
ووومرمغا

هـ!يعورميموص!ع

ارصرويأرححح!سىياال!!أف!أأأ

ذلك.توقعتوأنا-

علىبهمالصلت.أقابلهمأنأنويدنت..لا-

ولكنهالتلفونأحبلاأنا.احديجبولم3ـ،اياالرقم

بجب.لم

بنفسكأتذهبلملاذا-

فةتاخرافأضأت،اظلمتحنىانحنىقدالمساءكان

وانقل،والنيفاءالقدي!ثةراقالاشبعضارتبواحذت

وببتإخلفزيونافيالصامتةالمتتلبعةالصوربيننطرى

والمكتبةالنحالسيةالحائطساعةبين.الاسودالتلفون

فيوانمكنفسيأشغلانيجبكان.الاسودوالتلفون

وقدةسببلاييحفرلافقد.الليلةتلك،ماامر

بيقنتمشىالطلقالليلهواءالىامراتهـ!مامعاًخرجلا

مشىاريعفيونتحدثالبراقةالواجهاتأمامألسيارات

نأبصرأخرىمرةبنفسيأفاجلانيوها.المستقبل

وهـرعواوحيد!خاليا:الىالبيتوعدتالعملوقتانتهى

ا.واتهـفواليوميةتحيةالوداعألقواقدو،غامضاًمرالى

وافالب،جبهتيأتحسسواناذلكأدرككنت

بالندمشعورااًغالب..بدابانييتسللخفياشعورا

بححداعرأسيعلىويطبقيتفاقمأنقبل،والمضيعة

مالأبخسمئيبماملالصالوقركنفيأتجلسفيما،مفيت

لالستقبالغيرهم:ويتهحأللتوفاضيوودعكمن!وانتباهي

وعابر.خفيف،طارىلمصداعمجردهو..عليكما"

وينقضي،.الشعراءيقولعصا،الروحفيصداعلعله

."يكنلمكأنةوتسلو،وتنساه

مستجيهبىلنهضت.الصمتيفقأالجرسرنين

:البابوفتحص

فيانمظرتهقدوكنت)انتظرككنت؟جئت-

.(3انتظرأعدلمثمالبد،

(كونلاأنأرجو.ثمتسعاالوقتفيظننت-

يمخسيكيفأحياناالواحديعرفلا.كثيراقأخرت

؟باكراانترجصتهل.الوقت

تراني.كما،وانتظرتك،اكثرأوساعةقبل-

متأسف.أنا.متأخرغيرالوقتانظننت-

!اليومقابلتهمهلاسألكاناريد

.تسالأنتوهل،ستسألنىبدلاانكقلت..-

امابلهم.لملا

-36

.خرجواانهمبدلا.وأتأكدقبلابهماتصلقلت-

ثانية؟مرةاتصلتهل-

لرنالتلفون.فائدةبلاوثالثةثانيةمرةاتصسلت-

أذهب!لماذا.السماعةيرفعاحدولا

كأنهم.كثيرا.كثيراعنكسالواالذينهم-

يتذكرونكا!م.ماشىءمنمنكيتأكدواانيرغبون

.الايامتلكأعرفكأنااكنلم.تماما

غريب!-

اضهاراتقنيكنتانكيقولونأتستغربلماذا-

فيتقضيهالذىالوقتمناكثر:منهمكواحدجينهم

ولكن،خويلزمنذلكعلىمضىلقد،صحيح.بيتكم

.يحدثكانانهيندو

كلويلة،اوقاتاعندهماقضيكنت؟ذلكقالواهم-

جيدا-الوقتأميزاكنلموانيخاصة.انكرلا،صحيح

مناطولليستولكنها.صحيح.ساعةأحهلأكنولم

.ينسونلاانبهـم.بيتنافياتضيهاكنتالتيالاوقات

.ينسونلا.مساكين.القطاريركبواولمالمحمئهفيظلوا

.؟صدقلااكاد

تصدفط؟لالماذاةالامرفيتشكلماذا-

هؤلاع.ابداالمبالغةاحبلاانا.يبالغونلانثم-

بملقطشىءكلعلىويقبضون،شيءكليمذكرون

كأن.بوليسكأنهم.منهميفلصيدخونهولا:الذكرى

سلالذكرياتيجمعون.حراسهوهمارشيفالزمن

كمابزهوويعرضونهاالاليفةوال!يخواناتانقديمةالطوابع

الدنيافيذاللا.ضيوفهمعلىالبعتاثاثيعرضون

العمر.أولومنشيءكلذاكرتهمفييختزنونناس

لي.قلتانكأشكرك.بذلكأعرفأكنلم.اليييا

!اذنلنفسيسأنتبه

ععبأهوهلىألوفاء1فيالخطأما.افهمكلا-

.يبدوكماانقلبتالمقاييس

عتيق،ضيقاطارفييعتقلونك!وفاءاي-

مجراها.فيحياتكوثجريمنهتخرجانويستكثرون

هذءالثقيللمزاحكيا.تناقشنيكأنك؟الخطأماتسألني



بهماتصللمولكني؟!الغرضلهذاجئتهل!الليلة

لدييكنلملوحتىذلكأفعللن.معهمنهاريلاقضي

الذيهوتلفونهم.أنتتلمنيلا.أفعلهشنىءاي

.بعا-انسهكا.لمالايامتلكأيصااتذكرانا.يجيبلا

كعكةهىوص!،.عنهاسفطتالتيالخوخشجرةهيها

الىصعدتكألي.ليمكادأةها2اياالقمتنيالتيالسكر

أسرد%نتريدهلةكعكهتعطينيلكيوسقطتالشجرة

اناها،اقولىأخاها.السكريةبلالحلوةالذكرياتهذه

!سيدييلأعترف

وكعكأسفصر؟أينحاانتتنسلمانكأرايت-

تاضيرادللفولةاتصيم.أحسدكأكاداني.واشجار

الاأتد؟سلاأنا.دىش!كلحياهمستقبلفيكبيرا

الايامانها.احسدكاكاد.أبيوتهديدأمىممنوعات

.العيدة

بعد.الفيلمهذاأشاهدلمأالس!عيدةالايام-

مىن.بازكأأحتتهمنزكنت؟يمزحالذيمن-

أيمزخ

كدرعا،الىفتضمنيطلباتهاالبيكنت.هي-

تحبنى.امنييكنلمكأنه،كابنهاتحبنيانهاوتقول

الىالانصرافاريدعندماالاذلكتفعلأنتعرفولا

إطول.اوقاتاعندهمأتضيكنتانيالآنتقولثم.بيتنا

زوجثاعنفيهاتحدثنيالتيالطويلةالاوقاتهذهتصور

يتملكنيحتىمنهاوتدنينيتبكي،لابيصداقتهوالمرحوم

أنا؟ذنبيها.الخوف

.تعرفانت.عزاءعنيبحثالحزين-

انالاصمنأصغر.البالناعمصغيراكنت-

كراهيةاكرههاصضتقصيروقتوبعد.والعزاء

.شديدة

كابنهاأتحبكلانها.أ.لماذا-

.فجاةاميماتتلقد-

الوالدين.تراباللهسقى-

يى؟ميتحشبهلاانهامع.امكأناليتالت-

علىوصفعتها.شديداغضبامنهاغضبت.بنء

صفصها.نعم.وجهها

ر7تذألا.والرالحلو:وجهانداذماللذكريات-

مثلك.شابااصبحلقدأوجاركمالطفولةمديق،ابنهم

هادئيننكونكنا؟اتذكرهلالماذا.اتذكره-

ويأخذويقف،6فجأعلينافيخرج،اللعببعدصامتين

يصلحتىالعدعنلكفلا.مئةالىواحدمنبالعد

تحسور.احدمنهيطلبأولهبأندون.المئةالى

ما.إتذكرهاني.أناوكبرت،الآن!سبرلقد.المشهد

ذلك!قيمة

منك؟بدلاافعلانرإيكما..هذامندعنا-

ماذا!تفضعل-

ذلكيكلفلن.موجودالتلفون.بهمساكصل-

شيئا.

ال!قتلكر.عنديمانع،.تتصلإنتريد-

غد.ليومذلكدع.تأخر

واذهب.نفسيأحمللن.اتصالمجردانه-

اكثر.لامحاولةمجرد

لهم؟ستقولماذا-

نحاوأننا.بيتكمناتص!!اننيطبعاسآقواً-

فقط؟ذلكلدعتقه-

بقفىوميكمإخبرتكأنبعدبخهمات!سمتاانكا!،شوسط

ا،تصا!،حصررتوانك.منهماحديجبهـلم!عباتهـة

.فائدةبلا

ععي.مليذتجامدهمإنيمكنكستكدمهمدمت-!

لهم.مجاملةهوالم*تصالىومحبرد،بالمطبع-

ئلناجيداأتذكرهماضيتقولىانيمكنكأقصد-

لوفه!!نريفهانهـما.فقطمعدودهأيامقبلائصر!نا

.الناسبينانمجاملهفيومفبوله

اشضىتثيرلطيفة!لباراتانها.ذلك!عافوق-

سامعها.نفسفي

لهمافى.ثذممجردالامريعتبرواانأخشى-

لهم!ل.بيتيفياستقبلهبموأن"أراهمأنأحباضي

الصغير.بيتهمانه

.الاخيرةالعبارةخاصة.ذلكسأقول-

وسطحالبيتوحديقةبيتهماتذكرانيلهمقل-

فيانكذبونباح،الثقيلانحديديوالباب،البيت

مغروراللبهمكمان.بالكلبذهبواأيناسألهم.انليل

كلها.انبلدسيخيفانهاو.غناءاوسغريدنباحهانيثنن

به.ذهبواايناسألهم

كلب؟عنأحديسألهل.الشديدةلملاحظاتكيا-

كانتانلر!قل.الكلامنهايةفيعنهاسالهم-

أناكبرتفقد.تهتم%وتزعلفك،العمرفيتقدمت

بهملأسعدابناءوانتظروتزوجتواحدةمرةايضا

وأشقى.

أتمل.دعني-

عندماأميمنخائفاكنتائيلهاتقولأني!كنك-

.بيديالامريثنولم،صفعتها

كله.3سعأتذلاقد،كثيراكلاماعليأمليتلقد-

أنتأتحدثهاألن،تنسىانك

الاقدارلماقتكلقد.ليلمهيداكلامكسيكون-

الخوفحكايةان.بينناالتاريخيالاتصالضابطلتكون

غامضة.،هذه

الاطفال؟خوفإيمأخرىمرةساسمعك-

شيءذلك.رجالاكانواوالاكثيرةخوفبحالاتيمرون

طبيعي.

سافرنا.عندماأودعهالم-

مثلها.وحكيمةمسنةامراةعندذلكقيمةما!

طبيعي.أمرهذا.الاطفالتاخذالسفرهوسة
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لانيلهاتعتدرأنشيءاولىتذكر.الحلهيا-

اليها.وصلنانقطهآخرمننندأحنىوذلك.اودعهالم

الاطفالى.تأخذالسفرهوسة:الا"ننيقلتهمالهاثل

منتفحمهاانعليك.مفحمةبل،مقنعةعبارةانها

كأني.مثيرامرذلكن19فعلاستتصلهل..البداية

قرنربع.عاماعثرينمناكثرمضلقد.مضطرب

لملاني)هاستعتذى.يقولونكماعمرمضسى.تقريبا

ليجاظاذاجداصغيرا،صغيراكنتلقد.اودعها

فيإكنلم،نيأععذرانالأذسبمنلعلهولكنر.القولى

وأدعىاليقذلك.قادمةانهاأعرفاكنلم.استمالها

الاخريناعترافالىالاسشماعيحبونالعجائز.للاعتذار

تتصل؟لالاذاأتسمعنيهل.باخطائهم

.تفرغحتىانتظرتك-

يضبطأنالمرءعلىيصعبكهذهمناسبةفي-

كماقرنربعمضىلفد.يبينهاأقحنىاو،مشاعره

يتجددأنواخشى.الزمنبوطأةأشعراني.لكقلت

يضمنالانسانيعدلم.اخرقرنربعبعدالوقفهذا

الصفرنقطماتأىايرجعانمهددادامما،الالامهذهشيعا

ذلككلخلالافعلكنتماذا.واخرقرنربعبين

الوقت.شيئاامعلولمكثيرةاشياءفعلت؟الومت

"أالعيشفياضعتهاالتيالحياةهيأين))الحياهيضيع

ني.تصفهالالماذا.قابلتهاانك.هذامندعناولكن

..الوصفعلىقدرتكنرىدعنا

خمرعا.لمحيامراةكأيمسنةامرأةانها.8ابدا-

لك!صفهاابملذا

مثلاأعجوزانهاهل-

وصفكاالبالغةمن.بالضبصكذلكلحسأعجوز-

واكماتبدوانها.المبالغةلاتحبانت.الوصفبهذا

ربما.،سنواتبضع.قليلاالاالستينتتجاوزلمانها

العناية.بتلكشعرهالصففكانتماوالا

تقصدأماذا..بعناية-

أتا.فهمتهماأقصد.النساءبعنايةاقصد-

شعرهاتصففانها.ملتبسةبعناراتمثلكاتكلملا

عينمها.فيبا!قياغريبابريقاءتخطىلاانككما.بعناية

مطفافنليستاعينيهالكن.حالايعلىنفاذابريقاليس

الاقل.على

وبثسرتها!-

متفدمةامراةعننتكلماننا100بعثرتهابهاما-

السن.في

وموتهاأ-

اصفأنتريدنيكيف.اصفهبماذادري9لا-

عوتها؟

فقطمانطباعمجرد.معيناوصفلاقحدلا-

بطريقةتتحدثانها.صوتهانبرةتسمتعيدذاكرتي

وتستغرقكتسكتثمالحشرجةمنبمثهيء،متسارعة

(خرىمرةوتعود.قلتكماعينيهابثريق،بنظراتها

38

طويلة.برهةجديدمنلتصمتالوتيرةبنمستتحدت

صامتة.وهي،صوتهاغابوقدقرنربعمضىقدوها

اني.متكحقةليةمتتلبعباراتتتكلمالاناسمعهااكاد

تقعصعوتهاوحشرجة،صوتهاوقععلىانفاسيأحبسى

أصلبعي.أطرافعلى

التسارع،بذلكليستعباراتهاولكن.فهمتلقد-

الجملةتنطقآحيلناانهلبل.تماماملحوطغيرمر6انه

.تعرف(نت.احكامللسن.كلمةكلمة

دلك.اتصورلم.كلمة،كلمة..اذنهكذا-

فقط.واحدةكلمةعلىمردكلتتكىءانهااتخيللا

اعنيهمابل.جيداسمعتهااقصد.راقبتهاانتاذن

ذلك؟يحدثإلم.تامباهتماماليهاأصغيتانك

اذاخاصة،الآخرللشخصالاحترامدواعيمن-

.واهتمامبانتباهاليهتصغيأن،السنفيمتقدماكان

ذلك.هناكثرلا،فعلتصاوهذا

.التساؤلهذامتلأتساءللم!ذلكمناكثرلا-

تقولأنتوها،السنفيمتقدمةامرلةأنهلتقولكنت

فيماماتناقضاهناككأن.والاهتمامالانتبلهمناكثرلا

التقدير.هذافيمخطىءلعلي.تقول

اتوقعلم.السيىءالقلبعلىكلاميتقلباند-

الحد.هذاالىالامريصلأن

نفسك.عنتدافعحنىاتهمكلماني..آه-

نقطةالمرءيضععندما.رويدك،صديقيياتمهلولكن

العبارةانبالفرورةذلكيعنيفلاتعبارتهنهايةفي

تفهمنيأهل.انتهت

الليلة.هذهافهمكلا-

ذلك،مناكثرلاواهتممتانتبهتانكقلتأنت-

مقفلا،ليساناذهنيولكن.اقفلتهااوعبلرتكوانهيت

بعضقتداعيأمنعانأملكلافانيوهكذا.مفتوحانه

افهاأنتحسبتالتيعبارتكاثارتهاالتيوالافكارالمعاني

هذا.الكلامعنتوقفكبمجردالابدالىنهائياانتهت

بالسعتينيات.مولهالستانكادركإنا.الامرفيماكل

نامناكثرتقللمانك.المسخرةعذهمنالاندعنا

لم.بريقالعينيهاوإن،النساءبعنايةمصففشعرها

.ن7احنىبهاتتصللمولكنك.هذامناكثرتقل

تقومانويمكنك،عنكذلكأفعلأناريدكنت-

صاحبانت.بنفسكنفسكاخدم.الآنالمهمةبهذه

تقوله.كنتعماصداقتنالاجلوساتغاضى.العلاقة

محدثهانفسىفيتترك.محترمةفاضلةاعراةانهاورايي

.انطباعاحسنبل.حسناانطباعا

يكونانتصور..عليهغبارلا،صحيحكلام-

من.عليهتنفخأوبقطنةوتمسحه،غبارالكلامعلى

،الغبارمعالكلاميطيرلاحتىبقوةتنفخلاانالافضل

كلامكمعنىلشىولكن.خفيفوالروحروحفالكلمة

كنتاننيصحيح.ظلمفذلك،الاكصالعنتتراجعان



يبلهيوكذلك.طويلبزمناليكاتعرفأنقيلاعرفها

ينبهعثدنيمكنكادانماولكن.المطارفيتمادفكان

السبب%نت.انتلولاكالقمقممنيخرجأوالماضي

نايمكنني.هاتفيةمكالمةعنعاجزالست.والوسيط

قد.لكأعتذرأذندعني.شئتاذامنكبدلاافعل

منلشروإكن.المستقبلأجلالحاشهـمنالانسانيبيع

واحبعدأسهاأتحدثتلو!السحيقالغابرالماضىاحل

يفاجا!رلتربعإحد.المفاجأذتتملكمااظبدلاقرن

لوأضتأما.الاحوالدسائرفيطبجعيهذأ.الانسان

خبلالتقيتهاانك.عليهاغريبا!دكعكونفلن،كلمتها

فقط.يومين

.مرةولاولأعسى-

يىاذن؟بعيدانذهبلماذا،فقطاصىاجل-

اخرعلىفقطساعاتمضيبعداليهاتتحدثانغريبا

.الانلكاتنحوقدمخمتلففالامراناأما.بينكماحديث

انطباعكانتنسولا.وتهيئةمنكتمهيدالىبحاجةانه

يكونانبدولا،انطباعاحسنهوبل،حسنعنها

بينكما.الامريسهلهذا.كذلكايضاهيانطباعها

؟ن71الساعةكم.تاخروالوقت،أخذناالكلام-

عض!ة.الحاديةتبلغلم..الان..الساعة

منالوقتهذافينائمةليستانهايضمنمن-

الليلأ

نعسانة؟أممستيقظة..صستيقظةامنائمة-

جئتاظ.نائمةليستانهايخمنمنسألتنط.أدريلا

الاننمسهاتشغلفربما.شيءاييضمناحدلاللحق

تغطربما.لهااقاربعندتسهرربما.مكالمةبانتظار

يدركنالمالنعاسفانولكليبالنسبة.عميقنومفي

الذيالصنفمنانها.الحديثنخوضزلناولا.بعد

تعرفها.لااًنت.ساعاتفلبضعالنومفيالستغرقاذا

وتسحتحضى،وخيالاتاشباحاتطاردمستيقظةتظل

حقيقياانتباهاتعيرلا.نفسهاتخاطبوأحيانا،ذكريات

تلبثلاتمللحظاتتفاجد.حولهايحدثأوامامهاتراهلما

كلكأن.اهتماممنمنهابدرماعلىندعاقسترخيان

داعيولا.شطءكل.واكتملحدثقدحياتهلفيشيء

فيهوتنقبشيءكلتفسيرتعيد.أخرىمرةلتكراره

ولاالحاجةعنزائدايحدثماكل:تفكرهكذا.فقط

.اغربوأطوارغريبةذاتاطباعانها.لهمعنىاوضرورة

ذلك؟فيمعيالست

كللعلىارملةانهل.مخالفرايعنديليسى-

ارملة؟منتتوقعماذا.حلل

.التعارفحدودتتعدىلابهامعرفتكولكن-

أبدا،تتعداهالاوقد،الحدودهذهتتعدىلاانها-

بها.انتكمعرفتكوليست

قدامى.جيراننحن-

ولاالقريبجاركيقولون.الجيرةمناكثربل-

البعيد.فريبك

اسبابايةعنالنض!اوبصرت،السببلهذا-

ذلككانما.تلفوئيرقمتعطيهاأنيجبكان،أخرى

شيئا.يكلفك

أن"عطيهايجبشان.فعلا..ألهيياأتلفونكرشم-

حقك.هـيداتمااًفصرانني.أفعللملكني.الرقم

نسيت.لفد.الحماقةهذهبل؟الخطأهذاارتكبتكيذ!

هامةكتيردأششاءالانسانلنسىكماةنسيتببساطة

وقتها؟ليتهيأانه.السفلسفويتذكر،حياتهثي

ر*نكردجما.بالمنزلتلفوناتملكلاانك،صفحكأرجو

ناحاولتذلي.ليتهياهكذا:مؤخراالتلفونركبت

أنتانكذثعرإجعلهاوأنةالخاصةبطريقتيأجاملها

كانولكن.التبجيلمننوع.الاتصالالىسنبادرالزي

عرضيةبصورةولورقمكلهاواتركللامرأنأحتاطيجب

جئتماأولمن.مثلابينناالحديثمجرىفي،مواربة

نااستطعولم،ارتكبتهالذىالخطأمانفسياسألوأنا

يجبكان.الأناليةنبهتنيحتى،السوالعلىاجيب

حالمتبتايعلىانهرغم.الاقلعلىرقمكأعطيهاأن

الهاتف.فيالمتركينكلشأنالدليلفي

الدليل.فيبعديثبتوهلم-

ذاطث.فيرضصبتلوبكالاتصاليمكنهالناذن-

علىتجيبلاالاستعلامات.وفشلتحاولتانهاأكيد

عزيزانسانعلىالعثورفيوالفشل.الايامهذهفياحد

أعاباذافكيف،مرارةواكثرهاالفشلأنواعاقسىهو

تحاولإنيجبانهذلكمعنى؟مثلهامسنةفاضلةامراة

لن.تتكررلامناسبةانها.ذلككلفكمهماالاتصال

ناحقهافمنهياما،تتصللملانهاتلومهاأنتسشطيع

معقدةليستفللمسآلة.الانعنكأتصلسوف.تلوم

التلفوناتدفترينزع)؟الامورتهوللماذا.الحدهذاالى

القرصيدير!التلفونالىمسرعاويتجهجيبهمن

.(بلهفة

مشغولا.ليس.يقرع-الجرس

فارقتهامنذ،لهاحصر،كثيرةممورحدتتلقد-

لمخاطبتها.اللائمةالطريقةمااعرفلا.عمرانه.طفلا

اولانطباعهايتغيراناخشىكلني.اعرفهااعدلميئي

!الجبروتهذاكلللزمنهلولكن.صوتيتسمعما

وهمانهيبدوكهذاموقففي.دائما،صحيحاليس

منقطعان،الوهممنأسراب.غيرلاةمحتظباهظ

الطريق.شمسطلعةاولعندتتبددالفهمسوءغيوم

تنحنيثالطرقىأقربانها.طويلةلستالجذورالى

اقصد،العزيزالماضطفينبعثوتنتفضىقليلاالذاكرة

الخارقةالصدفةسنوات.الاولىالطفولةسنوات

الاولى.

المحاولة.سأعيد.يقرعالجرس-

واحدةمرةالانسانعنهينزلصليبالطفولةكأن-

تتألفغريبةكائناتالطبيعةفي.الاخيرةالحفرةالى
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دءفلىمنإولهي.واحدهلصدحة،مشتركعدوضد

بقيخر-تجتوحين"وحمالصبثنبةدخلا.حياتي

الاميركأوامررغضاتيتسعتقبلثانت.لاذعا!صيابها

والدين.بلاضالعةكطفلةوحبرههيكانت.الصغير

حانقة.علفلةتزارلاومي.قدامفالتحتالزمنيمضي

ممى!زوجهاانأفكركنت.الترملمعنىاعرفاكنلم

اليهااصغيكنت.المسائلتلكاميزاكنلم.ابوها

عينيهافيالنظرأديه.أمحسكربكعكةافكرانيوادعي

.اهربخكف!عندماثالكلامعنتكفأجعلهاحنى

شنجقصوةرزأتوقعلاحيثتعاثهبنيكيفتعرفكانتولكنجا

والعفو.الحمايةسوالاليهافلرفع

صالح9تلفونكح!ا!4يجيبلاصاحبيياانتلفون-

.الاخيرةللمرةولوأنتحظكجرب

ثقتي.ومصادرفوأىكلاستدعمت.نهضت

هذاأنلمرة1كهذهأشعرلم.القرصوادرتتقدمت

واالجحيماوالفردوسعلىخطايقتحأنيمكنالجهاز

قوتمونغكل.يرنانه.انتظرت.القرصإدرت.العدم

قلبيوجيبمثل،ويرن.ويسكت.يخطىءلامنتظم

نعم...ألو..الو..اخنونيوتقلبذاكرتيوتردد

اننا،تعرفنيلاانك..عفوك..(اسعيقلت)الحمي

قلت)3اسيداأريدولكني.للاسفبعضنانعرفلا

لقد.(الرصمذكرت)الرقمهوهذانعم.(اسمها

خثتا؟.بجيبيكنلمتلفونكملكن،قبلمنحاولت

انخثتاأينأذن(000)الرقمهوالشى..خطآتقول

عندكم؟لنزللمأالاسمبهذاسيدةتعرفلا؟سيدييا

متأخر.الوقتاننعم.اتصلتلماقبلمنأعرفكنتلو

الىأعيدهاوانايديفيثقيلةالسماعةكانت.العذرة

المنسارعةضباراتهاعملاقةعنالسيدةقفتتولقد.الجهاز

أسعشدانيمكنكانه!.الصمتقراغالىوذهبت

الىوالاصؤاء،التلفونقرصادارةبمجردمضىماكل

عقاربرأيت؟تف11أسلاكعبريتسللشحيحصوت

صحخامة.ات9شعلويئةحادةالحائطعلىالسلعة

وقدصديقيرأيت.نائمةبلهاءبقرةمثلوالتلفزيون

دورلعبكأن!.يتكلملم.عيناهوغارتوجههشحب

3ضت0دورهوانتهىالطاهـىءالثالثالطرف.الدخيل

.المةلواطفالسلامةمتوخياأوبسلامالفورعلىسأنام

ووحيدةالفراغحتىخالفينمييداهمنيفاغشعورلولا

لامر،مضىوقتأيمناكثرمدعووأني،أخرىمرة

أتقدمل!ان،لحظةأيةفيافقدهوقد،يخصنيغامض

قبضتى.مأثءوانالهاليه

!!يت
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