
ف!لمحؤلتلهفر!دصصةثضلم

تلقيمضحنيةو!ي،جانبياوجههايحجبالمته!دلالاشقرالشعر

نصوير.وآزةصعيرغومحفظةبكتغهاتعلمقهمميسااقعداعلى

،المتدلينفمحرهاوؤصفض،بآلمطارالارتقرقلعةفيوتستقيم

لكن.ولمالاستدارغمنهالىالاورتطمالةالىاميلوجهابيضوينكتفلهـمئها

وشفافية.صفاءادزرفأو)يئعيفهافيانيلخذلابحيث4شآلبعدمن

فيبضنهدينلشدصوةديةكنزةتحتقئلدء"الذيالاسودالثنطالىوكان

.أزياءء،رضةبقامةأشبهمفوفةقآصةلمجمولب،التحديفيما

روما.الىقنلهقجهةنتكوانآ"نيةراودته

وراءأبدا؟يرحدثانتوفعساكماوأكن:الاخرالصوتوالاه

الىلأالسمابقات،فتضيفها،ستجنيهااخرىخيبة.تجرينزالماأوهامك

برجمحذاكصدلملمجكشغفبهاانتشعوور.خيباتجماعانتىئما

بهنفوع.نفسكب!،تعذبلرزةالاخفاق!يتص-بكآنما.الطوابع

ا)!4هـ!-ىوتخشاهـ،نحبه،ألأولشبابكهندلدمئه،الماسوشية

ع!!اأحدىب!!وهو،دقيلآخرآلمنتهمسىذاوهالمت.منهو،!رب

فحسب!أمس:،تسىأنمن

،!لا*

بنهاره،بطول"يروم،المؤ!!راءمالآفتهاءبعد،أمامهيزالماكان

،بينرامطارالىالباكرلي4الئشساله"بإحفيلم!تجهافيفني،وليله

،4ستقضبأين.بلدها!اعودتهطرربئةك!اروماالىالطائرة(يستقل

بأشد،ا:يتوآلكتبافي،هناك،ان!ونتئإسى؟وكيف،اليومهذا

،انجازهلؤجلوأنتأسابيعانصر،تلتراكمةاأدمالك.ايىكالحاجة

تخلقهااولكتعرص،الاجتولعاتاوآلهـصلاتاوالدعواتمنلطوارىء

عليها،تلنيهابالاعباءتصوءالتيزوبخنك،المتلهفةوأسرتك.خملقا

انهميشكوقاوذينوآولادك،بنبالةبل،برضىعنكهبمتحملهااو

فياو،نزهةؤل!.دصحبهملاءئلأمكلنصرؤ!وارت،يرونكيكادونلا

...دراستهمسءبىعنالاطمف،نميحتىاو،فيلممث،هلو

اصه-بمنهـماأنايصجقآلا،الههلؤكبمناءوالىالارهاقذلكول!ن

هـ-لمىباتي،ؤ،هـالاجهادمن،ابنااشعرألست؟الراحةب!ض

اجما،نحابصمتها،تشجعنيا!تيهيسلمىأولمجست؟!صبيانه!هارشفا

؟آلاعصابوهد،ءللراحةالتماس،،اسفرعلى

الاععح،على،!والض؟اكتشجيعاوزمنببره،تقود،بصفنها

منورمطاخذالى،تكلمتازا،تدسثوكانهاصحيح؟المضضصمت

اىءكلامهاتح!ملولكئكوالهـ،اتتعبلمحليكلاحظتكلما،الراحة

البيت،فيللراحةالاتلأولوكلاانهامت!جا!لم!،السمفرالىتدعوكانها

..تبالمكعنيومبعضآويوماوالاقطاع

الفكر؟ويريحألآعصابيءهداتىصيانروأملازء!ة؟.له-ورودكن

اف،ن،منىءبانى،كل!اكملااجواءءنالابتعادالىحاجةبيان

نابمربام!لمهيستط-عالذيههـذاافلمفوقجهازعنغيبوبةأوغيبةالى

الثقيل.الحف!ورلييوفر

تأ،هدىغيرع!لى،"ت:الاصالمد-ضةهرهش!وأرعفيرضربا!

الزوجه،جويهاينساهمأن،الستطاعاذاءضلانبل،يتيهه

فيها،جديدةاجواءعنيجنان،وا،!زلوانه!ل،حتبو،والاولاد

.كدماهنعورا"المجدإهـةلربعن،ا،غترابنكهة

المماهي،بينمج-كعالصباحأس!طىآثووضى.ال!دقءنوخرج

وصلتودل!قورلهاهاالةرف-"مبلمؤتابهفىءئلم-،!مكنبىينودخل

وء،د.يجد!افلم/،بلدهديصتادة4اتهمجاىازصلانفبل،هنا

فيولمدد.الطعامير-تهرىءأم!!أ،؟ءالغ!وتإول.متةبالفندقالى

شمعربل.ودغارزراحته!صبلمءم،الصجادغأفهلولتهخذلب،سريره

.اهـ:بيدركانعيرءن،ورورآعصآر"،احس!،صداعببعض

الصامالىينظرال!دقمنفولمجهلتصةفيوفف،الهـظهربعد

بعضثمة3-حان0آدسمياحأ/بيهـ-نالحبويلتقطويتطا-سيتقافز

هذهءمل.لحظاتفبملاضحابهاولمكدكلوز!االصورياخذونالمصورين

بمدينةمجابهةساحة!كا،امسهـأعقكل،سل!ىمعل"انتقولتالصورة

مفصذالصوءمجموءكأيقلبكأظ.الوسطىابنتهوذرر.البندقية

ية"زوصجبصء--،أى4اصجهيرفعوهـولهاوفالزتاراها،اسبوءين

.9(!ءطرلىونكأ،،يرومذاكهناككنت":ا!ورة

يبدوكان،أجل.رروهـ-ذاكاهاابتص-!كما،ائهس!هوابتسم

لطنت،ا!نمعكنت3-ا--او.ءل-ة-لممىانآ!دصيرةؤبواضخا

وهف.اضقوللمحانت،ج!بلهؤلمأروتىفيهاتبدوصورة.اخرىصورة

،شقى،ص،كوهب.انتبعةكتفيكعنرلمقي.تتنسكعهناانت.اليها

ا!نشاععنحتى.هيمس!ؤولة،شيءكلعن.والبيتالمكتببن

زوفركتتالضءاشقةاتلك،مالططءنالادنىقسطهبتناولالصغير

تحابؤوقمنحنيةورآها.الصغيراكلعلىبالاشرافبعضها،لميها

..الدرسفيتساعدها،البئيناحدى

،مالحمإساحةفيمسمروهو،جديدمنتكبرانأوشكتالسلسلة

ة*سمطتله،فتاة!له.لقدمتانلولا.ي!سمعولا،صغي،يرىولابظر

لهايلتقطانترجوها:،،ممنهفهمبالا،طاليةكلاماو"محالت،تصو-لرآلة

كنئيراانلهايقولأنغيرمنموافقابرآسهفهـأوما،الحماممعصورة



هـ،ناومهزوزاكأناواحرقورالتفطهاآنسبقالتيالصورمن

...رديئا

:ارتباكعلى،مهمتهانجزأنبصدبالفرنسيئلهاقال

الجميل!وجهكصورةنتوهتور!يتكونالاارجو-

لةلهايردهوؤ*ما،هـ-لآدهماتفهملمأنهاع!لإهابداوحين

تنفجرهيداذا،4الموصبالحزكاتمستعيمناالعباتةاعاد،التصو"ر

."!فههت)):بالألكليزيةوتغولكأ،حكة

اتفنافاذا:نض!دك!ااناستطعنا!كسبناهااذنالأولىالرولة

اخرىجولاتكسب،زإنآلانكليزيةالكلماتبعضنعرف!انناذلكالىا

ضحيل!المسبالامرليس

هـنخاهـ!برلمفةسألهاصيض؟)رةع!نهتصرفانتوضكلالت

:يماءاتوالملألفرتيمةواالانكليزية

الو!تبهضتملكفهىل،ا،دينةسكانمنلآألانتكالتاًذاس

معالمها؟بعضعلىشر!،زائرال!تمل

فينلحالتيهييدهاانآدرك،سهثعتهاالىالفتاةؤظرتحيئ

بأنهىالال!صهمعاجئاوآجاب!عمرهايكونعسى!:علب"اورؤ'لطرح

نءباكنر((حناى))تكبرلاانناًنها.عشرةاقنا!كأتتجاوزانيمقنلا

استكعمرفيفهـتاةبصحبةأفتع!ورك.ثلانةزيلنقل،عاميناوعام

المحاولاتنب!اثم.دليلب!مةليستكونآفها؟ذنلقق!ومادا؟تقريبا

،بفلورالددلد،ربان،مقدمامحةالمقتنفسمكامت،علا،لاقناع!

نر،بشريةعاطفةادىبل،اتسانيهعاطفةالىفتقرترريديدور

...وأن،والفدمانتاريخجفاؤ!والتمائيلوالآنارالمعالمعن

ر!،ءاءإمهاان،-؟عهـتهاالىتنظرتزالماوهي،الفتاةقالتء

المتحف.الىؤسهماترافقها!منمازهاتجدلاساعتهـين

متحفا،يوماتزرلموانك،المظحفحبلاانكللالقوللالماذا

الضجر؟هـصهو!انيتالا،انمدواتفيمفروضمقررلبرنامعبناء

حضور!.هااضجراوسميبدد،مخمتلفةست!لأونالا!تحفهذاريارةآنأم

بدأتالذيالأيطاليالجمالوجههاومناص!اء!صمهـ!هـنيتفجرف!تاة

العيفيئ؟بخغرةامزوجةااررمراءوبشرته،الدقهـيقةفه،تهتتامل

:فجماةلهافال

المتحف.الىبناهيا-

نايخافكانكإنما،طجلعلىبهاومضى،بذراعهاوأمسك

:؟لقملوهيضاحكةصغيرةاحتجاجصرخاتترلىلهيوأخذت.يطلى

أسق!!آكاد،شيديا،انني؟العجلةلماذا-

:قال

المتحفايهرباناخشى-

وقالتةضح!ت

..ؤهربلاالتياًلوحيدةالاشياء!ولالمتاحف-

؟لماذا-

والتاراتحخ.والأضيبالذكرياتمنثقلةانها-

ضغط-ثم،أمسكولكنه،هيت!با!رخشى1.4لهايرفولوكاد*

بؤاجؤلأ،يدهؤبضىةمنمهللمى3تتهلمصفالأ!ها،ئراعهاعلى

:يقولواستوقهـؤدجاة،الضض

أسئلتي!علىبسرعةاجبكلأ.اسمعط-

"سلىكفتهاووضهت،الخضراوينبعصنيهاايسورفالتفتت

خاصرت!ها:

تفضل!-م

...عازبةاممتزوجة،عمرك،أمكاسم،أبيكاسم،اسمك-

ات:وقاص،حكةانفجرت

ء"جمط!انحرافط.اكلفوسدائرةفيموظفانكبدلا-

يعنيانه،لاامهاواسمابيهاواسم،باتريمثياسم!انوأضافت

ال!يه:نلتفتاندونسالتهتم.عزباءووو!ي.9،ماعشرلسبعةوعمرها

أنتأواسمك-

قال:-ع!.

احبه!لاانمي؟الشريفعمرا!ممنل!اوه-:فغولىسارعت

؟لماذا-

التمثي!زيىبارداف-

!باردالستانيلكمسأ/بت،از،اما-:لرددبلامال

:بيدهاثروهيؤذئمضتبل،تعقىولمف*ولم

؟ل!ننحف.هوهذا-

الحديث؟تعيراطتريد

..ءيمرين2ضييىتسألم-

:بهدوءودالتاليهالتفتت

اعرفه.انيهمنيلا!

الجواببه!ذاأتشاءمانليهل.حيرةفيجوابهااو!ه

تفاعل؟

الىخف.دخولهما!وراللوحاتعنلحدثههيوبدات.وصمف

نالذيالرسا!نوءيزات(بعهـضلاتار-تهونترحت.صمتهعفىوظل

لخظة:ذاتتسآتهبهاوزوجىء.ابدعوها

أاللوحاتهدهاهتمامكتثيرألا؟شيعالغولار،كلا-

:هموءبكلومحال،الفاضةولمح!!يتوقف

أحبلااشيعنكأخفيتهـ-ينخنطتك.لسني5ياا-معي-

..المتاحف

:مالجوابهاينتطرانوفبل

فريب؟مق!!يسيانشربانفيرأيكما-

ساعتها:فيتنظرو!ب،استسلانمبلهجةدالت.

*لل!بلاجفحلقيانثم.الوؤتبعضعهندييزاللا-

ت!ويضا.لكسأفدم-:قال

ةيقولفآضاؤء.نهلمقرللم

الهضاءتئ!اولألىسأدعوك،المهـن!فيشي!ئانشرباىبه!-

..المراقصأحدفي

مبتهجةبصرخة.يغولوهيوفتوتهاافوثتهابكلوجآةتنفجيورآها

الرقدص!أعنتقانني!اوه؟نرقصس

تغصيف:وسمعها.مهـلعلىوابتسم

باؤخيللبتأتلفنانعل!يولكن،سروربكلد!وتكآقمبلس

ساطخر.

:انفعالغيرمنقال

!كفرالصضأحرينانك!مقولي-

ولمضئصتدمتفدكانتادا!هايمستتذهفلمنظرةاليهزدنظرت

آملا.تفهملمانهاأمالذباء

هيوخافه!صاالمتحفاىاأشارت،الطويقف!!أصبحاوحبن

لضحك:

المتحف!منهربتاتياأنت-

:يقولفابتسم

...مثلاأنلمت.البشريةالتنحفأفضل-

تتغابىأالمهاأمحقاهمط؟كبية!الهييا.تجبولم

:لحلاتبعدلهقلمالت

.ءهـىانني؟المقهىهذاندخل-

.قهوةفنجانهووطلب،بيرةزجاجةطلثت

وهينهضتع.عنيها؟بيثعالانتعاشلا!ماوسعان

له:تقول



للييت.-ساتلفن

فلموةالق!تنوفىفدكان.فنجانهفينظرثم.بر(سهلهافهـاوما

وأحس.مسكراماءيشربكانف!نه،فليلافهـيهاالبنكان.تعجبه

.الماءمنجرعةالابهتذهبلمبب!ان

اإدينة،فياثرالمحصيعرفلاانهلهاقال،باتريشياعاتحين

تصدئهاخدت،الطريرفوفي.تعرفهمرفصالىتأخدهانمنهاوطلب

بصمت.باسمااليهاب!ظروكان،والموسيقىواًسنحتللرسمحبهاعن

تذوقتوكلما.بشهية،1سلعامعلىيشي،باقىآقبلت،المرقصو!م

."!لذيذانه.اوه))تقولو!يظهكهـت،لور-كلمنالاولىاللقمة

لعبة:لهتتدمكطفلصاحت،الموسيقيةالجوؤةوصلتوحهـين

الموسيقى!!الموسيقى!أوهس

بالرقص.تتمدلضرباتالطاولةتحتتوفعانبقهـمصهاوأحى

منالشبانثلاتةاونوجانفنهض،الموسبةىبدات،دقائ!وبعد

الحلبة.الىلفتياتوا

تلهب!وج!4نظراتهايحيكانولكنه،باتريشياالىينظريكنولم

ت!له:سمهـعهاثم.ياكلهوفيما

الرقص؟الىنسقومالا-

همه:فيلقمةيضعوهولهاقال

التانغو!الاارقصولا..الجيركأحبلاانني..آسف-

ع-لمىفظرأ،الهـيهانظر،ذاكواذ.ثافبةشهقةتطلقهيفلاذا

له.قالتحينتفافمتكبيرةخيبةوجهها؟

!"موضسته"بطلتلقد!قديمشيءهذاولكن-

تنهض:وهيتقولاستطردتبل،تعليقامنهتئتظرولم

!وحديارقصاناننلياسمح-

ضاحكة:فقالهـتتبتعدانفبلاليهواستدارسن

اتعب!حينسماعود.ايىك-

خى،ا:"احاافيالرق!صخطواتاولىتصوباتريشياكادتوما

."حنان"امامهانبثقت

نع،مها4أحدثكهل.شيابا-ريا،ا!نترقصينانتمثلها

ءس!نيهـ-!ءن،وعذوبتهاجاذبيتهاهـناحدثكهل؟"حنان)ءابنتي

تشميعهاالمنتددقةحيويتهاعن،الساحرةبسممتهاعن،ابداالضاصكتين

هـتروحافهـيهموتهـبثبهاالإخرينفننعدي،اليهتحضرمكانكل!

للىسسرحبهاعناحدثكهل؟والتنقلالتحركفيالرغبةوأالنهـشاظ

الزرقعاءواهـماء،والاغان!والموسيقىوالعصافيرواللإور،والبحر

والتحصيل،بال!مرستبرمهاعناحعدثكهل؟الخضرا،والارض

رهايروصيولا،المدرسةتفرضه!،لاالتيالحرةبالالطالعةوشغفها

؟المعلمون

حنانكلفعنلحدثتك،باتريرشيايا،اولئدةالىيمنعدتلو

عنول!دثتك..هـهاالقصبيرةالتنانيروخاصة،الجديدةبالثيماب

.القصيرةالارريوابارتداءمناياهاومهـنعيتزمنيعلىلدائمااحتجاجها

وأتحئن،باتريمثسايا،الجميلتينساقيكالىانظرالانراتنيلو

حسنالساؤينهاتينمنالمزيدلرربةالرقسىقفزاتمهـنففزةفوصة

لي،باياؤمنصب:بالازثواجبةاخرىمرةلذكرتني،الثوبعنهمايرتفع

الفصوبتلبسقة9كلبساقيوتحد!،القصميرةالنننورةارتداءمن

القصير؟

العالماف!تحي،حنانترقصكماارقصي،باترءنبايا،اءل

القدإملعالماالىخلفكتلتفتيولا،وجمالكوانوثتكبشبابكالجديد

دءخني،وحين..حنانقبدكحاواتعبثا.."موضسته"ن!بتالذي

..وؤعباءياءالهثكنت،بهاللحا!االى،فهـيهارؤصتمرةاخر

قي،الج!ركرقصكأصرخاتخر7وقر.إباتهاصديقاتهامعترقصكانت

ورقصن،رقصن..ميلادهاعيدبمناسبةمنزلنافياقامننهاصغيرةحفلة

ؤ"هت،تلكالحزنمسحةوجو!علىاحتوح!ين،و!"نوصخبن

سأراؤص!،بابا؟،تعال":تقولاليفركضت،أء"نيمابحدعسها

.لركتنسكطثم،الحلبةالىوجذر":؟"!الاولشبافيالىواعسدكؤلميلا

وحاولت"!بابايا"ثلناارقص،باباياالجهـيركارفص"تصرخوهي

اسضورورهـأ،الرضسخطوةآص-نقلم،باقريشيايا،أرقصأن

الضعكفاذا،هواهولءلمىتقوداننبملقدمياستسلسمتتم،يضحكون

ننطلقثاقبةضحمكةوسمعت..الاستحسمانوهننا!اتوالصراخيتفاقم

هـلمى!قلبهوفادا،افيهؤلألتفت،5اميالاصصخرابيحنجرةمن

سملهىح!ى..ساخوابس!ها!هما!يشيروه!وأ)ضحكفوظمنففاه

اءقاعمعا!إهحفعسنالجميعواكأسر..ممهابملءتضحلىكادت

بداتئم..الضاحكاتاتالراوءالستياتحوليوتطور،الموسي!قى

بهوةفجأةوآح!سسمت،انفاسييقطعاللهاثوبدأ،بالتعبانهـمعر

.حنانسيلوءى،حنانرفسقتوعن،ص*انعنتفصلى:كطها؟لمةعميقة

يصيبهماابسهلآق!4احسسهتارلبثتوما،عابرءيسهـتوبىالحزنواخد

وهواعانقحههـاميلاابنيالىوهرعت،اسقطانؤلخش!ت،الوهن

.سبمبنيفيتترقرقانتريىانهاشعرتدمعةلاخفي،يضحكيزالما

الىويعون،الطبب*!رفصهن/رق!صنورفيقاتهاحنانمهـضتثم

الحزين41نهكالابذلكمخلفات،الخاصوعالمهنوحيويتهـنجوهن

.الخاصلعالمه

..حولكبماتبا!مااولاحنان!يرقصةاًمضي.دشيا.باتريا،اجل

الشابذلكت!دثيناركلمافيتظنيولا،وشبابكحساثسعيشي

وحدسس-"راؤصيه،اجل..الحلبةفيالسكلسنضمن!ضالذي

...يفه!كومن،اليهتحتاجينمنولهو،معهواضحكي

نترفيقهـةيا،باتريشياصعيرتييا،فمسام!سي،اناأما

بكوارجع،عاللكعليكاقنتحمانردت2انبمسامحيني،الجديدة

..لقهقرىا

!اينسلانوقبل.الحممعابلهفدفع،الخادمالىواوما

والراقصاتالراقصينفوجد،الحلبةعلىاخيرةنظرةالقى6الظلام

...التانغوالحانمنلحنبعزفسالجوقةبداتوقدمتخاصرين

فارسهاقعانقتكادباتريشياراى9،نالراقصبيننظرةواستر!

العينين.مغمضة6الجديد

***

نامنعهداأ!دثبعدوهو،دلبلا،خرالانتنسىاننأفت

فحسب!امس:ينسى

ميغامرةخوضعلىقادراالإنتحسكحتىهادئةلعيلةقهـضيتوهل

السرير،بكونبا،الليلطولارقتاما؟جديدةخيبةوتكبدجديدة

طريقؤيبيزاامطارالىالسيارةلتس!قلا!فجوقهدومفاستعجلت

روما!مطارفيم!دوداتساعاتتتوقفانبعد،بلدكالىسدتك

عيرمنالاشقرشعرهابتسريهحبدأتوقدالفتاةالىينظركان

فيه.تقراأخذتكسنابابهبسهامناخرجتانلبثتوما.دها9تنظرمرآة

كانمقعدهاولكن،هولغةبمايةأو،هوكتابايليعبرففضولهوثار

ذلك.لهإضيحانءنابعد

نادوماالىالمسسافرينيرلححثورالمطس4فيلمهـوتامكبروانبهث

سنهض.رآهاحينقلبهوخفق،؟دنهض،الطائرةنجويتجهوا

يحاذبهامتىخطاهيحثان:ءيل!يهصممقدكانولينغدوسارع

.لطائرةا!طجوارهاالىيجلسانمنليتمكنكظلهايتبعهااوتماما

تقراه،الذيالستابلغةهي!ةايةتعرف!اناءلمنذلكاكل

ذلك؟مناكثرربمااوحديثام!هالتسقدتتخذهاانتاملفريعةانهاام

احدايدع*علىحريصوهو،الصاعدينمعالطاءلرةالىوصمدا



الفتاةبجوارالجلوس؟اىبسبقهمقاعدهملحجزالمسرءينالركابمن

.الشقراء

مقعدها،إ-،رالى،مقعدهفياسنقرحينالصعداءوتنفس

برب!مملهاوانشغلى،اللامبالاةواصصلمع،وأترإتالانساتم!

.ا!ائرةصدرفيالمضيئةالاشارةتطلبكما،المقهدحزام

خشنحظاتالاهيوان،مهلنحهـلىأئظائرةودرجتحرك41وفد!

كنخط!المديئ!!عالآالىمتطلعأا!ا!ذةعبرنفر5ةالنجوؤلم،ا!تفت

ءلمنىيلأحضوان،؟جانبالفتاة9وبريتأملأفيلهفإتيح،عينيهتخت

صاحبتهانالوص"هذاقسماتمنوحكم.النمثنبضرلدقيغإانفها

الخامسسةحوافيفيانهاوقدر.باتريشياسنشكدونتتجأوزقيتت

ن!رهازضقلثم،المقعديدءلمىالمستؤرةيرد!؟الىونكر.والعشرإن

سلسلةعداء"،خاتمأيمنعاطلتيناليدانكانت:الاخرىيم!االى

.ليمهىايدهام!صممنتتدلىفضية

كؤحتى،الطائرةص-لمرفيالمضبيئةاالاشارةانط!قتانوما

منهافياخد،الاكلءبىبهبةالسكايرعلبةجببهرونوأخرج،مقعدهحرام

يرقولالفتاةامامبسطهائملحظكأوتردد،ليفافة

آنسة؟يا،سيكارةس

الخارجةاللفافةسجعتئم،خفيفةبسممةوبسمت،اليهاننفتت

العلبة:من

.شكرا-

بالفرنسجمة.المعهممركإمةنطقتانهاثم!حسنا.اذنتعتدرام

.بالتطورلوءودابحملالاقلعلىاً"".ا!نحتىجيدالامورسيران

حتى،قرساعة:ؤصيرؤالوقت...البطيءالتطوريخنمللاولكنه

ممنترجىفائدةلاانهوالحق.هناكستنزلان!ابدلا.رومامطار

فبم،هناكتنتهـيالمغامرةحدود.يقصدحيثالىسفرهامتابعة

لوما.

كله؟الاهتمامهذأجدوىما:فحماسوهبط!ت

سحى،ئبالاماميالمفعدفوقلأشعفد!اقةدخانالىينطرواخذ

رافصة.

مسشقراكانال!ئنالكيسكلنكتابهسساتسحبالقناةرأىثم

قدميها.بين

.الغلاوعلى2:وانهفراحيزرعشةأصانجنه،تفنع!حهأنوقبل

الاجنبيةلفتاةاووهيديبينتكونانعجيبةمصادفةاليست

فيقراهاروايةبرهل3رب!ادل،ص-"هفىقراهافرنسيةروايةأجمل

؟"الكبيرمولن":الاطلا!علىحياله

4بازمهروهوحماستهوعاودته:وتماثبرهانفعالمهمنوكفكف

الفتاةءللىمل،انقذبللحطةوآلمثث.ثفسهعنورضعاهثقتهيسترد

الهمسى:بشسيهدمااهاؤدبقولىالشكأراًء

الىوصلتاؤكفأظن،الصفحنتتقديرهـيأخطىءلماذا-

بعهدهليفي،غاليهدوايفونمنزواجهبعدمولئ،أوغستينخرجحب

...فرانتزلاخيها

بسمةمعفيهتحدقانبالدهشةم!ست!د،برتأنزرقاوانعينانكانت

لننقولا:انفرجتااللتينالرقيقمينأالشفتينعلىخفيفة

ايملالمستحيلاتفعلالتي!روسهبركانالضروريمئ"اكانس

طفولي؟بوعد!خيانأجلمن،ال!يها

:الكلمات!نفحثهادئةلهجةه!قال

وحدها،،انها؟الطفويىلأالوعودمن،تسة7يا،اجملوهل-

!لموث41هذاء!المنافيالبريمئةالصادقةالوءود

:خافتبصوتوؤ!التقلإلملاراسهاالقناةخفصت

الىنهودانماا!كبارنحن.ولفدنا*!بدءةياحقعلى؟لكونقد-

...أضمعئاهاطفولبهبرا،ةءئبحثاالروا؟تهدهمشلقوامة

:تقولاض،ؤت؟!ولء،كلا*،اعلييحال!اناراد3

!،هذهتكمونربما84إ-3!ا"قىاوودذهؤواءةمقأمللأ!افئيت

فيها؟اؤرأهااليالخامسهالمرة

ا)حدلميث؟ينقطعلأحتى،"سالهأ

فداءة،أال!ثا!حاحةتف-فىتو!تى

بالكآبة:احسسش!كلما-

:فالثم،لحطةصممت

أستط*جهل..ةكأالخاص4ثونكشفيتدخملاهذاإكناماذ؟-

بة؟بالطا!نتحعسينولذاأسألكان

:انالؤرفا!وءبإهالاورقراضرورهامعو،!محكالفتاةضهحكت

يىءتو-أن،تتمؤف،لآالخاصاثاؤوىة!التدخلاما-

!اوعيكهارة

"-برإ"لمدآركبانارتأىوانحه.ص،*يصهألىيص،دبا/لأح!واراحس

:ارتباكمنيهلأل!!برطشةرتزماقي،فالتئم.ضحكتهـابمشاركتها

نازمصىتلاني،سيكارةمنكسأط!ابكأات.تحزنلاولكنس

المض-"--"تآت!يناصتىالانتظاراستطيعزان،ا؟طارؤىل!كايراشهري

.ا!صغيرةبعربتها

.وؤالءن!كأبهالس!كا.ارءلبةاخرج

!اصرى-ةس!!ولاذرخذي-

الاحشجابم:إتف:!برماوؤلآلتالاولىألسحيكارةوب،ماا!جمعب،،مدت

بعد!لى!هلمهذه-ولكن

:أءهـهفدكانالذيبالجوابيغط!تالسرع

،الجديردةهذهاًما..طتدخلكانت..مناسبتهااتتهتتلكس

سبث!ا!عاىبعدتطاعينيلملتيابةلىالىبهاتحرقيفلكي

وقالت:بةب!انتكأراءا.القناةابتسمت

لازك،لكفمعأفوله،ذلكحوهـ-..جداخاصسبباًنهس

."الكبيرمولن"تحبدمتما،ستفهمه

:هدوءبكلقالتثمالكأ،بالفتاةوأغلقت

.القادمالاسبوعفيسأنزوج-

.4الهت!ظرولاا&هاينظرلا،دقاتقصمتا

فقالتانهامطلقةتكونلانمجاللاالحريةمسالةانهاآهاقالئم

حتىارنحوهتاعلىبهانعمتقدوانهامطلقةدائمابهاتؤمنكانت

تواوفاناعواماربعة!ذينتطروخطيبهاوالعشرينالسادسةتجاوزت

-ةالحربدحجةلأبدا13الىعاربةتبقىانتستطيعلاوهيالزواجعلى

انقئازلوؤهـقررتتكرههلاانهافقالتخطيبهاتحبكانتانفشألها

حرير-كألااورؤوببةه!هده!ونلحرإضهامنالمطلقعناجلهمناخيرا

ظبقاهاوحواءآدميةنكل؟نهاقال9سارترنظريةانها!التمسؤوليةبلا

ولمالارعيصحيحهـ-فاانفهـقآلتالارضالىوهبطاالتفاحة1اكلام!نذ

ا،طلمهةللجر!قيوداعاهدهرحلت!كانتانفسا!اتوأمانوالمسؤولية

هـعالاففاقاتب!ضلانجازأوفدتهاسورسرقيشركةمنموبةانهاطنالت

ا/،منلاتةب!د!التنجلم!الىتعودينمتىفثلهاايلايطاليةالمصانع

الصبر؟بفاريمينت!رهاانهوقالتدومامننبالقطار



بعرضصورهإوأخرجت،الصغبرةمحفالتهالشنإراءاالفتاةفتحت

قائلة؟كفها

هو.هلىا-

لحإطة:تاملهانبعدقال

أعمرههوكم.جميلشاب-

سنبم.مثل!انه-

التعويض.بعضؤالجماالاكان.محلإوظة.انهالهايقلولم

تتنهد:وهيوقالت،المحفظةالىالصورهإاعادت

ذلك.يستحقانه.اسعدهانجهديسأحاولى-

ءاذا.تتكلمانينبضإسإصنتصمت.لأالصمتن71تلنزمانت

بعد؟تنتلر

عليهـاوضغظ،الألمهـقعديدتعانقالننكفهاظاهرءلمىيدهوضع

:وحرارةبانفعال

سعهيدهإ.حياةالاثنينأنتمالكمااتمنى-

شإكر.ببسمةرأسهافحنت

فانبعت،الاربعصورهمعلىوفتحهامحصتسهجيبهمن؟خرج

كله.عالمهم

لماذاولكونفنإالتجداونبيلةفقالجداجميلةزوجتهانإفالت

فه!تفقالتالصورةهؤهلهااختاراالذيهوانه!المكطبةمي

واضاؤتمنهجدوىلافيمانفسكتعذبلافقالتيستحقها،الهأطال

لكبرىاهياليس!تهذهامافقالتهمتجدينهمكيففشإلهاالحياةانها

فالرهـ"الوسطىهياليستهدهواماوالطموجوالفرحةفالحيوية

ؤ"لعفرتةري!بدوناصغرهمانههذاماإ2وكبيرهإبالنفستنإةالىلوداعإةوا

ساحرهإاوكفقاررإسةاومنإجمةإاًنهالهافإقالاتإنفووإوحبوالذكاء

بدلااسإهاضافتثموجههملامحبهاتنطقلصماتهذهبللهفقالت

به.سعيدةبدلاهىوانهاالصغيرةبأسرتهجدامتعلق

ينهضانهمافإيماوحرارةبانفعاليدهعلىتضغطبيدهااحس

روما.مطارقيتماماا!ائرةتوقفتوف

.المطارقاعةدخلاحتى،بحرلىينطقاولم

لها:قال

مطارفيأقضيهاساعاتعدةامامبمان؟مستعجلة؟نتهل-

بلدي.الىالطاةلرةفيامبانتظارروما

باسمة:لهقالت

المطار؟مقهىفيقهوةفنجانالىتدكونيهل-

،الانتطارقاعةودخلابثراعهااًعسمك،يجيبانغيرمن

،القاع!4وسظؤيانيقمق!ارإسومات2اتيهيوكانت

اليه.فدلفا

:بالجدارملتصقةأريكةعلىمتجاورينيجلسانوهماضاحكاقال

عنيعرفاحدناانلاحظإتهل!أإلافلءلىنتعارفاننريد-

اسمه؟عداما،تقريباشيءكلخر71

الإاولة:فووإبدإهتمسكوهياجابت

ذلك؟"الىحإاجهتناما؟الفائدةوماس

تضيف:انقبللخظةوصمتت

وطني.الىوأعودعائلتكالىفتفهب،قليلبعدسنفإنرلى-

.ابدابعدسنلتنيانناامحتنإدلأ

جسمه:فيالرعشةيحسيوإهمعينيهإافيحدكي

؟لحظاتبعد..-ةالقصهـهـه...ستنتهي.ائهااصحيح-

طوإيل.وقتالىاذكركوسماظل،كلو!لوقتمندأعرفكاننىاحس

فييكنولم.ا،مثربالىأوع"دالقهوهإلهمامدمقدالخادمكان

.حلوىيأكلوطفاهاجريدةفي،مراامراةالاالانيقالمقهى

خميليم،ارزرقاو،يئالشفافتءنعينيهـاالىينطرإوهوصامتيئظلا

تغإشاهماهحزنمنسحابةاناليه

باطها.!.قيلىثلمبهايثعنيو!دمهك!فهائقالبيدهاحس

وءهه.الاثفرشعرهالامس،رالسهرفعوحين

خديه،عإلىبئنفاسهاوشإعر

،اروزإواءالسوإي!مييةبنئ!فتيملتصمتيششفشماهكانتؤديما

صورتها.عينببه!يارقس!مت

":صهتطلبكامت،رحلةكلمنعودتهبعد،يقبلهاكأنمممإا

كازتكيا،في!ه--دااتقرأ.مفتوحتينعهضيهيبقيأن:واحداشبئا

.اقرأي:و!ولقبلتهمعلاويط!بلعينيهويفتحيرضحكوكان.تقول

اًلأء!مافى.وراءفيماا!هـأي.اءماقهماؤياقرأي.شئتمااقراى

اليهجذب،!.كتفيهحولبذراطهاأحس،شفتاهما)انفصلتحين

.صدرهعلىىنهديهافأإحس

بمنديلإها؟شفسإ"تمسحوهيلهقالت

المنإداءرإعوتيتقبلهل.ساعاتف!بلتقوملنطائرتكاناقلت-

نمىفهـناكثريهـبعدولاايطاليطعامألذيقممصببركئدقمطعمفي

ساعة؟

منهما:ليتخماصكأنماوقال.لض!!واباكبالارشعرفجأهإ

.المبادرهإصاحبنا2اكونألايخجلن!؟الدعوةصاحبةانت-

ضاحكة:قالت

!"اعمالامراة"ازكبتنسى-

:الصتطردتو

دعإوتك!أقبلفاني،ذلكءليكقننشرقننككانتاذا-

متلعثما:،يقولانق!بلوتدث!

؟لطائرةاتفورز!أنمنخوؤدهناكألي!رإ-

قائلة:عليهوتضغطاصبعببهايإنانفهتاخؤفسعارعت

فاتتك!انهاافرض-

وتمتم:خجلاتضاحك

غبانىإ!3ما!صحيح-

ؤسمملأأمتعتهوضعمعامسلةفهـاتم،المطارمنإهىمنخرجا

.يإ،رةفاستقلا،حزإيبتهاهيواستحرجت،الامانات

الطريقثفيلهقالست

...ساهمااراك-

:قال

...لمعهـرهإا-

النافىرإة.عبرنخطفالاشجارالىين!روراحفيخدها.قئلهاثم

الامر:يحتملمماحدهإأكثربأنهافوراشعربصوتوقالت

...المطلقةالحرول-

صوتهها:خفضتانبعدالاعبارتهاتتمولم

...ذلكومع،مسشحيلةاًؤهاصحيح-

هو؟تراه(م،((ذ)&ومع"قالتالتياهي:لنفسهعجب



الهـيها!شوقهاطفا،الانسمانيحاولءلمبثا،ذلكومع-

انخطافا.الاثنعجار1فزادت،ل!رع!تهامنالسيارةزادت

اشب،ءيقولان.طويلةلمدة،كثيرايتكلمان،يتكلماناراد

منواثقاكانولكنه.الاولىللمرةلهتخطرجديدةافكاراويقدمهامة

ثونسن!حولكاقت،اسيارة1انافذةءجر،سجارالانةانخطاوءلموء"ان

شيئا.يقلفلم.بكلمة+ل!نطقان

كللضهيزا،هادلةتمرالاشجاروعادت،السيارةابطاتوحين

.الهلامفيرغبة

،الاءضذاريشبهبماقال،ال!فندقمطعمفيالطعامتناولاانوبعد

:الظاوهـ4عنينهفا!وهما

الغرفة.ؤيطويلاسنتحث-

بق-اعه.طخذوهي،خفيفةبسمةلهتبتسمها7ور

براسها،فماومات.جمي!-لمةغرفلةانهاالايقللم،لفرفهـةاوفي

،يدخنووقف،لهوآخرى،واحدةلهافأشعل،سبئقارةمهـنهوطلبهـت

قال.عينيهتحتاكمتدةالسروغابةالى،ارنافذغعبر،ينكلوهو

م!نتقولسعاولكنه،سيكارتيناولصيكارةسيدخنار"نفسه(نر

راس4:وراء

حقيبتي.لاطلبهابطةانني-

انضظر،خرجتوحين.بالتلفونطلبهابالامكانانلهايقلفلم

وهبط،مهلعلىالغرفةمن!رج،المصعدبابصوتس!عحتى

الىثانيةستصعد:دقالقانضظرا،س!لماسظوفي.ببطءالسلم1

نابمدعنيفألثم.وستنتظرستقلق.تجدنيفلابالمصعدالغرؤدة

.الانتطارتمل

!-لملااىا:اطا،الاستعلاماتمكنبالىفا؟بخه،أ!راوخرج

.الحساب

.:الاسونعلاماتموظفلهقال

ررحبضنكانتاقيا!نتمعةسدد"4،دفائقمدد-

وهـوالموظف9!اضا،مذ!ولارأسهفيالامريقلبكانوفيما

ظرؤيا.لهيبسط

لك.تركتهارسالةوهذه-

دي(9فدسها،الموظفاءامبالغضيتكلفوهولرس(لةاتناول

مطارالىاتحملهانمش،!طلبسيارةفاستقل،م!رعاوخرججيبه

لوم!ا.

ناغيرمنكهافمفى،-"جيب!منالرسالهـةأخرج،السيارةوفي

اوركاير.منهضة!!ماصاتهاووف!عع،هايقرا

***

العي!نين.مغمضظل،الليلةتلك،زوجتهقبلحين

يفتحهما.انمشهتطلبلم،الليلةتلكوفي

ادرلسلممهيلبهرروت

صحححر!ححح--ح!!ر-ح!*ء-ححس

شعريةويندوا

يلأد(ب9دارمششوراتمن

(شعرهمنءختارات)ناجهيابراهيمطوقانفدوىوجدتها

حجازيعبدالمعطياحمدلهاوقدماختارهماالم""والفرسانالليل

حيدرىللندالصفرالحروفرحلةا)""المغلقاالبابامام

....--احجازيعبدالمعطياحمدالاعترا!الايبقلم

سعيدحميدثامنهاءهبر

خالدالوخالدالمليشياصدرعلىو!رسمامبرحاويخليلالجوعبيادر

+)شوشةفاروقالمحترقةالعيون

سلمىابو-ريشتبىفلسطينمنلمصندوقراضيالطيقلمواا)ضار

القالييمسميحا.-.ا/لنافرةاجمبيراعناق%شعرهمن(مختارات)السيابشاكربدر

.!ادونيسلهاوقدماختارها

صادقحبيبتتملمفصول"(!مرهمئصختارات)طهمحمودعلي

مطرعفيفيمحمدالانيادوقلش!يالوجهمنملأصح!عبدالصبووصلاحلهاوقدماختارها

بببروت4123ب.ص!الإدابدار


