قصـــــة:
ّ

جـميـــلة
		
فــاروق وادي
م��ن يعرف جميلة ،س��يلحظ كم غدت يف أيّامها األخ�يرة امرأة بالغة التعاس��ة ..تائهة الروح ،زائغة
العينني ،وغريبة األطوار .تقطع املسافة املتطاولة عىل الكورنيش ،ما بني عني املريسة والرملة البيضاء،
باحث��ة يف األرض أو يف األف��ق البعيد ،يف تفاصيل الليل الهائ��م فوق البحر ويف رائحة املوج ،عن يشء
ضاع منها ..ففقدت بضياعه نفسها وبوصلة يومها وحياتها.
تحف الصخر والرمال واملقاهي البحريّة،
األغرب من ذلك ،أن جميلة أصبحت تقطع املس��افة الت��ي ّ
بانحناءاتها وتعرجاتها ،دون أن تتوقّف لحظة عن طيل وجهها باملس��احيق وش��فتيها باألحمر القاين.
وإذا ما توقفت فليك ت ُغرق نهديها وتحت إبطيها بنوع من العطر مل يعد يتغيرّ  ،فيثري حولها س��حابة
ور ٍد حا ّد األريج ،غريب الرائحة ،بات مي ِّيزها عن غريها ،وكأمنا ُصنع من أجلها وحدها.
ويتقصف يوماً بعد يوم ليذبل معه
ما الذي حصل يا جميلة ،فأفقدك رش��دك وجعل جسدك يذوب
ّ
ألق ال ّروح .متشني ُمرسمنة ،كأنك تتسكعني يف غيبوبة ال تعرف طريقاً تهدي إىل اليقظة؟!
الحب..
ـ إنه ّ
تقول جميلة وهي تبتسم بشحوب جارف يجتاح وجهها وروحها ،ث ّم تح ِّدق يف الفراغ .غري أنها متسك
عن التفاصيل ،مهام بدت األسئلة عنيدة ،والسائل ملحاحاً.
الذين يعرفون جميلة ،يعرفون مهنتها التي تتع ّيش منها منذ ٍ
وقت بعيد .كانت ُح ّرة ،لكنها مل تتح ّمل
والكل يعرف أن جس��دها بات مس��تباحاً
الكل يعرف ذلكّ .
قرصات الجوع ،فأصبحت تأكل بثدييهاّ .
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الكل يعرف أيضاً أن جميلة تبيع متعة الجس��د منذ ذلك اليوم الذي عملت
منذ زمن طويل .غري أن ّ
فيه لدى «ماريكا» يف ٍ
واحد من أزقة ساحة البرُ ج وسط املدينة ،والتي تقع خلف البنك هناك .لكنها
مس��ته النريان األوىل لحرب األخوة األعداء حتّى جعلته رمادا ً .فاختارت
غادرت بيت املعلِّمة بعد أن ّ
منذ ذلك الوقت أن متيش عىل الكورنيش ،ما بني عني املريس��ة والرملة البيضاء ،من الغس��ق وحتّى
الهزيع األخري من الليل:
ـ جسد للبيع ..جسد للبيع..
ظ��ل محارصا ً ٍ
برشط وضعته البائعة
الصامت رصيحاً من جوف جميلة .غري أن البيع ّ
ينبع��ث النداء ّ
لنفسها واآلخرين ،وهو أنها مل تكن لرتىض بأن تُف ِّرط يوماً بشفتيها لعابر سبيل.
كانوا يسألونها:
ـ وبكم تبيعني القبلة يا بائعة الجسد؟!
بحزم وحسم:
فرت ّد ٍ
ـ ال..ال ..القبلة ليست للبيع ..إنها تمُ نح مجاناً!
ث ّم تضيف للتوضيح:
ـ لكن ذلك لن يكون إالّ لحبيبي!
ـ ومن هو حبيبك يا جميلة؟
ـ سوف يجيء ..حتامً سيجيء!
ولق��د ظلّت جميلة عىل عهدها م��ع زبائنها من الطلبة واملراهقني ،الذي��ن ارتضوا من بائعة الهوى
العابر اجتناب الشفتني ،ووافقوا عىل حذف القبلة من متعة جسد يشرتونها بثمن يقدرون عليه.
الفتي يرتاخى شيئاً فشيئاً ،وبات يهت ّز بشحومه الوارفة ،متثاقالً وهو يقطع
مع األيّام ،أصبح الجس��د ّ
املسافة بني عني املريسة والرملة البيضاء .فلم تعد جميلة مرغوبة سوى لعماّ ل املياومة ،الذين تركوا
زوج��ات له��م يف القرى البعيدة النائية وه ّن يتض ّورن رغبة ،فيام ه��م يقطفون لرياتهم القليلة التي
متنحهم كفاف يومهم من الخبز والطعام الرخيص ..وجسد جميلة.
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يل وتتغطّى بظلمة دامسة ستّارة .متارس مع
كانت جميلة تفرتش مع رجلها العابر رمل الشّ ��اطئ اللي ّ
زبائنه��ا فعالً رسيعاً ،مرتج�لاً ،ملفّقاً .وكانوا جميعاً ،الذي مىض منهم ،واملقيم ،ورمبا من س��يأيت من
كل يشء إالّ القبلة!
بعدهم ،يعرفون أن جميلة ت ُق ِّدم لرشيكها ّ
***
يف تل��ك الليلة التي ح��دث فيها التح ُّول الذي قَلَ َب حياة جميل��ة ،كان القمر ُمد ّورا ً ،ينرث فضّ ته عىل
ال ّرمل وماء البحر وزبد املوج ،عندما اقرتب منها ذلك ال ّرجل الغريب وهي متيش عىل رمل الشاطيء،
تسبقه إليها رائحة عرقٍ
ذكوري طاغٍ ،دهمتها مثل ه ّبة هواء قادمة من ُعمق البحر.
ّ
كان��ت الرائحة حادة ،حريفة ،أربكتها إذ تغلغلت يف مس��امات جس��دها .فيها من رائحة الطحالب
ريفي بعد
واملو ٍج اآليت مع فج ٍر من ّدى .بدا الرجل وكأنه مولود من صدف البحر ،مع أن رائحة تر ٍ
اب ّ
مط ٍر أ ّول ظلّت تخالط رائحة عرقه التي ال تشبهها رائحة .غري أن ما أربك جميلة أكرث ،أن ال ّرجل قال
قيص يف املدين��ة ..من رشقها الذي هناك .فهل هي
له��ا إن رائحته��ا هي التي جذبته إليها من مكان ّ
رائح��ة امت��زاج عطرها مع عرق بدنها ،أم هي رائحة املس��احيق التي تضعها عىل وجهها مع األحمر
رسي من البدن ،مخبأة ملثل هذه اللحظة ..ولرجل مثل
عىل ش��فتيها .أم إنها رائحة مكتنزة يف مكان ّ
يستحق عبريها؟!
هذا
ّ
سألها الغريب الذي مل يكن قد رأى جميلة من قبل:
ـ بكم تبيعني القبلة يا امرأة؟
كان ال ّرجل يتض ّور رغبة المتصاص رحيق الشفتني .فك ّررت جميلة إجابتها الجاهزة:
كل زبائني عىل الكورنيش يعرفون أن قبلتي ليست للبيع..
ـ ّ
ث ّم أضافت بتلقائ ّية ،دون أن يُبدي الرجل دهشة أو يطرح استفسارا ً:
ـ ...إنها مخبأة لحبيبي!
وعندما طرحت عليه مثن الجسد منزوع القبالت .إكتفى بالقول:
ـ أن��ت يا امرأة ال تق ّدرين بثمن .وهذه الرائحة التي جذبتني من بعيد ،ال مثيل لها يف امرأة أخرى..
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أي مكان يف الكون!
يف ّ
خفي مل تعرفها من قبل ،فازدادت
ارتبكت جميلة وقد ألجمتها عبارة ال ّرجل وح ّممتها بخجل يسرت رعشة فخ ٍر ّ
رائحة ال ّرجل الغريب توقدا ً ،ورسحت يف تفاصيل جسدها لتجتاح ّكل أرجاء البدن وزواياه الحميمة.
توسدت جميلة ال ّرمل يف زاوية متوارية عىل الشاطىء ،متدثرة بالعتمة ،لتمنح األرض ظهرها وال ّرجل
ّ
وكل عبقها ،ولتغرق هي يف رائحته الطاغية.
جسدها ّ
عىل صفحة الس�ماء العالية املرش��وقة بالنجوم .رأت جميلة نجمة تغمز لها من بعيد .وفجأة ،دون
مقدمات ،وبإرادة مس��لوبة متاماً ،مقادة بسالسل المرئ ّية ،وجدت نفسها منجذبة للقيام بفعلٍ دون
حساب ،ومن تلقاء نفسها..
ح ّركت ش��فتيها نحو الرجل الذي ما جاء إالّ ليقبلها ومييض .وما أن تالمس��ت الش��فاه حتّى توقدت
بنريانٍ مخبوءة منذ زمنٍ بعيد يس��بق ال ّزمن ،واحتدمت يف مزيج العس��ل والروائح املؤ ِّججة املنبعثة
مس اللس��ان اللس��ان ،اش��تعلت الغابات يف األقايص البعيدة للجسدين
من أمكنة حميمة .وعندما ّ
املذابني يف ليل املدينة .ارتعش��ت النجمة يف سامئها ،وارتعشت جميلة عىل أرضها للم ّرة األوىل ،رغم
السهم الحارق جدار القلب الذي طال مت ُّنعه
آالف الرجال الذين عربوا حدود الجس��د املباح .اخرتق ّ
وتطاولت منعته ،وشعرت جميلة أن قلبها ينخلع ليخفق يف الحنايا والضلوع ،كام مل يخفق من قبل.
أبت أن تتناول اللريات الكثرية املمدودة من يد ال ّرجل ،وتركته بقبلة وداع ،ووعد باللقاء..
مل ِ
يأت ال ّرجل م ّرة أخرى ،فقد انفجرت املعارك وتطاولت نريانها .تقاس��م املتقاتلون املدينة بني رشق
وغرب ،ورشقوا األرض بالحواجز .مل يأت ال ّرجل ،رغم ماليني املوجات القادمة من البحر ،ورغم مرور
فصول وتج ُّدد شتائني ح ِّركت زخاتهام األوىل غبار األرض ورائحة الرتاب.
أ ّما جميلة ،فقد توقفت منذ ذلك اليوم عن ترديد نداءاتها املعتادة ..جس�� ُد للبيع ..جس��د للبيع .وقد
أصبحت تقول ،عندما يستوقفها أحدهم وهي متيش عىل الكورنيش ،ما بني عني املريسة والرملة البيضاء،
رش عطرها تحت اإلبطني وما بني النهدين ،أو طيل وجهها باملساحيق وشفتيها باألحمر:
منهمكة يف ّ
ـ ال ..هذا الجسد مل يعد للبيع .إنه لحبيبي ..ولن يكون إالّ لحبيبي!
كربت جميلة خالل عامني احتدمت فيهام الحرب ،وم ّرا مثل أزمانٍ طويلة ،مملّة وقاس��ية .ويف أيامها
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جف عودها ونشف نسغ الروح فيها .ضمر الجسد وذاب عشقاً
األخرية ،عانت العاش��قة من الهزالّ .
يتقصف ويتساقط عىل األرض حيثام حلّت ،ف ُينبت ُعشباً
وانتظارا ً ولوعة .أصبح شعرها مشعثاً .صار ّ
محرتقاً .أخذت تبالغ يف التعطُّر وطالء وجهها وش��فتيها باملس��احيق واألصباغ وهي متيش عىل امتداد
الكورنيش ،من عني املريسة وحتى ال ّرملة البيضاء ،حتّى تراكمت طبقات األلوان فوق بعضها وباتت
تن�� ّم عن قباحة تتك ّرس يوماً بعد يوم ،حتى قيل للتن ُّدر ،إن جميلة أنجبت ابن زىن بعد ليلة أفرطت
فيها يف العمل ،لكنها أكلت املولود ابن يومه ،وتلك هي آثار الفعلة الشنيعة واضحة عىل شفتيها!
كل يوم كانت تغوص أكرث يف عا ٍمل
والحقيقة التي مل تعد قابلة لإلنكار ،هي أن جميلة قد ُج ّنت .ويف ّ
ال عقل له .يراها الناس وهي تضحك أو تبيك دون سبب يدعو للضحك أو البكاء ،لكنها ظلّت تبتسم
للنس��مة العابرة اآلتية من البحر .أصبحت متيش عىل الكورنيش بعطرها املهيّأ ومس��احيقها وأحمر
شفاهها ال ّزاعق الخارج عن حدود الشفتني ،رغم القصف العنيف املتبادل بني الرشق والغرب.
تع�� ّود الناس عىل جنون جميلة ،بدت لهم أنها جزء من جنون القصف الذي عرفته بريوت وتعودوه
حتّ��ى اإلدمان .غري أنهم اس��تيقظوا ذات صباح ،بعد أن هدأت أص��وات املدافع ،بعد يومني وليلتني
م��ن القصف املتبادل املتواصل ،فلم يجدوا جميلة .وقد احتاجوا أليّ ٍام أخر ليكتش��فوا أن جميلة قد
اختفت عن األنظار متاماً ومل يعد لها وجود .تساءل الناس الذين افتقدوا مشهد املرأة التي متيش عىل
الكورنيش مع أصباغها ال ّزاعقة :أين راحت جميلة ..أين ذهبت ..أين اختفت؟!
يكف رشق بريوت عن محاوالت العثور عىل إجابة:
هدأ القصف دون أن يهدأ الس��ؤال املد ّوي .ومل ّ
قي��ل إن رجالً جاءها يف زورق توقف عند املنحنى الصغري الح��ا ّد يف ال ّرملة البيضاء ،احتضنها وقبلها
بلهفة ،ث ّم ش�� ّدها من ذراعها وعاد بها يف زورقه محموالً عىل املاء إىل حيث جاء .وقيل إنها قطعت
الحواجز عند الرببري واملتحف ومضت بخطى واثقة نحو الشرّ ق ،حيث كان مث ّة رجل يفتح لها ذراعيه
من خلف املتقاتلني الذين هناك.
وقي��ل إن قذيف��ة خطفتها يف ذروة القصف وهي تس�ير عىل الكورنيش تائهة ،غ�ير آبهة بالقذائف
املنطلقة من الشرّ ق والقادمة من الغرب ،لتأخذها إحداها إىل حيث الحبيب الذي ينتظر!
الذي��ن يرجح��ون االحتامل األخري ،يقولون إنه��م عرثوا هناك ،عىل رصي��ف الكورنيش ،حيث كانت
جميلة تس�ير ،يف املسافة بني عني املريس��ة وال ّرملة البيضاء ،عىل زجاجة عطر أليف الرائحة ..وعلب
مساحيق كثرية ..وأقالم أحمر شفاه!
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