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01لخىيى،!!مو!عير!لمجصا .و.

لمحممز-رلديهو!طا!صر

.-

وشربالم؟بمدجاليهولماذا:اًلآنبصاءلانوالخمادمالمق!صاحب-؟-

؟غاصاًلمقهىانيرىالا:لسواهاذنامكانهليتل؟زجاجتهيخفقوقلبك،تفادقهلاتكاد،مكتبكتلزم،بطولهاايام)*(ثلاثة

:الخادمالىوأشارتغادرلاانك؟المذلةببعضهذامنتحسالا..التلنونجرسرنكلما

.زيادةسي.قهوةفنجان-عمنذ،ذوودفيهنزلالذيالممنيفتقصدولا،الببليهبطحينإلاالمكنب

:اخرىمرةناداءؤلكنه،ومضىالخادمفانعنىالىالركابتنقلالتي*يخرةالشاراتاحدىفيالا،اًلصيفاول

؟مفهوم!جيداالق!وةانمل-،الثلاتةالايامهذهفيتأخردإهلكيستغرألا.لريدفكيف،"حمانا"

.سيدييامفهوم-تكتباوتقرايوهكبقيةفيهوتقغي،جمهراالجبلتقصدكنتانبعد/

فيواسترخى،الطاولةعلىيديهوضعثم،تحننهكرسيهو-،ركأتتنزءاًو

جلسته.يتحمثانمنهويطلب،التلفونجرسيرناًلرابع!ليوموظهر

.01الذي41صيفانها"؟قرنايل):عجباويتسامل."قرنايل"مع

ادديلهونناول.تعيبانتوشكلشمسكالت،المثابد!وحينوما.الاقدأمعلىسراًساعةنصفمناكمرعنهيبمدولا،حمانايجاور

،.وهوا!بابفتحتاتيالفتاةالىملياونظر.جبينهعنالعرفىيصصح

:!قال.ميليستانها:الصودةملامج!ر-:يقولء!افيعوتسمعهفيينبعثانيلبث

رفيقة؟نسة71زميلةانتهل-.لثا!ديقةانا؟ساميالاستاذ-

وقالت:برا-هافئوملتظستجرن،لهازميلتينمعاببومذلكصباحوصلتانهاو(نباته

سامي؟الايتاذ...وانت-دشلوانثغلن،"قرشايل"روابياحدىعلىتقومامؤقتةصغيرةرارا

.يرا!!ومل.وتنظيفهالبيتبترتيبالظهر

-:لاهثةبلهجةوقاطعها

وسوهـاخبرها.،غرفتهافيانها.بالدخولتفضل-

بضعفيهاصغرةاستقبالغرفةفيالقشفناريكةعلىوجلسهـ-نخطىبرضععلىأهلياصطاهـساننيتعرفينلاولكنك-

نهرمنظرتمثلصغيرةلوحةالجدادعلىوكانت،داًديووجهازكراسي..ةقرنايل

منزل":نفسهفيوقال.سنديانأشجارلعلهااشجاروفوإ"لجري؟اين...عص-:قالمت

."افضلوهذا":أردفثم((قواضع.حمانافي-

ذئك.نفسهفيقاللماذاإلمرولم:الرقيقةقهقهتهاصوت.فارتفع

باسموجهمنهفأطلانشقحينالايسرالبابالىإنظركان!الغرينةللمصادفةيا-

ريعا،المقامةممتدلهوكالت.الصودةوجهملامحهفيعرةء.كاسرعان:نفسهتهشةفييجهدوهوقال

علىمرسلا،اللونكستنانيشعرهاوكان.الصلمرم!لمئة،الىجسم!نتصوركنامماأكثرمتقارباناننايبدو-

ولكنه،شفتيهاعلىتزالماوالبسمة،بهفرحبإب!اومدت.كتفيها:يقولصوتهوسمع،التلفونفيتضحكفظلت

لها.نينعجبا.عينيهافيكانتاخرىبسمةانرأىوجههافيح!رقحين؟اليوممساءلاستقبالياًستعدادعلىانتهل-

!.نبشمانيرفار!نين:سإرةواًردتهاليبتعنواناعطتهاًنجوابهافكان

سامي.بالاستاذوسهلاأهـلا-إ!اللقاءالى-

بلدنا!فيبكارحبالذيانابل-:ؤلل.بقهلى،انوأراد.المصيفالىالسيارةيستقلالمحطةالىوسارع

شغيكماالبيت-ستبنلمانهنعنتعتلروهيقبالتهوجلست.جفنلهيغمض،.فام!مكلعادتهمألوفعلى،الغداءتناولبعد

4ئهـخرجت،القهوةحملتانالبابلهفتحتاك!ال!اةلبثتوما.بعدالىشبهابتهمنفخرج،الشممسحرارةخفتحىواًنتظر

وكانت،الطولالىاقرب،انتالتيالنالثةزءيلتهماءالغرةاحدىكنقبلالوقتمنسعةلديهانولاحظ.القرمينعلىس!ا"قرنايل)

الملبس.انيقة،الجىمةءامرةتسوقاتكاتاقدميهولكن،سرءفييبطيءانفحاول،المغيبيحلان

جولطافةعنيتحدثنواخئن،اًلقهوةيعتسونجميعاوجلسوات!فكانتصنوبصغابةالىلحظةذاتوانحرلى.ابطاءمافيفي

الباقييناثالرينهنايقضينسوفانهنوفهم.اطبيعياوجما)"!ا!فيمنفشةيقضيانيودوهو،كيبرةشجرةظلفيذجلس،العامالطريق

وقال.قريبعماا!نقادفناناخريينر!قينوان،اًر!فأشهرمن*-ةالصنوبريالصمغورائ!ةالغابةعيرئشقو/بالهدوءيستمتع،الزمن

ض!!كا:.شوكغلىجلساذماكأنه،نهضانلبثماوئكنه.يحبهاكانالتهي

هنا!مدرسةتفتحناًنفبوسعكن!،هذاو!لى-مف،ىعلىفعرج،.للالئهفيإزاًلماالنهار0و"ؤرنايل"وباغ

تتني:وميرفيقةوقالت،إبئ!قىفرصنشراًبزجاجةوطلب،بالرواديغصكانإلعامالطرلقعلىيشرفصنبر

؟والطالباتاداًرسامنهارباتتراناألا!اللهسمحلا-الخادمعليهمالما3افراذاخى،مهلعلىيتمصصهافاخذ،مثلع

وممافتنهضانرفيقتهاتغمزالزميلتيناًحدىرأىا)احطةتلكوفيأنر!لا.فارغةامالامهالطاولةالىينطروهوضيقاواحس0فاخله،

الحاجاتبمضلاستحضارالسورتقصداانعلميهمابانتمتلران

.إهـلوالم.نباض؟!درللكا"ب-هدبدةايةدومنماخوذةالاربعةالفمولهذه*
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حسية،انطلاقنقطةمنذلكامعلهبدلاولكن،صحيحايكونقدهذاانلأمعلوبوجها،وحدءنفسهالفىاذصدرهفيبخفقوأحى

الفني.لدملهبدءايتخلعا،واقعية:اتفاقافقال،الارتباكببعضوشعر.شاكررنجبقة

(فطفت:ثملحظةوصمتت01لديكجديداي...نعماي-

نامنيقينعلىيغلوثنابكمنالاولالقسميقرامنأنغر-:المطمننالدافيءبصوقافسمالته

وتلقائيمخلصتصويرهيمابقدرفنيعملقضيةليستاًلقضية؟موضوع(؟جم!في-

وقعت!قدلاحداًث.التحديدعلىموضوعااقصدلا-

:هدوءفيقال:قالتولكنها،يزدادارتباكهبانوشعر

يهمكفماذا!رفيقة..دا..آنسمةيا،صحيحهذاأنلنفرفي-...شيئانمنبتلقد-

ألا؟الحياةفيجقاوقعقدقراًتهماكاناذاتعرفيان،كقارئة،أنت؟صح!يح-

وقوعه؟باهكانيةتقتنعيافي-يكفيك.مجلتكفيللنمثرلشيولكنه،نعم-

به:تحمثاللبمالهدوءب!لفاجابتأهووما-

بالبطلالتقيتوقهافىاما..بذلكقاشةكنتاننيالحقيقة-."السينضفافعلى"روايخنكقراًءشبم!انطباماتانا-

لسماني!علييزلىالسؤالفافي،1شخصيياولكنها،حينمنذ،منهاخرجتاًتياًلغرفةالىفالجهتونهفعت

:وقالففحك:كلنولدهيالتفتتانلبثتها

اًلراًيني!للبطلنمورجاتصلحبنانكأأفصفين-؟مراًت!نقرا!هاانياًتصلى-

..عياليةمنياًكر،افعيةاننيحالكل!لنى(متقد؟صصح-:اطمئنانشعوروفمرء

*واني.هنكربهايتمتعلاميزةئلكس؟العدهلىااًلى"مجبتكس

وتس!اله:،والعرةالترددعلببهايبدوثم،فجاةتصمتها2وربرابهابلغتاذاحتى،غر!ياالىفنجهةظهرهااولتهفدوكأنت

أالمجاورةالغابةهبرقليلانتنز.نخرجانفيراًيكما-:بعلوبةوقالترأسهااليهأدارت

رفيقتالهأ...ولكن،تشائينكماس:قال.*ولالقسمفيولاسيما،رائعةانها.جداس

بهما؟لئاشاقرأي؟رفيقتثنر-:قالتالبطلمغامراتفيهايصورالتيالفصولاةها:يلاولالقسم

ضاحكة:استظردت-ثبمبة....اًلاولى

كصرفحبم؟تراقباص!حبتانيقدانهماتفتقد3-:لهفبسطتها،؟ورادرزمةيدمارفيوعادت

فيةقيقولملتقى-كاظلعنفخسوضدسعلىهائمقليلاحرجبتوأ!ادثوبهالىقدنمربخته!آنذاكبجميعحقاالتقيتهمللي:فسننقولالآناما.بعدفيماستقرتاًهاهاتيد-ا

ى.اـلممتلئينذالدها..لا..شابرااصفانني،بالامرليعلاقةلاانا؟أنا-:تحرجاقال

بين/دلفااذوسالها.هبطقداًلببلكان،الغابةبلغاوحين:!ا!ةهـقا!،

:الاشجار!سامياستاذيا.،هذامندعك-

أالشمالاقصىفيالصغرةغرفنكحالكيفت...رفيقةآنسةلكاوكد-

الباسمين:عينيهاالتمماعالاالهابطالظلامفي!فلم"آنة"منمجرداًباسميتدممونيانيمكنألا،اولا-:قالت

.بةاًلوحشةالآنتعانيانهابدلا-...هذء

تعجب:لهجةفيقال؟وثافي!رفيقة...يابلى-لهافابننسم

اًلغرفة؟...هي-قدبكن(ماذاصورتهكمابطلايصورانلكاتبيمكنلا،ثانيا-

لتضماني!تنقتحانذراعينكأنادخلهااذأحساننبم؟لاولم-...البطلهذاح!لاتنفسههوعاش

ضاحكا:قال:جديةاراًدطبلهج!ةفقال

وغرفةه...لتاةبينهذءالتواصلفكرةطريفةتيميشمهاانفيمن،بطلهحالات"يعيش"انللكلالبيمكئ-

الليل:منينبعهوكانمامادئاصوتهاوجا?!فصلا

...سامياستاذياتعتقدالا-؟وفنهخصاله"مختبر"في.بببشهاانهتقصد..آه-:قالت

:يقولفقاطعها

قاموسك؟منحذفهايمكنالا،هذء"استاذ"و-

فكرتها:تضيعاقتخشىكانتكانها،بسرعةوتابعتفضحكت

طريفة؟دنهااكر،محزنةمحزفر6لمالاذبغتقدس7!للاريدجمضد!

..بةغرفهنيعشعقناًلشرفىهذاًفتياتمنكثراتلان-

اضافت:ء"لحظةوصمتت

جنحففي،بهالتقينواذا،بالمرجليلتقينقلماأنونذلك-بالقاهرةسليمانشالىع

.الظلام

معا:يقولانلصوتيهماوعجب

!الانندتقبمكما-ءهتدلةواسعارممتازقعمو

عليام!ما10صوتالافيهيسمعيكنولم،تلاالذبماالصمتوفي

فييدهااشقرت،اًدليلحثراًتبمغيوازيز،الجافةالعنوبراضادالباشرحلمي:بادادة

ساكنة.،دافئةءيد

...دفمقة-

اليه:يننفتوجه!افأحس
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...العزيزةقيلولتكاحرمكانأبىبدلاانني-...نعبم-

تضبيف:سارعتثم؟الآنقبلالتقينااننا.نطنينألا-

ا"تب؟فيأتقيلوأين-."السينضفافعلى"فيلقهتكمرارالقد؟ازا-

ضاحكا:فانفجر...ذلكاقصدلا-

أللنومالمكتبايكونأولماذا-ذراعهتأخذبها.شعرثم،كفهتغادربكفهاواحى،صا"تةفظلت

الجنلأالىتصعداذنانك-:قةرفإقلملت:الحدتمغبرة،تقولوهيبنراعهافثبكها

نابرليتاح،الظهرعئدالصيففيالجبلالىأصعداناءةهـت-.واللبلغرفت!.الايلاحبفانني،ذلمكومع-

الآنأصعدانالاطلروعلىفروري!اليسولكن.الغداءبعدقليلاأتمدد:دافئا،دقيقاينئالصوتهاوظل

...لجبلآالىوكنت،امصاحبماطفأتوقد،نافذتياًلىأجلتىكنتماكثرا-

خبث:امنتخلمولابلهجةقالتويطبرإجملنيفادساًلليلجوفمنينبعانولحظةلحظةبينأتوقع

بهاأتضحيكمبف...قياولتكولكن-...بي

ليتسفى:كانما؟برهدوءفقال:وقالصدرهاعلىبذر؟عهوضغطفضحك

فيافرتناأفيتطنينهل.طبعاهنابيظلناان.بهاأضحيلن-منكاكثر..واقعهةانكمن،حينمنذ،نيقلتهماأتنسين-

،..أالعراءفيتبيتالمشصتاء؟خيالية-

-:يقولواستطرد.بكلمةتجبفلملأ:ترددغرمنقالت

الراحة،منفسطالنفسي!خذ،اليبتنقصدانبامكاؤضااًنس؟مسعفاالواقعيكنلماذاولكن..اكونواقعيةاناود-

.الا-ننقبالغرفةفيانتتهرثينبيخما:اردهتثم

احدأالنيتفياليس-:فسألآإ".تخيلازتخل"بل،الواقعنعيشلاالصقيقةفياننا-

الجبل.فيانهم.لا-:قال،صوبرشجرةجذععندتتوقفوهي،ذراءتشدبذراًع،1وشعر

:؟فولوءطرعت:صعيفةبلهجةفقولثم

بيتك!الىوحديمعكإذهبألن.لا،لا-..قليصنافلنجلس.اًلسيرمنتعبتلقد-

قالثم،جيبنهالىاًلعرويصعداًلارتباكوبدا.إبهفيوأسقط.تشمائينكما-:قال

:!ء-أة:تردفوسمعها

-!الفاضلتينزميلتينتصطربياق.بنبغيكان-وراًئصةراتحتهاو-نشممةالارضالىآؤوبس!ونانناإ!-

وقالت-.!كأريتهالالاردلقد.عنهتفرححلق"فيضحكةوأحس.المسكرالص-ب

:ةباسم.كإفهلصقى3"قهاوكانت.اشجرةاجذعالىمستندينوجلسا

فأبتاعالسوواناواهبط،!ترتاحانتتدهب،صالأيعلى-:تتن!دولسهع،،

.احاجاتارعض.عينيأغمضانني..والارضلاللب-

.اسقبباءهإكبتانهي!سو!وقالتلا!،نبشفت!يهفاحى،لم!فهعاىيثقلبر(لىهاشعران):توما

...الطهروبعد...موظزصل-.1،شعر

عنه:ةلأتمت:نقولوهيدأسهاورفحت

فيألتؤتنزل،اجبلاالىمها!صعدشمعئتاذاثانجةذلتقم،-؟بار.اصنياتة،تقبلهـنكأتكيف...سامي-

./!قرنايلالىاناواواصل،*هانا:ؤقولإن5شفإاانؤ!نحتو،جس!مهفيتمطىالثهوةؤأ"س

..0!كذا-
:يرقولوهوز!!طاة!ض

قوبا!عملياحساينتملكانكلىلى:دو.بئاوو.ا-.ش"تيهاعلىوانقةء؟،

سائقها.ممنطلبسارةؤاتوقف!ادراهثم،اًلحساببملل.طعودؤع:،قولوهونهضثم.دقائقشؤتهافراشؤوقيتملم!نوظاتا

اولا.السودر،ما)بئصدان!!هـهت،انأخ!سانني.هنانبقىاناتعقلامنليص..رقيقة-

بمبنيها.تغمضراها،الطريقوفي...

"صورخا؟.تشههل؟ءاذا-:ؤال..ير-ىبباربولونياغابةفيلسنااننا..صحيح-:ؤالت

....:العامالطريقالىبهايعودوهوضاحكاؤال.

-هماًلنص!حه-ذ-تالهتم4-!قلبظهرءناًلك*إبحفطتانكيبدو-

5555555555555كا!هههههههههههه!1،إ2صمءاى،ظات.صدرهاالىذراعهتىدوعادت،تجبفلم

!!داً!."))!ر!!:يقولوهوفودعها،البيتبهالياعىى

.،.ه؟مكتبيفي،أراكمتى-

.غدا-:قالت

منالإنانرفي+ه.اليتدخدتثم،عيناهاادتسمتو

ناباًلكداًرا-6-
قى!دقاقخمسمدندفيالثالثةللمرةزإثاءبانك-

.الارتماك-بعضوأحس

"لقرطبيخالدالسيدلصاحبها5؟الامسىمساءكثراسهرتهل-

الجزائر-ةبا-4رقمءالبولو3!ج!:يقولأنقبليحظة!ردد

بمهه!!!!.ب!هـاًلغداء،ساعةربعواوأقيلأنانياعتدتنجر..لا- :جادةبلهجةتقولفسمعها
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-نعغلكزمالكتزلفصدت!غابئى.أالمصمقحلةو7اًيةتتعمبعإلمثمصوعللى(ممي

.لاسواليعلىاجب

يسق!ينكأفىماذا...وهن-

شمبانيا.-

؟لذيذةتجد!اكنتوهل-:مبنلينجفناها-يزالما،فقالت

...ايضايتوقفذلككان-.الراحةبعضالىبحاجةايضااناانياحه-

هنيهة:بعدوسالته:لهيقوللسائقاًعلىمالماوسعان

وجدتها؟كيف..الشمبانياوهذه-."الجامعة"شارعلىا-

.جدالذإذة-وأحس.بهمالهتبسم،عينيهافتحتقدفرآهاابيهاوالتفت

ءنتقتها؟أينأتدري-،ذراًعهفسقطت،السائقالىعيناهالهفاوامأت،تضههاانتريدذراًعه

لا.-".أصابعهبينالمدقيفةاصابعهابحبسكفهواكتفت

-.الحرمالىقبوفي-فمفى.وظلامرطوبةرائحةعليههنت،اًلبيتبابفتحوحين

غريبه.نكهةلهاان-.ورأى.والنورالحرارةاليهاليدخلنواًفن!ا!حالاشقبالفيقةالى

تتلف.انتوشكةالتصنكهة،ن!م-ابكدادبعضللكتبرلى!نوتنئاول،النوافذاحدىقربتجلسرفيقة

.خاصعطرولها-يفتحغر!هقصدوحين.تصفحهافيوتأخذ"الحرالفكر))منقد؟مة

.تذب!،تكادالزهرةعطر،نعم-:"تسمةعينيهاتزموهيلهوقالت،يناد؟صوتهاسمع،نوافذها

هميهة:.مدلهوقالت؟المتربهبةالقهوةصعتحسنرلتاما-

شفيك.بينذوبهما.رحءقهماامتص.اجل-":ؤائلاضحكثم،مقصه!ااولايردركفلم

أديهما.اناخئى-؟"السبنضن!افعلى"بطلرقصدين-

اعذب.مذاولهماسيكون-:ذراعيهامنعريضةبحركةفقالت

ستتالمين.ولكنك-!غرهأقصدلا،نعم،نعم...أوه-

اوجمني..اليكأبتهل-:لنرى!ذل؟به.لرد.شيئانجدهل

بةتشقيلا3ذلكبعدأخشى-!البطلاناأنيءلىتصرينانك-

هنيهة:بعدلهوقالت:فقال.شفتاهاتحركاننجبرمنايجابابعيميهاقومأت

يدلك.احبانني-!البطلذلكشخصيةأتقمصأنتر!!إنانكا!اقع.لأ-

؟"اذا-تغادرلمالبسمةانرأىولكنه،آذاهاقديكونانوخشي

(راهما.لالاننن-.ذبلتقدجفونهاوان،جلستهافياسترختقدانهاولاحظ،عينيها

عجبا!-!عجبا:لنفسهوأبتسم.شيئايقولانغيرمنالمطبخفقصدرواتول

أراًهما.ولانعصرازض-!البهاالآناجتحنراتيهيبل...الراحةالىحاجةبيلعد)م

؟بهدوء.نلامساكانتفضاين-1،ن.خاليةالفا!4،الاستقبالغرفةالىالقهوةبفنجانعادوحين

بشرتي.فيتغرزاناحيانااظافرهماأ!ر-؟رفيقةاختفت

؟هذاأبؤلمث-..
العهضبئ.معمضةلمريرهعلىمستلقحة،غر!"فيذلكبعدجدهاوو

...ولكن.ماولذعذبا-برهةوظل.بهايفعلماذافحاد،5يدفياًلقهوةصينيةالىونظر

دالما؟ز!طمنيانتحاوللالماذاتقدمثم.ثوبهفيالمتمددالجسدوذلمكالقهوةفنجانيبيننظره.بنقل

يرهمسواقبل،السريرمنقريبةطاولةعلىالصينيةفوضع،خطوات

...:يسمعههويهـدلمبصوت

؟هناكؤوتهمانفدتهل-

هنيهة:بمدلهوقالت...رفيقة-

!الثبمءبعضتخيفاننيلفةننيكان-.\)راحكأعلي!اتعيولااذنفدعها،رالغعلنامتله!.تجبفلم

تقولين؟ماذا-،الاس؟قبالغرفةالىمهلعلىفتخرج،فنجانكتأخذان.تستطيعانك

منهما.اخفلمالامراولفي.كلا-./-هموكان!الادوارانقابلقد:لنفسهوب!.تفبقر/خماننتطر

منهما؟خفتلماذا،ذلكوبعد-:حالماهامساصونهااببهتناهىحينغرفتهبمغادرة

.وهنارهناالحبتنقدانصفير؟مصفوداولاكازظ-!ويهارغبةتموتكنت؟قيلوتك(بن؟ساءمبياأنتأين-

بعد؟وفيما-علىدقردهافارتمى،عجلعلىوانفتل،واحدةجرعةقهونهوررب

صغبر.جيوانالىتحولتا-.السريرر

لا؟كيف-:هنيهةبعدلهوؤالت

ويمض.ويقضميلعقحيوان-.لمذ./تةاتركيةؤهوفكان-

مخيفا؟هذايكونهلو!ن-.بعدتشربيهالمانك؟برف-

بةعرختيسممتحينخفتوانما.لا-بةزتورابىانك-

أحسست؟بم-...تقصد.بن...آه-

آخر.مخلودالىاتحولانباءكانيأن-؟لذيذةإبجدنهاكنهل-

ذلمك؟لروقكوهل-؟هنمن-
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فني،اهـبى"كل،منهاتخربمشياطببن.جسعطفيشياطين.ضمرها.يخيغئيماهوبل-

"ضاوى،اصهرلببليدقصمهرجانفتقبم،الزرقاءالصئيرةالغرفةءم!مة!آخرهخلو!الىاء!نايتحولان:ممتعذلكولكن-

ادى،عود،لالاآخروفي،جئونمنهـمساوتنطلق،لهبمنألسنة.اليهالنعرففيطويلاوقتاساضيع-

لسلطانوفسسا!،مرعقامنعباجسدهل،ؤتحسمرهقةمتعبةجسعها.جديداانسانابذلكمحنشفينبل-

الاحمر.الرقصمهرجان.نحضرانالتاليةالابيلةفيلتستطيع،اًلنوم.آلكفايةفيهبمانفسيبعداكتشفلماًنني-

تعيشين؟ايضاوانت.باريسمرغريت2.باديسليليان.باريسسوزان...حينولكنك-

ورفبقة....!يتومرغوليليانسوزان؟باديسفيتهوتين،باديرسفي؟تحليليتقصهـاًلىهل:كنى،ارجوك-

اًلآخر.الفنجانيرشفونهـض،لاولم-

.مراوكان.بارداممان.نفر!انبعدساحللك،شخصياانا-

تقصدين؟طذا-

-ايا-.الحياةتستغرقنالاحينواًسعواًلتحليلافنفك!مجالان-

شهرية:فرنسيةمجلةيايدفعوهوقال؟ت!شغرقناوحين-

صفحاتبضعمنهاتترجبمانحاولي.جميلةقصةفيهااًنس.تغرقئالامواجهالستسامانيئيثي-

.القادملقائنافيمعائتدارسها...بدلااثن-

لهايدعافىآثرولكنه،اًللقاءهذاموكلدنهايحدداًنبودءوكان.واًسكتشننيكامطئي؟لصمتلن!راًله-

هو.يلزمهاأنلا.نفسهاتلزمانبريم!اانه.ذلكتفعلاًن!ما-:لهلالتلم

الفرنسية،القصةمنالاولىاًلاسطرتقراًراضيالهامكأنت2وفيما.فتلتئيلقد-

سالها:؟سعيدةانتهلس

بعدتقصديلنأنكهذاايعني.العاصمةالىاذنانتقلتلقع-.ميتةانني-

بعلبك؟.لبالغيلا-

المجلة:عنعينيهاترفعوهيقالت.مقتولة.هامةبةميتة-

فيهفسأنزل،اًلاسبوعبقيةاما0فقطا-!عكلنهايةفيس..نامي..اًلراحةمنقسطاخلي،اًلنس

هنا.اختيعلىضيفة؟الصغرةغرفتيفيافعلانلييبقىفماذا،هنانمتاذاس

قالت:انلبثتمام،القصةفيتقراوعادت.وتحلمينالليلتساهرين-

..-صعوبةمنتخلولنترجمتهاأنلييبدو-.أبكيوأثآأئأمثم-

:وقال!نلاعببنينويهفرأىوجههاالىونظر،عنقهحولبلرابمبهاوأحس

ؤ-صدروسالىقىحاجىبككا!تلما،كذلكالامريكنلملو-.يعرفهما

الترجمة....ليتقللم-

:تقولوهينهصتثم.بالابتسامفاكتفت؟ماذاء-

أذهب.أنالآنينبغي-أأعجبتكهل-

نهـ-ة!اند*د،انجاههافيكفهفبسط،إبهالهتمدلمولكنهاأناحيةأيةمن-

،بدهفيواهـغبقاهاداحنهاعلىضغط،صاؤ-ة"وحين.مكتبهوراء؟...مثلهناحسنهل-

و!-ووسألها.وجههاالىالدمطفروقدعجلعلىتسحبهابهافاذاأمنهثل-

صوته:فيرعشةيحس...او،ع-

...الاولاًترجهقىلدرد!نلتقيفنىتقوليلم-:بهمعاحتثم

صدرهاالىكتبهاتضموهبمقالت؟...وومرغريتوليليانانسوزاهثلالحبصنعأحسن-.هل

.ةراجئتودبما،صفحاتبضعأترجماناًلمساءهمذاًسأحاول-بيديهوشعر،شفتيهعلىوتجمدتيبسضحكتهاديية!،فق!قه

ح!قتهةفيعلىقواهايفسرانخشيتكأنماتضيفسارعتثم.تنهارابئبركبتيهوشعر،تسترخيبأصابعهوشعر،صدرهاعنتتلاشيان

ملاح!طازك.الىتماعالالىوالترجمةعلىقدرتيملمعرفةمشوقةانني-فيخيلات.عينيهافيأشباح.اذنءـكدا.ومرغريتوليليانسوزان

غد.بعدبعلبكسأقصداًننيثم---

الغد.ظهربعداًذنسانتظرلت.حسنا-

نا.مساءا!ادسة-واًلىوانما.الظهربعدليس،لا-:قالت

.اسابع"او-السادسةبينالم!!رفقةالإلراديميةعلاسافافيماعنديخطيرادىباد

:ا،"-؟اتذكراذتفترانبشفتيهأحى،خرجتوحين

ساعة؟يستغر!الذيللصرستعو،فاتريدكم-سارتربوللجانالجزائرفيمارئا

وعول!"على.بمضلموكات،سألتهقدالهامكانت.آنذاًكءوفوجي

العملية،الترجمةفيدروسبعضيعطيهاانبوسمهكاناذا،-عمادقائقاليغلهنرىالجلالون

الميلشد/دةوكانت،قرجماتهبعض"الحرالفي"فيقراتأنبعد!.

ذلكفيحدثتأنهالهتوضحوسارعت.الترجماتببعضالقياماًلىاسريىوسهيلطبتلرجمة

مرتفعا.اًلتعويضيكونالااملولكنه،مانعأييحدفلم،حساناًخاها

التريتقصدأز"كيف،شفتيهعلىالاقرادةتزالوما.،هووذكر!اب،دار

!مؤالهاتطرحسممهايكدلمانهمنبالرغم،الجواباعطاءفيوالبطء

اًجابها:ثم.اعماقهفيعليهوافققدكانحتى3
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وداًح،الصمتفالتزم،الامرعليهستفسدأخرىكلم"ايةانوأدرك.التعويضأحدد(نالآنءضدألى!تطيعلا-

هداتتأملكأنهاأصابعهابينالورقةتليتزالماوهيالهامالىيرئظر:الفة،إوصجتسائلاًنبنطراتهاوأحى.صمت!نم

.لقولي:عببنيهااليهرفعتثم.بهفاهالذي.ا!ترجمةفيمفدر.فكءإى.ليةوقفهذاان-

الرواية.باسلوباعجابيعغ،حالايعاى،أبرانمنبدلا-...أنرةصد-

...قلمالكان:هوفأتم،تتمولم

بقولها:عنهفاستعاضت،الومفتجدانوأعجزها...اذااًمابةكيماًمنكاتقاضفلن،م!!دةئت3ادا-.

...س!تبنفيالروايةقرأتلةد-:،بئولانق."للحظةوطل.ي!جدهافلم،اًلكلمةءن.نجبحثوتوقف

باسمة:فتأصتم.مرتفعاالاجرؤسيكون....عذبتنياذااما-

الليلتين!فيوأرقت-:بهـلآتقولوسمعها

البطل؟لمصببر-.اعذبكألاارجو-

الضحية!البطلةلمصيربل-تشفافلم،عبارتهامغزىمنهمايستشفانيريدعينيهافيونظر

وأومأالنافذةالىالمتفتثم.ينفرجالجوفاصمس،معاوضحكا.اعذبكألاادجو.وبراءةبساطةبكلبهالمقد.نطقت.شيءعنله

:عبرهارأ!سبعه:لهاوقال...اناًرجو.أرضيكانارجو

......نتفقذلكوبعد.مجانااًلاولاناًلصرسانسيكون-

الاكاديميه؟الياردروسبدكظهل-
..الساعتنهاتان.عليهوقعالذيالحللهذابالرضىوأحى

يومن.م!د-
.....اً.10.ء.نر.ذلكبعدوسنرى.النبضوجساًلجولمعرفةكافيتينستكونان

بعلبك.اليالصي!الرحهشهتلعد-:أضالمحت

تحيهاألاأتراك...والعاممةلم.ئهانسخةابهااهدىأنةقالتيروايتهفيرأيهاعنوحدثته

..:......وتعطفتررهانالروايةحاولتأخلافيلاسلوكالطلسلوكانوفالت
فلم،"البروتسننالت"بمدرسهملتحمهكنت،اولص!الكاممى-.

.يروتأحبين-تستحقهمانالتقداًنهارأتفقد،البطلةاما،القاريءعليه

:المرةهذهمحددفمد!رمن،وقال!قولواًضافت.لهفاسنلمتالخادعةالبطللوعوداشنجابت

.آالعاهذاسصينها-منهاافضلفكرةوتعطيالشرقيعنسيئةفكرةتعطيالروابةان-

!".الغربيعن

:يقولوهو،اًلتالياليومظهربعد،ضياءعليهدخل:تسالهسمعهاثم،بكلمةيعلقلاصامتاوظل

!ابدنتصففينزالمالمكاننا؟الخانقالحربهذاتعرالا-؟الصراحةتفضلالست؟رإييأغضبكهل-

منزجاجاتثلاثالآنحتىساعةمنذاةهـتنربت-:فأجلمبه:وقالمابتسم

..1(رهـ،ت..عزبزتنيالا؟عضبتقدبئنيالاعتقادعلىحملكالذيما-

!سبزيدهبل،بالحراحساسكيشففلنطبعاهذا-.وجههاتعاودالاطمئنانملامحفاللى،في!انقبلاليهاونظر

:ضبياءفوأظنجعيودنتجاهلىانيفضلونالذيناولئكالىتئضميناراًكانيغير-

المكتب.هذامنأفضلالمحرهذافي"نزنيأنحالأيعلىاًء"ةد-.الجراحلمبضعونعرضهانكشفهاانعلى،عليهاوزة-حنر

اًللحظة.هدهفيالبيتالىفاصداترانيهدا.اجلن5:هدوءفييقولاليهاالتفتثم

بهر؟يأتالم،وسمير-المدذانهمااًلحياةفيتجربتكوضعفسنكحداثةتكونقد-

بر*دالمكتبالىينزلىلنبأنهيخبرنيفلفونياببمأتصللقد،لأ-الذيلوكادانلكاًؤكدانأستطيعولكني.الرايهذاتكونينجعلم!ك

الحر.هذابصبباليومظ!ر.شباننامنالغرببقصدونالذينمعظمسلوكهـوروادتيبطلاتبعه

بقميصهجديدمنشعرثم.مودعايدءورقعلضباءوابتسم:يقولواستطرد.عينيهافيالم!شةقبانت

منلفحةعليهفهبت،النافذةمنواقترب.وصدرءبظهـرءماتصظتخلف-"الذيالشعورانئم..شاذةحالةاعالجلماذنانني-

تزاللا.الخامسة:ساعتهالىنظرثمالاكاديميةبئاءالىونظر.نارلذلكتبريربانهوصف4الذيالشعورهذا،القاريءلدىاروارةا

لهمحتاجغراًنهيقولوهوفصرفهالمكتبخادمونادى.ساءةهنارذاتهبحدالسلوكانعنصاررهوانما،عليهللقاريءوتعطيفاًلسملوك

بردمنبنف!لآاحس،منهالاخالياأصبحالمكتبانادركوحين.أليومفي،البطلترينألاولكن.انسانيايكنلموان،بشريسلورهـو

!نماهأمنبهفبرتفع،هذاسلوكهبغيراًنيحاول،حياتهمنةالجديدالمرحلة ./.؟"انجةالانسا)الى"اًلبشرية))
مطوية:ورقةأصلبعهابنتلويوهيمالهافالت

0ملىرصشلهخمللى5ةاضرورةرا/!رة!تغبركل.لانالعلممعاحر.:-هـذا.ءوضوعقال

.1،5ورحلعهااليالص!4رالىدل!"او!،د-

...ضحالم-!

مواؤقىحالايعلىهوحساناخيرأيان.ادريلا-:قالت

.الرايفيخلاؤضاكانهذاوعلى.!رأ)ك

بقلماًفاصيصمجموعة:وقالؤابتسم

..ال!اةفيمنك.تجربةأعمقهوأخ،كأنليببدو-

النجاابوالمعاطيابومحمد:تتذدوكأنماؤالت

الاقل.علىاعوامبعشرةيكبرنيانه.طبعا-

بها:يفوءانيقررثم،لحظة.نجرددأنهواحى

السوقفيالإدابدا!!واصهـر-ءل!حالص!باةرولىتقبلين،"خاممادة"انكفي!كلا-

التجربة....الىبعدبحاجةفانت.العام!هو

ه!رهههههه!ههههههههههعهحيه*،5!3،ىص،اليهربقهكانالذيالابحاءلانفاذكافباكانقالهءابأنوشعر

ل!ه



،بتحةفحافةعلىتجلسثم،كرشهعنقليلاوتبعده،بالكرسييجفالعرقبأنوشعر.وأوصالهجسمهالىوتضةقل،عرفتهفيتسري

ناصعةبيضاء،يسارهالىتمتدذراعهاولمح.المكتبعلىكفهاوتضع.رويدارويداجسمهعلى

الاصلفيالتانيةالعبارةكوةوأعاد.سوداءشا"،تبعضتشوبهاثوبامرتدية،ساعةبنصفالموروفبلعليهتدخلبالهامءوفوجي

دؤيقة.ترج!ماتكنلمكلمتينعاىقلمهبخطهئعيرا،والهرجمةوربطتهخلمفالىشمرهاجمعتوقد،ودراعيهاعنقهاعنإكشفخفيفا

المجلةالىعاداوحين.الملاحظاتبعضتجلؤاخذتورؤةهيوتناولتأؤباتكأنما،بالبابواًؤفةالايررهالملانهبهاؤوجيء.اخمضربشربر!

يلامسانكادالمجلةفوقانعطافهافيرأسهااًنأحي،الفرنشة:تقولسارعت،امرحبانهضوحين.أصابعهاصؤوس،علىتمشي

وودؤتةوالذداًعالكفمعهوابتعت،رويدارويداابتعدثم،رأله.يحضرلمالمادةاستاذلانالموعدقبلجئت-

تلكتأملعنالامتناعبستطيعيكنلممانه،هنيهةبعدوأدرك.الملاحظات؟الجوهذابسببذلكلمعل-

الي"اينظركان.الكلماتبعضتسجلاليدكانتفيما،البضةالذراًع.خانقحرانه...ربماس

حتى،الضيقالقصيرالكملدىابتدائهامنذ،وانجذابتشوففي،جانبهاالىكتبهاتضعوهي،لمكتبهالمقابلةالاريكةعلىوجلست

الثلأثالشاماتفاثوكانت.بالقامالممسكةالدقيقةبالاصابعانتهائها:لحظةبعدوقالت.اًلفرنسيةالمجلةمنهاوتتناول

،الثرودفيتغرقهلتكادحىوالفينةالفينةبيننظرتهتشدالس!وداء.لامعةتلمينظنجدنيلنانكأعتقد-

.القراءةذتابعةالتنبهاشارةفتعطيهةتقفكانتاًلاصابعانلولا.ذرىسوف.نفسكعلىالحكمتسشعجليلا.مهلا-:قال

هيوسجلففيهاكلماتبعض!صححاخرىعباراًتبضعوقابلا؟الفورعلىاًلصرسنبدأاناتريدين-:سألهاؤم

ذداعهاتغطياليصرىبير!الحظةذاتفوجيءولكنه.ملاحظاتبعض.تشإءكما-

ناتودكأنما،الساعدخىهابطةوهبمتلامسهاثم،الكملمدىاًليمنىوقرأ.داخلهاالمطويةوالاورام!اًلقرنسيةالمجلةيطلبذراع!فمد

اصساسىافزادتدراعهاتأمملفاجاتهقدبد.لاانهاوأدرك.تخفيها،الترجمةفيمقابلهايقراكانوفيما،الفزنسيالنصمنأسطربضعة

الىولا،رالدممصبوغايراهإنخشية،وجههاالىيئظرولم.بعريهاحرج،ماغيرمنجانبهالى1فتقفالمكتبحولتدورثمتقتربالهامدأي

الفرنسية،لجلةاالىثانيةوعاد.مغتلمتبينيراهماانمخافةعينبها:4ؤصالمتاليها.بنظربميئهورفع.لامبالاةفيالطاولهعلىكفهاتاركة

عنالامتناعء!ىبعديقوىيكنلمانهوشعر،القريبةاوراقهاوالىأاًلترجمةوجدتكيف:نيقل-

اليدتزالمااقيوذراعها،تكتبالتبم-كفهاالياًلنطراتاختلاس:يقولفسارع

تلتمسعكأنهااليهتستندالذيالصمغبربالنهدوتلمعليهاتمرايىصىوؤ-تالىإحتاجاًلامران.رأياأكونأنبعدلييتحلملإ!اوء

بأدهما.ؤ!أحىحى،فاداهمابظلفقد،يمئاهااًما.لديهمستراحا...اطول

الجسمهذاغير،اخرجسمالىتنتميانكأنهما،بعيدتبنأصبحتا..تفضل.طب-:قالت

..ونهداونراءاكفاينبضالذيال!ث!هذا،منهالقريرببذاكآتيكام،هكذاواقفةأتظلين؟تتفضلمينألا؟وانت-:قال

.الذداًعنلكمنفجأةؤريبينكانتافسفتيهانلحظاتبعدوأحر؟اًاكرسي

فيمنهدنتاتيهيانهاأم،عي!ابوجههمالالذبماهوأكانربرواماففحسباللحظةتلكفيتنبهتكأنما،ءجأةتئتفضورأها

..ذء....عاىهنادسضجلسانهاباصبمهامشيرة،متمتمةتراجعتثم،مئهقريبة

ماه،؟جالنرصئلإئمدووسعتللدشفالةفوجيلكولممويدلكنهلمئعيدتينلبتينهكذاحرحركةالىتعودهيكاتفيما،الرسيوحمللهـصقدكاىولكنه.اًلاديكة

ترتعئى.هيفيما،المكتبعلىيسقطالقلمؤتترك.السابقمكانها

رححؤلمم،ونهضتدأشهاأدادتقدا)هامكانت،عينيهرفعوحين:يقولوهو،جأشرباطةفيوابتسم

تمةبطءفيكتبهاورضاولالابىإكةالىزنعجهودآه،.وجههايرىانله.هناكبعيدالتجلسي.نعودينحينتلقائيتكعنتتخلينانك-

.وا!ن:وتءفيتةولىويهمها،بعروولاممتقعاوجهافيلمحايىناةفت:خوفبعضيشوبهاحرةءتجنيهاوفيقالت

وؤتك.لكاضيعانني.اعذرني-أتقصدماذا-

فطل،رشىءيجيباًن.بستطيعينانهارفعاشتهفيوأددرجانبيالىهناتقفينجتحينجداطبيعيةكنتأنكأقص!-

نخلفاندونلإخرجود؟ها،اليهسمرقدكأنه،كرشهجالسا-ءلى.واقىجمةالاصلفيمعيلتنظري

وؤعا.خطاها:اطمذنانهمابمضتستردانوعيناهاؤالت

اًس4-.هنااحلسانالآناًفضلولكني..آه-

ولتمتليء،أنهاراًالجداولمنكولتسل،تشائينماأمطري،امطري:الفرلسيالتصلهايمدوهوؤال

سهاملقيهمالصفيحيةالمظلاتبهذهالقليلوناًلمشاةوليعتصم،الآبارثم،الترجمةأناوسأقرا،الاصليالنصأنتاؤرني.حسنا-

اًلشتاءانمنبالرء"ا،تئائينماأمطري،(مطري."(مدراراًتهطلالسماء.بينهمانقابل

الاسجارتكدولم،الخريفاوائلفينزالمافنحنبعد،،/جللمبقراءةوقيدأاضطرابكلزايلهاوقدجلستهافيتس!تويؤرآها

واطاالى،اًلقريببالامسى،الدنياتلفحيألىمولكن.أوراقهامن.نتعرىينسىكادانهاترجمةالعبارةقراانبعدأرركولكنه.الاولىالعبارة

ابانه؟فيالصيفيعرفهالمنارمن.العبارةقراءةتعيدانودجاها،مقعدهفيفتململاًلاص!؟اكلماتمعظم

نابوسعكأنخاصةتحسبيأنوحذار،ولنمطري،فلتمطريوايدىالمترجمبالنصفقارنها،.نقريباالكلماتجميعاستيعابمنوتمكن

أعما!كاؤيان!احنثائيوبفريجنبييلفحالذيالحرشواظتغسبموحين.ودقائقها2الهـلماتمعانيفي.بسيراًختلافحولالملاحظاتبعض

تمطربناذوركأك،أمطارولاالثدتمهمارياعتطفئهالنلاهبةقلقلنارأكثرنسي،المترجمالئصبهايقابلاًنوارادالمثانيةالعبارةقرأت

منقليلااشنشعر،ناؤتتيخلفمنأرقبكوانا،وتمطرينذلكمع:واضحةاتياءنبرةتحملكانتانهااحمطلهجةفيفقال،كاماتها

.الانهادحولهاتجرياًنالنادعزاء،عزاءانمننيبدفلا.جدارديئةالسمعيةذاكرتيان..المعذرة-

نجوطير-،ملوراح،لندالهالسماءتستجيبكأنما،ا)تهطالواشتد.معاالئصينارى

،لممجانل!تدعتكادلا،متلاحقةمتللأصقةالنافذةزجاجعلى.فشلالمطر..تصحيحاتكبعضأضيعانيأش!ركذلكوأنا.عفوا-:فالت

هذا،الاكاديميةبناءبينهايميزانولا،القريةالابنيةأشباحخلالها:تقولمنهواقتربتثانيةنهضتثم

صتى،اليهاليومحدفىمالفرطعينيهبؤبؤفيصورتهانطبعتالذي؟معاالنصينلاتابع،جانبكالىاجلسبأننياتسمح-

فدأتراها؟استقبلهاقداليوماتراه.ملامحهتضيعانذاكرتهاًوشكتفتمسكتقتربود!ها.يجبولمالسوداوينبمبئيهاالىفنطر
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إبحقكانبدلا...هكذاواقفةتطليانتس!تطيعينلاولكنك-ياتكونينأم،والا!دبالعواصفهارةة،بعلبكامنالصباحهذاهبطت

شديد.زكاممسقطفيالثامحةالقلعةاعمدظبينحبستهاقدالسماءليازيب

أمسكثم،منهااًلكتبفتناوليدهمدبل،جواباينتظرولم-؟داًسها

منسريعافنجاناطلب،بالمها!مروحين،واستداد،اليتىبيد!االصغوةاًلرسالةحروفيا،ايومهذايتيمةفسبظلين،اًنن

له.منقادةبأنهايحسوهو،عجلعلىالسلمرفيثم،الشايالناظرمكنبعلىملقاةستظلين.احاديميةفيتنتظرهااكجم!اللاهثة

يقطريكادمنديلاالاخرىيدمافيلمح،مكتبهفيالنورآضاءوحينقاعاتاضواءانطفاتاذاحى،المساءهذاطوالباسمهاتهتفين

:يقولدهواياءوبناولهامنديلهمعطفهمنيأخذفسارع.ماء،،الظلاممععينيكأغمضت،دونكالابوابالناظروأغلق،المحافراًت

ووجهك.شعركبهجففي-"سانتظرر:باسمهاالهتاف2اًلىفتعودي،النورمعالغدصباحلتستفيقي

شعرهاكمسحوكاخذ،ارهقابهاكأن،الاريكةعلىترتميورآها..إ(مك!بيفيالمساءهذا

وقالالكهربائيةاد!ةبامنهفعادسمرشريكهمكنبالىوانتقل.ببطءالرسانةحرو!يافانك،اليومملىااًلمعهدقصمتاذااما

لها:فيهالذكلأالمغلفتتناولوهيأصابعهابارتعاشةشنحسين،الصغرة

تنعمينلصاتستظلين.حالايعلىباليتمتشعريولن.ترقدين

عليهاوسلط.ابتسامةظللثقنيهابراسهافقطكرةووعلىبف!عفاربما،يدديمناو،معطفهاجيبفيستخفيكهياو،داحتهابد!ء---

.،ترتعثنسانيديهاولمح.بمنديلهوجههاتمستزالماوهيالمد!ةبعضولعل،العغر.نهدهانبضستحسينوآنذاد،صم!ابهد!أرق!تك

لا:يهافيفاقتر!....المبرعطملمتهابجمرةستخرفىحروفك

؟الهاميادردافثعرين.شبناننانك!اًلبكاءعنساعةولتكفي،سماءيارحماك

..هذااراًهاانفيالاملوستنعشين،ناظريهاتحتتحياانلكلماتي
تح!،اندونعنمهافأغمفست

لا....-..-....المساء

الكهرلائعة.الآلةدفءاليكوسرىلحظات-....م

01بة..أ..+تعتهدعدوتراكا؟كلمتكتمراحين،ستاتيانهايعريكماولكن
ثوهماعلىيعينهانيستطيعلاقدالهأدركذلالارتاكو.

..سعر؟اشارتكطوعباتانها

ويرد.!ما،يمتقعوجههارأىاذبلارتبارحساسهازاد03بردءنواءرر!هااراها؟نالحقنيانأنمقدولكني،ذلكاءتقدلست،لا

العينبن:مغمضةتزاًلماوهي،تقولوسها.ادتعاشاقيدادانارتكفت،قدترانيذنباي:المساءذلكمني!رارهاسيبراسالها

شديد.ب!رداشعراننيس..
.؟بحعها

المدفأةادنىؤم،الاديكةعلىتربهاالىفجلى،لحظةيترددولماقراًراالعمتالتزامكاًلشى؟تركنكحينذلكتلهالمو"ذا

وجعلالهاميذيوتناولى.خديهعلىلهيبهالسعأحىتىبائيةاً
الاخرىيدهظلتاليما،3!مهاتحوطبنراء!مرثم.ررا4بينيعرلكهركهما؟موقفكر،تبررماتجدلموالك،اليهااسمات.لكونانبدلأبئنكمنك

يتمتم:صوتهوسمع.بدهاتدلك...بهاالحقلمولماذا،ساعتذاكصمتلماذاأدريلست

بعحدستدفئبن،لحظاتبعدستدفئين.الهامياعليدبئسلا-تظلألم؟ذراعهاشفتاكتلامسيألم:القولنفسكاصدقولكن

0لحطاتااًلنراًعتلكفيطوبلاتحدقانعيئالث

!!.بسهبينيمسكانهاًليهنجبل،لضمنهتستسلمبأنهاشعروحينالىبحاجةأننيالآنأدرير4ماكل...أذكرلست،ارريلست

الريش.مبتل،مقروراًةوراء"ويطص،الاكاديميةمصابيحتطفأ-تىانتظارهافيهناوسأظل..ر؟يتها

يستررانخببهاانلاحظحتىالشايارتشاورعلىوساعدها.رؤيتهافياًلاملمعها

الحانية.ذداعهالىمستندةوهيالثايتشربوظلت،رو!!ااونهم،بين،الاكاديميةبناءفيالنودبصيصظل،نافذتهزجاجخلفومن

ذراعهسحب"شكرا":لهوةالت!رفانبنظرةعينيهااليهادارتوحين..أعماق!فييشعأملا،والامطارالعواصئف

وهوقليلاالكهربائةالمهـفاةوأبعد،مهلعلى،ونهضكتفيهاخلمف.التاسعةفاربتقدالساعةكانت،النودذلكانطفأوحين

:سأل!اتخطف،النافرهعبريحدلىيزالماوهو،دقائقمكتبهفيوبقي

؟بخالبردتشعربنتزالبناما-،قاصفةرعودسمعهفيوتدوي،باهرةبرو!والفينةالفينةبينبصرء

قالت.ثم،خففةبسمةشؤيهاوداودتنفيابعينيهافأومأتتارةرقيقا،تادةعنيفا،الزجاجيصفعالمطرصوتالىيصغيثم

...رسالتكعلىالحق-.اخرى

لهفة:ديفسألهاخرجثم،مكتبهفيالنورواطفا،مظلتهوتناول،معطفهارتدىثم

لها-نلبيةجئتلقد،انن-يهطلالمطرانيشعروهوالسلميهبطومضى،اثقةبابأغلقآنبعد

كلامه:تسمعلم3ائهادالت.قلبهفي

...كلهالمطرهذاأصابنيلمابولاها-تزالما،الثيابمببلة،اًلايرركنهلدىواقفةوجدها،الخارجي

م!الله.ندعانفيمنوأضافتدسوةطابعمللأمحهاكساثمالبابرلمغوحين.أبوابهفاتحازالمافالفاه،البنايةبمقهىوالم

:اتها.قاتضمانكارتااللتينإإريهاووجههاعلىشعرهامنتسيلالمطرمنقطراور

او--ىصءأجآلاصممتفدكنت؟أخرىمرةدعوتنيلماذا-.احعبصدرهاالى

...الاخيرةرةإزياأنجعدةبالمه-:صدرهخفقيسمعوهووقال

:تقولاسنطردت،سفيهلةنحانوفبل؟هناانت،اًلهام-

!الاولاضجمةادر!!بعد-ثعر!-،الىينظرمئهاواقترب.السوداوينبعينيهاالاتجبفم.

وحن.حجلمنلف.وروراخله،سخر،كأمنظلالهحتهاوىأدررش.لد؟ماتئتابحفيفةدعشةالىويرى،وملابسهاووجهها

له:زأات..وشعرك...الهامياجدامبللةثيابكولكن-

ذلك؟دعل!لماذأ-:ضببفبصوتفالت

ادداًء،5ت،ة.الاء-ءفد!ر:ءخهلتثفيكانمما!منعلىجهـ-ىمن.أصلانقبلا(طرمنقويعارضادركنيلقد.دعم-

.ـأمم!ءإ!-.إ-...ل!!إديمية

شفشيه:كمخيةكأ،سمك!:ملهوفةلهجةفيقال

!!!



.الاقدامعلىنسرأناذنالا!ل-:قالت.سامحيني.منيأقوىكانذلكانيبدو.الهامياالمعذرة-

كنفيك.علىمعطفيتضعيانشريطة.عنديمانعلا:،-مقالاعترفتلقد.انحناءحسبي،والآن.السوداوانفكليناهاله!عادت

بهاومضى،مظلتهوفتح،معطفهألبسنهابل،جوابهاينتظرولم:اللؤممنشيءفي،بدوريفلأسألها.واعذلىت

طر.41تعت...بعدتجيئيألامصممةكنت،وا!-

خطوتها:تحتوهيقالت:اًليةبصورةالمدفأةعلىيدها.نسلطوهيم،ببراءهقالت

لتاضجما.علييقلقواانبدلا-.غرفتكضوءلمحتبعيدومن.تنتظرنيأنكلبملاكتبتلقد-

...المطرهذاولكن-:اقالوأنقىنفساأصغىانها؟هذاًاًللؤمسلاح،اًحطهومااتفههما(ترى

عثوبة:فيتقولسمعهاثم،برهةوصمتا:ولتقلثانيةفلتنحن.روص،

الىاخرجكنتانياًذكر.المطر!كثراًاحب،صغيرةوانا،كنت-.الخطاصحح(ننييتيحمجيئكان.الهامياشكرا-

دقائقالمطرتحتوأقف،لهاسقفلالثرفةوهي،بعلبكفيبيتناثرفة:سألها"م.صمتقرةاوسادت

!صفعاتعدةمن.نوفرفيولافتدخلني،أميتفتقدنيحتى،ودقائقأاًلخارجيالبابزاويةعندطويلاوقتاورعتهل-

:وقالفضحك.تقريباساعةثلث-

!الصفعاتبعضالىبحاجةاذنالآنكنتم-أأطولوقنا.ننتظريانتنوبنكنتوهل-

قالت:."ئ!،فاحكةاًلهامفانفجرت!اللئيمالاحراجالىتعودذاهأنت

الطفولة!مخلفاتمنهذاكانربما:يدرينيما-.نفسيعلىالسمؤالهذاأطرح8لم-

الجدأتصطئعبلهجةفقالويسألها،جانبهاالىفيجلىالاريكةمنثانيةيدنونفسهوالفى

ءإالطغولةخصائصمنكثير،حالأيعلى،لديكيزاللا-:والاخلاصاللطفتحملانأراًدمابلهجة

تقصد؟فأيرهما.الئموالم!حي!تملكلامهذا-:قالت؟للبردتجنبا،المكتبالى.تصصريلممولماذا-

مرحلةحياتيفيأعرفأكدلماننيعرفتاذاقصديسضدركين-:أساديرهاانفرجتوقد،!قالت

..طفولة0منكاخافأزالماكنت-

أولماذا-:وقالفضحك

يدخلها*لامرحلةفي،طفلاارالماوانا،القونيلقد-؟والآن-

.الشاب.اليبتالىأعودان.لجب،الآن-

:وقاذ.ذلكتتمثلاًنتحاولكأنما،الصمتفلزمت..شاكرةدهـ/لهلهوبدت،شعرهاعلىيدهاوامرت،بشةةونهضت

الذيما:الآنانتاتميودءن.بعدفماهذالكدويتربماب:لهايرقولانعلىجر؟،لتصافحهكغهابسطتوصبن

طفوتك؟فيايضاتحبينكنت؟الممطراًلجوهدافياليتالىأوصلكبأرتسمحينهـل-

الثلج.:واناءصغيرةأحببتمااًكثران..اوه-:ورالت".أحديرانااًناخى.لا-:ؤالت

لحظة:بعدواشتطردتقر،ببعدعلىوترجلت،تاكسيشارةركبنااذااصدبرانالىن-

خلفجالسةوانا،والساعةالسطعة(قضيكنتأنيتصور-.أابيتمن

،بالاشجاروتعلق،بيتناحولالسهولفيفراكمالثلوجاتأملالناؤذةالهامفاتجهـت،الكهربائيةالمدؤ!أةي!فيءوأسرغ.نجبوام

حسانأخيعلىالجماكثراكئت،قليلاكبرتوحين.اًلنباتووتكتمرفلم،دقا"!افظرا،البناير"وتهـمدخل.ارريربط-ئةا):ابالى

.هدىغروءلى،ءإيةمادونالةلمجفيكخموضزخرجأن:لهاوؤال.لهء.ارة

وقالت:السوداوينعيئيهااليهأدارتدم...الهامياالبردركلاًودكاًنأخثى-

الثلج!آكلانايضاأحبكنتانيعرفتاداتضحكلعلك-

بهيفكركانالمذيكأناو.قالتمايسمعلمكأنه.يضحكفلم4.........................................4

سألها:ثم؟ط!ىهدتحشلتفصعللثنجاالألنوقفلالديحتمللا41.1

.....-،،لى")وأقدي8

ناراءكانكألساًلهـطول-ءنلحظةنكفيالنوالاوشا!الثلجلر!أ-".،الم!4ة

لعرفلالكادادصهاا!.بيرو!كر!،الماضيالعاملمحي-.فال!

شيئا.يقلولم

تجرفجداولالىيتحولمطراتبكينستظلناتراك:سماءطوأنت

:تقولهيلحطالمعطفيعمرمدقدالهمنعطفثلجتولنإفصابالهامنترسلياء!ر.عصء.!أ

.خطواتعلىالبيتان.هـظاترككاًنوينبغبم.أشيك-اًلصوفياًلبأسطعبدبقلم

عينها:تحدجه!بطر!وهيسأرة"،يصافحهايدعمدوحين

اًلثاني؟ا)ترنجمةدرسيكونمتى-الذيللفقيدرائعةقصائد4

:اًتماًنلبثماولكنه.بالسمؤالففوجيء

بملمئفطفغ!افنىانثائينفاالثهمرعالمفيوحلهئسيجكان

المطر.!حسىوهو،ومة"ىوأغاقها.يدهفيتثقلالمظلةواحىيلأدابلارر.سء37-ر.ل3.اًلثمن

و.ليابه.ووجههراسهلحلىيهطل

ادر.!د-للإتممه.!ير..عه...عرمم....عجيرعر...ر...........
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