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 االهداء

 اىل اخفاقايت املتكررة واملعادة
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ما بني الحقيقة والوهم وما قبل االحداث..

 بني اجواء االحتفال التي شهدها منزل عائلة ثورت الربجوازية كان االبن البكر

 املتخرج من مدرسة الفنون ميارس هوايته املفضلة يف رسم االشخاص ولكن مل تكن

 هذه املرة كاملرات السابقة بل كانت هذه رسمة البنة العائلة الخادمة لعائلة ثورت

 لقد دفعته الشهوة للفن والجنس يف محاولة رسم تلك الفتاة بكل مفاتنها لقد

 حاول ان يخطوة خطوة جريئة يف عامل الفن ولكن مل يدرك انه وسط هذا الجو

 املفعم بالحميمية سيثار وميارس الرزيلة معها ولكن حدث وما دفعه للتوقف

 يف وسطها كان لرؤية الفتاة وهي تتلذذ بالعالقة فرأي املوافقة عندما همست

 له باذنه ان استمر وكانت النهاية هي لوحة فنية رائعة ولكن ليست لشخصية

 بارزة او لسيايس كبري او لرب ارسته بل كانت لعاهرة طارحته يف الفراش وبعد

 خمسة اشهر عندما اكتشفت ارسة ثورت ما حدث ثار االب وامر بقتل الخدم

 ولكن كان لزوجته رأي اخر بان تعلن العائلة الخادمة تربأة اسمهم من العاهرة

 الصغرية ووسط بكاء لالم وهي تودع ابنتها التي امتت الثامنة عرش وهي حامل

 تاركة للمنزل التي تربت فيه ولكنها مل تكن وحدها فلم يهدأ االب حتى تربأ من

 ابنه البكر توماس ليصبح توماس و وآن منبوذان من عائالتهم ومن املدينة حيث

 تناثرت االخبار كالغبار وسط اجواء الخريف فرتك توماس املدينة وكان ضمريه

 يضغط عىل قلبه فلم يرتك الفتاة “وان” وترك العمل كفنان وما كان يطمح اليه

 وذهب للسوق يف مدينة بروكسيل حيث ظل يعمل عدة اشهر ليس يف التجارة

 ولكن يف حمل وايصال البضائع ومل تكن تكفيه تلك الوريقات من املال ولكن كان

 يخىش عىل تلك الفتاة من الجوع فلقد وقع توماس بعد تلك الرزيلة يف الغرفة

 العلوية من بيت آل ثورت يف غرام وان من عائلة رومينا الخادمة فظل يطعمها
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 ويأويها يف شقة استأجرها يف بلجيكا حتى وضعت طفلني احدهم اشقر بعينني

 خرضاوتني واالخر كان شعر كالليل وعيناه كذلك ولكن برشته بيضاء تشوبها بعض

 الصفرة سمي االول ارثر واالخر ثيو وهنا بدأت الخالفات تشتعل بني العشيقني

 فلم تكن وان تهتم بهم وترتكهم وال يعرف اىل اين تذهب ومل يكن املال يكفي

 العالة اربعة اشخاص وبعض بضعة ايام تركتهم وان بعدما وقعت يف حب شخص

 من الطبقة الربجوازية حيث وعدها بحياة افضل مقابل الجنس فوافقت وتركت

 العاشق املنبوذ يهيم يف شوارع بروكسيل وبعد محاوالت للعودة لعائلة ثورت

 باءت بالفشل فاالب عنيد لدرجة ال توصف واالم مل تكن والده توماس من االساس

 حيث توفت والدته بعد مولده وتزوج االب باخرى فأيدت قرار الزوج واحدهم

 اخرب توماس ان قرار نفيه من االصل كان فكرة للزوجة فلم يعنيه االمر فلقد انتهت

 حياته مع تلك العائلة ولديه طفالن ال يدري كيف يربيهم فلم تسعه االفكار اال

 ان تركهم امام احدى املنازل الفخمة وذهب وال احد يدري اىل اين ذهب توماس

 العاشق انترشت شائعة عن رسام قتل بواسطة احدى العائالت الرثية بعد معرفة

 الزوج بخيانة زوجته مع الرسام قد يكون االحتامل ان توماس تورث هو هذا

. الرسام و”وان رومينا” هي زوجة هذا الرجل الرثي وقد ال يكون

 الجلسة االولى:

 اتدري يا بريون لقد اخذ االمر قلبي كامال فلم تعد به اجزاء التشاركها مع احد

 فمن الصغر حتى االن نظرت لالرض وللواقع فكانت العبثية تحيط به من جميع

النواحي ولكنه كان دائم النظر للسامء كان حاملا يا بريون فلو اعطته الحياة الوقت
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 فقد كان سيغري شئ من عبثية الدنيا انا واثق ولكن تلك العبثية هي من اخذته 

 خوفا من التغيري ، املشهد ال يزال يف ذهني حتى لو تناسيته عدة مرات ولكن اؤكد

 لك ان املشهد يعاد عدة مرات يف حلمي حتى اعتدت عليه بعد سبعة وعرشين

 عاما تيقنت انني عشت الوهم فلم تكن طفولتنا حقيقية ومل يكن شبايب حقيقة

 فبعد وفاة والدي او من ظننت انه والدي عرفت انني متبني وانه تم التخيل عني

 وعن اخي يف السابق ولحسن حظه مل تعطه الدنيا الوقت ليتم التخيل عنه مرة

 اخرى ملاذا تعرتي وجهك عالمات الحزن يا بريون ملاذا اشعر مبقاومتك له احزن

 يا بريون اتعلم ان الحزن صديقي ؟ بكل ثقة استطيع ان اؤكد لك انه صديق ويف

 حاول التخلص منه وسرتاه يتمسك بك اترى هذا يف اي عالقة مع امرأة ؟ اتضحك

 ؟ ال تتحدث وال تدافع عن نفسك لقد دفعت لك عرشة فرنكات لتستمع ال اكرث

 فال تظن ان لك الحق يف التعقيب عىل كلاميت اسمع ودون ما تود تدوينه ولكن

 اعلم اين يف النهاية لن استمع لخرافات االطباء فانا ال احبهم وال اعني بذلك انني

 ال احبك يا بريون ف انت صديقي الوحيد ورغم ذلك ال اطيق االطباء وهراءهم

 فأعتذر ولكني سأغادر

 اسفل الجلسة كتب تعليق صغري من دكتور بريون” ولكني مل استطع ايقافه اردت

 ان اقول ان الدنيا ابسط مام يفكر ولكني كيف اخربه بهذا وانا اريد البكاء ؟

الجلسة الثانية
 

 اعلم يا بريون انك غاضب الين تركتك الجلسة السابقة ولكني لالسف ال ايت اىل هنا

للعالج فانا ال اعتقد انني اعاين من اي شئ ولكني اريد ان اتحدث اريد ان اخرج

ما يدور يف عقيل اريد الهروب من حالة الالوعي التي تتملكني احدهم بداخل 
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 عقيل يخربين كثريا ان اصمت وانصاع له ولكني ارهقت وهو بذاته ارهق فاردت 

 ان ارهقه اكرث بالحديث كنوع من االنتقام ال ادري اين توقفت عن الحديث

 ولكني ال استطيع يا صديقي ان اتجاوز ثيو ستخربين ومن انت يا ثيو صحيح ؟ تلك

 العالمات من عدم االستيعاب التي تعرتي وجهك تجعلني اريد ان اضحك وبعد

 ان اضحك بهستريية اريد ان اقفز من اين ال ادري ولكن اريد القفز من املركب

 اين املركب واين البحر ونحن وسط اوروبا ال ادري ولكن جارين يف حديث ال تظل

 صامت هكذا ولكنك اخربتني انك تريد الحديث بدون مقاطعة مني هكذا رددت

 عىل كلامت ثيو فعاد يخربين ولكن قاطعتني االن فلو اردت اال تقاطعني لصمت

 يا بريون حسنا حسنا سأخربك برس ما يف حيايت القدمية وما حيايت القدمية اال كل ما

 تنفست يف لحظاته قبل الحديث معك فدتئام كنت صامت حتى هجرتني ماريا

 اعلم انك ال تعلم انني كنت يف عالقة عاطفية من قبل ولكن لالسف لقد خضت

 التجربة وياليتها مل تحدث فلقد قتلتها واريد قتل نفيس ال تخاف استخدم تعابري

 مجازية ال اكرث سأخربك يف مرة اخرى ولكني يا بريون لست ثيو كام اخربتك فأنا

 ارثر الذي مات من اكرث من عرشين عام ولكني حصلت عىل اسم اخي الحامل لقد

 احببته رغم السنني القليلة التي عيشتها معه لقد كان يربت عيل كثريا لقد كان

 احن عيّل من امي التي اعتقد حينها انها امي ومل اعلم انها حاضنتنا ال اكرث ولكنه

 علم هذا وهو يف صغره لقد كان يحلم بالحرية وينظر للسامء وكنت اعتقد انه

 احمق فنحن طفالن ولكني علمت السجن الذي عشنا به . وهنا مل يكن مني اال

 ان اخربته ان يوضح يل فام يل ان افهم شخص عرفته من سنة باسم ثيو وها هو

 االن يخربين ان له اخ وانه ارثر وليس ثيو فنظر يل وكانت املرة االوىل التي ارى

 بها عينه عن قرب من وقت ما رأيته يف باريس يجوب الشوارع لقد كان حزين

 للغاية ولكني حزين ايضا فلقد ماتت طفلتي يف الخامسة من عمرها ومبرض يجهله

االطباء
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 فعاقرت الخمور ملدة ال تتجاوز الشهر وعندما رجعت لشقتي يف احدى املرات 

 وجدتها يف الفراش مع احدهم ولكني مل ارى من هذا فكنت يف حالة من الذهول

 مع تأثري الخمور فقتلتها ودفنتها يف حديقة يف باريس وتركت املدينة واتيت مع ثيو

 الذي يخربين االن انه ارثر وان ثيو توىف من عرشين عام لقد استمعت لهراء املرىض

 النفسيني يف املستشفيات لسنوات ولكني االن حزين اردت ان اتركه يهذي وارجع

 لشقتي وابيك ولكني ادرك انني لو فعلت هذا فسأتركه يهذي حقا وارجع لشقتي

 وسأحاول البكاء ولكني لن استطيع  فام الفائدة وال ادري هل انا اليائس حقا ام

 الشوارع حسنا لنستمع لهراء الصديق وسأجعله يجلب يل نبيذ فاخر مع نهاية

 جلساته .لقد استغرق للحديث بداخل رأيس ثوان ولكني مل استوعب الواقع فام ان

استوعب اىل ان وجدته قد رحل

الجلسة الثالثة
  

 اعتذر عن ذهايب املرة السابقة بدون ان انبهك ولكني كدت ان اتقيأ كلام رأيت

 وجهك فأعذرين يا صديقي اعلم انني مل اخربك يف املرة السابقة عم من ان اكون

 ومن هو ارثر ولكني اليوم اعتقد اين فقدت كل دوافعي يف االستمرار فلننهي هذا

 اليوم يا بريون حسنا ؟ انت ال تدري شئ وانا ال اعلم ملاذا سأخربك بهذا ولكن عقيل

 يريد االستسالم وانا اريد هذا ايضا ولكني جبان لدرجة انني مل استطع ان اواجهك

 مبا فعلت فانا اجلب املوت اينام ذهبت الجميع يريدين وانا ال اريد احد اريد ان

 اجلس بقبو حتى اذهب الخي او لتقتلني هنا واالن ولنرتك كل هذا ونذهب ؟

مل ادري ماذا يتحدث عنه هذا املخبول فلقد فقدت االمل فيه بعد ذهابه يف



9

 املرة السابقة اعتقد اين صادقت مجنون هل هذا بسبب مهنتي كطبيب نفيس ؟ 

 ال ادري ولكنه دخل اليوم لينهي كل شئ حسنا فانا ايضا اريد الذهاب من تلك

 البلد الكئيبة اريد السفر اىل اين ال ادري ولكني افتقد صديقتي السابقة رغم انها

 خائنة ولكني احبها اعتقد انني احمق انا ايضا حسنا ال يهم فاالنسان هو كتلة من

 الحامقة املتحركة واملتحدثة فانا هكذا انسان ولو مل افعل تلك الحامقات لشككت

 يف طبيعتي البرشية ولكني افتقدها بحق لدرجة انني حاولت نسيانها بالخمور

 يف الليلة السابقة ولكن وجهها يظل يظهر يل فتذكرت انني مل امارس الجنس ملدة

 ستة اشهر فتوقعت انني اهذي بسبب هذا فأخذتني قدمي اىل اقرب عاهرة ولكن

 العجيب اين رأيت وجهها مكان وجهه تلك العاهرة ولكن ما الفارق فهي ايضا

 عاهرة كهذه ولكن لنستمع ملا يقوله هذا املجنون االخر فانا ال اعلم هل ما يقوله

 حقيقي ام ال

 هل انت معي ؟ كانت تلك مقولته قبل ان اخربه ان يكمل ما بدأ وانني معه

 بكامل تركيزي لقد بدأ االمر يا بريون بعدما قررت انا واخي ثيو ان يبحث كل

 واحد منا عىل متيمة االخر ال تدري ما تلك التميمة حسنا ال ادري هل اخربتك اننا

 تبنيتنا ارسة ثرية يف بروكسيل فكان لكل واحد منا متيمة مكتوب عليها اسم من

 يحملها فقررنا ان يخبئ كل واحد منا متيمته يف مكان ما يف املنزل الكبري كل شخص

 سيبحث عن متيمة االخر ووسط ما اخذين الوقت للبحث عن متيمة اخي كان يعاين

 يا بريون ال ازال استطيع تخيل رؤية وجهه وهو يختنق لقد كان ازرق كطالء منزلنا

 ووقفت صامت بجاوره انتظر منه ايقاف هذا التمثيل الرخيص ولكنه كان ميوت

 وانا كانت بيدي متيمته لقد اعلنت انني الفائز ولكني فزت باللعبة وخرست رفيقي

 يف االرس فلقد منع عنا قبل هذا االحتكاك باحد خارج املنزل فلم ارى العامل اال بعد

وفاة والدي بالتبني وطرد امي بالتبني يل واخربتني انني اجلب
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 اللعنة واملوت عىل املكان الذي احط فيه ولكني مل اهتم واكملت حيايت وذنب 

 اخي الحامل يف رقبتي وسافرت لباريس منبع الفن حاولت ان اسلك مسلك الفن

 بصناعة التامثيل لكني فشلت فرتكته وذهبت للكامن وحاولت العزف فأخرج نشاذ

 وفشلت ولكني مل ايأس من املوسيقى فاتجهت للبيانو انه منبع االحاسيس لقد كان

 ثيو يريد عزفه. هنا قاطعته فانا مل افهم من هو ثيو االخر الذي يحيك عنه فحاولت

 ان اخرج من هذا املعتوه هذا العبث . تريد ان تعرف حسنا سأخربك وهكذا كان

 رده واكمل حني جاءت الخادمة الخذ جثة اخي رأت التميمة بيدي فاخربت االب

 ان ارثر مات مبرض الديفترييا وهو مرض انترش حينها وهكذا انتهي يب بحمل اثم

 واسم اخي لعمري وهو ما زاد الحمل عيل فحاولت ان اعيش له وليس يل ولكني

 فشلت حتى يف البيانو بل اصاب يدي مرض الرعاش فلم اعد استطيع السيطرة عىل

 يدي يف اوقات عديدة وهنا توقفت مسرييت قبل بدايتها وهكذا اخذتني الطرق

 للقامر والكازينوهات ولكني خرست اموايل فجلست عىل جانب احدى الطرق يف

 باريس واخذت عيني بالبكاء ولكني بالداخل كنت مدمر مل تكن قطرات املاء التي

 تخرج من عيني عىل ان تصف حزين فلقد نقش بداخيل انني اجلب البؤس والفقر

 والفشل اينام ُوجدت،فقررت ان انهي هذا البؤس وانهي حيايت عدة مرات ولكني

 حتى فشلت يف قتل نفيس حتى اتت واخرجتني من كل هذا الهراء انها ماريا املالك

 رغم انني كنت يف حالة سكر حني اخذتني من جانب الطريق واوتني يف بيتها

 ولكني مل ادرك انها متزوجة فعىل حني غفلة وبينام نحن عىل الرسير وسط اقامة

       عالقتنا دخل زوجها فهربت ولكني رايته يا صديقي لقد كان انت يا صديقي بريون

 “ وجدت هذه املذكرات يف غرفة مريض نفيس يدعى بول يوجني  باحدى

 مستشفيات بروكسيل املسامه مبقربة تشارنيل بعد وفاته وحسب اقوال املسؤلني

عن املشفى انه كان يتخيل نفسه يف شخصيات عديدة فكان يف ايام عديدة يدعى
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    ان اسمه توماس و انه من عائلة برجوازية ومرة اخرى انه طفل يدعى ثيو وانه 

 متبنى لعائلة ثرية وتقمص شخصية شخص يدعى ارثر عدة مرات وكان يف حالة

 يرىث لها واختتم تعدد الشخصيات ذلك بشخصية طبيب نفيس يدعى بريون حتى

 قتل نفسه خنقا بعدما امسك برقبته وال احد يعلم السبب

”

متت


