى ظلمات أخرى، وربما ال یعني تعاقبھا شیئاً. وھذه
ً بین أخوانھ، الفرضیة التي ال تُطاق، تحرق روح القدیس أوغسطین الذي أطلق تنھیدة، طریحا
جاھداً نفسھ لالستدارة نحو الّرب لكنھ لم یَر إال تلك االبتسامة الغریبة المبللّة بالدموع، والتي أھدتھ
إیاھا طھارة فتاة مجھولة، كي تقدم لھ شھادة على النھایة، وفي الوقت ذاتھ، على البدایة، ألنھا

الشھادة الوحیدة ذاتھا.

 

إشارات المؤلف
إن عناوین الفصول، فیما عدا الفصل األخیر، ھي من وصایا القدیس أوغسطین. اخترت
استخدام الترجمة الممتازة لجان - كلود فریدوي، والتي نشرت في 2004من قِبَل معھد الدراسات
ً «مزامیر اإلنجیل» واقتبست من قصیدة بول سیالن «ھروب األوغسطینیة. ولقد أوردت أیضا

الموت»، «خصالت رماد» لسوالمیث والتي ھي بدورھا مقتبسة من «سفر التكوین».

لم یكن بمقدوري، بدون مساعدة من دانییل إستریا، أن أتخیّل ما یمكن أن تكون علیھ
كاتدرائیة أفریقیة في القرن الخامس، وال بأّي طریقة كانت تجري مراسم الوعظ.

ساعدني جان - ألن ھوسیر على أن أتعّرف إلى كل من أسرار اإلدارة االستعماریة
واألمراض القاریة، والتي سمحت لنفسي أن أحّرف بعض أعراضھا بحسب القیم التي ال أتجرأ أن

أصفھا بالجمالیة.
لیتأكد كل منھما من امتناني وصداقتي.

ھناك أشیاء كثیرة أجد نفسي مدیناً بھا إلى عمي الكبیر أنطوان فیسبیریني، لذلك بدا لي أكثر
سھولة وبساطة وعدالً، عوض أن أحصیھا وأدونھا، أن أھدیھ ھذه الروایة والتي لم یكن لھا أن تولد

لوال وجوده.

 



�
الغالف الخل��
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Notes
[←1]

بیلوت Belot لعبة ورق: ھي طریقة فرنسیة من طرق اللعب بأوراق اللعب، والتي لھا
قوانینھا الخاصة. تلعب بالبطاقات عن طریق أربعة العبین ب 32 بطاقة، ثماني بطاقات لكل
العب. أربعة العبین، اثنان ضد اثنین، یتم توزیع األوراق لكل العب كالتالي: 3 أوراق،
ورقتین، ثم تقلب ورقة واحدة في المنتصف ویتم البحث عّمن یتعاقد معھا (تسمى المشترى)،
وتؤخذ من قبل المشتري، إما ب (صن) أو (حكم)، ومع اللعب تحتسب النقاط، وتنتھي اللعبة
بوصول أحد الفریقین ل 152 نقطة! وتتكون البطاقات من األنواع األربعة لألوراق: دیمن أو
شوكت أو سھنة أو قومس ھاص أو الل سبیت أو كالھ شیریا أو كلفس. تلعب بجمیع األوراق

ما عدا الستة وما تحتھا والجوكر.
 



[←2]
� ال�حر األب�ض المتوسط (�عد صقل�ة

� أ��� ج��رة ��
Sardinia �دي��ا(إ�طال�ا)، و�� ثا��

� الح�م من إ�طال�ا، وتجاورها ج��رة كورس��ا الفر�س�ة وش�ه
ص).�� إقل�م ذا�� وق�ل ق��

�
الج��رة اإل�طال�ة وصقل�ة وتو�س وجزر ال�ل�ار اإلس�ان�ة.غزاها المسلمون أر�ــع مرات ��

التار�ــــخ.



[←3]
Sard سارد: ھي لغة أو لھجة تنتمي إلى اللغات الھندو - أوروبیة، ویتم الحدیث بھا في
بارباغیا في سردینیا وعند عدد من العمال المھاجرین الساردیین المنتشرین في أنحاء
العالم.ھي قریبة من الالتینیة السوقیة، وأصل اللغة الرومانیة.وقد ظل أھالي سارد محافظین
وبدائیین.یتحدث بھذه اللغة نحو ملیون و 350 ألف شخص من المھاجرین من أصول ساردیة

في إیطالیا والعالم.
 



[←4]
� الحرب العالم�ة الثان�ة وحرب

� اسُتخدم �ش�ل واسع ��
: رشاش ب��طا�� � sten ست��

كور�ا.و�انت هذە البندق�ة رمزا� للمجاميع المقاومة، و�� قل�لة الت�ال�ف.وقد ُصنع منها
، واشتق اسمها من أسماء مصّمميها. � أر�عة مالي��

 



[←5]

�
�� � � الشيوعي�� ، رئ�س المقاوم�� � ر���دو Ribeddu: هو االسم المستعار لدومي��ك لوشي��

منطقة ألتا رو�ا.(هذە المالحظة فقط من المؤلف).
 



[←6]

) هو اختصار ل�لمة د�سك جو�� � �ة: DJ وال (دي �� � Disc Jockey اختصارها �اإلنجل��
�
� المسجلة أي الشخص الذي يتو� اخت�ار وتقد�م األغا��

و�قصد بها مقدم األغا��
 وتقد�مها لمجموعة من الجمهور أو رواد الحانة.

�
واأللحان المسجلة مس�قا

 



[←7]
الغال Gaule: (�الفر�س�ة: غال، �الالت�ن�ة: Gallia غال�ا) هو االسم الذي أطلقه =
� �انت تمتد إ� شمال إ�طال�ا وفر�سا � �سكنها الغاليون وال�� =الرومان ع� المنطقة ال��
� الواقع

� �شمل اآلن فر�سا و�لج��ا، والجزء األلما�� و�لج��ا. وتّضم �الد الغال المناطق ال��
، أش�اً� من السلت�ة، و�� � َحّدث قاطنو هذا اإلقل�م، والمسمون الغالي��

َ
غرب نهر الراين. ت

مجموعة لغ��ة منها اللغتان األيرلند�ة والول��ة المعا�تان. �ان زعماؤهم الدي�يون
� الس�اسة. أطلق الرومانيون ع� �عض

، و�ان لهم تأث�� كب�� �� � قساوسة �دعون درو�دي��
� لقب ذوي الشعر الط��ل ألنهم لم �كونوا �حلقون شعر رؤوسهم أو لحاهم. الغالي��

 



[←8]

�ات المدن الجزائ��ة، و�� � عّنا�ة، رابع ك��
�� � Saint Agus�ne ُوِلد القد�س أوغسط��

مدينة تار�خ�ة أسسها الفي��قيون وح�مها الرومان وأطلقوا عليها اسم «هيبور�غيوس»
واستو� عليها الفندال عام 431.(ومن أبرز معالم عّنا�ة �اتدرائ�ة القد�س
� الوال�ات

 من األت�اع الس�ما ��
�
).ومما �شار إل�ه أن لهذا القد�س 18 مليونا � أوغسط��

�
� = = ح�اة الع��دة �� المتحدة ح�ث بنوا هناك أ��� من 500 كن�سة. عاش أوغسط��

ش�ا�ه، وتحول �عدها إ� دراسة الفلسفة ثم تحول إ� الد�انة المان��ة. انتقل إ� روما �عد
 األفالطون�ة

�
 للخطا�ة هناك، ودرس الفلسفة اإلغ��ق�ة، وخصوصا

�
ذلك وعمل مدّرسا

� الجزائر ح�ث أصبح مساعدا� ألسقف
الجد�دة، ثم اعتنق المس�ح�ة وعاد إ� �الدە ��

� ال�ث�� من المواعظ والتأمالت ف أوغسط��
�
مدينة عّنا�ة الق���ة من مسقط رأسه. أل

� وصلنا منها 500 موعظة و200 رسالة. أهم مؤلفاته ع� اإلطالق كتا�ا الدي��ة ال��
� عدد من ك�ار الفالسفة مثل افات».تأثر �فلسفة القد�س أوغسط�� «مدينة هللا» و«االع��

هم. � وجون �الفن ومارتن لوثر وغ�� القد�س توما اإل�����
 



[←9]
� فر�سا ح�� عام 1672

نغ سنة 1646 .تل�� ت���ته �� � � لي��
�� � Leibniz ولد الف�لسوف لي�ن��

�
 من فر�س�س ب�كون و�لي�� وغال�له ود��ارت، وحصل ع� شهادة الل�سا�س ��

�
ثم درس ��

� عزلة تامة، ل�ن �ار�س وحدها أ�دت
� سنة 1716 ��

نغ.تو�� � � لي��
الفنون سنة 1663 ��

دهشتها لوفاة الف�لسوف العظ�م، فقام فون��ل برثائه و�ظهار أثرە سنة 1717 .من أهم
أعماله:أسس التحل�ل الحد�ث.

 



[←10]
� هذا ال�تاب إثر نهب روما عام ف أوغسط��

�
Cite de Dieu مدينة هللا (412 - 427): أل

� أوجها، واستوج�ت أن يتحدث الناس عما �ش�ه يوم
� �انت االنفعاالت �� 410، ح��

� آلهة روما الوث��ة أس�اب اله��مة ورآها مسؤولة عن هذە الق�امة. وقد حّمل أوغسط��
ل االنحطاط الذي أصابها

�
ال�ارثة الهائلة. فدرس تار�ــــخ روما ومدح األجداد العظام، ثم حل

� المدينة األرض�ة � ب�� � أوغسط�� ّ وعزاە إ� فساد الحا�م الذي �ان س�ب تدم�� المدينة. وم��
� � المدينة السماو�ة ال�� � تقوم ع� حب الذات الذي �قود إ� انتهاك حرمة اإلله و��� ال��

�جب أن تقوم ع� حب هللا واحتقار الذات.
 



[←11]
ً ورجل سیاسة الموریسیة Morris: صفة لھا عالقة بمعتقد شارل موریس الذي كان نظریا
فرنسیاً، شارك في تأسیس منظمة «أكسیون فرانسیس» وھي منظمة فوضویة كانت ضد

الثورة الفرنسیة، وھو مؤلف كتاب «عشاق فینیسیا».
 



[←12]
خط ماجينو Maginot Line: �عد انتهاء الحرب العالم�ة األو�، اعتمدت فر�سا
 للتحص�نات الدفاع�ة

�
ات�ج�ة دفاع�ة سلب�ة ب��شاء «خط ماجينو»، الذي ُ�عد نموذجا اس��

الثابتة. أطلق عل�ه هذا االسم وز�ر الح���ة الفر��� أندر�ه ماجينو الذي نادى لألخذ
. لمان الفر��� بنظ��ة الدفاع الثا�ت، ودافع عنها أمام ال��

 



[←13]
� األو� � العالميت�� � �ستخدم لسجناء معسكرات الح����

ستالغ stalg وهو مصطلح ألما��
والثان�ة. وحسب معاهدات جن�ف 1929 �انت هذە المعسكرات �ستخدم لسجناء

. � � ول�س المدني�� الحرب العسك����
 



[←14]
�قصد المؤلف �المارشال: ف�ل�ب ب�تان Philippe Pétain: (1856 - 1951 ) وهو
عسكري ورجل دولة فر��� أ�رم �لقب المارشال سنة 1918.رئ�س الدولة الفر�س�ة
(1944-1940)ورئ�س الوزراء (1940) ووز�ر الح���ة (1934).لقب �منت� فردان إذ
� معركة فردان سنة 1916.�عد ه��مة

� ع� هذا الموقع ��
استطاع أن �صد الهجوم األلما��

، وصار مجرد رئ�س ش��� للدولة. �
� ف���

فر�سا سنة 1940 تقلد منصب رئ�س الدولة ��
طته الق�ض ع� كث�� من اعتمد نظامه س�اسة مماألة وتعاون مع ألمان�ا الناز�ة، وألقت ��

� وأرسلتهم إ� معسكرات اإل�ادة األلمان�ة. اليهود والمقاوم��
 



[←15]
� الوحدات

غومي�ه Goumier لفظة تطلق ع� الجنود المغار�ة الذين �انوا �عملون ��
� العهود االستعمار�ة.

� 1908 و 1956 �� � أف��ق�ا ب��
التا�عة للج�ش الفر��� ��

 



[←16]
ونه اإلله المحارب، لهذا صوروە ، و�انوا �عت�� � �عل Baal: أهم إله لدى ال�نعاني��
ونه إله الشمس، وقد نقلوا معهم ع�ادته لقرطاج �شمال .و�ان الفي��قيون �عت��

�
مسلحا

أف��ق�ا ح�ث أطلقوا عل�ه اإلله �عل هامون.
 



[←17]
االت الذين تمكنوا من صد كث�� من عائلة سكيبو Skippo: اشتهرت بت�شئة أفضل الج��
� استهدفت روما، و�ذلك حازت ع� اسم عائلة سكيبو «رعاة � ال�� هجمات القرطاجي��
� تعود إ� أ�ام �شوء روما».لم تكن عائلة سكيبو إحدى العائالت المرموقة، ل�ن أصولها ال��
� تطورها ال��ــــع.و�موافقة مجلس الشي�خ والرومان أص�حت هذە العائلة

روما ساعدتها ��
ت قدر روما، ح�ث حازت ع� كث�� من االمت�ازات الس�اس�ة � غ�� إحدى أرفع العائالت ال��
واالقتصاد�ة، ل�ن طموحها لم يتوقف عند ذلك الحد، فقد استمرت �ال�فاح من أجل

. �
وة والقوة ما أدى إ� القضاء ع� الح�م الثال�� ال��

 



[←18]
� الجزائر،

تا قامت �� نوم�دي Nomeidae: نوم�د�ا �� ممل�ة أماز�غ�ة عاصمتها س��
وامتدت إ� غرب تو�س و�� جزء من المغرب ولي��ا وتعت�� من أشهر ممالك األماز�ــــغ

القد�مة.



[←19]
ماسینیسا Massinissa (238 ق.م.- 148 ق.م) . ھو أول ملك على نومیدیا وعاصمتھا سیرتا
(قسنطینة الیوم) في البدایة كان حلیفاً لقرطاج، وشارك في عمر 17 عاماً فقط مع صدر بعل
جیسكو في ھزیمة صفاقس األولى. وحارب كحلیف لقرطاج في ھسبانیا، بفرسانھ النومیدیین

بعد ھزیمة القرطاجیین في الجزیرة.
 



[←20]

� ة زوجة قائد قرطاجنة وزع�مها هزدرو�ال ال�� سوفون�سب Sophonisbe: و�� األم��
� هددت �احتالل �الدهما، وعند دخول الرومان إ� � روما ال��

نصحت زوجها �القتال ��
� ظل

� النار ثم رمت نفسها، رافضة �ذلك الع�ش ذل�لة ��
قرطاجنة ألقت �أوالدها ��

االحتالل.
 



[←21]
حال والغزو الفاندال (أو الوندال) Vandale من الشعوب الجرمان�ة القد�مة، اشتهرت �ال��
�
والقتال. يتصف تار�خهم ال�ا�ر �الغموض، و�عتقد أنهم غادروا مواطنهم األصل�ة ��

جنوب اسكندناف�ا قب�ل �دا�ة الع� المس��� واستقروا ع� الشوا�� الجن���ة ل�حر
� الفاندال�س فقالوا فاندال�سا ال�لطيق. أخذ العرب اسم األندلس من اسم س�انها األصلي��
أو فاندالوز�ا وأطلقوا عليها ج��رة من �اب التغل�ب فقالوا ج��رة األندلس �ما قالوا ج��رة

العرب.
 



[←22]
� األود�سا عن غورغون كوحش له رأس وقناع

وس �� غورغون Gorgon: تحدث هوم��
وأجنحة ومخالب، �خ�ج من الجح�م، وتم تص��رە بنصف آد�� ونصف مسخ، و�ان لد�ه

. القدرة إذا نظر إ� أي آد�� وخاصة الرجال أن �حّوله حجرا�
 



[←23]
� نصف دائرّي. كن�سة � أحد طرف�ه جزء نا��

ّ مستط�ل �� �
�از�ل�ك Basilik: َمْب�� روما��

�ل. �اتدرائّ�ة �اثول�كّ�ة ذات امت�ازات. قد�مة إيوانّ�ة الشَّ
 



[←24]
ق�ة �القرب من القدس �جوار � العهد الجد�د، حد�قة ��

�� :Gethsemani �
جي�س�ما��

� إنج�ل مرقس
ج�ل ال��تون، وهو المشهد الذي �ان �ظهر ف�ه معاناة المسيح وخ�انته. و��

� ض�عة
� الق�ض عل�ه ��

(14: 32–43) وكذلك أنج�ل لوقا (22: 29  47 )أن المسيح أل��
.( �

اسمها (جي�س�ما��
 



[←25]
� ُ�ستعمل للّصالة. راع��

ّ
ّ َخف�ض ذو َمسَند للذ ْر��

�
ع وهو ك

�
َمْر�

 



[←26]
� القدس.

� أحد أسماء اآللهة �� Pantocrator لقب �طلق ع� اإلله ز�وس.وعند اليوناني��
 



[←27]
� ع� ك�� � �حتفل بها اليهود، وذلك من خالل ال�� سوالم�ث Sulamith أحد المهرجانات ال��
� آن

ء �� �
� تمثل األخالق والجمال والنقاء والطهارة والروح الصاف�ة واإل�مان الم�� الفتاة ال��

هم. � أساط��
�ما ��

 



[←28]
: مانن�ا، ماندين�ا، ماندينغو، أو ماندنغ، وهم شعب

�
مالن�� malinke و�طلق عليهم أ�ضا

� أجزاء من غي��ا وساحل العاج وما�� والسنغال وغامب�ا.
غرب أف��ق�ا �سكنون ��



[←29]
� أف��ق�ا الوس�، الن�جر

� الغا�ات القار�ة ��
عالج «لواس Loase: » هو عالج ُ�ستخدم ��

ون الغابون وال�ونغو وأنغوال، و«لواس» هو مرض ي�تقل من خالل لسعات ال�ام��
ات. الح��



[←30]
ات، وهو �ش�ه � معالجة لسعات الدود والح��

�ن notezine �ستخدم هذا الدواء �� � نوت��
المخدر و�ث�� األلم عند العالج.

 



[←31]
. � فر�سا قد�ما�

� سكنت �� � أي األقوام ال�� غلواز Gaulois هم أصل الفر�سي��



[←32]
� �ألمان�ا، عالم � �اد �لي��

�� (Frege (1848 – 1925 ف��در�ك لودفيج غوتلوب ف��غه
. ُ�عّد أشهر من اهتم �منطق ال��اض�ات الحديثة �

� وف�لسوف ألما��
ر�اض�ات ومنط��

والفلسفة التحل�ل�ة. وهو أحد أ��� المناطقة �عد أرسطو، أو�ام ولي�ن�س.فهو الذي أ�شأ
المنطق الحد�ث و�الخصوص، الحساب القضوي الحد�ث وحساب المحموالت.�ما أنه
� ألهمت �ل المنطق�ات الالحقة) وقام ابتكر لغة اصطناع�ة (بواسطة الرموز المنطق�ة ال��

.  دق�قا�
�
 صور�ا

�
�الص�اغة الصور�ة (أي التص��ر أو الصورنة) للمنطق فجعله حسا�ا



[←33]
�ة. � للجزر األيب��

ب�الر�س Baleares: االسم األس�ا��



[←34]
ق�ة الجرمان�ة، و�س�غوث wisigoth: شعب الغوث «القوط»، هو من الشعوب ال��
اطور�ة الرومان�ة وظهور � سقوط اإلم��

�� 
�
وغوث أّدى دورا� مهما و�شّقْ�ه ف�س�غوث وأوس��

اطور�ة الرومان�ة الغ���ة قام القوط الغ��يون �دور� أورو�ا القرون الوس�.�عد سقوط اإلم��
� ونصف. � أورو�ا الغ���ة لمدة تصل إ� قرن��

مهّم ��



[←35]
�ه Resine de Myrrhe: عطر المتصّوفة، �عمل ع� الحما�ة من األرواح ر���ن دي م��

� العالج والتأمل ولحظات الراحة.
�رة، وُ�ستخدم �� ال��



[←36]
� 395 - 410.واشتهر هذا  للقوطي��

�
Wisigoths d’Alaric: اشتهر داالر�ك �اعت�ارە مل�ا

اطور�ة الرومان�ة. � انه�ار اإلم��
ت حادثة مهمة �� � اعت�� القائد بنهب روما سنة 410، ال��



[←37]

� � القرن الرابع وال��
� أف��ق�ا الشمال�ة ��

dona�ste ا�شقاق عن ال�ن�سة المس�ح�ة ��
ترأسها األسقف دوناتوس مانيوس.



[←38]
اطور�ة � ذلك الوقت جزءا� من اإلم��

� العراق، و�ان ��
� سنة 216 ��

� Mani: ُوِلد ما��
ما��

� زمانه �انوا يؤمنون
�� �  ومنحدرا� من أ�ة مل��ة، وأ��� الفارسي��

�
� فارس�ا

الفارس�ة، و�ان ما��
ة � الثان�ة ع��

� أ�ة مس�ح�ة، و�انت له رؤى دي��ة، وهو ��
بزرادشت.أما هو فقد �شأ ��

� �الدە، ولذلك رحل إ� الهند وم�،
� أول األمر ��

و�ان ي��� �الد�انة الجد�دة ولم يوفق ��
� سنة 242 ح�ث استمع إل�ه الملك

وهناك جعل أحد الح�ام يؤمن �ه. ثم عاد إ� فارس ��
� �دعو إ� د�انته ح�� ع� هرمز

شابور األول وسمح له �أن �دعو إ� د�انته. وظل ما��
� �انت الدين الرس��  إ� أن ثار عل�ه كهنة الزرادش��ة ال��

�
� عاما األول أي نحو ثالث��

�
اطور�ة الفارس�ة. وأعدم سنة ٢٧٦ م�الدي ع� �د الملك الفار�� بهرام �� لإلم��

اطور�ة الساسان�ة. جند�سابور اإلم��
 



[←39]
� زعزعة

�ك Genseric ، ملك الفندال (428  477) أحد الملوك الذين ساهموا �� جي�س��
� القرن الخامس.

اطور�ة الرومان�ة الغ���ة �� اإلم��
 



[←40]
� الوقت

� لم �عد لها وجود �� اآلر�وس�ة Arienne �� مذهب مس��� و�حدى الطوائف ال��
�سب إ� آر�وس (حوا� 250 – 336) أحد كهنة اإلسكندر�ة وتتمحور تعال�مها

ُ
الراهن، ت

� عالقة أقان�م الثالوث األقدس �عضها ب�عض، وطب�عتها.
المختلفة عن سائر الطوائف ��

. � اطور قسطنط�� � مجمع ن�ق�ة الذي عقدە اإلم��
�� 

�
� عام 325 اعت�� آر�وس هرطوقا

��



[←41]
Alpha et de l’Oméga ألفا وأوم�غا هما الحرف األول والحرف األخ�� من الحروف
افات.و�ستخدم � كتاب االع��

اليونان�ة، و�� كذلك إحدى �سم�ات المسيح أو الّرب ��
هذان الحرفان �اعت�ارهما من الرموز المس�ح�ة.
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