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متاًما مدرك  غري  ومازلت  �ساأكتب،  طويلة  ل�سنوات  كتبت،  طويلة   ل�سنوات 
 مدى حقيقة الأ�سياء من حويل، مازلت غري قادر على اإجابة ال�سوؤال الوحيد
ا حقيقًيا ملمو�ًسا اأم وحًيا من خياٍل اأحّب  الذي اأرقني؛ هل تكون اإيفا �سخ�سً

 حتى اأرهقه احلب؟
 واحلق ُيقال، مل اأهتم، بالدرجة الكافية اأبًدا، للبحث عن اإجابة لهذا ال�سوؤال،
 رمبا هو ال�سعور باأن كل هذا اجلمال �سيخفُت اإذا انك�سف اللغز، رمبا يكون

اخلوف من انتهاء البدايات اجلميلة والنتقال للمرحلة التالية
ويف كل الأحوال، ل اأملك الإجابة.

لدى ورقي ولدى حربي وما زلت اأكتب، فلماذا اأنتظر؟
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عزيزتي اإيفا
كيف حاكل ؟ أمتىن أن تكونني خبري.

هذه رساليت األوىل إليِك.

فكرُت كثرًيا قبل أن أقِدَم عىل هذه اخلطوة، هذا ليس أمًرا سهًل كام تعلمني. 

مل أعد أانم جيًدا، أصبحُت مرهقًا وتعًبا، وأصبحت احلركة، جمرد احلركة، أمًرا �شبه 

م�شتحيل.

لكنين انهتيت إىل أن ما هو مكتوب سشيحدث، وأن ما نراه لك يوم قد مت تقديره 

قبل أن نُودل. كام أنين كنُت أرغب يف التخلص من هذا اخلوف عىل أى حال.

األمُر ابختصار أنين أحبِك، ، نعم أحبِك، أحبِك. أقولها رصاحًة، وأكررها، ألنين 

مل اعتد أبًدا أسلوب املناورات والالتفاف. أقولها حىت أختفف من محلها.

خييّل إىل أحيااًن أن هذا احلب قد احتل لك ما يت�ع هل قليب من مشاعر، طرد 

الكراهية والعنف والرغبة واألىس ولك �ئ آخر، وأصبح وحيًدا، م�شتقًرا، وراخًسا 

يف هذا القلب اذلي ات�ع بدوره ومتدد حىت ي�ع لك هذا احلب.

كيف أحببتِك هبذا الشلك ؟ كيف، وأان من ظللُت أحارب هذا الشعور طوال 

حيايت ؟

احلب ضعف، هشا�ة. إننا، عندما حنب، فإننا نفقد الرؤية، تصبح األمور زاهيًة 

ادلرع  عن  طوعًا،  نتخىل،  فإننا  عندما حنب،  واحضة.  غري  لكهنا  أكرث،  المعة  أكرث، 

األخري اذلي حنمي به أنف�شنا؛ قدرتنا عىل الق�وة. وعندما نفقد حاميتنا، أ�شياء سيئة 

للغاية ميكهنا أن حتدث.

 حقيقًة، أان ال أنتظر رًدا منِك. لقد ح�مُت أمري منذ وقت طويل: أحبِك وهذا يكفيين. 

ال هيمين أبًدا أن تبادليين هذا احلب، ل�ُت أسشتجدي هذا احلب، وال أريدِك أن تقنعي 

نف�ِك بأنِك مدينٌة يل برد.

“مل أطلب أن حتبيين، فقد أحببتك مبا يكفينا حنن الاثنني”
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احلب، اي عزيزيت، يغرّي فينا الكثري، رمبا نكون أضعف، لكننا نصبح أكرث قدرًة عىل 

رؤية امجلال واإلح�اس به، نكون أقدر عىل مراقبة العصافري يف الصباح، الابت�ام يف 

وجه من ال نعرفهم، مداعبة قط مترشد رأيناه يف الطريق.

ولهذا التغيري فأان �اكُر وممنت كِل.

�كًرا ألنِك موجودة، و�كًرا للقدر اذلي رمس طرقنا متقاطعة.

�كًرا.

اكتيب يل، لو حتبني .

                                                                  بإخلص:

                                                                    أنِت تعرفني َمن.
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عزيزتي اإيفا
ال ي�شتطيع أن حيركّنا من هذا امخلول إال دافٌع كبري، قوة ساحقة تقتل الك�ل، سعادة 

تتخطى مقدرتنا عىل الفهم.. كنُت قد قررت التوقف عن الكتابة، وهو قرار اختذته بعد أن 

أقعدتين هذه الكآابت املتتالية وامتصت لك ما يف داخيل من رغبة، لكين، اآلن، وبدافع 

من وجودِك يف حيايت، أعود للكتابة. 

إننا ال جند أبًدا ما نبحث عنه عندما حنتاجه، فقط عندما نكف عن البحث جنده 

أمامنا، مزهًوا �امتًا، متألقًا والمًعا أكرث من أى �ئ آخر. عندها فقط نفقد هذا التحفظ 

ومند أيدينا إىل آخرها يف حماوةل اإلم�اك به قبل أن هيرب من جديد. 

ح�ٌن، أنِت تعرفني ما أحتدث عنه. 

تفقد  اليت  الصداقات  منذ أايم، كنت أحتدث مع صديقة عن مرارات األايم، عن 

بريقها، عن هذا الفراغ اذلي يزداد ات�اعًا وتوّحًشا لك يوم. حدثهتا عنِك، أخربهتا لك 

�ئ، وهو ما مل يأخذ وقتًا طويًل حبمك كوين ال أعرف عنِك الكثري. 

مل أخربِك هذا من قبل، لكين أو�كت، يوًما، عىل أن أصارحِك بلك �ئ. أم�كُت 

كتبته، لكين جعزت أن  به  ما أ�عر  مًعا وكتبت لك �ئ، لك  هاتفي وفتحت رسائلنا 

أرسلها كِل، مل أكن جريئًا مبا يكفي. ح�ٌن، لنواجه األمر، مل تكوين أنِت أيًضا م�شتعدة 

لهذه املصارحة.

أان اآلن أنتظر، طفٌل حائر يف تقاطع طرق، أنتظر أن متدي إىَل يدِك، أنتظر ابت�امة 

واحدة منِك تغري هذه احلياة بلك كآبهتا وبؤسها. 

أنتظر وأرجو أال يطول انتظاري. 
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عزيزتي اإيفا
يف واحدة من قصصه، قال غاليانو متحدُث عىل ل�ان الرب، وهو يقصد احلديث 

عن نف�ه عىل األرحج: »مؤسف أنين مل أسشتطع جعل نفيس مفهوًما.« .. مل أقرأ يوًما �يئًا 

يضايه هذا التعبري جاماًل: مؤسف أنين مل أسشتطع جعل نفيس مفهوًما. 

ينهت�ي: أن ي�ئ اآلخرون فهمي..  هذه مأسايت يف احلياة، اكبويس املزجع اذلي ال 

اعتدُت أن أبرر نفيس كثرًيا، يف لك ما أفعهل أوحض األسشباب للجميع، لقد فعلُت هذا ب�بب 

 كذا، وفعلت ذاك ب�بب كذا، لك مرة، وهذا األمر مرهق، لو تعلمني... مرهٌق جًدا. 

انهت�ى الاكبوس بظهورك، فقط ألجد اكبوًسا أ�د ق�وة: أاّل تفهمينين أنِت، أن تفهمينين 

خطًأ، وهام الشئ نف�ه تقريًبا. هذا ماال أسشتطيع حتّمهل، ليس اآلن، ليس بعد أن أصبحِت 

أنِت لك األلوان يف هذا العامل الباهت.

قضيُت اليوم يف البيت، اكن اجلو حاًرا ولزًجا، واكن امجليع يف اخلارج، لهذا كنت 

وحدي يف املزنل، ومل يكن هناك أى سبب يدفعين للخروج. واكلعادة، عندما أبقى يف 

البيت، أجد من الوقت ما يكفي ألفكر يف لك األ�شياء اليت تثري كآابيت. أقلّب املايض 

ميينًا وي�اًرا وأحبُث عن أ�شياء كنُت قد ن�يُت وجودها فضاعت واختفت، أبقى هكذا 

طوال الهنار، وأمجع الكآابت كام جيمع غريي الُعملت النادرة. 

أخرى،  وراء  واحدة  الكآابت  أفقد  وأنىس،  فيِك  أفكُر  الليل،  آخر  ويف  لكين، 

وتصبح احلياة اليت ختيفين أكرث أمااًن وأمنًأ.

وابت�م مكن حصد الرباءة بعد جسن طويل.



10

عزيزتي اإيفا
أكتُب كِل اآلن وأان يف غرفيت، أغلقهُتا عىّل، أطفأُت األضواء، هدوء اتم، بني حني 

وآخر يصلين صوُت فريوز متدفقًا عرب م�ام احلائط. أيم ت�مُعها اآلن.

تقول أن  الهادئة،  أغانهيا  متاًما، حتب أيم  أغاين فريوز، وعىل عكيس  من بني لك 

صوت فريوز ال يتجىّل إال يف هدوهئا.

حلظة، أان أعرف هذه األغنية، أحاول أن أتذكر امسها. نعم، »صباح وم�ا«، عرفهُتا.

تعرفني ؟ فريوز تقول »يف انس كتري، لكن بيصري ما يف غريه«. مؤخًرا، أصبحْت هذا 

 امجلةل تعرّب عين كثرًيا؛ ال أحتاج من العامل إال أنِت، ال هيمين لك هؤالء ِمن حويل، ال أهمت.

“بس إنَت.. إنَت وبس“

* * *
ي�شيطر عىّل �عور دامئ بأين أسوأ من مىش عىل ظهر األرض، �عور مل أسشتطع 

 التخلص منه يوًما، ينغّص عىّل حيايت وجيعل الاسشمترار فهيا ُجًدا ي�شتعيص عىل التحقيق. 

لو غبت، هل سشيفتقدين أحد ؟

تفهمني ما  النفس، لكين أخربِك هذا ألنِك أان،  أنِك تكرهني ادلراما ورثء  أعرُف 

أقول وتتعاطفني، متدين إىّل يدِك وت�محني يل بإلقاء رأيس عىل كتفِك، مث إنِك تؤمنني 

حبقي يف الباكء، وهذا يكفي.
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عزيزتي اإيفا
حيايت يه متوالية طويةل من قوانني موريف: لك ما أريده ال أحصل عليه، ولك ما 

أحصل عليه ال يكون بصورته اليت أردت. سوء حظ ال ينقطع.. كوميداي سوداء من نوعٍ 

خاص.

أقول هذا اآلن ألين عرفُت أنِك ال تقرأين ما أكتب، لك هؤالء وأنِت فقط من ال يقرأ 

ما أكتبه.. يف حواراتنا مل تلّمحي يل، مبكرِك املُعتاد، أنِك تفهميين، وتعرفني أنِك املقصودة 

يُذكر..  تغيري طفيف ال ياكد  قلناه ابألمس مع  نقول ما  الرسائل. جنلس لك يوم،  هبذه 

أراقب ملحمك الهادئة الوديعة فل أجد ما أحبث عنه.

مل اسشتطع النوم ابألمس، كنُت ايئً�ا جًدا، ويف اليأس أكون هًشا، وعندما أكون 

هًشا أختُذ قرارات رسيعة غري موزونة، وهو ما أندُم عليه فامي بعد.

قررُت، مثًل، أن رساةل األمس يه األخرية، ال أحب أن أكشف نفيس أمام امجليع 

هكذا، ال أحُب أن أعري مشاعري أبًدا، هذا جانب من حيايت ال أحب أن يراه أحد. 

وأنيت ال تقرأين، فلامذا العناء ؟

وأدُت هذا القرار يف احلال، غضبُت من نفيس. ما هذا اذلي أقوهل ؟ أتوقف عن 

الكتابة ؟ هل حيب ضعيف هبذا الشلك ؟

“أمحق أمحق أمحق!”

فكرُت أن أعتذر كِل يف املرة القادمة اليت أراِك فهيا، هذه خاطرة ت�شتحُق الاعتذار 

حقًا، يف احلب ال ماكن لليأس. لكين رأيُت أن تكتشفي بنف�ك لك هذا، مفتعة البداايت 

نصف احلب.
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عزيزتي اإيفا
أان رجل ملئي ابلعيوب، قليل الصرب واحليةل، ل�ُت خبرًيا يف أمور الن�اء، ال أفهم 

ما بني ال�طور، ل�ُت وسشميًا ابلطبع، وال رايضًيا أيًضا.. مل أكن يوًما عا�قًا ولهااًن، مل أنظم 

الشعر ومل أقف حتت رشفة حبيبة سابقة أغيّن حتت املطر.

يف كثري من األحيان أت�اءل: ما ابل الن�اء ؟ يرون يف أقبح الرجال فُرسااًن وعّشاقًا 

خياليني!

يرى  ادلوام،  كثرًيا، جيدل روحه عىل  نف�ه  يكره  أن »اكفاك«  تعمل  اكنت »ميلينا« 

العامل من خلف عدسة سوداء مظلمة. احلقيقة أن »اكفاك« اكن يكره لك �ئ. اكنت تعمل، 

واكنت تذكّره دوًما: »وإن كنت جمرد جثة يف العامل، فأان أحبك«

احلب وما يفعهل!

املقوةل:  تقول  يوًما،  مسعها  ساخرة  مقوةل  دامئًا  يقتبس  آالن«  »وودي   اكن 

“أان لن أقبل الانضامم إىل اندي يقبل أن يكون خشص مثيل عضًوا فيه.”

مث يأخذ املقوةل للتطبيق يف حياته العاطفية قائًل أنه، بصورٍة ما، يتعّجب من هؤالء 

الن�اء الليت يقبلن به حببيبًا.

هذا �عوري أيًضا.. عىل ادلوام.

ال تفهميين بصورة خاطئة، أان خفور حببك يل، سعيد كعصفور حر. صدقيين حني 

أقول أن هذا ما يبقيين حيًا هذه األايم.

لكين أتعجب، ما اذلي رأيتيه يّف وأجعبِك؟ ما هذا الشئ املمزي اذلي أقنعِك أخرًيا 

أن ت�قطي حصونِك وتفتحي أبوابِك عن آخرها ؟

هذا �ئ مل أفهمه أبًدا... رمبا ترشحيه أنِت يل فامي بعد.
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عزيزتي اإيفا
فكّرُت أن أكتُب كِل اليوم رساةل حقيقية، ورق وقمل ومظروف وحٌب كثري والقليل 

من العطر.. جل�ُت عىل مكتيب، فتحت درجه الثاين وأخرجت مجموعة من املظاريف، 

كنُت قد ا�رتيهتا خصيًصا ليوٍم كهذا.

اعتدلُت يف جل�شيت وبدأُت أكتب.. ومل أجد �يئًا!

تبّخر لُك الالكم جفأة، كأمنا هو دخاٌن يترسب من بني أصابعي. 

لك ما أريد قوهل ال أسشتطيُع التعبري عنه، ال أسشتطيع نقهل عىل الورق.

وجدُت نفيس حمصوًرا يف دوامة من »اللكيششهيات«، اي إله�ي، الكٌم ُمكرر ومبتذل 

ابلاكمل، مسعناه مائة مرة عىل األقل حىت أنه مل يعد يعين �يئًا .

لطاملا كنُت حانقًا عىل »اللكيششهيات« والالكم املُعاد.. يبدو أهنا اآلن تنتقم مين.

حنن ال نلتقي كثرًيا، مرة واحدة فقط، مرة واحدة اكنت اكفيًة ألزرعِك حتت جدلي 

الهادئ  صوتِك  حضكتِك،  مشيتِك،  ذهين،  يف  بصورتِك  احتفظُت  عناء،  أى  دون 

الرقيق، لك هذا احتفظُت به ومل يغادرين أبًدا. عزايئ وسلواين حىت ألقاِك من جديد. 

لكن، وبيامن وجِك يداعب عيين، فأان عاجٌز عىل أن أنقل كِل ما أحس به، أحتاج أن 

تكوين أمايم، أحتاج أن ترى تعابري وج�ي وحراكت يدي وت�معني صويت، أحتاج أن 

تفهمي ما أقول دون أن أقوهل.

آٍه اي عزيزيت، مك أفتقدِك! 

دعيين أراِك قريًبا، أرجوِك، وحىت ألقاِك، اكتيب يل.
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عزيزتي اإيفا
يف هذا امل�اء، أفتقدِك.

يف هذا امل�اء، أ�عر ابلوحدة، أنِت انمئة، وأان أ�عر ابلوحدة..

ال اي عزيزيت، ال ألومِك ابلطبع، أان، فقط، أ�عر ابلوحدة.

يأيت الليل ساحبًا يف يده حزاًن غري مفهوم، كآبة ختّي عىل ال�امء، الهواء يصبح أثقل، 

ال أعمل ملاذا، لكن الليل دامئًا يبعث يف النفس أجشااًن ال أسشتطيع حتّملها.

كنُت يف املايض، وحني أجُد نفيس وحيًدا، أانم، ويف النوم أحمل، وحني أحمل أقابل 

حمبوبيت، جنلُس عىل �اطئ هادئ، يأتينا صوت األمواج من بعيد، حتّرك هذا احلمل اذلي 

أان رأيس عىل  تدفنني رأسِك يف كتفي، وأرحي  يوم حر �ديد.  لطيفة يف  يأيت كن�مة 

رأسك، يدك يف يدي، ونظل هكذا لألبد.

عزيزتي اإيفا
ال أحب أن يكون حبنا مرشوًطا، ال أريد أن يكون هناك أى أسشباب لهذا احلب، 

ال أريدِك أن ختربيين بأنِك حتبينين ألين وسشي، أو ألين مثقّف، أو ألين ابرع يف وصف 

عينيِك. أريد أن تقويل أان أحبَك ألنك أنت.

هذا هو احلب كام أفهمه: أن حنب رمغ لك العيوب.

أحبيين، ألنين أان. واكتيب يل.
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عزيزتي اإيفا
اكن هذا يوم امجلعة، 11 فرباير 1963، اكن صباًحا هادئًا ومجيًل، واكن امجليع يف 

منازهلم ينعمون بأجازة قصرية بعد أسشبوع حافل. وبيامن جحز البيتلز أنف�هم لـ 13 ساعة 

متواصةل ي�ّجلون أغنيهتم الشهرية please please me، اكنت »سشيلفيا بلث« تضع 

رأسها يف الفرن.

اكنت »سشيلفيا« قد خُشصت ابكتئاب الزهما طول حياهتا القصرية، 30 عاًما مل تنعم 

فهيم بلحظة من الراحة. جحزت أطفالها يف جحرهتم، وضعت منا�ف مبلةل حتت األبواب 

لمتنع ترسب الغاز إىل جحرة األطفال، وماتت وقد ختلل غاز أول أك�شيد الكربون دماءها.

علّموان يف لكية الطب أن هذا الغاز هو قاتٌل صامت، ال حُيدث جضة، ال راحئة، 

فقط تشعر ابدلوار، وت�قط يف ماكنك دون أمل.. ورمغ مأساوية هذا املوت، لكن عزاءان 

الوحيد أن سشيلفيا مل متت ميتة مؤملة، ليس يف املوت أيًضا!

ملاذا أخربِك هذا؟

تعلمني أنين، يف البداية، اخرتُت كِل امس »سشيلفيا«، احلقيقة أن »سشيلفيا بلث« مل تغادر 

ذهين قط منذ أن عرفُت قصهتا. دليِك ميٌل إىل الاكتئاب، رمبا تششهبيهنا يف هذا، رمبا اكن هذا 

 سبب اختياري، لكين، ويف الهناية، قررُت أن هذا الششبه هو لعنة كبرية، مأساة إغريقية ُمتحركة. 

حياتنا ابئ�ة مبا يكفي، ال نريد املزيد.
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عزيزتي اإيفا 
اكن »سارتر« عدميًا ُملحًدا، اكرًها لإلن�ان، يراه عدمي القمية، حياته ومعاانته ال معىن 

لها سوى أهنا تقوده إىل قربه يف الهناية. مل يؤمن بأى �ئ يف حياته، أى �ئ سوى احلب. 

اكن هذا حني رأى »سشميون دي بوفوار« للمرة األوىل.

أسشتطيع ختيهّل اآلن، وهو ختيّل ال أعمل حصته، لكنه يراودين من حنٍي آلخر. سارتر جيلس 

 بأرحيية يف مقه�ى واضًعا ساقًا فوق أخرى، يقرأ اجلريدة ويدّخن، ال أحد ي�شتطيع أن هيز اكئنًا كهذا.

تدخل »سشميون« وتنظر إليه، يتوقف »سارتر« عن التدخني، وتهتاوى الثقة عىل الفور.

اكن »سارتر« �بهيًا ب »اكفاك«، ال يرى سوى الُقبح يف هذا الوجه اذلي يراقبه يف 

املرآة. َحَول ب�شيط يف عينيه، نظرة غاضبة ابئ�ة، تشاؤم ال يفرت.

و كـ »اكفاك«، اكن سارتر يكره نف�ه.

هل مقوةل �هرية قرأهُتا عليِك يوًما مقتنًعا أهنا عيّن، لكنِك مل تصديق هذا قط، من ابب 

أنِك مل تريين قبيًحا يوًما. املقوةل يه: 

“اكن حيب أن ُيرهيا لوحات مجيةل، أفلماً مجيةل وأ�شياء مجيةل، ألنه مل يكن مجيًل، 

واكن ذكل مبثابة الاعتذار.”

أؤمن أن هذه املقوةل قالها »سارتر« عندما وجد نف�ه، وهو أديٌب مل جُيد الزمان 

مبثهل، عاجًزا عن التعبري لـ »سشميون« عن حبه.

ساحميين اي حبيبيت، ال أمكل الكثري من احلاكايت، ال أمكل قدرة لغوية كبرية، ال 

أسشتطيع صياغة امجلل لتعرّب عام أريد أن أقوهل، لك ما أقوهل كِل هو صورة ظاملة ملا أوّد 

التعبري عنه. أحاول أن أستبدل هذا العجز بأ�شياء أخرى؛ مقطوعة موسشيقية، فقرة يف 

كتاب، مشهد من فيمل أحبه. هكذا أسشتطيع أن أعرّب عن حيب كل، وهكذا تكونني أنِت 

يل كـ »سشميون« لـ »سارتر”.
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عزيزتي اإيفا
ال �ئ يرحي أعصايب وجيعلين أكرث هدوًءا أكرث من الاسشامتع إىل »موت�ارت« قبل 

أن أانم. يف لك مرة مل خييّب ظين، واكن قادًرا دوًما عىل انتشايل من توتري وضيقي.

يتحّدث الكثريون عن األثر اذلي تركه »موت�ارت« يف موسشيقى »بيهتوفن«، حىت 

أنه توجد أقاويل بأن »بيهتوفن« أخذ بعض ادلروس عند »موت�ارت«.. وحي�م اخلرباء 

هذا الالكم بأن »بيهتوفن« تأثر يف بداية حياته ابلفعل مبوسشيقى »موت�ارت”.. 

أى أن ُقطىب املوسشيقى يف اترخي البرش اكن مصدرهام خشٌص واحد هو »موت�ارت«.

احلقيقة أنين لطاملا فّضلُت »موت�ارت« عىل »بيهتوفن«.. اكن »موت�ارت« إن�ااًن 

أكرث من »بيهتوفن« يف رأيي، واملوسشيقى تعين، يف األساس، أن نكون برًشا.

الكثري من األساطري نُ�بت إىل هذا الرجل، لكن الكثري من األ�شياء اكنت حقيقيًة 

فعًل، مثًل: بدأ »موت�ارت« تعمّل املوسشيقى يف الرابعة من معره، ألف أوىل مقطوعاته 

يف سن اخلام�ة، ويف سن ال�ابعة قاد األورك�رتا. ورمغ سشنوات معره القليةل، لكنه 

اسشتطاع تأليف مئات املقطوعات.

لكن لك هذا مل يشفع هل عند موته، عندما وجد نف�ه مرميًا يف نعش، وحوهل مخ�ة 

أ�خاص فقط يف جنازته. اكن هذا لظروف الطقس اذلي اكن ابرًدا للغاية.

اي ريب، مك هذا همني!

ال أعمل ملاذا أقول كِل لك هذا. يبدو أنين، إىل اآلن، مل أسشتطع أن أختلص من هذه 

العادة: أن أ�اركِك لك ما أحب.

اكتيب يل اي عزيزيت، أدخليين عاملِك.
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عزيزتي اإيفا
يف رواية لـ كونديرا، اكن هناك �اعٌر �اب، واكنت حبيبته فتاة منشاء حظها من 

امجلال قليل، واكن حهبام غريًبا وممزًيا. ويف حلظة ما، وبيامن اكان ميارسان احلب، بكت الفتاة 

لشدة ما اكنت تشعر به حب وراحة.

هل قرأِت وصف »كونديرا« لهذا املشهد ؟

دعيين أقرؤه عليِك:

حمبوبته  خدى  عىل  تهنمـر  اكنت  الىت  ادلموع  برطوبة  يده  حتت  جفـأة  “و�عـر 

حبه.  من  امرأة  تبىك  أن  به،  عهـد  هل  ي�شبق  مل  أمًرا  اكن  رائًعا.  األمر  ووجد  المنشاء، 

إليه تكل املادة الىت يذوب فهيـا الرجـل حني ال يكتفى بأن  فقد اكنت ادلموع ابلن�شبة 

يكون رجًل حف�ب، ويرغب ىف التحرر من حدود طبيعته. وهتيأ هل أن ادلمعة ختلّص 

 الرجل من طبيعته املادية، ومن حدوده، فميزتج ابألماكن القصيّة، ويصري �اسع األبعاد.

وخاجله انفعال �ديد من نداوة ادلموع، وأحّس بنف�ه يبىك هو كذكل. اكان يبكيان وهام ىف 

 الواقع يذوابن، واكنت أخلطهام متزتج وتلتقى مكياه جدولني، واكان ىف هذه اللحظة خارج العامل .

اكان مثل حبيـرة انفصلت عن األرض ومضت تصعد إىل ال�مـاء“.

هل قرأِت يوًما مقطًعا أكرث عذوبة من هذه ؟ ال أعتقد.

 لهذا مل أحب اكتًبا كام أحببُت هذا الرجل، ال أحد يعرّب عن احلب كام يعرب هو عنه، 

احلقيقة أنه ال أحد يعرّب عن أى �ئ كام يعرّب عنه كونديرا..

دعيين أحدثِك عنه أكرث يف املرة القادمة. وإىل أن أفعل، اقرأي هل.

اقرأي لكونديرا.. واكتيب يل.
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عزيزتي اإيفا
ال أحب املرأة امل�شتكينة أبًدا، ال جتذبين وال تثري اهامتيم، أكره الاست�لم وأكره 

 التخاذل. املرأة امل�شتكينة ال تصنع ُحبًا، ال تبدأ رحةل إىل اخللود، تتعود احلزن وترفض ال�عادة.

املرأة امل�شتكينة تصنع ديكتاتوًرا، ومع مرور الوقت، تصبح يه نف�ها حضيًة ملا صنعت.

ال، ال أحب املرأة امل�شتكينة أبًدا.

ما جيذبين هو المترد والعصيان، أن تكوين غاضبة أكرث من أن تكوين حزينة، أن 

تأخذي ما ترينه حقًا كِل دون هتاون، همام حاربِك اآلخرون.

حنن خنتلف أحيااًن، نتشاجر، نرتا�ق الاهتامات ويعلو صوتنا، لكنِك ال تعلمني حقًا 

مك من القوة تلزمين ألمنع نفيس من احتضانِك يف هذه اللحظات. ال تدركني مك تكونني 

مجيةل وأنِت ترصخني، مك تصبحني مثرية، وهذه الشعرات الغاضبة جتد طريقها لت�شتقر 

فوق خّديِك.

عزيزتي اإيفا
“ما عاد جيب أن خنجل، حنُن الرجل، من أن خنتئب خلف امرأة”

وما عاد يل، أان، أن أجخل من أن أحمتي فيِك من العامل
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عزيزتي اإيفا
يضل طريقه  عندما  حائًرا،  ُمحارًصا،  وحيًدا،  نف�ه  عندما جيد  اكن »ساراماغو« 

أو جيد أنه غري قادر عىل الرؤية، اكن يلتفت إىل »بيلر« قائًل يف مرارة يشوهبا أمل: 

“ماذا عىّل أن أفعل اي بيلر؟” 

يف هذه اللحظات، نرى »ساراماغو« الاكتب العظي، واذلي مل هيادن يف حياته أبًدا، 

ومل يكن يرىض بأنصاف احللول، كنا نراه، وهو اذلي يكرب »بيلر« بـ 28 عاًما، يتحّول 

إىل طفل صغري يبحث عن األمان يف عيين وادلته.

بـ »بيلر« وأن يصنعا مًعا قصة  يلتقي  اكن »ساراماغو« خملوقًا لهدف وحيد: أن 

حب يه األمجل عىل اإلطلق، ويف الطريق إىل ذكل، ميكنه أن يصبح اكتًبا عظميًا، 

وعبقراًي مل يَر العامل مثهل.

رمبا تأخر القدر يف مجعهام مًعا، لكن »بيلر« اسشتطاعت يف ال�شنوات اليت رافقته 

فهيا أن تعّوضه عن لك ما فاته، وأن تكون ملهمته الوحيدة. وعندما اكن »ساراماغو« 

يشعر أنه عاجز عن �كر »بيلر«، اكن يكتب لها رواية ويقدم لها اإلهداء خالًصا ألجلها.

يف رواية »اآلخر مثيل« اكن إهداؤه:

إيل بيلر، حىت اللحظة األخرية.

يف »م�رية الفيل”:

إىل بيلر، اليت مل ترتكين للموت.

يف »البصرية”:

إىل بيلر، دامئًا.

ىف »مذكرات صغرية”:

“إىل بيلر، الىت مل تكن قد ُودلت بعد، وتأخرت ىف اجملئ”.

يف »انقطاعات املوت”:
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إيل بيلر، بييت.

قايني:

إىل بيلر، مكن يقول ماء.

قبل أن ميوت، قال »ساراماغو« لـ »بيلر”: 

سشنلتقي يف ماكن آخر.
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عزيزتي اإيفا
الهواء  إىل  مرسعًا  خرجُت  قليةل،  لكحظات  ال�اعتان  مرت  احلفل رسيًعا،  انهت�ى 

الطلق، اكن اجلو خانقًا ابدلاخل، واكن امحلاس �ديًدا، وامجليع يغنّون يف سعادة.

اكن احلفل ال ينقصه إىل أن تكونني جبواري، يدِك يف يدي، رأسِك تراتح عىل كتفي، 

نتأمل، نبت�م، نغيب يف املوسشيقى، ونلتقي بعيًدا عن الصخب.

لن أكذب قائًل أنين مل اسشمتتع، اكن احلفل مجيًل حبق، لكين سأقول رصاحًة أهنا 

تششهبك كثرًيا؛ عيناها الواسعتان، يداها وهام تتحراكن أثناء الغناء، �عرها املن�دل بنعومة 

عىل كتفهيا، حىت أنين مل أجد صعوبة يف ختيّكِل يف ف�شتاهنا األمحر.

ما العامل دون موسشيقى ؟ كيف يكون �لكه ؟

اي ريب، يؤملين حىت أن أطرح ال�ؤال.

يفا اإ
رمبا أكون موسوًسا، لكين أ�عر، يف أحيان كثرية، بأن الكيم ممل، مبتذل. عندما 

أحاول أن أراِك بعني اخليال وأنت تفّضني هذه الرساةل، أتوقع منِك تهنيدة سأم، نظرة 

يأس، زفرة ضيق: أال ي�شتطيع هذا الشخص أن يكتب إال عن الكتب ؟!

ساحميين اي عزيزيت.

رمبا تكتبني يل يوًما فأجد يف الكمِك ما يفتح يف رويح اباًب جديًدا مل أكن أعمل بوجوده.
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عزيزتي اإيفا
بيامن أقلّب اليوم يف كتاب ما، وجدت مصطلًحا مل أمسع به من قبل، رمغ أنه يعرّب عن 

جزء كبري من علقيت بك. املصطلح هو Sapiosexual، ويعين أن تكون منجذاًب بصورة 

ج�دية إىل خشص ما ب�بب ذاكئه.

هذا هو ما أ�عر به جتاهِك اي عزيزيت. أنِت تتلكمني فأمسع بشغف، أهزّت، تنفرج 

�فتاى، تزداد رضابت قليب، وتثور يف داخيل رغبة عارمة يف أن أجذبِك إىّل وأقبكِل 

بعنف.

ال اي عزيزيت، ال تفهميين خطًأ. أان مل أقل أبًدا أنين ل�ُت منجذاًب إىل ج�دِك، هذا 

أ�شهتهيا، هل  امرأًة ال  قبل أين ال أحب  أخربتِك من  لقد  ليس حصيًحا عىل اإلطلق. 

تذكرين ؟

مك مرة بدأان فهيا نقاً�ا ألجد أنين هتُت يف �فتيِك؟

يغضبِك هذا كثرًيا، ومك أحبِك غاضبة. تقولني أنين ال أعريِك اهامتًما وأنِت تتحدثني، 

وأظهر أان نظريت الباردة يف احلال ألغيظِك أكرث: اعذريين اي عزيزيت ففي رأيس ما يشغلين.

عزيزتي اإيفا
أحبِك كثرًيا.
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عزيزتي اإيفا
مل أعرف، إىل اآلن، خشًصا ميكنه مقاومة املوسشيقى. ميكنك أن تقاوم لك �ئ: الفقر، 

الضعف، املعاانة، لكن املوسشيقى ؟ م�شتحيل. 

من  يصبح  الهواء،  يف  ال�احرة  اذلبذابت  هذه  وتنترش  املوسشيقى،  تنطلق  عندما 

امل�شتحيل أن تقاوهما، تُنزتع منك إرادتك، تفقد قدرتك عىل التفكري، وجتد أنك ما ُعدَت 

هنا، وإمنا ت�شبح يف عوامل أخرى.

ال يقاوم املوسشيقى إال اجلثث..

هتلر، وهو اذلي يراه البعض �شيطان هذا العرص، اكن يعشق املوسشيقى، واكن ميّجد 

»فاجرن« متجيد اآللهة. وبيامن اكن العامل حيرتق من حوهل، والششيوعيون والهيود خيتنقون 

يف غُرف الغاز، اكن هتلر مواظًبا عىل حضور حفلت موسشيقى »فاجرن« ابنتظام، ال 

يفّوهتا أبًدا. حىت بلغ عشق هتلر لـ »فاجرن« أنه درس ما كتبه »فاجرن« عن املوسشيقى.

قال هتلر فامي بعد:

“حيامن أمسع فاغرن، يبدو يل كام لو أنين أمسع إيقاعات عصور ما قبل التارخي”

رمغ  اكن،  اذلي  »نيتشة«،  بأفاكر  أيًضا  تأثر  »فاجرن«،  مبوسشيقى  هتلر  تأثر  وكام 

ق�وته، عا�قًا للموسشيقى. »نيتشة« جّلد البرش، الاكره للن�اء، عدو الضعف، صاحب 

األمه..  دسشتوره  وأصبحت  بعد  فامي  »هتلر«  تبنّاها  واليت  اخلارق«،  »اإلن�ان  نظرية 

»نيتشة، وايللعجب، اكن عا�قًا للموسشيقى.

يقول »نيتشة”:

“املوسشيقى ألغت احامتل أن تكون احلياة غلطة.”

املوسشيقى اي عزيزيت.. املوسشيقى.
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عزيزتي اإيفا
وال  لألغنياء،  ينحاز  ال  واملُعدمني،  الفقراء  رفيق  »الربوليتاراي«،  نصري  هو  احلب 

يعرف النقود. ويف هناية اليوم، يرقد يف بيوت من الطني والقش.

* * *
وجِك خريطة للعامل.

* * *
يف فيمل Manhattan، اكن »وودي آالن« حياول التفكري يف أ�شياء جتعل احلياة 

ت�شتحق أن تُعاش. ذكر مهنا:

فرانك سيناترا

مارلون براندو

مقطوعات »لويس أرم�رتوجن”

رواية »الرتبية العاطفية« لـ »فلوبري”

وجه »تراييس« .. و»تراييس« يه حمبوبته.

* * *
حبِك يبقيين حيًا.

* * *
البيتلز يغنّون: 

All you need is love

Love is All :اييّن يقول

Love is the Answer :”يغين »تويم جميس
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عزيزتي اإيفا
أان رجٌل واقعي، ال أؤمن ابملبالغات، وال أراتح للوعود الاكذبة. الوعود الاكذبة حتمل 

اليأس، تؤجج اإلحباط، واحلب القامئ علهيا يذبل وميوت رسيًعا.

حبنا، أيًضا، واقعي ابلاكمل، ال ماكن فيه للمعجزات.

لن أقول كِل أنين سأمجع كِل النجوم عقًدا حول رقبتك، ولن أقول أين سأصطاد كِل 

القمر تلعبني به يف جحرتِك، وال أمكُل القدرة عىل محياتك من رش هذا العامل لكه، لكن ما 

ميكنين قوهل، صادقًا، هو أنين سأحبِك حىت آخر أنفايس، حىت أفىن يف احلب وتفنني، 

حىت ال يتبقى يف هذا العامل غريان، أان وأنِت، سأحبِك بصورة تكفي أن أقدم كِل رويح 

دون حلظة من الرتدد.

هل يكفيِك هذا ؟

اكتيب يل اي عزيزيت. 
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عزيزتي اإيفا
ما هو احلب ؟

هل دليِك تعريف واحض لهذه اللكمة ؟ هل متلكني تصّوًرا حمدًدا ومفهوًما ؟

أان دلى. احلب هو أن نكون سعداء، ال أكرَث وال أقّل.

درويش، اذلي تغىّن ابلبطوةل، وقدم قصائده فداًءا للوطن، ونذر لكامته للنتفاضة 

واحلجارة، مل ي�شتطع منع نف�ه من أن حيب »ريتا« الهيودية.

اكن سعيًدا، هانئًا، واكن حبه أقوى من الكراهية.

اكن حبه يكفيه.

أمجل قصائده كتهبا للحب، كتهبا لـ »ريتا”:

بني ريتا وعيوين.. بندقيْه

واذلي يعرف ريتا، ينحين

ويصيل

إلهٍل يف العيون الع�ليّْه!

غنّاها »مارسشيل« فامي بعد، غناها كام أرادها »درويش« متاًما، واكن »مارسشيل«، 

عىل ما يبدو، ي�شتحرض حمبوبته هو اآلخر.

أصبحت أمجل أغانيه.

اكنت أسعد أايمه يه اليت أحب فهيا »ريتا«، وبعد معر طويل، وسشنوات من األمل 

والفوىض، اكنت »ريتا« يه زاده الوحيد. 

لكن احلياة أتت، احلرب أتت، واخلوف أيًضا. واحلب اذلي أبدع لنا هذه اللكامت 

مات واندثر.

ما ال�بب ؟
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درويش مل يعد سعيًدا. 

قال، فامي بعد:

“دخلت احلرب بني اجل�دين ابملعىن اجملازى، وأيقظت ح�اسشية بني الطرفني مل 

تكن واعية من قبل.”

هكذا عاد احلب إىل صفوف اخليال، وقصائد الشعر، ألن الواقع، يف معظم األوقات، 

ينترص يف الهناية.
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أان خشٌص كثري الالكم، أحب احلاكايت والقصص ما ظهر مهنا وما بطن. زادي يف 

احلياة يه حاكايت أمجعها منذ الطفوةل، بيٌت أبنيه جحر فوق جحر.. لكن هذا البيت آيٌل 

لل�قوط، وهذه احلاكايت، اليت مجعهتا، أن�اها مع الوقت، أفقد طمأنينيت وهدويئ، ومع 

آخر حاكية أن�اها أموت معها.

اكنت بطةل حاكاييت جمهوةل الهوية، وجها حيمل علمة اسشتفهام كبرية، وأحيااًن ال حيمل 

�يئًا عىل اإلطلق، فقط خيال جمروح لوجه اكحل.

عىل  املن�دل  الطويل  الشعر  �ديدة:  بدقة  الوجه  هذا  تشلّك  أحببُتِك..  وجفأة 

الكتفني، اجلهبة العريضة اليت ترّصح بذاكء صاحبهتا، األنف الرفيع اذلي يرتفع بشموخ، 

و�فاه وردية تلمع كقمر يف سامء صافية .

هذا وصفك، حصيح ؟

دامئًا أت�اءل: ما اآلن ؟

اآلن، أان أحبِك، أحبِك أكرث من أى �ئ.. وأنِت ؟ 

ح�ن، أنِت ال تكتبني، ال تقولني يل إنك، أيًضا، حتبينين. 

تقرئني رسائيل يف مصت وت�شمتتعني برؤية هذا الغر يكتُب يف أمل.

ال تكتبني... اي إهل ال�اموات، مك هذا حمبط!

عزيزتي اإيفا.. عزيزتي اإيفا
ال ترتكيين معلقًا هكذا.. أان ال أطلب الكثري، فقط أخربيين هل حتبينين ؟

ماذا يضريك لو تكتبني ؟

هل سشتكتبني ؟
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عزيزتي اإيفا
مل أسشتطع أن أحب »ألبري اكمو« قط.

اكنت يل جتربة وحيدة معه يه روايته األ�هر »الغريب«، ويه جتربة مل تكن جيدة 

عىل اإلطلق، لكن هذا ليس سببًا اكفيًا لىك ال أحبه.

خطف »ألبري اكمو« جائزة »نوبل« من »كزانزتاكيس«. نعم كام ت�معني، ال ميكنين 

أن أطلق عيل ما حدث لفًظا أقل من هذا. أنِت تعرفني مك أحب »كزانزتاكيس«، واكن 

ما فعهل »اكمو« خطًأ ال يُغتفر ابلن�شبة يل. 

اكنت اللجنة قد اختارت »اكمو« بفرق صوت وحيد عن »كزانزتاكيس«، واكن هذا 

خسيفًا مبا يكفي حقيقًة لىك أفقد إمياين هبذه اجلائزة الغبية.

أحب املناضلني، هلم يف قليب ماكنة خاصة، واكن »كزانزتاكيس« مناضًل من نوع 

خمتلف. حارب مجود الفكر والرجعية والتخلف والقيود والوطن الظامل والظروف القاهرة 

واملتحدثني ابمس اإلهل، حارب لك هذا، وخرج من معاركه منترًصا دون غرور. اكن ميد 

يد ال�لم ألعدائه، بيامن يطعنونه مه من اخللف.

 اكن يشعر أن أجهل قد اقرتب عندما جلس إىل زوجته، اليت اكنت حب حياته، قائًل: 
سشتلوكها  الىت  كزانزتاكيس  أسطورة  عن  األاكذيب  من  الكثري  سشيقولون  أنِت،  “اكتىب 

األل�شنة. اكتىب أنِت ألنك تعرفيىن”

مات »كزانزتاكيس«، وظلّت مجلته حمفورة عىل �اهد قربه: ال أطمع يف �ئ.. ال 
أخاف من �ئ .. أان حر”

اكن امس زوجته »هيلني«، وقد نفّذت وصيته وكتبت.

عزيزتي اإيفا: 
أمل حين الوقت لتكتيب يل ؟
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عزيزتي اإيفا
“ال ترم �يئًا، قد يكون ما ترميه قلُبك.”

هذه نصيحة وصلتين متأخرة.

مك مرة رميُت قليب ؟ مك مغامرة طائشة، كنُت أعمل من البداية أهنا طائشة، ورمغ هذه 

 ُخضهتا لهنايهتا ؟ مك من العهود قطعهتا عىل نفيس وانهت�ى يب األمر وقد أخلفهتا مجيًعا ؟ 

يتحمك يف حيايت  أن  ما،  بصورة  اسشتطاع،  والروتني  منذ وقت طويل،  تتكرر  األمور 

ابلاكمل..

أفكّر دامئًا أننا كبرش منكل مًك حمدوًدا من املشاعر، مًك يكفينا ىك نعيش حياة سعيدة 

حىت الهناية، لكننا ن�شتزنف هذه املشاعر عندما نضعها يف غري ماكهنا؛ األصدقاء اذلين 

خنتارمه رسيًعا فيرتكوان يف بداية الطريق، واحلب اذلي نعرف أنه لن ينهت�ي بُقبةل امتنان 

جبواران حني  يكونون  ال  من  أجل  من  اليت خنوضها  واملعارك  الهناية،  نمكهل حىت  لكننا 

حنتاجم.

هكذا عشُت حيايت لكها أسشتزنف مشاعري بلك إخلص، واآلن مل أعد أمكل �يئًا. 

خواء وعدم... لقد رميُت قليب عرشات املرات، رميته حىت أصبح يرفض العودة إىّل.

احلق أقوُل كِل أنين أحب أن أرى نفيس مظلوًما، أحب أن أعتقد أنين كنُت حضية 

لهذا العامل القايس. هذا الشعور يقدم يل عزاًءا ال بأس به: ل�ُت أسوأ اخمللوقات يف هذا 

العامل، هناك من مه أسوأ بكثري. 

لكنين، وبعد أن أسرتيخ وأفكر هبدوء، أكون متأكًدا أن هذا ليس حصيًحا أبًدا.. أان 

مظلوم ألين أريد أن أكون مظلوًما، ال أكرث وال أقل. ل�ُت حضية ألى �ئ/خشص، أان 

حضيُة نفيس ابألساس.

يف لك مرة أصِل إىل هذه النتيجة، ويف لك مرة أجد أنين أعيد تكرار التجربة من 

جديد.

ولكن يكفي حديثًا عين، لكميين عنِك قليًل.
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عزيزتي اإيفا
ملاذا نبحث عن األ�شياء يف غري ماكهنا ؟ 

هل سألِت نف�ِك هذا ال�ؤال من قبل ؟

مقنعة  إجابة  إىل  أصل  مل  هذا  ورمغ  أفعل،  زلُت  وما  فعلُت  فعلت..  أان 

أن  حنب  أنف�شنا،  نعّذب  أن  حنب  ابلفطرة،  مازوخيون  أننا  نظرية؛  دلى  أبًدا... 

ابرتياح  نقول  هكذا  واجلراح..  الندوب  مألهتا  وقد  الطاهرة  الروح  هبذه  نشعر 

ألقصاها. نعيشها  أن  ن�شتطيع  ال  فإننا  فعلنا  همام  وأننا  عادةل،  غري  احلياة   أن 

فعندما ال متكل من أمرك �يئًا، وعندما ال يكون دليك ما خترسه، تكون قد وصلت إىل 

الراحة األبدية.

احلقيقة أنه مل يفهم أحد حقيقة احلياة إال وأصبح أكرث عزةل. مل يفهم أحد حقيقة احلياة 

إال وقرر أهنا خدعة كبرية، خف مت نصبه لنا بإحاكم، واملوت فقط هو ما خيلّصنا منه. 

اكن سشيوران يقول: »هممة الرجل الوحيدة يه أن يكون أكرث وحدة.”

ماذا رأيَت من احلياة اي صديقي حىت تقول هذا ؟ 

أعتقُد أحيااًن أن »سشيوران« يبالغ، حيب أن هيّول األمور كأى خشص آخر، ال أحد 

ميكنه مقاومة أن يقول للجميع »انظروا إىل، هل ترون مك أان ابئس ؟”

لكنين أقرأ هل/عنه مث أقتنع أنه مل يكن منافقًا أبًدا، مل يقل لكمة يف غري ماكهنا. اكن 

دقيقًا، واكن يفعل ما يقول، ويقول ما يفعل. 

هكذا عاش حياته كذئب وحيد.. هيرب من املتفائلني كأهنم الطاعون.. يكره األمل 

وحيتقر البرش. يرى الوالدة عىل أهنا أكرث األفعال ُخبثًا ودانءة، وأن املوت هو الهدف 

األعظم واجلائزة الكربى الىت تتوج م�عاان يف هذه احلياة البائ�ة.
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عندما أفكر: لكنا »سشيوران« بن�ب متفاوتة. إننا خملوقون ىك نشقى ال ىك ن�عد، 

لكننا هنرب من الشقاء أحيااًن بني ضفىت كتاب نقرؤه، يف أحضان مقطع موسشيقى. قةل 

فقط وجدوا خلصهم يف احلب، وهؤالء القةل مه األكرث حًظا.

اكن »سشيوران«، لىك يبت�م، يف حاجة إىل احلب، لكنه، ذكل البائس، مل جيده أبًدا.
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هل تعرفني ما هو �عور أن تُ�شتزنف من ادلاخل ؟ أن تفقد طاقتك تدرجيًيا حىت ال 

يبقى يف داخكل أى قدرة عىل املقاومة ؟ .. اليأس املطلق اذلي يأيت بعد عناء، والنظرة 

الزاهدة للحياة واليت تأيت بعد حرمان طويل.

أرواحنا متزقت إىل آالف الشظااي الغري قابةل لإلصلح.

ابلتأكيد تعرفني هذا الشعور. أنِت فتاة يف هناية األمر، وال توجد فتاة عىل وجه هذه 

األرض ملا تعاين من هذا الشعور يف فرتة ما.

ح�ٌن، هذا هو �عوري مؤخًرا: إنين أفقد نفيس، بقااي الثقة اليت كّونهتا عىل مدى 

 ال�شنوات املاضية احرتقت وتناثرت يف وجه الرحي. مل أعد أعرف نفيس، ومل تعد نفيس تعرفين. 

يف بداية اليوم، أستيقظ مشحواًن، أفضل حااًل، سعيًدا إىل حد ما، أبت�ُم عىل اسشتحياء، 

اليوم، سوادها  آخر  لُتمطر، يف  ثقيةل  ك�حابة  تتاكثف  والكآبة  ال�اعات متيض،  لكن 

فوق رأيس.

أان أحتاج إىل دافع جيعلين أستيقظ يف الصباح، أمكل يويم، أواجه متاعب العامل، 

 وأانم عىل أمل أن األمور سشتكون أفضل غًدا. أحتاج إىل حافز كهذا، أصبَح رضورة حياة.

أنِت متثّلني هذا ادلافع. أخربتُك من قبل أنك ال�بب يف أنين م�شمتٌر يف هذا العامل، لكنِك 

ل�ِت موجودة عىل ادلوام، ترحلني مث تعودين، مث تقررين أنين ال أسشتحُق حبِك فرتحلني، 

 مث تعودين بعد أن متيّل الوحدة. وأان ؟ ح�ٌن، أان ال أمكل القوة/الرغبة/اإلرادة ألمنعِك. 

احلقيقة أنين ال أمكل القوة ألى �ئ، لقد فقدُت رويح.
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إهنم يتغريون بعد فوات األوان، يتغرّيون دامئًا وحنن يف طريقنا للرحيل، هذا هو ما 

حيدث لك مرة. ال أحد يتغري يف املوعد املناسب، ليس قبل أن ن�شتزنف أنف�شنا حىت 

آخر قطرة، ليس قبل أن نتوسل مبا فيه الكفاية. وحني يتغرّيون، نكون حنُن قد غبنا 

عن األنظار. 

قبل  كنا  كام  أبًدا  نعود  ال  أننا  املؤسف  وإمنا  هذا،  ليس  األمر  يف  املؤسف 

جشرهتا. عن  بعيًدا  دامئًا  ت�قط  والتفاحة  جمارهيا،  إىل  تعود  ال  املياة  نعرفهم،   أن 

هناك �ئ يتغرّي فينا إىل األبد، تنتقل إلينا عيوهبم وسوآهتم ونصبح حنن أيًضا غريقادرين 

عىل التغرّي.هكذا ينتقل املرض حىت يتفىّش وتصبح ال�شيطرة عليه �شبه م�شتحيةل.

عىل  ألوهمم  أن  ميكنين  ال  طباعهم،  أبناء  والبرش  برش،  األصدقاء/األقرابء 

احلياة.  هكذا  يضّحون،  احلب  هذا  أجل  ومن  حيبون،  أيًضا  البرش  لكن   هذا، 

ملاذا إًذا جند أنف�شنا دامئًا مع برش ال يريدون التضحية ؟
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خيدعين  وامجليع  ب�هوةل،  الناس  أسامح  امجليع،  يف  اخلري  أرى  للغاية،  ساذج  أان 

ابسشمترار... لكين مل أعد أثق بأحد، مل أعد أصّدق الكم أحد... عندما تتعرضني للك هذا 

المك من اإلحباطات/اخلذالن/خيبات األمل يصبح من الرتف أن تثق بأحد.

لقد وثقُت من قبل، وثقُت ومل تكن النتيجة جيدة.. إننا نعتقد دامئًا أن امجليع يبادلوننا 

نفس املشاعر، من حنبه حيبنا بنفس املقدار، أصدقاءان خملصون، واملقّربني منا ينظرون 

إلهيم.. هذا ما كنت أعتقده، وقد تبني يل أن هذا خطأ كبري. احلياة  إلينا نفس نظرتنا 

لي�ت عادةل، لي�ت فهيا هذه الرفاهية، وقانون احلياة ال حيمي املغفلني.

ال�ذاجة  سشنوات  اآلن  أعوّض  تعلمته..  لكنين  رمبا،  متأخًرا  ادلرس،  تعلمُت  لقد 

ابلكثري من املكر.. أصبحُت أبين أسواري عالية، أبوايب موصدة، والنوافذ تغطهيا ال�شتائر. 

أبين وأ�شيّد، وال أحد ي�شتطيع اختلس نظرة. 

إهنا العزةل.

هل أخربتُِك أنين مل أعد أثق بِك أيًضا ؟

يؤسفين أن أقول هذا، لكنين مل أعد أثق بِك، مل أعد أثق مبشاعرِك املتأرحجة. وكيف يل أن 

 أفعل ولك يوم ترّصحني وتنفني؟ تلعبني الرند يف قليب، ويف لك مرة أكون أان اخلارس الوحيد

أنِت تكونني صادقة فقط حيامن تقولني يل أنين ال أمثّل كِل �يئًا، أنين وجه كبايق الوجوه: 

ال ميزيين �ئ. لكنِك تكونني اكذبة جًدا عندما ترّصحني حببِك يل، أرى هذا الكذب يف 

عينيِك، أراه واحًضا ودون عناء.

عزيزتي اإيفا
مل أعد أثُق بِك، لكنين ال أمكل رفاهية فقدان األمل... ففي الهناية، البرش يتغريون، 

وما فشلُت أان يف حتقيقه، رمبا حيققه يَل الزمن.
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عزيزتي اإيفا
ت�شيطر عىَل أحيااًن فكرة الفناء، أن أنزوي وأغيب، أن أختفي. إهنا فكرة مرحية، ال 

م�ؤوليات، ال ضغوط، لن أكوَن مضطًرا للتظاهر ابحلياة.

لكنين أجُد نفيس، اكلعادة، جبااًن، ابلتأكيد لن أفعل هذا، وأبرر لنفيس من جديد أن 

الفناء ليس خياًرا حصيًحا، األمر ال ي�شتحق العناء.

تشمل  واكنت  اكنت مضحكة،  اليوم،  نكتة حاكها يل صديق  تذكرُت  نعم،  هاها 

مرصاًي وأمريكيًا هاها، نعم نعم واكن هناك فرنيس أيًضا، هاها، أم اكن إجنلزيي ؟

ل�ُت أذكر. ال هيم، أان ال أتذكّرها اآلن عىل أى حال، رمبا أتذكرها يوًما ما فأحكهيا 

كِل .

اللعنة، في كنُت أفكر ؟

كثري  أصبحُت  مىت  العاملني،  إهل  اي  وضائع،  مشتت  أفاكري،  تركزي  أسشتطيع  ال 

الشكوى ؟

أفتح صفحة البحث، أكتُب فهيا أسامًء عشوائية، أتطفل عىل الصفحات الشخصية 

لليرش، أقلّب يف صورمه/منشوراهتم، أحبث يف لكامهتم عن سلوى ل�ُت مقصوًدا هبا، 

أحاول أن أجد نفيس يف ثنااي الصور، يف أكرث األماكن مغوًضا، أحبث دلقائق متّر ك�شنوات، 

أمّل البحث، أخرج وال أعود.

اي ريب. ماذا حيدث حتت فروة رأيس ؟

من أان ؟
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عزيزتي اإيفا
احلياة يه ثقب أسود كبري، ميتص الضوء والطاقة واألمل، دوامة عنيفة ومعيقة ال 

ترتك وراءها إال اخلواء واخلوف.. ماذا اكن ميكن أن حيدث لو كنّا أ�خاص غريان ؟ لو 

عششنا حياة غري هذه ؟ هل اكنت األمور سشتختلف ؟

اآلن وحنن نتحدث، دعيين أصارحِك بأمر ما: رمبا تكون حيايت مرِهقة، رمبا تكون 

أسوء مما أحمتل، لكنين أكرث ُجبنًا من أن أختىل عهنا، أحاول أن أقنع نفيس أن احلياة 

لي�ت هبذا ال�وء، أجترأ حىت عىل التظاهر بأن حيايت مجيةل كهنر هادئ.. هكذا أحتّمل 

احلياة وأحتّمل نفيس.

اليوم كنُت أقرأ عن سقراط، هذا الفيل�وف اخلادل اذلي قرر أن يقّدم حياته مثنًا 

ألفاكره. اكنت احملمكة قد حمكت عليه ابملوت بهتمة إهانة اآللهة والتلعب بعقول البرش، 

املوت أو أن يتخىل أن أفاكره، لكنه، ودون ذرة واحدة من اخلوف والرتدد اختار أفاكره.. 

قال هلم: »طاملا أنين أتنفس وأمكل القوة، لن أتوقف عن ممارسة الفل�فة“

يقول »فايدون«، أحد تلميذه، يف وصف حلظة املوت املشهودة: »أم�ك سقراط 

الكوب امل�موم هبدوء اتم، من دون ارتعا�ة أو تبّدل يف لونه أو حمياه، وضع الكوب عىل 

�فتيه واحتىس ال�م مبزاج رائق ودون أى انزعاج.”

ويه حلظة خدّلها »جاك لوى دافيد« يف لوحته الشهرية »موت سقراط”

اكن »سقراط« قد تنبأ قبل موته بأن أفاكره ستنترش اكلنار يف الهششي، وأن هذه 

الفل�فة اليت قّدهما سشتجد طريقها إىل الناس وستبقى خادلًة إىل األبد.. وهذا ما حدث 

ابلفعل.
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عزيزتي اإيفا
اإلمرباطور  »نريون«،  برغبة  الشهري  الروماين  الفيل�وف  »سشينياك«  عمل  عندما 

اجملنون، يف اخللص منه مل جيزع ومل خيف. 

ابألمر  وأخربه  مزنهل  يف  زاره  قد  »سشينياك«  من  ابلتخلّص  امللُكف  اجلندي  اكن 

 اإلمرباطوري، واكن بعض تلميذ الفيل�وف الكبري متواجدين ابإلضافة لزوجته »ابولينا« 

اكن أول ما فعهل الفيل�وف، عندما عمل ابلقرار، أن احتضن زوجته الواقفة جبواره حبنان، 

وهو حنان ال يتفق أبًدا مع رزانته ووقاره املعروفنَي، وهذا ما أدهش تلميذه احلارضين.

لكن هذا مل يرُث دهششهتا يه أبًدا، اكنت تعمل مك اكن حيهبا، واكنت يه أيًضا حتبه أكرث 

من أى �ئ. اكن حهبا قواًي دلرجة أن طلبت منه أن ترافقه يف املوت، واكن حبه لها قواًي 

لدلرجة اليت جعلته يوافقها عىل هذا.

اكنت فكرة أن تُرافقه أكرث إغراًء من أى فكرة أخرى.

الفيل�وف وحيًدا، وظلّت يه  لها هبذا.. وهكذا رحل  ي�محوا  مل  مل متت..  لكهنا 

وحيدة.

واآلن ماذا ؟

تراودين أسشئةل كثرية وملحة؛ هل حتبينين لدلرجة اليت جتعكل تقّدمني هذه التضحية 

من أجيل ؟ هل ميكنِك خوض هذا ادلرب املظمل، واملشكوك يف وجوده، لرتافقيين؟

وهل أحبِك أان لدلرجة اليت ت�مح يل مبوافقتِك عىل هذه التضحية ؟ 

هذه يه أسشئليت.. رمبا تكتبني يل لتجيبيين عهنا.
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عزيزتي اإيفا
ما اذلي يفعهل بنا احلب ؟

إذا أحببنا، هل نكون أ�خاًصا أكرث ت�احًما ؟

اإلجابة يه »نعم« ابلطبع، نعم إننا نكون أكرث ت�احًما.. ال أحتدث هنا عن احلب بني 

رجل وامرأة.. إمنا احلب يف العموم.

احلقيقة أن هذا سؤال ساذج للغاية، وإجابته واحضة ويعرفها أى طفل صغري، لكنين 

سألتِك، رمبا، ألدفعِك للالكم. سألتِك ليكون دلى دافع حلاكية هذه القصة اليت عرفهتا 

مؤخًرا.

العدوان األكرث ق�وة للم�شيحية اكان الششيطان ونيتشة. ورمبا لن أابلغ لو قلت أن 

يقوم  الششيطان  األقل،  نف�ه، عىل  الششيطان  للم�شيحية من  ُكرًها  أكرث  »نيششتة« اكن 

بعمهل اذلي ُخلق من أجهل، لكن نيتشة اكت�ب كراهية معيقة لهذه ادلاينة. 

مقوةل  وامل�شيحية«، ويه  الكحول  أورواب:  األكربان يف  دامئًا: »اخملدران  يقول  اكن 

مت�احمة جًدا إذا ما قاراّنها مبقولته األخرى: »أعترب امل�شيحية يه اللعنة الكربى، الف�اد 

اجلديد. هذا  العهد  قراءة  قفازيه عند  يرتدي  املرء ح�شنًا حني  يفعل  الوحيد..  املتأصل 

املقدار من القذارة ياكد ُيرمغ املرء عىل فعل هذا«

ويكفينا القول أن الشخصية الوحيدة اليت احرتهما »نيتشة« يف »اإلجنيل« اكنت يه 

احلامك الروماين »بيلطس«، وهو، إذا كنِت ال تعرفني، احلامك اذلي حمك بصلب امل�شيح.

لكن، وبرمغ هذا الكره، اكن »نيتشة« حيب أابه القس كثرًيا، اكن يرى فيه خرًيا مل 

يره يف أى برشّي آخر، وعندما مات وادله وهو يف الرابعة من معره قرر »نيششتة« أنه 

سشيأيت يوم يكّرم فيه ذكرى أبيه.
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ألبيه  األموال، جفهّز  بعض  »نيتشة«  لـ  توفّر  عندما  بعد سشنوات،  اليوم  جاء هذا 

�اهد قرب كبري ونقش عليه حبروف كبرية: »احملبة ال ت�قط أبًدا«.. ويه مجةل من رساةل 

»بولس« الرسول األوىل.

هذا هو احلب، إنه الشئ الوحيد اذلي ميكل هذه القوة.. جيعلنا نتقبل ما نكرهه، 

نتجاوز مّعا نراه أخطاًء، وتت�ع قلوبنا حىت ي�كهنا العامل بأمكهل.
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عزيزتي اإيفا
أن  ن�شتطع  مل  ما  فيه لك  نكون  ُخلقنا يف زمن آخر، زمن خمتلف،  لو  أوُد  كنُت 

نكونه يف هذا الزمن.. نكون »لكيوابترا« و »أنطونيوس«، ننترص هذه املرة، نغرّي التارخي، 

اذلي سشيكون واقًعا، نرمس انتصاران عىل املاء، يكتبون أ�عاًرا عنا، عن حبنا، عنِك، 

عن جامكل األسطوري. ننترص وحنمك العامل، ومنارس ديكتاتورية احلب عىل امجليع، نكون 

احلب، حىت  تفنوا يف  أحبوا حىت  أنف�مك/إخوتمك،  أحبوا  امل�شيح:  قبل جميء  م�شيًحا 

تكونون خشًصا واحًدا. نعيش وأسطورتنا متارس فن اخللود.

أكون »قيس« وتكونني »لييل«.. تكونني يل، وأكون كِل، هنرب إىل أرض ال جيدان 

فهيا أحد، نعيش حياًة بدائية، منارس احلب ابلفطرة، منارس احلب عىل رمال الصحراء 

أيًضا. أكتب معلّقيت كِل،  القمر يراقب  ال�اخنة، منارس احلب دامئًا، الشمس تراقبنا، 

أذيّلها ابمسِك يف لك بيت، ويقرأها العا�قون حىت آخر أنفاسهم.

نكون اللهناية لـ »روميو« و »جولييت«، نكون مه دون موت، دون ق�وة، دون 

تراجيداي  دون  باكء،  دون  احملبون  يتناقهل  وي�مو،  الهناية  حبنا يف  ينترص  وحترمي.  منع 

الهناية. تكون قصة سعيدة حيكهيا الرجل حملبوبته ويه م�شتقّرة بني ذراعيه، تمتطى كقطة 

ك�وةل فيحتضهنا أكرث.

لكن الواقع ي�شتطيع إيقاظنا يف لك مرة، واحلمل يتوقف، دامئًا، يف املنتصف. تضيع 

الرؤاي وميوت اخليال. 

لكين أقول كِل هنا واآلن: إذا اكن الواقع يرفض الاسشتجابة، إذا اكن الواقع يرفض 

التغرّي، فإننا، مًعا، سشنعلّمه الاحنناء.
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عزيزتي اإيفا
مر وقت طويل منذ كتبُت كِل، عرشون يوًما ابلتحديد. ال أخفيِك رًسا أنين أحاول 

التحرر منِك. أحاول التخلّص من هذا الشعور القاتل اذلي يدفعين، لك يوم، للوقوف يف 

رشفيت وحماوةل رمس وجك عىل النجوم.

األمل يتناقص كثرًيا عندما تظهر الق�وة، وأان أحببتِك حقًا، أحببتِك أكرث من أى 

�ئ. ليك أن تتخيل مقدار ما حتّملته من ق�وة حىت أفقد األمل متاًما.

ملاذا إًذا هذه الرساةل ؟

هذا خيص املوسشيقى، وأنِت تعرفني: يف املوسشيقى ال أسشتطيع الكامتن.

اكتشفُت ابألمس أين أسشتطيع أن أخلق حواًرا اكمًل بيين وبينك، فقط، ابسشتعامل 

لكامت »فريوز«.. رساةل اكمةل أسشتطيع كتابهتا كِل ابالقتباس من أغانهيا.. هذا سبب آخر 

من األسشباب اللهنائية اليت تكّون حيب لـ »فريوز«.. يف اللوعى أعتقد أين كنُت أعرف 

هذا بصورة ما.

“فريوز« متثّل لك املشاعر يف أوجا، احلزن والفرح، الغضب والاسشتاكنة، المتّرد 

قالته  أغانهيا.  يف  وقالته  هذا  أحّ�ت لك  القامت..  والظلم  قزح  أقواس  والاست�لم، 

بأمجل اللكامت.

وحنن ؟

حنن اسشتقينا هذا اجلنون الشعوري وآمنا به إميااًن ال يزتعزع... هل ت�اءليت يوًما مك 

كنا لنصبح ابردين جافيني لو مل نعرف فريوز ؟

واآلن، هل ت�شتطيعني كتابة رساةل »فريوزية« موجة إىّل ؟

أمتىن... أمتىن وأنتظر.



44

عزيزتي اإيفا
الفراغ يقتل.

عقيل ال يكف عن الضجيج، ال أنعم ابلهدوء حىت يف نويم، والعقل الصاخب هو 

اللعنة األبدية. 

كيف نعاجل هذا ال�ؤال: ماذا لو ؟

الاحامتالت اللهنائية لألمور، الُطرق الكثرية اليت نقطعها لنكتشف يف الهناية أننا 

خياراتنا  البداية ؟ وهل اكنت  من  حياتنا  نعيد  أن  ن�شتطيع  ال  ملاذا  أخطأان الاختيار. 

لتختلف وقهتا ؟ 

كنُت سأختار أال أحبك.

قليب الهش، املُرهق حببك، املُعذب ابلشوق إليِك، قليب ال يتوقف عن إلقاء اللوم فوق 

رأيس: »ملاذا أحببهتا ؟ ملاذا اخرتَت الطريق الصعب ؟ اكن ميكنَك أن تتجاهل �عورك، تقتهل يف 

 همده، ختنقه قبل أن يرصخ رصخته األوىل. لقد فعلَت هذا من قبل مفا اذلي اختلف هذه املرة ؟

جُبنَت واكنت هذه يه العواقب.”

وأان ؟ 

ح�ٌن، أان ال أجد رًدا يرضيه. هل دليِك أنِت رٌد مناسب؟
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عزيزتي اإيفا
القلب يعرف الطريق.

هكذا، ال ميكننا الهرب من القدر، لك الطرق تقودان إليه.

القصة الشهرية: خشصان وقعا يف احلب، اقرتاب، متازجا فامزتجا. األزهار تمنو، ال�امء 

تصبح أكرث زرقة. يدور الزمن، يفرتقا، والطرق، اليت تقاطعت يوًما ما، افرتقت وتباعدت.

هكذا، وبعد أن يفقدا األمل يتدخل القدر ليعودا مًعا من جديد.

أحاول أن أخترص لك هذا وأقع يف حبِك من البداية، أوفّر عىّل، وعليِك، أمل الفراق. 

 األايم اليت سأفقدِك فهيا لن تكون حممتةل، ُخلقنا مًعا ونظل مًعا، ونبقى، رمغ لك �ئ، مًعا. 

“ُكنا نفرتق إيل األبد مرتني لك أسشبوع”

ال ميكنين احامتل هذا الشعور أبًدا.

اكتيب يل.

اكتيب كثرًيا.. أريد أن أقرأِك.
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عزيزتي اإيفا
ترعبين فكرة الزمن، الوعى اذلي يأيت متأخًرا، أن أستيقظ يوًما ألجد نفيس ُمتعًبا، 

هرًِما، �اب �عري وأنطفأت عيناى ومألت التجاعيد وج�ي.

مل أعِش حىت اآلن، مل أعرف حبًا صادقًا، مل أجد الفرصة ألتغزل يف حبيبيت بلكامٍت 

 أحفظها عن ظهر قلب. مل أمارس اجلنس ومل أعرف �عور أن أدفن وج�ي يف صدر من أحب. 

 احلياة متيض دون توقّف، ال تنتظر أحًدا، واحلال ال يتغري، لك يوم هو روتني جديد. 

ابئس هو العامل اذلي ال ن�شتطيع فيه احتضان من حنب دون خوف، وأكرث منه بؤًسا هو 

العامل اذلي ال جند فيه من حيركون بداخلنا هذه الرغبة.
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عزيزتي اإيفا
يف واحد من أمجل مشاهد ال�يامن نرى أبطال فيمل before midnight جيل�ون 

حول طاوةل الغداء: ثلثة أزواج يف خمتلف مراحل العمر، مث رجل وامرأة جعوزان. 

املأكوالت البحرية أماهمم، فواكه طازجة، بعض زجاجات النبيذ، مياه، وحب. 

الُنضج،  الششباب،  وبداية  املراهقة  مراحهل؛  لك  يف  احلب  يمتثّل  املشهد  هذا  يف 

منتصف العمر، الكهوةل.

األوىل، عن  النظرات  هبا، عن  تقابلوا  اليت  الطريقة  يتحدثون عن  يتحدث.  اللك 

رشيك احلياة اذلي اختاروه دون تردد، عن لكمة »أحبك« للمرة األوىل. اللك يتحدث 

بطريقة خمتلفة، لكهنم مجيًعا يتحدثون بشغف. 

الب�اطة ؟  يكون هبذه  ملاذا ال  ي�شمتر ؟  ملاذا ال  يكون احلب هنا خمتلفًا ؟  ملاذا 

خشصان يلتقيان.. يقعان يف احلب وتبدأ الرحةل... ال �ئ يمت ب�هوةل أبًدا.

عزيزتي اإيفا
أفتقدِك كثرًيا هذه األايم... أتقنِت فن الاختفاء وأصبحِت خبرية م�افات، ال تقرتبني 

 إال مبقدار ما تثريين يف داخيل مشاعر الشوق، رساب ال أسشتطيع أن أضع يدي عليه. 

أان وحيد، دامئًا... كنِت موجودة يوًما، واكن هناك دفء. أايًم جميدة لكهنا ولّت، وال يبقى 

سوى الوحدة، الوحدة الطويةل اللهنائية.
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عزيزتي اإيفا
دون  األرض  جيوب  طموح،  ال  هدف،  ال  ابئً�ا،  وحيًدا  الرجل؛  اكن  البدء  يف 

جدوى، مث جاءت املرأة؛ ساطعة المعة، ر�شيقة خفيفة، تتلكم فتتناثر الزهور، تضحك 

فيقطع قوس قزح ال�امء. 

هكذا ازدهر الرجل، اذلي انطفأ من الانتظار.

أن حتب يعين أن تقول �عًرا دون موهبة، أن حتب يعين أن ت�مع الشعر الرديء 

بشغف.

هكذا اكنت حيايت من قبكل؛ حجميًا ال هيدأ، انتظار ال ينهت�ي. أحيص األايم والليايل 

هاراًب من املوت وفقدان األمل. مث ظهرِت أنِت، وابت�مت احلياة من جديد.

اآلن، وقد وجد أحدان اآلخر، هّل أتيِت ؟ أال تقدمني يل كتفك ألستند عليه وأانم 

حىت يفىن العامل ؟ أال تعطيين �فاهِك ألعوض لك ما فات من معري ؟

اكتيب يل اي عزيزيت.
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عزيزتي اإيفا
أو�ك الليل أن ينتصف، الظلم أقبل منذ وقت طويل، القمر ميأل ال�امء لكنه، 

كعادته، ال حيب إزعاج امل�اء الهادئ، الوحدة ترتصد يف انتظار الفرصة.

يف هذا اجلو البارد تراودين رغبات عدة: دفء صدرك، ملمس جدلك األملس حتت 

تراقص �فتاي.  برقة إىل أذين ورقبيت، �فاهك ويه  يت�لل   أصابعي، �عرك اذلي 

إهنا أحلم اليقظة من جديد.

احلب اي عزيزيت، لو اكن ُحبًا، فإنه يقهر الصعاب، يطوّع الظروف، يكون حارًضا 

العامل: أفكر فيِك فأجدِك أمايم. هذا  حني حنتاجه، يكون مثالًيا بصورة يتضاءل أماهما 

هو احلب كام أفهمه. 

لكننا ما زلنا نناضل للحصول عىل أقل احلقوق: أن أحتضنِك أمام امجليع دون خوف، 

أن آخذ يدِك بني يدي وأعرب بِك الطريق، أن أجري معك، ببلهة اتمة، حتت املطر، 

مث نلتقي يف اليوم التايل مصابنَي ابلزاكم. 

هذا العامل حيافظ عىل قبحه بإرصار جعيب، ال ي�شتجيب أبًدا لنداءات امجلال، ال 

ي�مح ابجلنون.

لكين أحبِك، واحلب يقتل اليأس. وإذا مل أسشتطع أن أحتضن ج�دِك وروحِك، 

فإن لكاميت سشتفعل.
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عزيزتي اإيفا
اكن البارحة طويًل، عدُت ملزنيل متأخًرا ومنت من �دة التعب.

 أانم يف وضع اجلنني، أمض ركبىّت إىل صدري، يف هذا الوضع ال تطاردين الكوابيس.

 استيقظُت اكلعادة فزعًا، اكن هذا عندما حاولت أن أحرك قديم فوجدهتا متصلّبة ال تتحرك. �لل اتم.

للحظات انتابين �عور جارف ابحلزن، الهشا�ة اليت تضّخم لك �ئ، عرق غزير وبرود 

يرسي يف عنقي.

لكن، وكام احلياة، حتّركت قديم املشلوةل.

خُتيفك، هتينك، ختنق األمل داخكل، لكهنا ال ت�مح كل أبًدا بأن خترس لك �ئ، 

ال تدفعك للحافة، ترتك دامئًا خيًطا رفيًعا حول رقبتك.

أحتاُج إىل دافع.. أريد �يئًا جديًدا

الشغف أو املوت.. رمبا تكون هذه يه املعادةل.
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عزيزتي اإيفا
ماذا حيدث لو تركنا لك �ئ وهربنا ؟

امل�شئوليات اليت تُثقلنا نرتكها لغريان، البدل اذلي مل يعد لنا نغادره. األصدقاء هنجرمه 

أيًضا. يرافقنا احلب، احلب فقط. 

جزيرة بعيدة وسط احمليط، طيور النورس متأل ال�امء ك�حابة خضمة، جنلس عىل 

�اطئ أزرق، رمال انمعة، خنلت كثريات يف اخللفية. نراقب الغروب والشمس ختفت، 

ويف انعاكسهام عىل مياه احمليط الهادئة نرى أنف�شنا.

لكوحة فنان مبتدئ جيّرب حظه.

العامل  غائبة. اكن  أنِت  كنُت وحيًدا، وكنِت  العمر فامي مىض، مىض دون جدوى. 

رماداًي، اكن الشجر رماداًي، البحر والعمر. 

اآلن يبت�م العامل، لكهنا ابت�امة صفراء/نصف ابت�امة. ال يقّدم القدر �يئًا إال ويزنعه 

ابليد األخرى. هكذا افرتقنا. بيننا أبواب وقضبان وحصراء �اسعة ومئات الكيلومرتات.

اي عزيزيت.. أين أنِت اآلن ؟

حتديث إىّل.
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عزيزتي اإيفا
هذا الغشاء الكثيف من الكآبة، هذه ال�حابة الثقيةل، هذه ال�وداوية، هذه احلياة 

تُ�ّمى »نداء اسشتغاثة«. عندما يت�اقط امجليع من ذهنك، تتعمل أن تكون وحيًدا. هكذا 

يه احلياة.

لكن املوت هو العدو األكرث ق�وة، ال ميكنك أن تواجه هذا وحيًدا. يف هذه اللحظة 

يبدأ العقل ابلترصف عىل طريقته اخلاصة: يرسل رسائل الاسشتغاثة للجميع: أنقذوين.

يف الرواية اليت أقرأها اآلن نرى »نيتشه«، هذا العملق املتجهّم، �اربه الكثيف، 

عينيه القويتني الصارمتني، كراهيته الشديدة للعامل، نراه راقًدا عىل رسيره حيترض، يرفض 

امل�اعدة اليت يقّدهما العامل هل، يريد أن ميوت يف مصت، دون جضة. دليه الكثري ليقدمه 

للعامل، مل يكن م�شتعًدا للرحيل بعد، لكنه قرر أن املوت لن ينال منه رصخة أمل.

ل�ُت نيتشه، مل أقدم �يئًا للعامل، ال إجنازات، ال أفاكر، ال ذكرى. 

جئُت للعامل دون رغبة مين، لكين سأرحل عندما أختار هذا. تنقصين الشجاعة، ال 

أعمل ماذا بعد املوت، ولو علمُت النهت�ى األمر منذ زمن طويل .

لك �ئ جاهز وُمعّد، يبقى أان واخلوف يلزمين، وعندما نفرتق ينهت�ي األمر .

وها أان أحاول .

واآلن، كيف حاكل؟
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عزيزتي اإيفا
البرش  عن  بعيًدا  آخر،  عامل  يف  وحيًدا  أصبحُت  وقد  أحيااًن/أختيلين  ببايل  خيطر 

فأنتعهل،  ممزقًا  حذاًء  فأرتدهيا،  قبيحة  قبّعة  فأجلس،  كرسشًيا  أجد  واخلرافات.  والضوضاء 

وأتأمل.

أمايم يتكّون خشص غريب، ببطء. خشص ال أعرفه، جيلس يف الكريس املقابل، 

يششهبين كثرًيا، لكنه ال يششهبين.

أنقل إليه ما يثقلين؛ اهلموم، ال�شنوات الطويةل، خيبات األمل. 

أحيك وأحيك حىت يبّح صويت. وهو ي�شمتع، وأان أصبح أكرث خفة.

ويأيت ذكرك، وذكراِك ال تغيب .

صلبته  يفقد  الوقور  اجلامد  الوجه  وهذا  عنا.  هل  أحيك  عين..  عنِك،  هل  أحيك 

ويتحرك: ابت�امة عىل اسشتحياء، مث يبت�م .

يضحك حيامن أخربه عن أالعيبنا الصغرية، مشاك�شتِك يل، تعّمدِك ادلامئ أن تناديين 

ابمس غري امسي.. يضحك، وأحضك.

ومن يضحك وحيًدا يتذكّر آثمه.

ماذا اآلن ؟ 

أمل حين الوقت ىك نلتقي ؟
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عزيزتي اإيفا
ال�اعة اآلن احلادية عرشة والنصف، أردُت أن ألقي عليِك حتية امل�اء قبل أن ينهت�ي 

اليوم. إنه وقت قبلتنا املعتاد، هل خنتلف ؟

تريديين أن أقبل جهبتِك، بيامن أريد أان أن أقبّل �فتيِك. تريدين أمااًن، وأان أ�شهتيِك. 

حتلمني ابخللود للنوم بني ذراعي، وأحمل أان أال ننام يف ليلتنا هذه أبًدا.

إنه وقت احلديث. النجوم تصبح براقًة أكرث. القمر يقرتب حىت ياكد يصطدم ابألرض. 

ينام البرش وت�تيقظ الطبيعة. إوقات كهذا يه ما جتعلين أمتىن لو كنا حنن حواء وآدم. 

وحدان يف هذا العامل الشاسع، وحيدين دامئًا، رفيقني أبًدا.

لكن ال عليِك اي عزيزيت، ميكنِك أن ختدلي للنوم. سأبقى هنا مم�اًك بيدك، أمرر 

لك  متخيًل  تتنف�ني،  وأنِت  صدرك  حراكت  أراقب  �عرك،  خصلت  بني  أصابعي 

األحاديث اليت كنا لنخوضها/األغاين اليت كنا لنغنهيا لو كنِت معي.
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عزيزتي اإيفا
لكام أتذكّر هذه ال�شنوات اليت كنُت فهيا واعًيا، وكنِت أنِت فهيا غائبة، ينتابين حزن 

معيق يلقي يب عىل الفور يف ظلمة الكآبة. 

أين العدل يف هذا العامل؟

كيااًن  واملرأة يف وقٍت واحد، اكان  الرجل  تقول أن هللا خلق  قدمية  هناك أسطورة 

والُصدف،  العشوائية  خلق  الورق،  ترتيب  أعاد  بيهنام،  فصل هللا  مث  مامتساًك،  واحًدا 

وتركنا جنّرب حظنا. 

وألننا موصومان ابحلظ ال�ئ، تأخران يف اللقاء. العامل يتحرك، األرض تدور، األايم 

تتعاقب، وأان وأنِت ال نلتقي. يف هذا الوقت مل أعرف معىن أن تكون حيايت سعيدة، مل 

يكن دلى ما أقارن سعاديت به. اكنت األايم متيض، روتينية، ممةل، وأان أعيشها دون وعى، 

دون اهامتم، دون هدف .

مث ظهرِت أنِت .

عزيزتي اإيفا
حان وقُت الانتقام، هذه يه اللحظة اليت خنرج فهيا للعامل ل�انينا، خنلق ذكرايتنا، 

نتشابك وخنتلط، نعود كيااًن واحًدا، وال ننفصل أبًدا.
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عزيزتي اإيفا
مسعت اليوم أغنيتنا املفضةل، أنِت مل ت�معهيا بعد، لكهنا سشتكون املفضةل دليِك ألهنا 

املفضةل دلى. 

فكرت: لو اكن يل أن أكتب أغنية ملا أردهُتا أن تكون غري هذا، إهنا تصفنا، تصفِك، 

تصفين، ال أعمل، عىل وجه ادلقة، ما وجه الششبه بيهنا وبينك، لكهنا تششهبك كثرًيا؛ غامضة 

قليًل، رقيقة، تأيت جفأة وختلّف وراءها سعادة وهبجة ألايم طويةل. 

اعتدُت أن أفهم األغاين عىل طريقيت اخلاصة، أسشمتع جيًدا وأكّون رأيي، وقبل حىت 

أن أعرف اللكامت أكون قد خلقُت قصة تناسشهبا، قصة كتابهتا، ملن ُكتبت، ملاذا ُكتبت، 

كيف، مىت. 

هذه األغنية كتبهُتا أان كِل، يف عامل آخر رمبا، يف زمن آخر، ألنين، وأان أمسعها للمرة 

األوىل، وجدُت نفيس أقرأ اللكامت يف عقيل، أعرفها، أحفظها، هذه لكاميت وقد عادت 

إىّل.

ال أعرف كيف أرسلها كِل يف رساةل، البد للحن أن ينطلق. 

أتوقع ردك: سشتقولني أجلّها حىت نلتقي. 

لكامهتا  نذوب يف  ليك  ليك حيهبا الكان،  يكفي  مبا  لكين سأمسعها  سأفعل،  ح�ٌن، 

ونلتقي هناك، يف العامل اآلخر.
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عزيزتي اإيفا
لقد يئ�ُت من هذا احلب.

ما اذلي حيدث؟ ماذا عىّل أن أفعل حىت أراِك؟ مك جداًرا جيب أن أت�لق، مك جبًل 

أزحزح حىت أصل إليِك؟ أحتضنك، أ�عر بدفء وجك عىل صدري؟

اي ريب، ماذا فعلُت يف حيايت حىت يكون األمر هبذه الصعوبة؟ 

أنِت ال ت�هّلني األمور أبًدا، تراوغني، انمعة هتربني من بني أصابعي، ختتبئني كطفةل، 

وأان، كأمحق أعامه احلب، أحبث يف لك األماكن اخلاطئة. أقلب األجحار، أحفر، أحبث 

عن ظكل وسط ظلم دامس. 

لقد يئ�ت، مل أعد أريد حبًا خيالًيا، مل يعد دلى هذا الطموح، أريد فقط حبًا عاداًي، 

لقاًء واحًدا، واحًدا فقط، نشاهد فيلًما مًعا، نمتىش قليًل كأى حبيبني، خنتلس قبةل يف 

الباعة اجلائلني ونهتاتف ليًل ألخربِك الكًما أخربتِك به  للمضايقات من  حديقة، نتعّرض 

من قبل.

أال ميكننا حتقيق هذا؟ أمل متيّل من املراوغة؟
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عزيزتي اإيفا
اعتدُت أن أبين احلواجز، األسوار العالية حول نفيس، حراس م�لحون، الكب 

حراسة، أسلك �ائكة، ممنوع الاقرتاب. أبعدُت امجليع عين.

حلظة رؤيتك، حتّول لك هذا إىل هباء منثور، اهنار.

احلب يغرينا ب�عادة البداايت، ال أحد ميكنه مقاومة لك هذا المك من ال�عادة، جتد 

أمام هذه  القلوب دامئًا. أمق ما �ئت من أسوار، ال �ئ يصمد  الابت�امة طريقها إىل 

العاصفة. 

سلّمُت نفيس، راضًيا، لهذا الشعور، فتحُت كِل األبواب عىل مرصاعهيا، دخلِت 

أنِت وأثرِت عاصفة ال هتدأ، ال �ئ ظل يف ماكنه. 

وقليب، اذلي اكن قادًرا عىل مقاومة احلزن واألىس، مل ي�شتطع مقاومة احلب .

رأسِك  ترفعني  املاكرة،  ابت�امتِك  تبت�مني  الرساةل،  هذه  تقرأين  وأنيت  اآلن  أراِك 

بفخر. 

فوق  رايتِك  رفعيت  الصلب،  القلب  هذا  إهناك  اسشتطعِت  مدواًي،  الانتصار  اكن 

أنقاضه .

لك هذا يؤملين، لكين ال أمكل من أمري �يئًا .

ُهزمت وانهت�ى األمر.
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عزيزتي اإيفا
“نديم الوحيد يف احلياة هو أنين مل أكن خشًصا آخر.”

تدور هذه امجلةل يف رأيس منذ أايم. أراقب الناس، خشصيات التلفاز، أبطال القصص 

وأقول: ما اذلي يقصين حىت أعيش هذه احلياة؟ ملاذا تكون حيايت هبذا امللل؟

وأجد نفيس أفكر يف �ئ آخر: ماذا لو اكنت هذه احلياة يه جزء من رواية، خلفية 

لرمسة، مشهد من فيمل طويل للغاية، فيمل ممل ال أحداث فيه. ما اذلي يريده اخملرج؟ كيف 

سيهن�ي حتفته الفنية ال�خيفة؟

لهذا األديب رغبات سادية �نيعة، كتبين يف فصول تبعد آالف الصفحات عنِك، 

أبعد بيننا حبواجز وطرق ملتوية، ال يريدان أن نلتقي، نتقارب فقط، نعرف ان لك منا 

موجود، لك منا ىح يتنفس، لكننا ال نتلمس، هذه اليد لن تتح�س نعومة ج�دك... 

إنين أحترك داخل انقوس زجايج، م�احة ضيّقة حمدودة، هناك رغبة ابلمترد لكهنا ال 

تكمتل؛ ال ميكن لشخصية روائية أن تصارع خالقها .

ل�ُت م�ت�لًما وال انبطاحيًا، لكين مل أعد أعمل أى �ئ.

كيف ننجو من هذا الفراق؟
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عزيزتي اإيفا
هناك دامئًا جفوة بني اخليال والواقع، ثقب واسع، يتّ�ع أكرث مع لك حماوةل فا�ةل للقاء. 

ترمسني اخلطط، ترمسينين يف خميّلتك، تعتقدين أنين حامل، رقيق، طلق الل�ان، أصب 

الالكم امجليل يف أذنيِك، مهبر، أمكل من احلاكايت ماال ينهت�ي. لك هذا ي�عدين، لكنه 

يضيف عبئًا جديًدا عىل قليب. 

كيف ميكنين أن أكون قدر هذه التوقعات؟ كيف أكون فارسِك يف الغرام؟

دلى من احلاكايت الكثري، لكهنا تنهت�ي. عندما أحببتِك اكت�بت القدرة عىل الالكم، 

اكت�بُت القدرة عىل التغّزل يف عينيِك ل�اعات طويةل، أصبحُت أكرث حلًما ورقة، أراقب 

الطيور والفرا�ات وأكتب القصائد اسشتعداًدا للقاء .

لكنين برش، واكلبرش، دلى عيوب. ما اذلي أقوهل يف لقاءان األول؟ كيف أسشتعد 

لىشء كهذا؟ كيف أختلص من رهبة الوقوف أمام عينيِك دون أن هيزت قليب وترتاقص 

قدماى؟

أال ميكننا الاكتفاء بقبةل؟ عناق طويل؟ مصت ال يقطعه �ئ، ويدِك ترقد يف راحة 

يدي؟
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عزيزتي اإيفا
ال أحب أبًدا أن أترك م�احًة دون أن أمألها، فراغًا دون أن أمكهل، صفحة بيضاء 

إال وكتبُت فهيا. لهذا أكره اللكامت الغامضة، أكره املصطلحات الراننة، ال أطيقها. أخلق 

لكنه يكفيين ألختلص  لها، يف ذهين، معىًن جديًدا، ال هيم أن يطابق معناها احلقيقي، 

من احلرية.

الرسايلية: مشهد طويل وعبيث، ال حيمل أى معىن للناظر من بعيد، كرجل وامرأة 

ينظر لك مهنام إىل اآلخر حبنق. إذا اقرتبت، جتد أن الصورة أكرث مشواًل ومعقًا مما تظن: 

حبيبان يف حلظة الفراق، يكرهان الزمن، يكره لك مهنام اآلخر، لكن لك مهنام يذوب 

عشقًا .

ادلمياغوغية: رجل حياول اقتناص قبةل من حبيبته. يقّدم لها األدةل واحلجج، حياول 

إقناعها، واحلب ال حيتاج إقناعًا. لكهنا ختافه كثرًيا، ال تثق به، رأته ابألمس، بيامن يتناوالن 

الغداء، ينظر بشهوة إىل امرأة يف الطاوةل اجملاورة.

الي�ارية: امرأة ممتردة، ال تمترد عىل اجملمتع/األهل/الرجل، تمترد عىل نف�ها. نف�ها 

اجلامدة الصلبة اليت ال ت�شتطيع أن ت�تشعر حبًا، عيناها اللتان ال ختتل�ان نظرة إىل 

رجل أجعهبا، قلهبا اذلي ال يرف لن�مة ابردة. ت�ت�مل ملشاعرها وتثور .

احلب: حوار بني خشصني، طويل، ال يتكرر، ال يشوبه امللل. املرأة حتيك، عن أمه 

مع لك لكمة  ابت�امته  وتت�ع  يتغرّي،  ال  ي�شمتع ابهامتم  والرجل  تفاهة،  وأكرثها  األ�شياء 

جديدة .

أريد اآلن أن أحبك لألبد.
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عزيزتي اإيفا
يبدأ احلب بعبارة، تشبيه، مجةل عابرة تُقال دون أن تعين �يئًا ابلرضورة، حتّرك جبااًل 

�اهقة وتثري إعصاًرا من املشاعر اليت مل نعتقد يوًما بوجودها، تُغِرق القلب يف دوامة من 

الت�اؤالت امجليةل/احملرية.

اكنت امجلةل، يف قصتنا، يه أنِك حتبني مقطوعة “Zefiro torna” لإليطايل الشهري 

Claudio Monteverdi.. اكنت املرة األوىل اليت أمسع أحًدا غريي يششيد هبا، وكِل 

أن تتخييل مقدار سعاديت. 

هناك امرأاتن تغنيان بلغة إيطالية/التينية عىل ما يبدو، الكم ال أفهمه. مل أهمت يوًما 

مبعرفة ما تقوالنه، ال هيم، جامل املوسشيقى انبع من كوهنا ال تعرف الالكم أبًدا.حتّرك املشاعر 

دون احلاجة للفهم .

لك نقطة التقاء يه م�احة أخرى للحديث، ميكننا أن نبين علهيا حواًرا اكمًل، ألايم 

الورود يف  تزرع  للخلود،  يمنحي، طريق  أثًرا ال  املقطوعة يف داخيل  طويةل. ترتك هذه 

رويح. منذ ذكل اليوم اختلفت نظريت، أصبحُت أمسعها وأان أرمس حياتنا اكمةل، أراها 

أمايم: عذبة ونقية كام مل تكن من قبل.

مجيةل يه املوسشيقى، أليس كذكل؟
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عزيزتي اإيفا
هل تعرفني ما هو �عور أن تُ�شتزنف من ادلاخل ؟ أن تفقد طاقتك تدرجيًيا حىت ال 

يبقى يف داخكل أى قدرة عىل املقاومة ؟ .. اليأس املطلق اذلي يأيت بعد عناء، والنظرة 

الزاهدة للحياة واليت تأيت بعد حرمان طويل. 

أرواحنا متزقت إىل آالف الشظااي الغري قابةل لإلصلح.

ابلتأكيد تعرفني هذا الشعور. أنِت فتاة يف هناية األمر، وال توجد فتاة عىل وجه هذه 

األرض ملا تعاين من هذا الشعور يف فرتة ما.

ح�ٌن، هذا هو �عوري مؤخًرا: إنين أفقد نفيس، بقااي الثقة اليت كّونهتا عىل مدى 

ال�شنوات املاضية احرتقت وتناثرت يف وجه الرحي. مل أعد أعرف نفيس، ومل تعد نفيس 

تعرفين .

أبت�ُم عىل  ما،  إىل حد  حااًل، سعيًدا  أفضل  أستيقظ مشحواًن،  اليوم،  بداية  يف 

اسشتحياء، لكن ال�اعات متيض، والكآبة تتاكثف ك�حابة ثقيةل لُتمطر، يف آخر اليوم، 

سوادها فوق رأيس.

أان أحتاج إىل دافع جيعلين أستيقظ يف الصباح، أمكل يويم، أواجه متاعب العامل، 

وأانم عىل أمل أن األمور سشتكون أفضل غًدا. أحتاج إىل حافز كهذا، أصبَح رضورة 

حياة.

أنِت متثّلني هذا ادلافع. أخربتُك من قبل أنك ال�بب يف أنين م�شمتٌر يف هذا العامل، 

لكنِك ل�ِت موجودة عىل ادلوام، ترحلني مث تعودين، مث تقررين أنين ال أسشتحُق حبِك 

فرتحلني، مث تعودين بعد أن متيّل الوحدة. وأان ؟ ح�ٌن، أان ال أمكل القوة/الرغبة/اإلرادة 

ألمنعِك .

احلقيقة أنين ال أمكل القوة ألى �ئ، لقد فقدُت رويح.
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عزيزتي اإيفا
إننا ال ننتظر �كًرا من أحد، لكننا حنب ابلتأكيد أن خيربان خشص ما بأن ما نفعهل 

ي�شتحق، حىت جند يف أنف�شنا الطاقة اليت تدفعنا للسشمترار. 

همّمشني  وحيدين،  أنف�شنا  جند  ال  أن  نمتىن  لكننا  أحيااًن،  للتنفس  م�احة  حنتاج 

وضائعني. إنه الرصاع ادلامئ؛ الوحدة أم اخلذالن املتكرر؟ 

ابألمس التقينا، حققنا أحلمنا، أحببتك ألطول فرتة ممكنة، رأيُت يف عينيِك أنك 

حتبينين، ملاذا التظاهر بغري ذكل إًذا؟ أى معركة حتاولني الفوز هبا؟ 

ليس من األخلق التبايه يف وجه خصم أعزل.

معناها، حصراء  تفقد  قبةل/عناق  دون  متر  حلظة  تتوقف، لك  ال  احلياة  وقت،  ال 

�اسعة أسري فهيا وحيًدا.

مىت تقررين أن تعيدي احلياة لهذا اجل�د امليت؟
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عزيزتي اإيفا
تهنض  واكلعنقاء،  نف�ها،  ختلق  التجدد،  عن  تتوقف  ال  املشالك  أن  دامئًا  خييفين 

وترتفع.

الكثري جًدا من املشالكت، غاابت من  احملطات اليت مررُت هبا حىت أكون هنا، 

الزمن  إراديت، اكن  أجتاوزها مجيًعا، نضجُت دون  أن  تعلّمت  املعاانة.  اآلالم، حبار من 

خيلق مين إن�ااًن جديًدا، إن�ااًن ي�شتطيع أن حيمل م�شئولية حب اكجلبال، أصبحُت أكرث 

بؤًسا، لكن أكرث هدوًءا، أكرث تعقًّل.

كأمنا ُناكفأ، بعد لك هذا الوقت وهذه املعاانة، بلقاء. رمبا يكون القدر ماكًرا، لكنه 

الفرص، يذيب احلواجز وي�مح ابلتقاء  يقّدم  يتجاوز، مينح ب�خاء.  أيًضا، وحني  كرمي 

األايدي والشفاه.

اكن هناك من يناديين حىت أهنض لكام وقعت، اكن هذا أنِت.
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عزيزتي اإيفا
إنين أحترر.

 أ�عر بنفيس أخرًيا، أتنفس حبرية للمرة األوىل، أختلص من لك ما التصق يب من 

حزن، أنزع ثوب الكآبة.

إهنا حلظات جميدة.
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عزيزتي اإيفا
ال�اقني  املرأة ذات �عر ذهيب، طويةل  أن  لنتخيّل  أنه هناك رجل وامرأة،  لنقل 

دون إفراط، عينان واسعتان بُنيّتان، لنقل أن املرأة متارس الرقص، لنقل أهنا ترقص يف 

هذه اللحظة، ومع لك حركة يرتاقص �عرها الكثيف حبرية، يلمس ظهرها مل�ات حانية 

رسيعة، يلتف حولها يف هيام، كأمنا يه الشمس، ولك ما يف احمليط يدور حولها. الرجل 

جيلس يف ركن قريب، يراقب املرأة بشغف، وج�ده يرتعش رمًغا عنه. 

تتظاهر املرأة بأهنا ال تراه، ترقص كأمنا يه هناية العامل، والرجل يضحك ويبيك. 

األضواء ت�طع، املوسشيقى تت�ارع، واملرأة تدور دورهتا األخرية. القمر يقرتب من 

النافذة.

خيرج الرجل من ركنه اخلفي، يقرتب مهنا وهو يعرج عرًجا خفيفًا، مي�ك كتفهيا، 

حلظة  يف  كحبيبني  يقبّلن  يبكيان،  وهام  بعضهام  يقبّلن  مًعا،  ويبكيان  بشهوة،  ويقبّلها 

الفراق .

لنقل أنه هناك امرأة ورجل. لنقل أهنام أنِت وأان.
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عزيزتي اإيفا
اخلام�ة صباًحا، ال أسشتطيع النوم. عقيل يعمل برسعة الصاروخ، خيلق الاحامتالت، 

يرمس اخلطط ملشاريع مؤجةل، يتذكّرك. األرق وحش ال هيدأ، اجل�د ُمتعب والعقل ال 

ينام، جيب أن ي�شتخدم الطغاة سلًحا كهذا يف ال�جون، ستتدفق الاعرتافات اكل�شيل. 

هذه طريقة ال تفشل.

اجلو ابرد قليًل، ويف أوقات كهذه يكون دفء ج�د آخر إىل جوارك أمجل من 

تتحول إىل مضخة وقود  اللم�ات  أى �ئ آخر. رسائل يرسلها اجل�دان يف مصت، 

هائةل، احلب يتكون ويتضخم ويصبح استيعابه وفهمه رضاًب من اخليال .

موجودة  لكهنا  تقل،  أو  امل�احة  تت�ع  الظمل.  من  احلياة، م�احة  دامئًا، يف  هناك 

وحارضة. ما اذلي مينع وجودك إىل جواري اآلن؟ قيود؟ تقاليد؟ خوف؟ 

ال هيمين لك هذا، ال أخافه. لقد حتررت من هذه القيود منذ زمن، لكنِك مل تتحرري. 

تربرين هروبك امل�شمتر بـ »القيود« و »التقاليد« و »اخلوف«، وختلقني، يف لك مرة، 

لنف�ك، طريقًا للهرب. تت�للني من بني أصابعي كحفنة من الرماد وسط عاصفة.

وأان؟

“أان أيًضا، أان ال �ئ يعجبين، لكين تعبُت من ال�فر“
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عزيزتي اإيفا
رويح مليئة ابلثقوب، 

فراغات �اسعة، 

وأنِت فقط من ت�شتطيعني تعمري هذه الصحراء القاحةل.
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عزيزتي اإيفا
مل خُيلق احلب رغبًة يف الهدوء، ال جيب أن خيتئب احلب يف الظلم، ال جيب أن 

ي�شترت يف األزقة الضيقة البعيدة. احلب خملوق جامح، عنقاء انرية ترفرف جبناحهيا، وحش 

يزأر دون توقف. 

هذا هو احلب وال �ئ غريه.

الواقع، هذا اللعني، ألغى هذا الاحتفال الرائع، رمس للحب صورة أزلية ال تفارقه، 

اختار الطريق وفرض علينا ال�ري فيه. »هذا هو الطريق الوحيد« قال لنا. ما اخليار، أمام 

رفيقني يف احلب، سوى الاست�لم؟

ميكننا أن نعيش حبًا سهًل، واقعًيا، مجيًل وحمدوًدا. سشنكون سعداء ابلتأكيد، لكن 

إىل مىت؟ بعد أى عدد من الُقبلت ندخل الروتني؟ مىت ينفذ هذا الرصيد؟

وميكننا أن نقاوم، نعيش هذا احلب بطوهل وعرضه، نغامر دون خوف، ن�ت�مل لهذا 

اجلنون املطبق، هذه الرغبة اجلاحمة. ميكننا أن نُقبّل دون توقف.
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عزيزتي اإيفا
ميكنِك أن تكوين/تفعيل لك ما أكرهه،

 ورمغ ذكل سأحبِك دون ذرة واحدة من الشك.
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عزيزتي اإيفا
عاش، عىل هذه األرض يوًما، فيل�وف �اب، ضئيل اجل�د لكنه �ديد اذلاكء، 

جاءت أوىل لكامته وهو طفل يف الرابعة، مل حيتج الالكم، مل يتقنه، تعمّل الصمت والتأمل. 

اكن لهذا الفيل�وف فل�فة غريبة: اكن يعتقد أن هذا العامل هو ن�ج خياهل، هذه 

احلياة تدور داخل رأسه، البرش من حوهل خلقهم عقهل إتقاًء للوحدة، القمر فوق رأسه 

فل�فة غريبة، وألهنا غريبة مل جتد  التواضع. اكنت  ليعلّمه  املرتفع  الشجر  ليشعر جبامهل، 

من يؤمن به غريه. 

الغرابة اكن هناك سبب آخر أ�د أمهية، إذا اكن لك هؤالء البرش مه صنع  غري 

تعكس  مرااي  فقط،  وأننا،  أننا غري حقيقيني  يظن  ملن  مريدين  اذلي جيعلنا  ما  خياكل، 

صورته؟

هذه مقدمة طويةل إلهيامك بأمهية ما أقول، لكن ما أريد قوهل فعًل هو أنين، مؤخًرا، 

أصبحُت مؤمنًا هبذه الفل�فة، وخائفًا مهنا. ماذا لو اكن هذا العامل ُصنع خيايل؟ ماذا لو 

اكن لك هذا غري حقيقي؟ ماذا لو كنِت أنِت غري حقيقية؟

أى حجي هذا؟ 

هذه هو هاجيس األخري، الهاجس األ�د ق�وة. لكنه، ورمغ ق�وته، هش للغاية، 

خيتفي دون أثر عند رؤيتك، فهّل أتيِت؟
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عزيزتي اإيفا
حني متطر ال�امء، حني يكون اجلليد يف لك ماكن، عندما تكونني وحدك، ختىل 

عنك امجليع، �عور الفشل يقتكل، عندما حيدث لك هذا سأكون هناك، أمحل مظليت 

ما  أذنيِك بلك  يف يد، ويف يدي األخرى حضٌن دائف. سأكون حارًضا، وسأمهس يف 

أمكل من حب.
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عزيزتي اإيفا
ول�ُت  امل�شيح  ل�ُت  املايض.  من  حمببة ويه الانتقام  هواية  األايم  هذه  أمارس 

بوذا، مل أتعمل كيف أعفو وأصفح، وال أحب أن أتعمل، أريد ألعدايئ املوت/األمل. هذا ما 

عانيته مهنم، فليذوقوه.

رمبا تكرهينين اآلن، رمبا ترينين وحًشا ال يرمح، لكنك ل�ِت ُمخوةّل أبًدا أن حتمكي 

تُعاين ما عانيت، مل جتّريب �عور املوت اذلي عششته، مئات  هبذا، ليس كِل احلق. مل 

املرات. مل تعاين من أرق ال هيدأ وال ي�شتكني.

جّريب هذا مث تعاىل وأخربيين عن العفو وامل�احمة .

 كيف نقتل أعداءان دون أن نقتلهم حقًا؟ فكري معي. هل تعرفني؟ دلى إجابة جاهزة :

بأن نكون خبري، نكون أفضل، بأن خنربمه، دون لكامت، بأن احلياة ال تتوقف علهيم، بأننا 

نتحرك، نألك، منارس احلياة حىت آخرها دون توقف. هكذا خنرج هلم أل�شنتنا، نصفعهم 

دون رمحة. حنّول آالمنا إال انتصارات مدّوية .

ومن رمح املآساة نُودل من جديد.



75

عزيزتي اإيفا
بيين وبينك آالف األميال، أان هنا، أنِت هناك.

 ال أسشتطيع مل�ِك، ال تصلين راحئة �عرِك. 

يوم حزين، أليس كذكل؟
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عزيزتي اإيفا
روّحك حتاوطين. هذه الفتاة مجيةل ألهنا متكل عيناِك، تكل فاتنة ألن لها قصة �عرك، 

لك امجلال منِك، لك امجلال كِل. 

رمبا أكون همووًسا، ال أحد حيمل يف قلبه لك هذا احلب دون أن جُيّن، دون أن يفقد 

اتزانه وهيي عىل وجه كصويف ال جيد ربه. ورمبا أكون حمقًا، وتكونني أنِت، وهذا وصف 

ال مبالغة فيه، فينوس برشية، إلهة امجلال متثّلت وتشلّكت، الكامل األنثوي يف صورته 

األكرث روعًة وهباًء. 

 يف ماكن ما، يف زمان غري هذا، كتب »اكفاك«، اجملنون والبائس، إىل حبيبته »ميلينا”: 

ل�ُت أظن أنين سأجرؤ عىل أن أقدم كِل يدي أيهتا الفتاة، تكل اليد امللوثة، واملعروقة، 

املهزتة، املرتددة، اليت تتناوهبا ال�خونة والربودة. 

وها أان أقول كِل:

هذه يدي، ممدودة إليِك، دامئًا وأبًدا، يف انتظار أن متدي إىّل يدِك وتنقذيهنا/تنقذينين 

من ق�وة الانتظار.



77

عزيزتي اإيفا
تنبت يف داخيل فكرة، وأفاكر منتصف الليل ال ميكن اقتلعها أو هتميشها، جامدة 

كصخرة ال تتحرك: حنن عاديون جًدا، طبيعيون جًدا. ال منكل أى �ئ، وال ن�شتطيع إهبار 

أحد. ماذا يفعل، ذكل اذلي ال ميكل أى �ئ تقريًبا؟

دعيين أقولها رصاحًة: احلب ريشة يف مزيان احلياة، وابحلب، وحده، ال ن�شتطيع 

املتابعة. 

حنتاج فنًا وموسشيقى وكتب، حنتاج رغبة يف احلياة، حنتاج �غفًا متجدًدا ال ينضب. 

كيف أمجع لك هذا، وأان اذلي أمحل قليب بني راحىّت يف انتظار غٍد لن يكون خمتلفًا عن 

اليوم؟

ثقة تغوص يف أعامق الظلم، راحة نف�شية تغادر لك م�اء، أايم تنهت�ي لتأيت أايم 

أ�د ق�وة وأقدر عىل اإليذاء.

وأنِت؟

ترتكينين أواجه لك هذا اخلوف وحدي.
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عزيزتي اإيفا
مل أخربِك هذا من قبل، لكن يف لك مرة نلتقي، وعندما تلم�ني بيديِك النامعتني 

يدي، يف عفوية اتمة، اكن قليب يدق بعنف، يدق كأمنا يه الهناية، يدق كام لو أنه وجد 

ضالته أخرًيا.
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عزيزتي اإيفا
حيدث أن منوت قبل األوان، نفقد الرغبة والشغف، األغاين اليت اكنت تطربنا مل تعد 

كذكل، األ�خاص اذلي اعتادوا إسعادان رحلوا، األايم امجليةل مضت بغري رجعة. هذا 

املوت هو األكرث إيلًما، ليس فقط ألننا منوت قبل األوان، لكن ألننا ال نفقد، يف هذه 

احلاةل، إال اإلح�اس ابل�عادة، لك املشاعر تتضخم، وحده اإلح�اس ابل�عادة هو ما 

يتضاءل. 

اليوم هو ال�بت، 18 مارس 2017. مك من األايم مّر وأان عىل هذا احلال؟ كأنه 

األبد، أعيش منذ بداية اخلليقة يف دوامة، األايم تعيد نف�ها دون اختلف .

تعرفني، مات سشيوران يف معر الرابعة والامثنني، وقبل هذا ظل، لعقود طويةل، ينعي 

حظه ويندب حياته ويبيك دون جدوى. مل ميكل اجلرأة عىل الرحيل، عّذبته احلياة دون 

توقف، ومل جيد سببًا اكفيًا لهيجرها .

يبدو أن هذا هو مصريان مجيًعا: حياة خالية من احلب.
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عزيزتي اإيفا
إننا حصون متحركة، قلع وأسوار عالية، أبواب خضمة ال حيركها �ئ، احلب فقط 

قادر عىل ذكل.

أسوارِك عالية، عالية. كيف ميكن يل أان أت�لّق لك هذا؟ كيف ميكن اخرتاق لك 

هذه احلصون؟ 

اي إله�ي، مك أان متعب! 

إننا نعتقد، خطًأ، أننا ن�شتحق احلب، فقط ألننا حنمل يف قلوبنا حبًا، نلوم من مل 

حيبوننا ألهنم مل يفعلوا، ونؤمن، يف نفس الوقت، أن احلياة ستتغري وأن الظروف امل�شتحيةل 

اليت نعيشها ستتوقف وتبت�م. لكن احلياة لي�ت هبذا الكرم، وميكن ألحدان، أو مجيعنا، 

أن نعيش حياة ابئ�ة من بدايهتا وإىل أن منوت.

لك ما أسشتطيع فعهل هو احملاوةل، والاسشمترار يف احملاوةل. 

رمبا ت�قط لك هذه األسوار وأجدِك، جفأًة، متيّمًة حبيب.
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عزيزتي اإيفا
ما اذلي حدث ل »نيتشه« حىت يكره العامل هبذا الشلك؟

وحيًدا.  وحيب  وحيًدا،  يتلكم  وحيًدا،  جيلس  وحيًدا،  يرشب  وحيًدا،  يألك  اكن 

عندما ترى نف�َك قبيًحا، يصبح من امل�شتحيل أن حيبك أى خشص آخر.

ال يعمل، هذا األمحق، أن األقىس من خذالن احلب هو وجوده، وأن احلب، إن 

ُوجد، جيعلنا معلقني يف الهواء دون ضامن وحيد بأننا لن نقع عىل رؤوسشنا.

قد  حدث  ما  لكن  نف�ه.  وأفىن  جوارحه،  بلك  أحّب  مرهفًا،  رقيقًا  نيتشه  اكن 

تنبض.  ال  خصرة  إىل  الرقيق،  املرهف  قلبه،  وحتّول  احلب،  وخذهل  أحب   حدث، 

واكن هذا سببًا اكفيًا ىك يكره العامل.
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عزيزتي اإيفا
لهذا  املصاحب  الشقاء  جتربة،  عن  أعمل،  احلب.  يف  تقع  أن  معىن  جيًدا  أدرك  أان 

الشعور »امجليل«. 

لقد واجُت لك هذا، واجته بقوة، فعلت لك ما ميكنين فعهل ىك ال أقع يف حبك. 

اكن هذا صعًبا.

صعًبا؟ أقول م�شتحيًل. ال ميكن لشخص أن ي�شيطر عىل ما يدور داخهل.

انهت�ى األمر، ُهزمت، واكنت هذه أمجل هزمية تلقيهتا يف حيايت.

إنين أقع يف دوامة الابتذال من جديد، أفقد قدريت عىل التعبري، لهذا سأقول كِل 

ما قاهل »اكفاك« لـ »ميلينا«: 

ال أظن أن مثّة امرأة، حىت يف عامل احلاكايت األسطورية، قد ُحورب من أجلها كام 

حاربُت من أجكل يف داخيل.
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عزيزتي اإيفا
يف حماوةل لكرهك، أتذكّر لك يوم تُركُت فيه وحيًدا. 

هذا خطؤك، نعم خطؤِك. هذا ليس حبًا، الوحدة ال تليق يب، ال جيب أن يكون هذا 

�عوري، أان أحبِك، أليس هذا اكفيًا؟

وها أان ذا، أقيض ليليت يف عّد آثمك. 

مل أجد ما يكفي مهنا، لكنين أختلق أ�شياًءا أخرى، مواقف أخرى مل تكوين حارضًة 

فهيا، مرات ُخذلُت فهيا دون ذنب منِك، أمجع لك هذا وألقيه عىل اكهكل، أنعتِك بأ�شنع 

الصفات، احلقيقة أنين أجيد هذا األمر: أمّحل غريي مهويم دون تأنيب مضري. 

عزيزتي اإيفا
هناك خيط رفيع بني احلب والكراهية. يبدو أنين عىل و�ك اجتيازه.
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عزيزتي اإيفا
يف ليةل كهذه، اكن القمر لنا وحدان. ليةل مظلمة قليًل، يضيهئا فقط انعاكس القمر 

يف عينيِك. سألتيين، وكِل عادة غريبة يف إلقاء أسشئةل ال إجابة لها، كيف تعمل أنك حتبين 

حقًا؟ ما اذلي جيعكل تظن أن حبك هذا حقيقيٌّ ملموس؟ 

مل أرد، مل أجد رًدا. كنُت مشدوًها بعينيِك، كام أنين مل أفكر يوًما هبذا. كيف أجيبِك 

عن سؤال كهذا؟ وهل ترضني أنِت بإجابة تقول أن هذه األمور تُعرف، دون سبب، 

نعرف أننا حنب. هبذه الب�اطة .

لكنين اآلن، وبعد أن حتررت من سشيطرة عينيِك، أقول: أعرف أين أحبك عندما 

تكونني أول ما خيطر ببايل عندما أقرأ اقتباًسا يعجبين، أمسع مقطوعة موسشيقية عذبة، 

أرى لوحة تلمس وتًرا يف قليب. أعرف عندما ال أسشتطيع أن أتوقف عن رمس وجك لكام 

فقدُت تركزيي، أعرف عندما أيقنت، بيقني �شبه راخس، أنك الشخص الوحيد يف هذا 

العامل اذلي ميكل القدرة عىل حترييك من وحديت .

هل تكفيِك هذه اإلجابة؟
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عزيزتي اإيفا
همووس أان ابأللغاز، أحبث عهنا يف لك ماكن، أحاول معرفة اخلبااي، دلى فضول 

جتاه لك ما هو غامض.

لكنين، بعد اكتشاف اللغز، أمّل منه، أن�اه رسيًعا وأحبث عن لغز آخر. 

قد تكونني أنِت الشخص الوحيد اذلي لكام عرفُت عنه أكرث لكام ازداد حيب هل. 

غري أنِك ال متنحينين الكثري، ترتكينين أقوم بلك احلديث، وإذا حتدثِت ال تقولني �يئًا. 

أنِت أكرث ألغازي صعوبة، أكرثها إيلًما.

أنِت لغزي اذلي ال أريد الانهتاء منه.
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عزيزتي اإيفا
ملاذا تنظرين إىّل وال ترينين؟
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