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مات.)3(زعيمارملة،فقط.نكفيالتيلامهالهزيلةالمواردعلىيعيش..ر!لهكان

الحت:ليتيزياالانسةولكن...الحربفيهليقطعتااتيالحربمنحريثاوصلت؟اعملماذا؟انا-

لييسمحوالقانون،عاماوعشرونئلاثةلدي.نتناقشعبثا-فبمسنةثالث!وادابفلسفة..نعم،051.الجامعيةدراستي

يكفينيمالديكاذ،للمالحاجةليوليست...ارغبممنبالزواجلدي!جديدمنلابدأالاوانؤأتقد،اًلان....الاستاذيةمضمار

ايضا!منهيناضللماذا،هكذا،ثاخقدالمرءيكونعن!م!ا..سنةوعشرونثمان

شعراءيكفيلنمالهبانصاح،ابنتهصلابةمنالغاضبوالابشاعرا،اغدوان..اخرشيناافضل.هذاافعللن؟شهادةسبيلفي

اعترضت:ليتيزياوللكن..عاطلين-...كالبا

..ؤقطوقتلةمثانها..حياتهيربحكيفزوجيسيعرف-فيالحديققأالرومانطببقيهالناؤورةامام،المغريالقمروتحتهضوء

والروائيون!عطيماكاتباسيغدوانهانامتأكدة..ابييايبتدىءان:مشدوهةليتيزياألانسةهمست
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مكلمةمجرد،واحدةكلمةلقاءيدفعونكماتعرف..ليقالمنطونيفتاذا.0!ملالزولي...ليوباردي...فوسكولوالاشعاد!اعند
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الشهيريغالانكلريينالروائيين.،ويلزواكوناندويلاناتدري!دولاراتبعد،التافي.الصباحهطاذ،ذلكاعادةالضروريمنيكنولم
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ليتيزيا:تني،بدانتهااصا!ومقفيرفبة،حتىلدي.0المساءواوعيةالصحونمق..والقوارير

بدلا،طولي...هدايكونانبدلا...هذايكوناند4لا-5ا!ياالضحك

فاشلاأيكونانكل!،

،الاولالناشربواسطة،الثالثةقصتهمخطوطةالجيدتهوعرماعنفاتورتينلهقدمتليتيزياانوبما،الزواجبعدواحدغام

ليتيزيا:تمتمت...مثلجةرسالةمعارسلهاالذي:فائلاكاسياتشيليسرث!ما،بالتقسيظعليهاحصلتلياب

تيريزينياصديقتيقاقتكما،اند،عزيزيياحقااء!دبدأت-رجسل،فالروالي...خطاهنار؟!هذاادفعانا؟كيفس

فاشل!منباكعرلست!فاشل...عإاكداساالماليربحألاايجبانيدفعالذيهو،الاداب

!،*كثيرا،شاقةالاولىالخطواتكون،لهتشرحلانابنتهواضطرت

ذهبتالذيادومفياللذيذلك،جميلامقطعاكان،لاامقاشلميحاصرونالمحظوظينوالصفيقين،واثقينونجبرنادرونالناشرفيوان

التضخ!ذلكان،معلنة،ابيهابيتالى،بزوجهامصحوبةميه.الجديدةالمواهبانطلاقامامالصعوباتواضببن،الممر

...طفلمنهسيخرج،شهـورستةاوخمسةبعد،المهيب:صلباكان،كاسيالسيدولكن

كاسي:اتمثعيليسمهتفإ..وابيعها،قلتكماقواربراصنعاًنا.طريقةبايةادفعلن-.

لديكمايكنلم..!اخرينقصني!ئيءكانما،ايضا!طفل-!بيعهايستطيع!ولكنه)4(رائعةاعمالايصنعزوجك

كنتمامااذا،ذاتهانفسياسألانيء؟وا!لهمة؟؟لشاعرتفعلانهماالىيدهافمدانليتيزيااضطرت،الحسابتدفع،.لكيوهـكذا

منفكان،شيءعمليحسنلاازوجااًنلميكنكاميا...؟مجنونيئالمقوتهايايمنحهاكازموالدهاالذي،الضئيلالشهريالمدخول

..!الجميلالعملابن،ليكمل،ايضاالمر،ري...المعتوهين"هذين"زواجبشدة،علىيحتحكاندائماانهمع-وللبيت

ببتيزيا:اردمت،تتملكهوكي،غاضباكانتتناولكانت،البيتيةالنفقاتزيادةمتجنبة،شهركلوفي

جداراضياسنكونبانكمتاكدةانا.ابيياحانقاتكنلا-دعذءفيوكانت.الديونلتميتالشهريالراتبمنليرةاربعمذة

جميلا...جميلاسيكونلانه،نعم.الجميلحفيدك...بالحفيد.مؤلفالهليضمنزوجهامقدرةعدمتتهم،الاثناءم

فبمسنحصل،وطونيانني،"):هايةفيوسنعترف...وكأمهكجده،الاقلعلىلتربحولمميلةئدبرلاولذا،كنبكنشرتنتظرريثما-

..!رانععملعلى،البيت،ورواياتافاصيصتنشر،كثيرةمجلاتالشهر؟هناكفيليرةاربعمئة

كعأن؟؟الحالةهذهفيالظهورعلىملزماأكنت!رائععمل-،مجهولةتزاللاكثيرةاسماء...عباقرةباقلامتكتبلماًلاعمالوهذ.

...الرا؟عةزوجناعمالإ..حيانيتسميمالكفايةفيهمالدفيليى؟ورواياتافاصيصتكتبلا،فلماذامثلكينتظرونلشبانهي

...الرائعةزوجكاعمال..!حياتيلتسميمالكفايةؤيهعالديليس:يجيثهابيعانكينيطوليوكان

منك!سهامافي،وعظملحممناليهاوا-دةتضطفانلازهاكان..!صحافياحتىلست.عزيزق!يارخيصاكاتبالستانا-

ازاءرقةيذوبلامنفعلوالداي.العاصفةهدأت،اخيرا..مزاجيمنليستالمسليةةلحعأيات!قصاصبلزاك،مثل،فقطاذأ

بجلاءيتكلمكاسيالسيدكان،هذاعنورغما؟جداصيرورتهاحتماللكن..!لاسرد...لاتخيللالحرهـ،،لاتنفس،و!ماءوقتيلزمني

وجداثنتان.الجديدةقصتيمشاهدةمنبدلا،قريبا..صبورةكوني

،اللازممن،الزوجينمتطلباتاهفىيدالصبياتىوقد،والان-انا!هذهمنواثقولكني.التاشروكأقدطالعو!مايكوناندونرفضتا

نهائيا،-بيانكينيطوليالىالقذويةواشارباصبعه-السيديقرراناحدسامسكمايوما:لييقولشيءثمة.نجاحاسصخرزانها،متأكد

فيلتعملوتأتياللعينالادبتدفناناما،واحدةمرةوتختارليس!الشيءتمفقد،قرئتواذا.بهاقراعلىواقسره،الناشرين

الشاعر!الابالى،يصرياماممنالتلاثةانتخنفوااو،مؤشطعاىالتغلباستطيعانليينيغيعم!رائع...انها،شك.عندي

،ولكنتعيلالجميعانالمؤلسسةبوسع!"اللعملالرائع"والابرنؤالملهمة...بو-?اما!لامعالاةو!لى،الاد!قىالمؤامرات

السغافتهههذهمعالجحيمإ-الىالشياطينمع...يعملانيجب،حقيق!كملهمة،شديدبحماسرافقتليتيزياانيقالوالحق

التقاعد،الىسيحالاردينيان.احديشريهالااقيالثاعريهالاخروع.القصصفييكلبد؟سيرهاولكن،افصلادصلاالاولىالقصة

وظيفةاعطائكمنوبدلا.الصندوقحسابليشلممااحدويلزم،لطونيالمكررةالفاشلةوالاعمال.الادبمنتعبت،واخيرا

الذيالاللفومغ.اثهرفيليرةومئتيبالفعملااعطيك،عاديةتجبنكانت،ذراعهتحتومخطوطاته،لاخرجانبمن،دائماالمتسكع

يحعب..تعملانيجبولكن!رائعلقوتها،أنهمبلعع،لابتنناعطيه.وندرررجيا،جعريدةخيبةكلاثرسمحةبدانةتزدادكانتالتي،ليتيزيا

...تعملانيمكن-وزجاجةكبيركوبالى،الامسفبمالدقيقةالل!ستحولت

..المؤلس!مةفيمكانمبهما،والملكةالملكاحتل،قليلةاياموبعدالازمنةفياثعرقي!زيااحلاماغرقتايضا،البدانةان،القول

وبيت!يزيا،،الاوتوماتيكيةالةالمحسجعزوراء،ىا!عروقعاطونياحاديثهافيالحقاباهاتعطينئرعتوقد،بدينةالانوهي.الغابرة

الئالية،القاعةمناحتلت،العرشيشبهمافوق،مضاعفابدينة:ادجمي!يناصدقانهامع

.الميعاتوقسمامرضامنحناحا
0.01افضل،6لماديرونالذينهمالاياء،الاهر،نهاية!ابيمسكين-

الزلىدنلبيتضعورجعجلةضعةل!لدودبراـ،منم!يهقصعهلعمللار،قامحالاميدراذلمساوكانالذي(لشيءنفعلاننريد،الحظنحئ،لسوءولكن...واوضح

زوجتهركبنيواود!امغلفاتثلاثةفيالثلاثروايارلهمخطوطاتاتسطيعلا.زوجيموهبةفياتثسككالانبدات!دؤوسنافيضعناه

اها:قاؤلافاحد،شيئايجنلم،الانحتىكانصالحا،ولكناذاحكمااكونان

انا.نفقتهعلىنعيشانالعدلمن.يكنلم.عابيكاد!ق-إ..غبياو،ضحيةانهاما..انيكونصحيحايجبالاحتمالينهذين

القديمة،الاورا!هذهولكن.اكهادريستطيعلنف!صارف،فا-ل:صديقاتهااحدىلهاوقا)ت

11ء1001لا.ما-....!فاشلايكونفقد!ثالثاقنراضايضاهناك،عفوا-

..ع-مولرنيدفىيكونحس،عينيماممنفابعديها،عليعزيزه؟فا-ل-

زلتلا،برسببنهاالتيالاحزانبالرغملادعنفطوحبهااحعطيهابائن!ممبةوضعنهالذيالمكان.الىالوصوليستطيعلا،تافهرجل،نعم-

ليتيزيا:واجابت...وطه!حهاحلامهميه

لحاحفط-لكني.ابيارضيتللكونك،سعيدةبانياشعر-!5ولولول!*!)4(
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-اموتالي!انامدعني...!منمهووسباكثرلست-..ايضالك،يوماالمدالةتدلىربما...الجميلةقصصك-دينيا

:..النعاس،التاليالصباحوفي.ل!بناموذهببذلككافراراسهطونيفهز

محرفا،الاموريركرطونيبهانالرقاد؟علىقادرغير!مهووس:الامسعجلةعادت

،موهوبكانب،كبيرشاعر؟اولى.مرحلةالغرفةعتمةفي،بعنادست؟للحساءطبقاعشراثنا500ا؟العزيزةسيدتيياكم-

في؟ثانيةمرحلة!وفصورهمادويلوكونانيلزو،والدولاراتكبلنغ..زيفيرينو،لفالطرد....سيهـتييا"؟لفراطة))هنا..ليرةوثل!لون

بعد!فاشل-إيتيزيابواسطةمؤكدتيريزينياراي،التاليالعام،**

!مهووس-ليتيزياكتفيادارةاثة؟ثامرحلة،سنواتستاكتشف،الاختياريالتنازلهدامناعوامبعدسعة،يومدات

امالهعن،المس!ابقةعن!وجتهيحدثكيف،الحالاتهذهفيمسابقةحولخبرا،صحيفةيقرأ،مستلقياكانعندما،بيانكيني.طوني

المخصصةالنقودبتوفيراتكتبايبتاعتراهحينماكانت؟الجديدة.غير،اللشبانالكتاببين،للنثرباففاقمدارمجلةتجريهاادبية

بقلقةتهمهم،للفائفالفائزةالقصةنننرمجردلكن،نقدحةمنجوائزليس.بعدالناشرين

هـهاناالذيالوقتفي،قذرةاور؟قالتشترينقوداتئفق-.التحكيمقرارلجنةمنشهورستةبعد

لنخيطالقماثرمنقليلااشتريتلوحبذا!كثيؤةلانسياءمحتاجةفسطتغطوكانت،البدينة،ليتيزياقربوتمدداللضوءاطفأ

بذول.تلزمه،مثلا،موتثينو..!لاولادثياباتفكبرفي،!تيقظايظلانعلىاياءمجبرة،منقاخكفوهة،نو!ا

ابنهبةهوكان..س.ارر-لموتثيو،انسلممنو،انسلممو،موتشسواحدمه،اشباحاننصبت،الماضيظلالومنفيدماغه.يقفز،مضطرب

المسكين!للمخلوقيا.سنواتخمسكان،سنتئ!ذعمرء.الاول.:لهوفاللت،واحداواحدا

كماالبيتفي،الحميحذآيه!اكان،نعم!مهووسابنسوى!كنلم.مقطفرصةحقالديكتكنلم؟سيعرفاش!نركته؟منواذا-

ور!ابأ،!-وليئقا،فاتودةفي!رقق!ن،ع!ما.المؤسسةس،مااحدقصصكيقرالم،،الحقيقإديالسببلهذافاشلاتكونقد

.قاسية،صبرةبابتسامةيلتصصونكالواالذيناولئك،ظفينبالو.اخرتفوإإلربيعفصولل3فيالتبمتظهرهذهمناسبوهليستوهي

،الحسابتتعلملااذا!":يسألونهكانواكانما،شفاههمطرفعلى...اونوطاتاعادةيم!ها،لليتيزيامننصحااطلب

الكاتبقهالالةعلىالفصارباتهاحدىنبهاذان13و؟"الباسى؟لمهووسابهاهـصنجيقاك،التالياله:،حضا،ثيا!مايرتديانىظوبيضما

وهـ،ن،بكت!هامشبرةتنهضالموظعةكانت....القواعدؤك!خطعن.:عنقهرباطيعقدكانعندحالزوجته

فيو!عني،رللارفاماله!"هووسيا":يعنيكانذلكانيرعر!..انمجلةادبية.،جريدةفي،امسفرات،ينفيزيايااسمعي-

كانطونيعندما،الحديثفيغيرهاوعرات"!قواعداللغةمعسلام:جواربها؟رتديوكانت،ليتزيافقاطعته

قا!قلا:الاميينعنيدافعجموهكان...الثقامةتطورضرورةدييشدد،الص!منالسنينهذهكلبعد،تآتنيلا...باللهحنا-

ملماكنتاذاا!علانالتطيعماذا؟ياطوليسلامفيدكلني-لقد؟ابياغاظةتريدانكاو...عنادبكاليائسثانيةمرةلتحدثن!

،الجوهريالشيء؟!ايساعد...هذا،شيءايفي؟العةبقو(عد،قىىوكما.ش!ربضعةخلالسيولدو؟لتالنظ،ولدانلدينابات

ياارفام...صحيحةبحسابات،وانتقومالارقامتعرفانعو!الابفيللتحدثمحؤاتيةغيرفاللحظة

حلزونا!يسعاويلا،تبقىما.وكل...ارقام،عزيزيطونيوالح

ايامبعدطونيوتجرأ،اللجامحةالرغية،لغنسحقهذاكلمع...اقولاناريدكنت،لكن-

دو!لة:اخربناءمقدمازوجتهيشجوببان:رأشهاطريقعنتنورتهامدخلهيىخيزياففنفت

...والديسمعاذا...ثسناتقل،لاباللهحبا...ولكئ-

تصونيناذجداالقلبالطيبة،انت،ليتيزياعزيزيييا-ماكفاية.بسببكجديدةقلاقلاريدلا...اذاناهاالجدران

القصعصهذه...تح!بنهابانكقأكدانا،نعم،شديدبانضباه

اياها.اودغكالتي،الائسة،ا!شمعاملة...ليرةالفيابييعطيك؟ذلكمناكثرتبغيماذا.فاسيته

الان،المعتوهةالى-اؤكاركتعودانمناسباولالزاماارىلا...امير

...لمونعبم!،نعم..!مدر!شاباا!يىيعتبودحيث

نايجب؟سرفهااحداانتعكرهل،انتباهكلمعخبأت!ها-!بابيكتتعلقلاارر!لكن-

...الادواتالعننبيقةوالتاللفةحقائبفي)ع(،فيالمستودغهناكفابعةتكون:يوضحانطوبحاول

بوجل:وسألها...اليهاتخ!اددتمن،انتلك-

ا.ءاا؟ء1.61:ليتيزيافصرخت

يمكمكن..ةعال،عال،.لحقالبفي.لعم.؟.ه-.شيءايسماعاودلاالقضيةهذهحول!شيءلا!شيءلا

..؟تحتاوقيميام،دوقالتيفيكانتاذاتقوليسخيفة،عئدماجداكونانبوسعيكانكيف.العملفينفكركعلينا
منالكممةهذهفيعئهاافتترانتريدنيبانكالاءتقاداًود

العتيقة.الاشياوحتى،الك..!الفصصقراءةاضيعوقتيفيانامرجة،صبيةكنت

وارد!ت:ليتيذئااجأبت:؟بعدشعركتمشطللموانتانتهيتقداثي؟تيمابكمرتديالست

...ابيسيحدثهالذيالانفجاروسترى.متاخراستصل

....حعادالهوسهذانابيممرفلو-انلررجسة،الدو!طشديدةوالرعود،جداقوياالائفجاروكان

ارغ!لا.موضعهفيشىءكلانركلحيث،حذراسأكون-
..-.ا.ولو،الانجنعادعلىحتىيجوولم،اليومهذافي،بيانكينيطوني

جيداةئيمتيزئاكانتمصانةفام!عافتهاسوىكانتالتي،الضخمةزوجتهمنليتقدم،عنالصندو!،واحدةلبرهة

ويغمضعينيه0يفتحعبقريةميكانيكيةجعلتهكتمثالتبدو،عرشهافوق

بالمفاتجح!يحقظالذيهوفوالدي،هذاتفعلانتحاوللا-سئ،والنصفالسابعةفيالاعتياديةالرحلةبعد،الليلوفي

الضروريمن.العملالىمتأخراستصل،ذلكغكي!كفالكن-قبل،ب!بانكينيطوليتمددعندما،المؤلسسةفيمهمينوموظفينالاب

يرشدهمومن،يقودهملمن"بحاجةوالموظفونالميلاد،عيدمعرضاعداد:جديدمنالموضوعة!اولعلىجرؤ،الوسادةفوءيطفىءان

...الادبيةالصحيفة-

النحماجشقافميهتحقظ!الذيالمكلنوهو:5!س!كلأولمح!ه(!كفايه-

ايضل.المؤونة1حجرةعلىهذهاهلمةتطلقدقداللقدأيمهة:ظهرهالهمولية،لينيزياوصرخت
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اهو؟منهالافادةيمكنشنىءايفي؟يعنيوماذا.."وموتحياة"حسباالواجهاتبعضلالحدايضاساذهص،الاو،دالحسلانبعد...

اصدقائك؟احد...ذوفي

:كالاطفالطونيودمدمانتصاران؟قصيرةمدةبعدلنفسهيقولبيانكينيطونيكان

سبادا....كورادو.سبادا.كورادو...اعرمهلاانا،كلا،كلا-ولشع!.للشخصيةئصر،وداًئما!ودائما،الةنمادةفيالموهبة

:ليقولقوةجدووتشجعوفجأةقادرايمان،طواعغيرايمان،تنكسرلاحديديةرغثةتلزم،طريق

..سباداكورادوهوانا..!اناولكنه...سباداكورادو-.تضاداالاكثروالحالاتهاورطكسة،الاحداثهقاوهةعلى

هواناالموهبةهلكنهمنقليل،لااملديهكاناذا،تمامايدرييكنلمانه

عثرون؟كم؟تمزحال!ست؟هيكم؟لكالجائزة؟حقيقة-باستطاعت!كانكيف..قطلمديهتكنلمالشخصيةانمنمتاكداكان

...؟اللف؟ثلاثة..؟خمسة؟عشرة؟ليرةالفيعرفيكنلماذا،الجميعانيعترضعلىازدراء،الوضيعالباشىهو

الطيرانعياباؤجطكانتالتيالتخيلاصحةضاماإجابهاكانتاقىالسخريةبكليشعركان؟ذاتهاامرأتهازدراءيناهضان

خلالالكتابنشرمجرد..نقودهناليس!شيءلا!شيءلا-المسبيئةامالهعن،طويلوقتبعديتحدثجاءأذ.،الحالةتلكفي

اشهر.بضعةلملو،لكن.الكلمةلهيقطعبانالتهىقدالشعوروهذا.المهملة

نفسها:فيسريعاالشكوولد،للصدمة،يتيزياابتهاجوقنر؟الصوابعلىيحصلانقطله؟ضسنىكانبمبف،(لكلامبوسعهيكن

كتبالى...تخترعانك...خيالاتكهيهذه!حكايات-،لهبالئسبةشيءاسوأ.ويعتزلالراسيحنيان،!فعليهكان

كتبته؟"تى؟"وموتحياة"هذاهوالسيقانمنزوجايمتلككاندغبةفيالجريوللكنهاللهاعطاهات

...ينترقهكنتبينما،عديدةليالخلال،الليلدي-.كالرصاصالذقيلة

المك؟حتوقعووولدا-:المهنةلميكانيكيةمكاناليفسحينقطعكانانعكاساتهخيط

،هذاكلوفوق...الفشلخو!منالمخو!،،للقبااخترت-.واليدةشكرا...هاهي"المفراطة"؟انسةياتدفعينكم-

...منيتضحكاانخشية...ابيكومنمنكخوداأ!ؤذتلوه!ينالا...الفراطة.""هنا...عال،؟اهتدفعين3

يىتيزيا:تثاءبت،الايضاحمناخرىعباراتوبعد.)6(النصبللسيداًلاطباقهذهلف،زيفيرينو؟هكذانقديةاوراقا

.سئتبلمالنعاسمنبكثيراشعر.عزيزيياالوقتماتلقد-كانتلينيزيا.الرقاديستطيعيبئللم،سريرهفي5ليلا،اكنه

.هاه؟..راضانتهل...وفبل!؟الهدوء،التزمالان.غداهذاعنالواحدة،الساعةوفي.توقظهاارضيةهزةالهحت!*لايدريوكان،تغط

...الديلونقولغدا...راضيةايضاازأوترك،جلنةيحمثانندو،قدميهدؤوسعلىبحذرقنهضجرؤ

...لا،لا-،فيهاطاولةعلىيكتببدهحيث،الطعامحجرةالىمتجهاالحجرة

كلا!،له-اسننطردثمطوليتوسلالىهشيئاشيئاونقله،زمنمنذميرأسهيدور!لاناساسياموضوعا

،واردفئالوقتمنمزيدايريدكان،حيةلكنها،قصيرةقصة.قصيرةلكئها،قصةيقدمكان.الورق

...ربما،وفتبعد...وقترعد-ط!وني.كان.تنضخمالقصةكانت،ليلةبعدوليلة.وملذةعصرية

كاسيالسيديجهلان!يايضايرغبكان،التالياليوموفيالثسدففيالبقيةمسعهلكا،فقطفيالليلساعتينينامبيانكتجمه

للزوجته:واوضح.حصلقدما...مهلكةحمىكأنه،بحرارةيمتنزفهكانالذي

يقكرلاووالدك،.ماليةجوائزتوجدلا...يصدرالكتابلندح-يوموذات.للقصةاعطاهالذيالعنوانهوكان"وموتحياة"

تعريالتيالصحفعنرغما،جائزتيقيمةيفهمانهرن...ب!االا،جناحهامنهابطةليتيزياوجاءت.طونيتثاءب،الصندوقبجانب

...سباداكورادوبانوقولهم،نتاجي:البيعمنصةقربتستوضمحه

ليتيزيا:فقا!ته

لالماذا..؟اسمكتوقعلم،أذا..الوضوعهذابصدد-تناملاىئك؟الرباكاوجوعفيتن!ناعب؟الخشونةهذعما-

؟الانتعلنه؟!صباحكلايقاظكفيعناءكبيرذببليولابطولهالليل

ووو:فاوضحجزعتليتيزياانحتى.ساحباوامىهزل،الطريقةوبهذء

فيالوسطحاليامعروفبيانكيئي.اسمطونيالاوانفاتو!-:كاس!السيدفقال،بمخاودهالابيهاماسرت

.اتالتجاريةالرسائلاوفعالاسموبهذا،ابيكزملاءبين،اوتجاري..!شعر...وجهههوشاعروجه!شيءلا...!هزالاي-

...وثقتهرصانبهاضاعقدالبائساسميكاناذاراضيايكونلناباك...لثعر

سيادا.وبهذعكورادوشخصيةخلق.علىصممت،طيبةساعهفي،لهذابمثابة!ن،والثبعرالثاعرعنلكلمهكان،بوحنئيةوضحك

شاءواذا...يعرفهلااخداان،اذمضايقاتهناكتكونلنالطريقة.الدليافيوعاراسخربةالاكثرث!نالتميه

لنحياونمصيالتجارةنترك،قلميمناعث!ان،لاحقوقتفي،اللهاأ*

وساغ!و...منجديدحالما،سلامفياعفلال!متطيعانكيلوحدناكان،ويوعا.اشهرستة،المحكمينقراربيانكتبطولياننظر

بةاخرىباسماءيحيونممنهناككثيرون.سباداكورادو،الئاسلكل.بغتةمنهتفلتصخةتركعندما،صحيفتهيقرأالسريرعلىمستلقيا

ايطاليا!فيوهئا..0فرانساناطول...لوطىبيبر...؟مريضهلانت؟بكماذا-

فقطةالجريدةيهزكان،نطقايستطيعاندوق،وهو،المرأةسارته

عا!فاكن،انظر.،اذن؟زائفباسملمتحياالبهجةلديكوهل-..هنا.!اةهنا

الامكارهذهتنئىانعليكانه،سباداكورادويااوبيانكينىبطونيياا!بر!ةقرينيمريضاكتاذااتلك؟أجننت؟بكماذا-

بايةالتجارةاتركولن،ابيسا-لرك،مابطريقةلاني،اجل!رأسكمن!ابيلانادي!تخيفنيانك،كالابىلارومل...هيا!ء!ط

فيوليس،المؤسسةميهواولادنامم!صعتقبل،عجمور.انتطريقة:الئطققوةطويالتهديدواعطى

!الذيرةكتيك!القصةجائزةانها...هذااقرلي--

بضعة:بيانكينيطونيقاجابهامؤهـف،سيادادوكودهللمدكلوالقصةجائزةاعطوا!اء-

...نرىسوف...نرىسوف-

***لح!ور+حم!ء)6(-
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...سبادالكورادو"وهوتحياة"...جداجميل!جميل-محلاتافتتحت.اكلادفيكانتالاعمال.اشهرستةومضت

...!بياقكينيلطوني"وموت"حياةاسمهافضلكنتولكني.بمعروسوىتزدلماستحقاقلاله،يرىانبيانكينيطونيوكان،جديدة

احر،مقطعالىبكسلمرت،الطاولةعلىالكتانيوضعتوادحتىالحساباتدفترفوقمنكبايظلان،الانعليهلزاماكان.الربع

اهمية:اكثر.منهوكا،يتنهدكان،الضوءءيطغىاذ،،واحيانالتلاثاولساعتين

التأليف؟وحقوق-م:التعبمن

فئةمنورفاتثلاث،بخوفطونيلهابسط،مرتجغةوبيدالان،ءكانتلو...شهرينمنذالمسابقةانتهت،الحظلحسئ-

....ليرةالمئة..."حياةوموت"اكتبانباستطاعتيكانما

ليتيزيا:فسألته:فيهايقوثونكالوا،وصلترسالة،يوموذات

مقدما؟دضةقسم؟؟هذ.ما-ارسلتطلنقاد.الاولىوالاعداد.جاهزة"وموتحياة"قصتك"

شين:مسب!بعينينطونيواجابولتتفاهم،المولفكحقوق،يصيبكمالتقبضعليناومرمعروفااعمل

زلتلا،شابانا.كق!نسخةالفطبعوا...هناكلها،كلا-"...جديدةفصةحول،معنا

...حشا،كلهايبيعونهاانهمافترضنالوحتىندرك،ان،يجبمجهولاغرفةالىالريحكهبوبودخل،منتصراالبيتالىطوليركض

تنقاضىا"كتيات،وبعدا،اللطباعةةكاليفوهناك،جداغالفاثورقنقلابتهاجه:فيوصاح،للغداءنغسهاتعدليتيزياكانتحيت،الحمام

إبةفقطليرةثلاثمئةاقبضاجلهمناللذيالسببهووهذا...عمولتهامنيويطلبون،الكتأبصدر!عظيمةانباء!ليتيزيا،ليتيزيا-

ميووضعتها،البائسةالنقد(وراق،متنهدة،بازدراءتناولتكانالوقتولكن،بالذاتالصباحالىهنلاهذاذهبت!جديدةقصة

بصفح:وفالت،الصدرمتحةساعديتحتالجديدوكتابيغداساعود.احدهناكيكنللم.مبكرا

إ..ننتظرهاكناالتيالشهيرةالمبالغلكن،!شيءلامنافضل-،مقطواحدكتاب!للهالحمد!ثلاثةولدي،واحدايطلبونهم...

...طوليعزيزييا،اوهامدائما!اوهانم!اللامعينالقصصيينارباح،الان....تصنعاربعةان،نعم..ادرعةواـكن،زروةلكا"بايصنعلا

..كبيرا.ثقلاعنييزيح،الاقلعلىانه...افضلهكذا،الامرنهايةفياعمالضرراحداثدونوكله...الثراء،اًلمجد...مفتوحالباب

لت!نعص!يهملا!ليرةوخمسمئةاللفمناكرلتدلىكانتما،مكتيك...ابيك

...انسانموتيكونلنلكن...وخصسمائةليرةالف،وبصمت.بامعاناليهوتطلعت،شعره!عنتسريحليتيزياوتوقفت

يفكرونالاخرونكانكما،بنفسهيرمكر،3بالضعمحسيراوكانالست...هيا؟هكذااليتطرينلماذا؟ليتيزيايابكماذا-

:بدورهوهمس،حياللهبان!عدا،2فكرقي...فكري؟الفرحمنمجنونتريناليالا؟راضية

...انسانموتهوليس...بالطبع...بالطبع-ابيكالىساخن!اوالتي،فنيمنزبحتهاالتيالاولىالالافساقنض

***:لهقائلا

تقامان،المادةكانت،الاولكانونمنوالثلاثينالحادياليومفي؟اسمعت،كنابيمندبحتهالقد...عدها...هيهذه"

للمولسسة.الداخليةالقاعةدي،اللعاماختصأمحفلة.كبرىحفلةفيتطبعانويمكهها.جاهزةكتبثلاتةلدي...ستتواللىوالاخر

خلا!،الميعادهذافيكاسيوالسيد،بكثرةيتدفقالخمروكانمفتاحابيكمنوتطلبين،باكراستنهضينغدا...الحجمذات

.خمسونيلونالوظفينجميعوكان.النفقاتينظرالىلاكان،العادةلالماذاولكن..الثلاثالقصصعنلنبحثوسنذهب،المستودع

وكان.الاجتماع-سئسهوكان،والصهرالابنةوبين.كأهمشخصالماذا؟هكذااليتنظرينلماذا!ليتيزدأ!ليتيزيا،اجيبيهيا؟تتكلمين

جنويم!،وتوسكانيبيومونمتي،ومأونابيضنبيذالكلمنيحتسي!اجيبي؟بكماذا؟شفتاكترتجف

يسمعكان،لاخروفتومن.وحلو،ناشفوحادخفيف،ودومانيوسطوفي.طوليبصدرراسهامسنده،نشيجفيوانفجرت

صسوته::تقولبانانتهتالعاصفةهذه

...للشمبانياموضعازتركواانينبغي!ناسيا!لا-!أنما،ادريكنتما....سام!ي...طؤليياسامحني-

:يصرخونالمدكلوونوكان،ليضعللحقائباببماحتاج،اعوامثلاثةمنذلكن،....اعلمانبوسعي

سكرة...لطخذاجل!الشمبانيالطث..!شمبانيا!شمنانيا-نجقلإمل،القديمةالاورافىهذهبعت،ويوما..هوماادريلا،كيها

لنثمل...،جميعا،هياالملونةالجواربمنزوجللشراءالمبلخذات...!،تعرفالنقودمن

ابنتهالىكاسيالسيدوتطلع.جماعيةبصورةقولهميسمعكان...لموشسينو

:والمحمومالبعيد،مهرهوضعمنعنثورا،بالاحرىاو،منفعلا:ابحبصوتطولي!صرخ

يثمل.لنالذيالوجدهوزوجك-؟!وقصصي؟والقصص-

خاكت:بصوت،فقدباطوليفاجاب..انافكر.بوسعيكانما..طوني؟سامحني...سامحني-

!الاكثاراستطيعلاالي-،صدقت...اعتزلتقدكنت...متناسياتندوكنت،نفسكانت

حمو.فاستطردكلمات...صدقتواني...رفضتهاالناسىقدكلان،اسمع

مزاجايعنبم،دماءيعنيالخمر!شرايينكفيدماء"وجدلا-،هرذااراككنت.0.فكريفيمثبتةامست،البائسة،تير-!ينيا

بهدا...نقودايعنيلوالعم،عملاتعني..والقوة.قوةيعني،جيدا!ومنسيةالانقروكة،بلهاءتصوراتذابائسارجلا؟!قطهكذا

علىالشعراءكلوما!شاعر؟اخيراانتومن!الحياةفيتفوزفقطيريد،بشدةواحتضنها،دموعهاخفى،لدموعهالمالمطوطوني

.انالىتوصلواممنالبعضيوجد،المجانينهولاءفبين...شاكلتك-:مؤاسماتها

...انفسهميفرضواهوكان؟!العملما...حظيهوكان!هكذاحزينةتظليلا-

:جلاءدقيقةفيليتيزيامتوسلت...!البلاسىحظي

-...ادجوك،ابي-:بضعةليتيزياودددت

العكس،اريد؟يهانانعليهتخشمين،اللصمتغلييتوجبلماذا-...لياغفر!لياغفر-

،اخرونهناك...كهذابقولتثقيفهاعادةاريد...بوضوحاحدثهانافعل،او،ساعةوعشريناربعمناكثنرلميدمالتواضعذلكلكن

موضوعافؤأت،بالذاتالان...،يعهلونبانفسهم!جدون،الاقلعلىادبيةمجلةمعهجالبا،المنزلالىطونيفيهاعادالتياللحظةحتى

علىالاق!،،هذا...سبادا...كورادوجميلةقصةكتبشابحول:ليتيزياوقالت.كتابهعنتتمحدتكانت
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.وانتم،..آلشعرهيالوحيدةالحقي!ة!الشعراءنحن،سننتصرالذين!بئزد4ير!ح!فعرف

انتم،،قذرقنقودامكدسق،فبيصةمفتلائمل،نجنازييل،قغىاحينانلعموكمااللايل..ااودر!حت!سيكاسر،كايبالسعهبتهلمقاكبينما

وعلىحريتناعلى،ا!خريننحنعليناتمرضونها،القحةلديكممن-ض،.ا!خيرةىيما!ءوازاء.الئىء!فسروءلونكانوا،حولهمن

منونضحك،اسمالكممننسخرانتا.ني!لااكئونغدوانفيحقناالطاولة،جعلتعلىعنيغةكمة5ومحدفا،عوقفه!دلا،بانتعاضةطولي

..هكذامناهميتكم...ونغمز،انومكمةشاخصتانوعيناه،بغتةحينعلىعاضناوصاح.تفزال!وسكل

الوصولمثبمتل.ضمفىانقيتل،ولقلو،انمامالىبنلسهوملل!شيلاتعرؤءلاانرل؟سباهاقنرادوهرمنتدرغإلاانت-

افبءلهل،وعلى.عليهملكطعىت،4لواعد-هثبعبهامسعلتع،حميهيهالىالنوبالقهعايب!الاصاص،سباهايكورادو!شيلاتفقهلاانت

بالماخام:بصرقلكاسيالاسكانبيئها،حجرتهالىسعيل!هوانا!هوانا!اناهوسباهاقررادو؟الصحفعنهتتحهت

!مقلوبععلهان،الكبرالشاعرجن-السيدوانفجر.اللظعةارجاءجميعفيداويةقهقهةواصدت

،المشرنلببقعتنلواساق،ثمليلم،اثلخيلووكاهل،قكلثاهيلوبعنما:ام!يتفيكاسي

:الغلاءيطبعمبنهو،اثطاهواعيل!سباهأقورادقهـو!هو،سباهاقرهادوس

قمرادوليعمع"!اعتإايدلا

بيانكيئشوايمت:اخرىامواتوصاحت

تالياتللفلالاوئإ!سورامبانه!سكراقانه-

تالياري!نمل"والثانفلةهإعلطوليوكاهب

سغللغلغ!اااعوسيادا!لواى!ليهوالنتاب!لبماللقتئبهر،اجمل-

في،بثغنقينبمطونيكاتل،الثلليكانوناقئإ،التالياليوالفي:الميحلتفيكاسيااسزمواستمر

التسجيل:الةخلف،الصندوقعنداصبحقد،الثامنةالساعهكورالهو،بنيياحسنا...معارضتهيصح!!خياليانه-

هيعكع..هكا،الثفاتغطااملعل!فلياوإنو؟أنسةياكم-إ..انتعرسنادا

...انسةيا"القراطق":فمقهامعمعاتإفيلنقتاابالعراقييببيالديلوقانت

ظهر،رافدةتزالماليتيزياكانتعندما،مقطالظهيرةوبعد!ابيياحقاهوانه-

الخمرةرائحةمنهتفوح،و-خاقيزال!،ا!سصةنجعكاسي1(سيد0العامالصخبوسطضاعتهكلمافهااجمن

يبكاتلبؤبإ؟ظهـؤإعلىربت،؟لمدلعملهيبمالصيردرإمهوعدب......سبلهاإ.ثلدوسنيلاملانه...سباها!لمرادوهبى-

سموخ:بصوتله.-!سكرانانه

وضعتكيفهدرىلست...!دكالنارحةكنتهمجنوناي-:قديمشعييللرنقافيةمزنجلين،يتونالجميعددأ،وبغتة

الهعاسأتعيلاعمنينلعلئموابآلضني!سياداكثلادتإانك،يأستلفيكوىادويلميى"

صبرافدحاانرأيتلاني،عندصفحت!رلكني...وا!حجاميانكينيوليمت

الفقحو،الناثايرها،اليارحةاؤكتصور..مراسكلميديليقعيتا!ا*اليا،ول

..!مويقكلتإلةثملاغديبت"تاليايينيليبالااني

بابنآلكنلك،تقبتليلعواققالطحأليبدتلعاداذ،بةلنكينبميلطهبني...الشمدبابأيههـرريقما،سمياالانتإيلدق-يلدميلمبكلهمكانما

بهتة::الرغوةذياثسائلمنتملؤ؟لكؤوسبينما،جامحصمتخيم،عن!ا

ثى!كئتحقافانا...مصيبحفرتك...المعذرة-ارجو:لينفجرا!د!ةطونيواغننم

...!تمامانكالقاكقر،،،النهعبيقالبطيل"ايهايبانهه!الانوايلمحففا-

بالنيق،امباتصىدإلم،اليلخيصالطررايإامعبائعانهع..املمبيليئمن

كاعباتععمربترتبمقنالواالشعراءودلهإ،غلاعراكنههلاليمنيلتسهليلكنت."معبوقو

انا،اعرقاعكنت،انا...اماالتلاللئئمالمايعلقيبحلؤندائمئ

لمنلمدطمن...اقتإامتمباطتحتعكتههالمتماموع،الصامت،الويئبقب

اصإتر:الوقتنليلفي،اثاققفيتقيريلكنت،لومتهمن،الئكرق

غثلاكلآبرلرإآعكإثاتسع!كاكإغثرلفعلالعهليباحسئهل،نقمثتليلامعهه،امئتته03تتقىهنيقيهكئت

؟لنيلتتتبتعغلإمىنلف،للمطبققريغهالتتل،للسوفييلسمعمرو،البليد

فيكخبت.وحشيبنعاستنامانتكأتبينما،اعملكنت!جيدا!يها

فد،الفاضلةابتكنكنقملو،غيربةثلاتةانشروكدت،ونشرتهكتابا

اللهاشمية!ردني!ةالمملكة...لابنيما،قؤارةلتبضأءباعتها

حفغغ!نهاتم!-

قمءاةلآلهإ:واردتلبوىاولناسيهالسيدفاطعه

...عوتشينوليباسمالاشارةمنامنعك.بهاسمح!هذا-

والنشرل!صحيافةيردنيةالوكالة:طونيما!تطرد

ايالل،ربتلبرب،ناصتربهوموتاعتو؟موتلتينونوت؟يتف-

ا!شقرمرسيلصاحهاو!واحسد،تلغظوها!لكمينبغياللذي،الجديدكالمممي،كحلمي

كلربانه...قهبقلكمفاقعمه،بيلنويننطوني،الايلر...امامنكم

بسمانشارع-عمان...لكماعطيهلن،هذا...كلا،سباداكوهـالولكن...فقط

121ب.ص-،2422لملمفونانالشاعر!همكما،الجميععلى،عليكمويحكميح!نقركمسباداكورارو

،وانالتجارالحيا"فيصؤثراللذيالشبمءهوليسالمالانيعاظسبادا

لحن!شيءكلع!تتفلبالحقيقةوان،ا-اد.العالمهمليسوا
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