
فىشبرونحكلظلزسىبوفهـي!بخثل!!ي

فيحالىممشارعوك!ولصميمبسرعةشابجرى

تحت!سنحارانيةبمانتتميزضاحيةضمئيقعحي

الشابكان.حديديةأسيجةوتحرسهاكبيرةحدائسن

بنطلوناالحديثةألطريقةعلىيلبسالعشرينأوائلفي

هـتزرشاءوسترةمتينفطنيقماشقطعمنخيط

.كبيرةحقيبةمضظربةتتدلىكتفهومن،النوعيةنفس

انفهومنملوثاوجههكان.مااحدمنيهربانهلاح

بمنديلاليمنىيدهربطوقدثالدميشبهمايجري

يشبهبيتمنفشيئاشيئاوتقدم.ايضابالدمملطخ

منذلككلمتابعةالممكنمن-صغيرةسكوتلنديةقلعة

ونوافذ)1(بريجاتتوجدحيثمورقةنباتاتخلال

الىيتوجهوهولحرعتهجماحكبح.-حجريةباطارات

المتجولين!دخولالباعةممنوع:لافتةتحملالتيالبوابة

.الجرسوقرع

."؟هناكملذا":صوتسألللتخاطبانبوبمن

."أتلفناًن(ريد.حادث"

هامراةصوتكان."أهناكمن.إفهملا"

."أتلفنأنأريد.ضربتلقد"

فيههنامنمتر005بعدعلىمقهىيوجدل!

صحيفةكانت،الوزيرعلىالاثيمالاعتداءمحاولةنبأ

اكففقد.الحادثتغطيةفيمادةأغزرهاالناسكل

!نبالتحرىمحرريهنوابغمنثلاثةالتحريررئيس

حياته.فيوالتنقيب.الرحمنعبدزكيسالمالمدعو

أصدقائه..صلاته.حاضره.ماضيهعنشيءكل

له.اونز.تهاوغز.بهقارا0نهاجير.ئلهارذ.ئصهذقل

عنالاسرارمنهمأرادهاكاملةصفحة.آرائه.مغاهراته

210ورقوةثمةهل.دورهخفايا.بالموضوعالمحيطة

خفية!ومؤامراتودسائسإلاعيبهناكهل؟تحركه

الخطة؟وضعتواينأقبضوكم؟يعملحسابىلاي

؟الشركاءهمومن

."يس!رااعصف"تممستقيمبخصاسو.نلثوت

عنابلغإنأريد.مستعجدةاتقضية.اسمعي))

."اعنداء

التحاطب.انبوبمنجوابياتلم

اصبيتاانه؟ةهداا،حياءمننوعاىةاللهلخاطر"

اذتمتكونونربما!المسعحايهل!منهاصرفالذيالنالث

."!مايومامساعدةالىبحاجة

ةالصوتيتكلمانفبلصمتلحظةمرت

."البيتخارجالسيدة"

فجأةوجفلةاليأسعلامةرأسهعلىالشابقبض

متالما:

لقد.سيدتكلا،التلفوناريد،المهالخاطر"

."هوجمت

امراةشكلفق!الثانيةظهرالنوافذاحدىمن

:الصوتونطق.مسحوبةستارذخلف

."أدخل"

.صحورعلىيدوربابوفتحازيزصوتصدر

الامامي.البابخلالبقوةواندفع،بسرعةالشابتحرك

بابزجاجخلف.وفارغةكبيرةردهةفينفسهفوجد

خمسةعلىالفريدللمشهدمورةهناكوكانث

جضيهاعشرينالتحريررئيسفي!ادفع.أعمدغ

الاليم.الحادثساعة:بنفسهتحتهاوكتب،لمصورها

المجرماعتداءعشهيدفعللوزيرالشخصيالحارس

الاثيم.

فيالناسألسنةعلى،اليومموضوعالخبروكان

عنهيقرافلمالرحمنعبدزكيسالمأما.مكانكل

،والوزراء،بالصحفعهدهآخرهذاكانفقد.شيئا

العاملين،دذيافيالطويلسجلهونهاية،والدواوين

والمجاذين.الهذيانبعالمعهدهوبداية

لقدرة؟
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فوقةرعشوش.لم"مراةظلية3صورظيرت)2(مبرغل

.تدغونوضع؟صفيرةطاولة

:احبابأمنخرأ%الجانبفيالمحتجبهالرلةقالت

."السيدة!ستفضب؟العنوانهذاتع!لاارجوك"

؟،،رعالشلهذااسمما"

."العنوانتع!لاولثن.الخضراءالغابةشارع"

."حسنا"

واًل!!اعةلحغئةوانتظرالتلفونلمحرصالشابأدار

أذنه.عند

1إ(مشغول1!:الصوتسأل

."نع!"

؟"تتلفئلمن"

.1(حمنامنورخذنيرتر؟أتارصده،صديقي"

؟"لفهـطياتستدعيلالم"

.بر(دقيقةفيسثكتهى.اخرىمرةسأحاول"

!هثىوجودعن*خبرتك.حمنامنليسسولكن"

."قريب

وجلاتراخبيانعلىال!!معقا-تقدانكأرى"

ن(بامكان!ك...بافيدر-عةعلىمنالوتحنىيضرب

نأقبلهنامنأتؤحزحلنولكنى،الشرطةتستدعي

انسانةانكقليلقبلاعتقدكنت.ليخرجنيماأحدياتي

((....شيءكلقبل

إك!ابنظر.الأخرالجانبمنجوابيأتلم

بلين:فلثمان!شتجبالشكلالىبعصبية

."آسفأنا"

وقعكيف":الاخراسجانبامنالصوفسللى

؟"الحادث

ثلاثة.كانوا.فجأةشيءكلحدث...ادريلا"

المربوطة-يدهالىوأشار-صدهمأردت.باغتوئي

للهوض!امريتدبرتانيذير.ارضاالقونيولكنهم

."بجلديوهربت

؟"ارادواماذا"

ناستظنين.أخفقواولكنثهم.يفتشونيأن"

."هذهمثلراقيةضاحيةفييتواجدأنيمكنشرطيا

هادحةالنطقةان":خرائرارجانبفيالصوتقال

."النافذةمناتطلععندماالارةمناياارىلاانا.جدا

الىتخرجينعندماعار(حدتلتغيزانكبدلا،آه"

."هنايعيشونالناسان،حالىكلعلى.السوق

أنا"خر71الجانبمنخافتةضحكةصدرت

ولكنك.هناالىلهيؤتىشيءكل.السوقالىاخرجلا

."تتلفئأنتريد

بعضأعانيزلتلا.آسفأنا...فعلا،نعم"

."الضربةاثرمنالشيلم

أذنهقربالسماعةماسكا،التلفونقرصوأدار

مكانها.الىاًعادهاثم،للحظة

أ"مشغولايزالىلا"
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ب!."نعم

؟"واحدعديقمنأكثرلديكيوجدللا"

."لا.البلدةهذهفيليسى"

فياسوعسيكون؟اذنلثهـطياتس!تدعيلالم"

."الحضور

يستعدغطلسمثلعميقانفساالشابسمحب

:أخرىلغث!سة

أنوىلاانا.ترتعبيلانبكحاجةلا/اسمعي"

لن.الجميلالبيتهذافيشيءاياتلافاوسرقة

منلاكثرهنااكاكونفلن.البتةمتاعبايةنكتحصل

."ساعةربع

امرأغوقفتفتحتهفي.جزئياالبابكتحت

مستخفةختؤاللاوجميلةنحيلة،عهـويلةثمبذلاترتدي

.الخمسبنتجاوزالذيبعمرها

تصعديقاود)(ةوخفيضدافىءبصوتلمحال!

ه،،كلامك

أفهم(نالستصيعلاإناإ(المضطهدبنبرةالشابقالى

."بيترتابيقيجعلكالذيعا

لاننافقط...التحديدوجهعلىلشميء،.أوها)

.،(طويلأمدمندهنازوارانستقبللم

قال."مسرورةتكونيانينبغيالحالة!صذهفي"

فترةوبعد،التلفونقرصأدار،السسماعةورفعالشاب

للتخلياضطرارهواظهرالتلفونيةالمخابرةعنعدلقحسيرة

عنها.

."...تعاقبيلنانكواثقأنا"

،!منقبل"من

"."السيدة

(1؟السيده(تهمك\)

."لا":وتنهد."عدنا"

دأ؟أناكانتلوحتى"

."تكونيأنقعتتواحهبصر".ع!يتيهخفضالشاب

."ذنكتظهرلم)!

."...مسمتترةتبقيانأردتلإنك،حسنا"

!"بالذنبتمثعر9،مرتبكاتبدشلمازا)!

."لصفوكوتعكليرىعليكتعفليبسبب،نعم"

؟"أكسخر"

ذلك،مناكثرفعلتوقد.أقودمااعميانا.لا!ا

."عزلتكعليكأفسدت

أ،،أكونمنتمرفكيف"

الموتعلىوتمرفت.البوابةعلىذلكقراتا!

."التلفزيونقي

؟"التلفزيونفيشاهدتماذا،)

."معكمقابلة\)

!"متىلا

شزالىلازوجككاسانعندما.سنواتللاثقبل"

.(،حعا



ءائطثيرالشيتعرفانت!..صوتيتتذكروانت،)

".عني

وقد.الصحفيذرأونلبريعرفونالجميعلا

.،أفلامكشاهدت

كا؟يدكحالىكيف():الحديتحونتفجآة

."علي!لا.قليلأتؤلني"

؟"الجوارهذافيتفعلكنتماذا"

(،.الفنبتاريخمهعمأنا.ص،رالتقطب"

."المصتاريخيللاهت!ممكاناليسهذأ،):اتقا

3ممبهمشكقثالمدحلعندتقفلزاكلاءصانت

خلفها.الاسمقبالىغركةنوافذمندي31أ!!تر؟لضوءفي

بليوتطهدملفد.الم!صودهو)\:النمابنشط

معلمادانتانهاأعتظ-لانهباريسفيطي!القوالكنائر

عخيقا.الآنيسدوأتحديثانفن.الهمجيةمعالممن

مختنفةانها،الحدلتةالمنزايةمفتنياتكالىانظري

."تماما

!؟!وراتلتقثفكنتالعببألهذا"

."نعم"

حو-!الشمم!ى؟حمر!نبدلاغائمايومااخترتلماذا"

لأ!مشرقة

.ضروريال!جمو".الشابابتسم.،(ال!بو،)

."ليباننسبةنشاطحقلمناكثرالفنيالتصوير

."شاغليهمناهممةاكبروالبنى!

.3لانفسهمبأنفسهميحتفظونالاغنعاء"

يدعونكلاألأنهم؟بهذاتعتقديجعلكانذيمالأ

أ"بيوتهمتلج

."استثناءولك!نك.فعلتأنت)!

قتفهبيقظةعزلتيصنإدافع(ني؟هذاأتظن"

."الآخرينيقظة

."...هذاأعنلمولكني،اعرف)\

تحد:نظرةاليهالمرأةن!رت

."!..متاعبفينفسكتورطانت"

...مفاجئاكانحدثماكلانبيد...ربما"

.(1اليكالتحدثبفرصةسأحظىانيابدااتمورلم

ست!محاعاكيف...بر!ثاحصنخيتوقدا+نا8حسنا"

؟11استغلالهاعلى

عينيه:وخفضفثةعرووقدالشمابنظر

حس!كخ!وفيأتب،وز-بأنيأشعر.أتعقبكلاأنا)،

."ولطفك

:فجأةفاقثمجبهتهالىيددرفيوو

صأبزريد؟الحمامالىالطريقترينئأنإكهل"

."وجهىأغسل

..حسعنةبحالةتبدولافانت.حقعلىأنت"

ناستقولى...بنفسيهذاالى%تجهأضيجبكان

!كدي!ممو؟يحسساولكنهم،متحفظينفقثلىليسواالاغنياء

تتلفنأنادريد...تتلفناناردتانكغير.الاحاس

.،؟تضتلانبعدأم"ألاق

بضاطسولمدةهناابقىاناستطعتاذا!

."الشيء

:البابوفتحتالمرأةضحكت

."ادصلالحادةهذهفي"

بدا.الاستقبالىقامةودخلخقيبتهانثابالتقط

فيمسرفةغرفةكانت.الردههمناضاءةتثرا!ناالمكان

عدد!ناككانفنيةمجموعةتشبه،والترفالاناقة

معاضتلافوجوهعنتكشفتقدماءلفنانينالتماثيلمن

بكثير.اقدمفتراتالىتعودلوحات

الىالمرلةأشارت"؟معكهذهأخذتلماذا"

ألحقيبة.

."آسفاًنا.العادةبحكم!:الشابفالى

يحدقمتردداووقفكرسيب!جانبان!قيبةوضع

.الصورفي

.13كذلكاليسى،مصورانت،نعم،آ."

في،بالا!رىأو..فنمؤرخانا.تماماليى)!

."الاخيرةسنتي

؟لىجاجةاذهاظن01يدكوارنيالجس،ظيب،ا

.،أاتؤذيك.إشعة

معهاهووكجاوبى،بلطفيدهافييدءالمراةاخذت

امومية.بعاطفةالامستسلما،بسعادة

."؟اكؤمي،هنا"

المامالديك.ضربةاكلقىانيلوكما،قذيلاء

."أبالطب

.،أهذاأيؤمي.ثابر.مرفقكا!نالان.لأ1ا

.،قليلا"

."؟وا!ن)\

."نعم"نفسهالث!إمسك

."؟انتجامعةايةفي)\

."هانوفر"

تذهبالىيجبانء.فجاهة1المرقالت،"اسمع"

آخلىةافها.كسرهغاكيكونربما،حالاالستشفى

.؟احسبكما،ا!ن...بالتورم

!انلو!لالا:غريزيبشكلالشاباحكلترض

.،مرةذراعيكسرتلقد.ممضبألملثعرتكسرا

وهيالمراةقالت.؟شكبدون.شزحلق*انت)!

ععنيه.خفضالذيالشابفيساخربشكلتتفرهـت

لقد.شي!يوجدلاصدقيني.المملفر!ط"ر9؟؟

."ألالمخف-

هـلىالمرأةسالت،"عدتكيريدونكانواربما،أ

عدتكتكونأنبدلامحترفكمصور".مفاجىءنحو

."ييةغا

افما!!.مستغرباالشابقال."مصورالست)،

."بهذااخبرتك،الفنتاريغ!وومجاليطالب
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."أاذناارادوماذا.ودييشريا.حقا"

."مالا"

الوضعبدالقد.بساطةبكلتعطيهماقعليككان\)

كنتنيويوركفيكنتعندما.إميركافيكماهنايسوء

لذكعمية"حقيبتيفياحدهما،جزدانيندائماأحمل

وقعتلوانكأقصد.دولارينمناكتريحوييكنولم

الى.النهاروضحفيشتقتلانالممكنفىندينفي

عليهثم.تقبضفاثهـكمهوهكذا.اليأسبهمبلغالحدهذا

."؟توجدهل،الموتعقوبةعندهمتوجدلا

عداالشابقاد."اعادتهاعنيتحدتونانهم"

.مستمراالحديثليبقي

.1(؟الموتعقوبةاعادةضعدأومعانتوهل"3

."ضدها"

قبلعاجموكالذينالاشخاصاولئكانافرض"

انهمعرفتاذاشعوركسيكونماذا؟فعلاقتلولثقليل

احكاماسيتلقونانهم،تنعمفيسيعيشونقتلكمقابل

سيخرجونوانهم،السجنفيالادارةحسنمنهايخفف

."البنكفيمدخراتوعندهم

."وقتذاككانخبرفيسأصبحائياعتقد"

تصورولكن".المراةضحكت."صحيحهذا"

وأنتفيهستفكرالذيماألكلقريبهذايحدثان

."؟قبرهعلىالازهارتضع

."ابدابهذاافكرلم،إدريلا"

."فيهالتفكيرتعملانوعل!ك،بالضسبط)\

أ"الوتعقوبةجانبالىتقفينهلأعنكوملذا،)

سلبوكهل،هذامندعنا.ضدهاانا،لا"

.،،!شيئا

يكنلم.محفظتيسلبوني،نعم":الشابقلل

."كثديرشيءفيها

."!ايضااوراقكاخذوا"

."المحفظةفيكانت،نعم"

."فائدةفلا،هويتكاثباتطلبتانيلواذن"

الشمابجفل.فاحصةذظرةعليهالمراهالقت

واقفا:ونهض

نايجبكان.فظاكنت.لياغفري،بالطبع"

.(،بيرجرجوزيف.نفسياقدم

:باستحساناليهونظرت،المرأةضحكت

هذاتتوقعكنتهل.بينناالتعارفتمالآن"

.،(؟هناالىدخلتعندما

."احلاميافضلفيحتى،أبدا1)

اهـىلرباأكثراحلامككانتربماولكن؟حقا)\

."الارض

شيئاالمرأةوتوردت،استحياءحاجبهالشابرفع

ضحكت.الحالوفي

."؟عملىرجلانتهل"
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ليبحالذيبالقدر.معقوليشكل.إدري،11

."الماءخارجبرأليالاحتفاف

ن!اكثرالىيئهد!الذيألنوعم!رزانكايموح"

.أخترتزريا!الهرعو*ختبهارثرحثختهمت)كأذ.هذا

لست؟الم!تنجثرثح!اكأأ...لضىصقأب!خاأككليئيبد!لا

مررلسالأ!خوثزر--ررني*سورلأ!لى3خد-فىبا9!اؤش7لأحسح!ى

كرمحمصالكهـشح!ج!...أيح!يمإ-،"ا!حمما!ءهـتموظنكماأو

فيحلهتخ!لى.أعكلوتوخرافييرالتحصحوفيكتحرد3مارئىء

.1(؟بمغمذأإرىءهـفىقلوا

تاعليان.جزا!نيبأة!نيأنالمو.!كحن))

."حذامنلجحيلحىفيئأولدلمفأنا.عيشيأكسسب

حدثني...أدفتيالتصويرمنعيمشكوتكسب"

."طفولتكعن

."لاالامضل"

."؟قاسيةكانت؟لما*ا11

نأينبغي.دصولهناححملفيممتعةقصةتكنلم"

على.فقيرة.*.يوماكنتانلثالىنظرا.هذاتدرك!

."الشخصيةسيرتكتقولهماهذاحالاية

وإسكنخحنيةألانولكني.الحقيقةهيوتلك"

."جميلحيفي؟..عنهضبرتكيف....في

."رائعونأناسيسكنهاجميلةأحياء"

ونكن.تافهةملاحظةالىاستدرجتكلقد.أوه"

قخسعةفيالفتياتاحدىانعلمتهل،بالمناسبة

الناسكرهتانهاشهادتهافياظهرت(مانسحون)

نأالسارمنلحشى؟جميعاقتلهميجبوانه،الرائعين

مجت!عاولكنثالشكالىونزاعاحذراالانسانيكون

كذلك.نكونأنعلىيجبرناوفقراءأغنياءفيهيوجد

مضيافة.أكنلملانىبالذنبشعوريبسببهذااقول

ثهـحمف،علىموقوفة،ببساطة،كانتالمسألةهذهولكن

."؟(ماركى)قرأتهل

."الثورةصفكينقفينانكليتقوليلا"

تث!ملالجممع،أنلثريطة،صمفهالمحىأتفالصبعبا"

تحررواقدوا!بمميع.فقراءالجهميع!رائعاسيكونكم

تكونأن،فقيروان!،تستطيع...الثروةسلطانمن

انهنسيتنقد!وجهك!للسماءيا...صالحاانسانا

."للغسلبحاجة

عصمما:السابنهض

."...أفضل،تمانعيلماذا"

خبرةيستدعيالامران...صنكأسمعلن1ا

...مرتبغيرفالحمامحالكلوعلى...امرأة

عينكانيضدو.ثلجتركيبةلكأهيىءانوأرنو

."تثتفخ

."فقطوسخةانهاالمحتملمن.هذااًظنلا"

."لحطةبعداليكسأعود.سنربد،)

منلفترةمتردداالشابوقف.المراةخرجت

تفعله.كانتماالى،ربما،السمعيسترق،الوقت



وراحالشوافذبلالمقلالجدارالىالغرفةعبرخطاثم

وقش،ولبث."كاناليتو"رسوممنبعضايتفحصط

احداها.!مام

.عادتقدالمراةكاشت"؟اعجبتكهل"

رتبتوقدفضيةصينيةوضعتأطماولةافوق

ماحدالىوتمثبه؟الخكرببعضتنذركأماداتفيها

صحي.مسمت!صففيا)حدي

يبتعرتأندونألشابتال."م!تازة/(

هذهيمأدرسدن)محففىقيالاصسبا".اللوحة

."نسخة

والمسخخسخة،الاصليةهيهذه.خطأعلىانت"

."(لينينغراد!متحففى

."ددسدنأقولوانا"

زرتلقد.لينينغرادمتحففيأن!حالكاؤكد"

."خصيصااياهاالقعغوارانالينينغرادوزوجىانا

ربصاأو9اذتننسختعناكتكودانيجب"

بصددرسدقم!موعاتتسترجعأنقبلهذاحدث

.ألصورذضنديزاللاواقفاالشابكان."الحرب

."الموضوعحدامنالتحققأود":المرأةقالت

فوقووضعتهالبوهـاانزلت،كتبخزانةنحووذهبت

،الالبومفيتبحثوهيالشابالىنظرت.الطاولة

يتحرلث.لمولكنه

.(،؟منهانفسكتنتزعانقستطيعألا"

."ممتازةانها"

.الالبومصفحاتالمرأةقلبت

حق.علىكليناانالنهايةفيثبت...نحنها"

."هناتعال.نسختانتوجد

الطاولة.عبرمتباطئاالشابخطا

فيهاالاصلتحاكيالتىالنسخحتى؟أترى1)

دخلماشيئاانالواضحمن...صغيرةاختلافات

هـؤءيستعيلونفالروسط.التجديداسلليبعلى

الىشيئايففلن.بالطبع،هذاولكن...موحيا

احبهلس،والأن.المسانلهذدعلىاطلامحكحسن

."وجهكلاعالج

."...الافخسل،صدقيني"

."؟أنتأخائف"

بصراحة.قالها.لأ،قليلا"

قعالى...الرخةبمنتهىسكوتانياعدك"

."الان

جانبه.الىالرأةهـجلسترجلسالثالبتنهد

:!ضلىار*ت!كتحح!تحتويإلتىألحقيبةجانبابز!وهي

."؟بهادضعت!ذا!جداتق!لةانؤز)

!ط!ث33ط!محتةفيلمتة،الممتادالجهاز)\

.أ(محدساتطقم

عتوتمخضلةقطنمنحشوةالمرأةأحذت

:تقولوهيب11وجهتمسح

كنتعندما.الغاميراعملأوليات%جهلانا"

التصوير.،لاتتحملأستدعلمأفلاماأعمل!زالو*

تتركز.انسانيةغير،باردةعيناانلوكماأشعركنت

للظت!حبىعدمفي،ربما.السببهوهفا.علي

."نفاراتيخمعونالذيرطا

يضعكان.المرسومةجهازوصوهـذالىالشابنخلر

وابتسم..نظارأت

.المرإةف،لت((استثناءاتتوجد،كئبعاا/

بغىولكنه.كدعةانهالوكماتبدو...انهىيا"

."؟هذاايؤذيكجداءملوثةانهاالىبالاضافة.الوحل

لوحاتجامعزوجككان..هبسيطة،لا"

."عظييما

فيكانعماللتعبيرالصينباحدى!ذه"

فيكانلقد".ساخرةالمرأةوابتسمت.،(الحقيقة

!فالمالهذاصرفتوانا.عظيمامالىجامعالواق!

."الفنمجال

."؟لماذا"

."مقابلةيجريكصحفيالآنثسلكانت"

."آسفأنا))

وجهه.معالجةالمرأةواصلت

هووالسبب،القابلاتامقتاني،تعلمانت"

نا...حكيمغيرنحووعلى،نفسيعنكثيراتحدثي

فركواقداولئكالطريققاطعياقسيعتقدان!مساناي

اليتوجهأنأحتمللاولكني...بالقاروجهك

."أسئلة

افكلفترةنسيتلقد.أخرىمرةأعتذر"

."...مختلفةنظربوجهةالاشيلءأىاتنظرين

الاحياءعنأخرىثمينةبحكمةستبهرنيحدل!)

."؟الجملة

."زلاتيعنأعتذرأناحاولىاني،لا"

؟"أينه!ن"

؟"هنأكثيرات"

؟"تتوقععاذا"

تجاوزتقدكنتاذا.مهتاجاكنت.أدريل!"

.".ه.ا!حدود

،/(الماضئالزمنصيغةلاس!تعمالبحاجةلصت)أ

."افهمل!"

قالت."بكثيرأحسنتبدوانت،الان..بم،"

كان".جداجافاكا!انالذىالقطنجانبارضعتتمالمرأد

.((شخيكاحملاو

بهيئةالشابالىمحسدقة،الصمتأدزمت

خلالهاالشابظلالوقتمنولفترة.الستجوب

واضح.بشكلمضطربايبدوحصان،ايضاصامتا

اكتمثسافعلىتسماعدينيانانتطارفياني"

."أخطأتقدكنتان،خطأي

هاحموكالذينالرجالتنتظرأنت...تنتظر"
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فدانهمنييخيل!!.ببرودألمرآذكالت."نحيذهبوا

."للتوذهبوا

(ظمنأنليحل)ا.وتنهدعينعهالثأتخفضق

./،9اف!طةالى

تحصبثدالقرم!اكأارذهـانمحنتهؤافعللثإ(

."عليك

بينماالبالبعن!رالر/غق!نطوو.الرد!ة(لىحرجما

وهـفعيتهبكارطوعنركا.التلؤناضالشابتو!كه

ةحادوبشمثلفجكأةالمر،ىقالتال!سماعة

جممثل!ءتكوفبدأتالسحاخر؟اهـهـحيةوود"

أدوا%أعرفسابقةكممتلةاليالدي!واضحانمثن

بمفر!ور.تغادرأنتمحعتنفصع.أرادعندماا"لمث!اج

انلصعوس!ضتانذاًربئج!هـؤمزوداسبيتاأن.واحذرك

تعبتك،!طماأعلملاوأنا.الشرطةبمركزمرتبطة

.((دخلتمثلمالخرجق6انصحكولكني

وأغلقتالالستقبطرقاعةالىوعادتاستدارت

.بقوةالبابفحتلحظةبعد.الشابصدم.الباب

؟"للشرعذةأتلفنأنلريدنيهل"

.،(حقيبتياريد"

؟"حقيبةأية"

."عدتيحقيبةلأ

."عس1،هيا"

.متماقوبشكل،الاستقبالىقاعةالىالشابذهب

لم*ت7أمريتدبرشرعثم،وفتحها؟الحقيبةالتقط

التصوير.

.ساخرةالمراةقالت"؟عدتكهيهذع"

.بخضموعالشابأجاب."نعم"

."؟مصورةقصة؟ذهنكفىيدورمادا"

،"لا"

.إ(؟لحسمابكتعمل-صاتبإنت؟م؟معحيفةلاى"

."ماسصمحيفةأعمللا"

استارءج!بمأنمىثانتأخأئف؟تكذبطلماذا)!

*لم(؟ليرموك

تلك.قلبلىمكبلأخبرتكك!،كنالبطأنا.لا،ا

هـ/(الحقيقةهي

."!فرلو!كل)في"

."نعم"

يائسا.ألاركأ!علىالحقيبةا)صابوضع

وعرفى:ماجستير؟طروحى"!كتبانعلي\)

بسياحةالقيامأستطيعلاأنا.الكبيرهفرصتىكانت

كاناليتو()هوموضوعيان.العرضظصالاتلكل

زوجكرفضطوقد،(درسدن)فيعاشهاالتيوالفترة

."...مستنسخةصوربصمليسمحأن

.؟أ"اليتتقدململماذا...زوجيكانذلك"

الىسأنتهيزاكوعند،ترفضىأنخفت1\

،لم.هسدودطريق
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11ءنجئموحةكححورانلتقطآتار-ث11

."نعمألم

نصفتكتد-خلدرصدحككانيحسب-،!طاذ؟11

لوحةاستنسماحعسىاممش!ىمملرحب-؟ث-صروونمض!برر

."!لبهي؟وتارعلىاف!بااعن!دتلتهد؟اجتوكانا

:بحياءائشاب!!

انكبد(ر".الى*عرآ-حرفيف!لمتودارتأ11

.11صتأ!احبعنىث-حزعتشد

ل1تزلائنت.نفم!-تى؟نتخدحتتفدأنكلب!و/(

."حقاتؤلمكانها!وكمارهـث!لىتثكبض

ءإ(ذ(تيالحاء6روجرأ!

:الرأذمححكت

جعلكمااعممتأمحبىيتطل.ت71أندني)6

."ألاهثاالنفممىمقطوع

.لم(جريت"

مرحشالى(يانيماف)غادشتحتىوانتنهيرتا)

."وذكيصغيرمخطط...اوحديوبقيتالبريد

."؟جائزةلنيلطرايؤهلنيألا!أ

يعبربشقلر"سهاوهزتبعمقالرأةتنفست

الشك:عن

."!تحدقلاانت!اطمنيتدانت11

وسامايا-رزنمأنا...تظريننيأنت))

."قبلمن

ضلىغادرتقدتكون"نبدلا؟بكأدنهعلماذا"

."طويلوقت

."...هنادمتماولكني"

أبم.؟صوركتلتقورجدعكأتينبغي"

أداؤلدحباًن.!صخدةسوىعذايستفرقلن"

ربمما،يكفىالنهارصوءاتركم*ملحقةومخمية

."دتاشقخمسطفي!ثح!كطستسأنتفي

."؟هدابعدوماذا)!

أكتي.ءطهـوحمت،حمطفيسوى.تهـابزالق"

."؟تطبعهار،ءتطبعلن

المرأةقالت.((؟يدريمن،جيدةءصانتاذا"

وكراءى.الاحتمالهذابسبببالقلقتشعروهي

فقالىاليدمتناولفيإمسمىمدالنجاجانللاماب

شدشد:بان!كال

."؟تطبعل.نانهاأقسبمانأتريدين"

اذا،حالىايةعلى...حقلتطبعلنانهالظهثر)\

كعرفأنعليكيتوجب،كاناليتوعنستكتبكنت

."النسخعنالمزيد

...ورفضكقبولكبينمتردداأزاللاولكني!

...الصورةباستنساخليسمحتاذافقطسأكتبها

."المحادثةهذهمنبكثيرأقلوقتالسيستغرقهذاان

انهاأتحسب"فاحصةبنظرةالمرأةرمته

."أوتتمسألة



برمة:وقالراسهطأطأ.الثابتلعثم

.(1ثقةمسآلةاتها،لاالم

لجعلىشىءكل.رلممل.عملتلقد؟بكاثق"

."والسيئاتالظنونفيكأظن

طوالبيتفكريند-جملكشيءكلعملتلقد"

."؟ابدأهل.حعبةمهمةكانت.الوقت

3صررذاتتص!شيرالةالحفيبةهنالشاباخرج

ملتمسا.المرأةالىونطرمنعكشمهة

أ"أغادرانعلي-،)

."نعم"

:9"لاق!ناعكفرصةإيهتوجدألا"

أضعترلكم!.كرحسدائمساتوجدأنرصة"

."حينهاقيفرصتك

؟"أخرىمنحييمكنألا"

بتحفف.فمهاحاجبة!المرأةتثاءبت

تفقدهذد(بونغإ-جنغا)لعبةان.الاناصغ،)

."اثارتها

.بالبلنحوواتجهقانطاحقيبتهالشابالتقط

.عندهتلكأ

نأالاقلعلىليهإما".يائسالحال،(ارجوك"

."مستنسخةانهاأعلمأنا!الصورةتلكعلىنظرةألقي

.(أ؟أمامكهنافولكنها)ؤ.المرأةاستغربت

منظر)بمعجب(نا.أعنيالتيتلكليست"

."ا!غرفهاهذدفيلشتوهي،أالغروبفي

ابتسحمتثم.دهشنظرةالمرأةوجهفيومضت

:ماكرةابتسامة

."؟بعتهاانيافرض.هناليستانهاافرض،)

اصيبمننظرةعينيهوفيوقفءالشابصعق

.تامبخراب

عن!ا.سمعتنقد...ممكقغيرهذا...هذا"

."الحقيقةليستانهاقولي

مبم.بشكلاليهنظرت

.لم(مسمتحيل؟اليكأتوسل)(

."عنديليست".بورولمقالت."لا)،

المثسابوجهعلىال!عزيمةتعبيهرتراقبالمرأةكانت

سألت:ثم.قصيرلوقت

منلاجل،تغادرانقبلأخرىمرةإفدني"

."؟الفنحب؟هذاكلفعلت

."؟الفنحبعلىالنا!سبقدرةتؤمنينألا"

."حالتكمثلفىلي!ىولكن،اؤمن،نعم"

ول!خة.حزنااياههازا.رأسهالشابنكسى

بلين:وسألمباشرةاليهانظرماسرعان

."؟بللكبرياءحتئتزمنينالا"

مزدرية:المرأدثخرت

منهاذرةتملككنتلو.الكبرياءعنتحدثنيلا"

."طويلوقتقبلوغادر!اعتذرتلكنت

بكأبة:الشابابتسم

الحقيقيةالكبرياءان.متكيصدر،هذاأحب"

.(،ش!ءكلتتحمليأنتمكنك...تمقنك

ةهفاجىءواهممامبنفاذاليهالمرأةن!ظرت

؟"تعرفكيف"

جصيل.حئقىولدتقدأكنلم.أعرف"

."أيضاأنتتعرفيأنوينبغى

طموحعنديكانلقد.؟لشابايها،الياصني"

العالملانازعالوجودالىخرجتوقد...حقيقى

علىكاندخوليولكن.تمامافعلتهماوهذا...حقي

..انتحينفي،الامامىالبابمن.الجميعمنمرأى

...متوسطلرسامعاديةصورةحنلفتجريأنت

كا.الخلفيالبابمنكلصتتسللو(نت

ربما،":حقمبتهيلتقطوهوبهدوءالشابردد

مضىموقففيانكاعتقادىرغم.حقعلىانتربما

جدا.ذلكفيراكبةوكنتتجاهيلعاطفاستبدينكنت

."تتذكرينلافقطا؟ن

انهارغم،واضحباهتماماليهتصغيالمراةكانت

.(مآخرمكانفىأفكارهاوكأنتصرفت

.،(صوركالتقط،جداحسنا"

."؟اخرىنكتة"

معكالتعاملبالامكانانتعتقدلاأنت.بالطبع"

."بجدية

."؟عندكليستالصووةفانوبالتالي"

."عنديبل"

-."أالصورلالتقاظالاذنأطلبومنى"

الاستقبالقاعةفيانها.اتبعني.ستفعل"

."الاخرى

وراحمففتحضه،آخربابالىالشابتقدمت

ضكيرالشابووقف.مشيرةآخرالىمكانمنتنعقل

عينيه.فيينطبقتصديقوعدمشكوتعبيربعيد

."تفضز"

أولمتباطئا،البابنحووخطلاحقيبتهتناول

قاعةالىالدخولفيوأسرعخطاهحثانهغير،الامر

الزيتية،اللوحاتبعضوعلقتالغرفةفي.الاستقبال

اعمالشغلتبينما،الفينسيةالمدرسةالىيعوداكثرها

علىعثروعندما،حولهتلفت.ضيقلجداراكاناليتو

الطاولة،الىرجعثم،اليهاسارالمقصودةالصورة

وعندما،عدتهيخرحوبدأ.اللوحةعلىزالتالاوعيناه

لة7ماسكا،يزاللامأخوذاكاناخرىمرةانتصب

التصوير.

.3اذنهكذا"

.بفضولاليهتنظروهيالمراًةقالت."نعملا

؟(.؟توقعتممااقلاماكثرهىهل"

تبرحالهومح!يناهقالى.؟قغتتومماأصغر)نها"
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التف!!رتعيدينوينتفكرعندماانك".الصورةالىالنظر

.الشىءبعضحقيقيةغيردائماالحقيقةتبدوبشيء

."قعلاهناانهاالتصديقإستطيعلاانيلوكما

عجلىنظرذرالقىاللو!كةعنبعيدانظرهحول

:المرأةعلى

."فعلاهنااننيأصدقلاانيلوكما)\

."؟لالم!:المرإةسالته

القوائمثلاثيحاملاينصب،عدتهيركبلثرع

احداهماالتقط.الطاولةفوقللتصويرآلتينويضع

الافضل.الزاويةعنيبحثوكأنهالطاولةحولودار

المقابل.الجانبفيالمراةووقفت

دائما.بهفكرتماهيفقطالصورةتكنلم"

في.بكثيرذاكقبلهذابدأوقد.اًيضابكفكرت

عرفتك.الصحفمنصوركأكتطعاناعتدتالمدرسة

شخصاكنت.والتلفزيون،والمجلات،السينمامن

اوبرافي.يختظهرعلى.آخرعالممنهبط

تلفزيونياتحقيقالاذكرواني.الرئيسمع.باريسى

انيتعلمينوهل.بهاقمتقنصرحلةحولعنك

جيبيوفىالمخفضةبالاسعاراسافراناعتدتكطالب

."؟منبعيدخاطمفةنظرةعليكلالقيفقطقليلةماركات

التصويرآلةفيالزمنيالتوقيتزرعلىضغط

.لمراة1تنتبهلم.الطاولةفوقالموضوعة

ناأم،بىمتعلقاكنتانكاخباريأتحاول"

.؟أكاناليتوالىيعودكلهذلك

."أبسؤالكمشاعريمناتسخرين"

،حالايةعلى.هذالفعلالجسارةامتلكلن)،

امفايةفيهبماليسولبن.شلقاعملاانجزتلقد

موجودايكنلماسميانتلاحطانعليككان.تماما

علىحصلتبالضبطاينقمناذن.اليسوابةعلى

ومعروفمدونلانه،البلديةدارمنليسأعنواني

.؟المقربينالاصدقاءمنقلةلدىفقط

التصويربألةوانشغلالحاملنحوالشابخطا

ووضعها،الحاملعنفكها.المنعكسةالصورةذات

حقيبته،مناًخرىتصويرآلةوتناول،الطاولةفوق

انهلوكمامرتبنمصراعهاونقر،فيهاقرصاادار

الحامل.الىعادثم،يختبرها

.المراةقالت."مصغيةانني"

علىمصوبتانوعيناهالثماب.قال،آسفانا"

.اجراءاياتخاذبعدمتعديانيجب".)3(المعينة

."صدقيني،صدفةمجردكانت

.3؟خادمتي؟(مارياني)"

."ليصديقوالدايعرفهماناسابنةانها،نعم)،

اعتقدتولدني...حقيقيمسمتقتلمنلكيا"

.الكاميراتلكفيشيءانفجر...منكنلتقداني

.؟الصووةفيدخلتقداكوناًناخشى!التوقيت

."؟شيعااسأللثاًنليهل...يهملا"
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آخر،مضحكاخطأارلكابكحانةفيلاألافضل"

ذهابانهل.هذاثصنبدلال!كأألاأنااسألكدعني

."؟أيضمامدبراعملاكانالبريددائرةالىمارياني

."أياملعدةبيتكاراقبكنتةلا)1

."أالتحديدوجهعلى،كم)1

."اربعة"

.،(ألاحطكلمانيالغريب"

."الئافذفىمنتنظرينلاغالباأنت/)

فيحزينةبنبرةالمرأةاتقا."نجالعكسى"

أحبفأنا.عنسدهاساعاتأصرفاني".صوتها

انيغير!الغيومصورتأنحدثهل.الغيوممراقبة

الحديقة.جانبعلىتطلالتيالنوافذعاد!أستخدم

دائمايحاولونانهم.المصورينمواجهةأستطيعلاأنا

."منهمأختبىءأنوعليمنيصورعلىالحصول

التصوير:آلةفوق!ت!أسهانشسابرفع

؟"لماذا"

."بنفسكسؤالكواسعفحاول"

تعيشينلماذا.الآنحتىأستطعولمحاولت"

تدعينلالماذا؟العالمعننفسكتفصلينلماذا؟عزلةفي

."؟منكيقتربأحدا

رأسه.انشابواحنى.تجبلم

كان...هذأفيالحقليلير.آسفأنا"

."جدامتهورانسانأنا.لبقغيرسؤالا

بكابة:المراةابتسمت

."شابولكنك.حقيقةتلك"

لم".باقتناعالشابهتف"!ايضاانت"

حقا.وشابةحقاجميلةانكالبعدعلىأرالثوأناأحسب

وواادىلوحتىاناوليكن.بهذاأحديخصبركأنيجب

."...لطردي

."لتوقيحاولتدقد)!:ضحخت

."السخريةمنمزيدا،الهييا"

مخيرولكنه.بكلامكمتلثرةانني.تبالغأنت"

علىقادرةفيهاأعدلمالتيالسنبلغتلقد.صحيح

معرفة.المعرفةهوح11ثمنان.المعذبةالحقيقة

الاشياءكل.النفاقومعرفةلحالانانيةمعرفة،الدناءة

هنا،...داكرامالهاأنحنيأنمرةاستطعتالتي

وحتى،قاسيةأكوناناعتدتلقد؟شيءلاىاكراما

فيمتناقضاكانماانبيد،لحياناالقلبمتحجرة

فيالوفاءمنمحدودغيرلاحتياطيامتلاكيهوا!اهر

الآنوانا.مضحكبشكلصحيحوهذا.الناسقلوب

ستغفرانكواعتقد،باستمرارالمرارةحافةعلىأقف

مسرحية.بطريقةحالياصورانيلكلاحاذائي

."وتفهم

اليه.نظرهاورفعتجدارقيقةبنبرةهذاقللت

نغمةيجاريوهوالعثمابقال!.أ،افهملا

صوتها.



جيل.مختلفأنت؟حقاتفهمهلولكن"

ثاوهاملاثعمليأنسانأنت.مختلفعصرثمختلف

."طموحاتلا

."مخطئةانت،)

."؟رومانتيكيانسانانكتثبتانأتحاول"

."كذلكلست،لا"

."!ادعاءمجردالفئحباذن"

."فلاالحبأماالادعاء.هوالفن.لا"ةأجاب

ونظرت.الكثيريقولأنخسيانهلوكماحمت

مركز.بشكلايهالمرأة

وفيمابالغةبرقةس!لت."؟الحبهوما"

الهمس.يشبه

قالى."الحاسمةالساعةفيهذاأدركتلقد"

تعيسىطالب.اذلانيعلىصممتلقد".تفكيربلاذالث

مقتنياتملكةأرملةغرامفييقعالفقيرةالاحياءمن

اليس.كشحكامر!فنوهاويةمتغطرسة،منزلية

."؟كذلك

هذاعلىاحديصفنيلم(01وضحكت."فعلا،)

منزلية.لمقتنياتملكةالنبلاءمنارملة...النحو

."للتبريدمصنعاايضاشيدقدزوجيان،فكرةعلى

."؟هذالأيهم"

عينيها.فقننظر

تنهدت.جادةسيماءالىالمراةتعبيرانقلب

هوواخذ.برفقاياهممسدةرأسهفوقيدهاوأمزت

جهاز!نطقطقةصوتند.قبلةعليهلوطبعيدها

التصوير.آلةفيالتوقع!

."005الفيلمأفعدت"

."؟الافلامأي":ردد

."؟جن؟ويسكي)تشربماذا"

.!فعلهسيفعلمنهماايأ،

بابخلالمنوقادتهكتفهفوقيدهاوضعت

.مخدعداخلالىبالحريرمبطنجدارفيضيق

شابة.فتاةمثلوابتسمت

ليس.سريريبجانببالمف!وباتاحتفظاني"

هذامثلحزينةايامفيومن،كثيرااشربلاني

وجوديكون،السماءفيانتثرتقدوالغيوماليوم

.3طيباشيئااليدمتناولفيجرعة

الشابقال."ستنجلىوالغيوميصحوالجو"

وعندما.شفتيهاوقتلعليهااذحنىفجأة.مثيرا

وحلت،،جذلةبعينهاغمزتاخربدمرةاليهانظر

علىفسقطتالسشارةعقدة،متعمدة،عرضيةبحركة

،المخدعواجتازتاستدارت.ببطءالنافذةطول

خلفها.اغلقتهثم.بايتسامةاليهبعثتالحمامببومن

تترنم.وهيصوتهامنهواعلىالماءرشاشصوتوسمع

سترتهخلع.(..كلهاالازهارذهبتأين)اللحنكان

وشرعالسريرحافةعلىطرثم،قميصهأزراروفك

.المخدعغرفةالخادمةدخلت.حذائهرباطيحل

مئزراترتديجداجميلةفتاة،شابةكانت

.واحدةكأسعليهاصينيةوتحملأبيض

اًحضرأنالمداماخبرتني"ووقارببطءقالت

."فعلهسيفعلويسكيكأسلك

انفتاحصوتوتناهى.اًلحمامفيالترنمتوقف

رزالىالخادمةذهبت.البيتمؤخرةفي،آخرباب

وراح.ضاحكةانفجرتثم-الئووواًشعلت،كهربائى

عجؤ.علىقميصهامريتدبرالشاب

مطروحة،التصويرآلاتكانتالاستقبالقاعةفي

ملقيا،بسرعةوجمعهاذهب.منهاالافلامنزعتوقد

البابباتجاهذاهباواستدار،الحقيبةداخلالاها

يقولانارادوكأنهالبيت"خلفالىيقودالذيالمفتوج

...يصرخاوشيئا

عناسألكانالمداممنيطلبت\):الخادمةقالت

."القصةهذهلصنعلكدفعتالتيالصحيفة

.،عنياغربي"

كاناليتوولعبه".باحتقارقللت.،أخلاق"

."يفةالمز

وصؤوعندما.اخرىبكلمةيتفوءاندونخرج

دفعه.تلقائيااًلبابوانفتحصوتصدرالبواًبةالى

المراةكانت.حلفهئطرالثمارعفي.مهتاجابقوة

التصوير،آلةلسحبوبسرعة.النلفذةعندتقف

عنيعبربشكلفوقالى،يستعدوهو،وذظرعبأها

آلةوفع.هناكتقفتزاللاالمراةكانت:شك

وجهها.المراًةسترتاللحظةتلكوفي.التصوير

منالخامسةالصفحةوفي،التالياليومفي

الصورةتلك،صغيربحجم،ظهرت،محليةجريدة

.)-*(حرونابدا:يقولتعليقمع
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عنديقوم!ريينيصغيربرج:!بري!جمع،؟لبري!

مبنى.زاولة

لرريةحاببضثمنمسطحلوذج!اج:المبرغللزجاج1

ائراضحة.

معرفةمنا!وءكمكنالتصورلة3في1ممثيةعسةث؟لمعينة

.الصورةعليهستشتملما

ممجلة:عناثمصةترجمت
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