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(((رسحارحكايرة"روا.بةمنف!ل)

اشحنةاس!فناحدىعلى،اًإححرفيعدليخلزل11

مناح!فينةاكانت.إمالمحامرافيءمعظمالىتعرفت

وتخسطرظجدأكبيرةإحموإ"تتسعتالمخيؤهأتعابراث

أ)تفريغرهتمرينتماتأل!حوءيبهنأشألمصبوعااؤر!-وإىا

والتحمجل.

إبكا-فا،ممتعةالجرعلىكأتجخسيخاالخيا!لايامإتوكا

غيريرىلا"المبحرةاإسفينةظهرعلىأسويلاره؟ث

محروما،والاكلاإعمللسوىيفعلولا.وألاءإسماءا

قادرغير،والاولادالمرأةمنمحروما،اإيابس!فشةرلم!مون

ألباخرةطولهي،محدودةقصيرةمسافةالاالسحرعلى

يعملاو!الدفةحولوالضهاراتالياليايسخر،وعرضيا

بفعلىتاكلتالتيالاماكنبعخىأنلاءومححالس!تنظجففي

وسماع.نفسهاهجولوايةالهـرءيفطردر،بةأووالرالمنح

ومعساناة،واإصورالمشاهدوؤكرار،نفسهليثالاحاد

وا)عواصف.الانوأءفيالبحرشدائد

تصيراليابسةيتشهى،الحالهذهفي.البحار

فييمضيانيتمنى.حلمهالمرأةتصبح.عثقهالاكأض

للمرةيراهكأنهشيءكلفيمحملقاويهشي،الاسواق

والسياراتوالحوأنيتالابنيةكانمامندهشا،الاواى

بنطر+الانسانيةالوجوهيكتشفوكأنه،عل!جديدة

دهربعدوالحيواناتوالكلاباقطلىاويش!اهد،جديدة

غيبتهاعنه.من

يفة،الاإالاشياءلهذهالبحارفرقةتطولوحين

قبلمنهجر.!اسوالفاإعالمءنفصلكأنهيشعر

،المحيطاتاعماقالىاليابسةعننفي.جهجعاالكاتنات

ذنبدونسفينةظهرعلىبالسجنحكمايقضيفهو

والتيردوالعذابالضيقمشاعرذاتهفيتتفاعلو.ارتكبه

ماالىقمراتهاونوافذالباخرةحواجزفوقمنويتطلع

مقتوباتوتتولاه،يوصفلابحنينالمائنالمدىوراء

القمار:شيئينفيالاينساهالااويبددهالااإ!سوداوية

:مغامرا،عنيداطمشاكا!سا،لى،ثصيصبح.والخهرة

حالةاو،ا)قمارفيالخسطرة"خاإةفيذإككلولزداد

أفظعوؤ-زرف.ا)كفرإىوا،احرا!ااىأقيعمد،أسكرا

حتىعليهالماءبسكبعندئذالقبانفيأمر،اإشتائم

بيناوالصسلحعلى،لخيابالى73معلا*ياعاريجىردو.س:!ص

هددواذاظحبسها)بحارةاحداذىألحكأفاذاةالعنابر

د-جمحنمعو،قواهتتؤلتىىحخمى-!بهتأهـرانمقبطأنعدلمواز

.رشدهالىفيعوداإخفيفوقأ)سحجني!اسي؟وظفجه!دأ

والسكر+المقامرةوالى،عكلله(إىو

يقبعالحالهذدفي.مريى،البحاريقعماوكثيرآ

ناعليهويكون،الباخرةمسحتوكصففياو.قهرته9ني

وحتى.للمعاإجةيخخعوان.ايبأوامربى3أيلتز

عليهالمرضاشتدفاذا،الاوليةادجراحةمنر-خاو*ت

يبراحتىالمشافياحدالىوأرساى،مرفأأولفيانزل

بلغتها.التيفىءالمراحدأفي،يدج!منبالحاخهـذفيلتحق

فجائيا،تاروواو،!،بحادث.ذلجاخرااخم!كرعلىعاتواذا

مثقلكيسىفيجثته/وضعتفتاكوباءأومرصلمناش

كاهنعليهو!لى،حتبهـنلوحعلىوسجي،باإحديد

اإترابوالىخلقناالترابمن":قائلاقبطانهاأوالباخرة

حيث:البحرفيبالقائها)بحارةيقومذإلمثوبعد6،(نعود

ثم،الزبدويرفيالرذاذويتطاير.الماءفيهوةتنؤج

،القاعالىالجثهارويهوي،41حااىاضيءكليعود

تتابعبينما.البحريةوالوحوشنلاسماكفريمىة)جكون

حزنعليهمرانوقدالبحارةيتفرقش/لصيرهااحاخرةا

اإبحرعلىفيولالقائه،زميلإفراقو،الموتلمشهدباإخ

قمامة،صندوقاوحجرهوكأنما،اابائسةالصورةهذه

منوداعودون،دموعدون،اجراسدونطمأتمدون

أهل.اوحبيبة

!-،سخيشاتهم.ينسوااناإ-حىارةيل!ثو*ثم

المسعكرفيالعزاءالتماسوالى،ا)خ!هـصيأنالىتضطرهم

لاالتي،الرتيبة،العاديةحىياتهبممستأنفين،والمقاصرة

المفاجئة.والاحداث.المخاطرىسوو،إعراكالىوىنظياو

ظ!لحينيسعاريصابونفانهمطهذااجلمن

وتزداد،المقامرونويكثر/بينهم،رىالس!يكثر.رحلتهم

قبل،يصبحواحتىصنبرهموينفذ،الداميةجراتالممثط

درجةيبلغتوتربحالة.الرافىءاحدالىلالوصو

لاستعادة.ودائعهملاخذالقبطانالىفيذهبواتالهيجان

ويكون/اجرمنلهمتجمعماكللقبض/لديهخبأوهما



الخ!،راتالىيتسابقون،سعداءأبراألىاننازلون

وبعد،لديهمالاشياءاشهىوالرأةفالخ!رة؟والمبافي

وترتخي،الجسدجوعوهـمدوا،كببههما-منيرؤووأان

محاولجمنتالا.لسواقالىينطلقون.زرةفالمشأع!،بكلا

اوالفرجة،نقودلديهمتبفتماأذااتذكاراتأبضننر(؟

.لأمحفاالاكفخمولفخ!ولفي،واأباسالألمسوأقأعى

،احداان.واعرافها-قوانينها/لم!وأفيءأنغ!ر

،وحتى.ألرافىءقوانينفيويغيريبا-لأنليستطيع

تمشيووحوتر.ارزمجارغيرغاباتهسناتانذسشمأحكاما

عتاه،مخرمون.وسفلةومهربونوقتنه.رجلينءلى

وكلإ-فلسوالزهريباماذىمواخير.رمصحةءكمار،ت

والمطهرأتللىغالمحروائحمنهاتفوح،ا،عراك!!نواعل

ودروبأزقةايخماالرافيءوفي.الغررر،قيوالادوىى

،قوادونو،وبلطجيةلىحارىفسهاوطرورفصنهكوو

منهمانجافاذا،المرضروكذلك،البحاريترهـد4،ىتوأ

انه.والخطف،الخم!بومن،"الشزمنيفجلم

هذافي.وصكليه،4نفيجد،عالمهرجد،باختص!،ر

لمالراكدالختنالماءهذافي،تنقعالمس!هذافي*الطين

إقبطانامن"مايطلبهوكل.ويعومويسضحيمزقان

لان،موعدهفييعودوان،الباخرةالىسالمايعودان

وعليه.الرفلالىالاخرونينزلكيعملهيتسلمانعلية

م!4تئتب!الا،لاجلثاًعايهيقبخقشحماقهيرتكبالا

الانظمةحخالفقديكونفانهوالا،مهرباتاومخدرات

يستطيعلاوانقمطان.!كقابهوا!يرت،الإوافحماوخرق

بالنذالةالحكمسوى،الحالهذهفيشيئايفثكلان

.-بحارهاحمماإجبنوا

بالمخدراتصشهورمرفأوطو-..جمدينةمرفأفي

كان.اسنوعلمدةباخرتناقفتتو-وا)جرائموأيوأخ-ر

استقك)"نالاسيويإلمدوفيثالاقصىاثىدقفيذأك

تغيرتلذلك،وتبع.اًفلأوعا!اثردن!حنذنظا!هوغير

مهرر،تولانساءولانوأدونولأمخدراتفىلا.حسورته

يكرههاقبطاننا،كان،صارمةاشصحراكيةوواممينيمقم،رلأبر

بأسرعالمرفأنغادرانونتمنىتفحمنباننصقوكنا

كانوا!القبطانفيثمببنادجميعلكنةهـحبهايمكنما

الباحرة،وحجزجنال!س!تجنبارادوااذاثطرينوو

اضهرعلىاًلبقاءبينمرعيرونفهما.ألالفنم"مراعاةأىا

امامهميجدونحيثطاهـكثذهتهـوالخكولاو،ا)ضاخرة

رادون،بهالحيطةوالاسواقةحددف(1ا)-يرخارذنافي)ا

إخادي.اداخلويعربدون.هـحرونفهبم،بتجاوزوها

ودون.مبهغئاومقءرةاوخهـارةب-تجدواانغيرمن

جسداكفهمتلامسانو)ونجرةخلأءةارر؟خىاوصجوت

يعثدتريهاهـتالمهربةانتميالاشهملا!قيأو.!ممر!يهـ"تامرآة

ءلميها.يقايض"و

الىيذعبلااهـج!أده؟؟ذنللى.!،لىيبهقىماذا

العاملبزورانيسرهولا.وجدتلووحتىالكنيس4

النحر.شاكىءعلىيتنزهانولا!بذلنثلهس!حأ!--ى

تعوضى"التيودنياهاسةالطاليالىكويلااشتاقاًنبعد

فيمانقولكنامرفألاالرفأهذا.الاءعالمكمحدوديةعن

حاجةةولا،البرعلىاخرسجن.قلعة:ديرانهةبيننا

لذلك.الزهدعلىتبعثقالتيالمراقهذهزلىا)ىلإبظر

وا،الباخرةفيالبقاءيفخسلورالبحارةمنتتيركان

البيرذالمثلجة)صثربيذهبوراو،قصيرذكرات2أينزادن

،المجاورةالاسواقفيقليلاأفوأ!محنى،الضحارثناديفي

نصنادرةتذع،راتوكتها.ألغريبةشمياءبالإىماشهيو

الاقصى.أتط!قأمعا

،صجايمنذالاصدافبجمعمغرماكنتولاتي

لمتفقد،المرافىءمننلتقطهاالتيإضدكار:تإشباغتناء

كلفي."ج،(مرفأوكان.التحفجمعهوايأتدكل-سيفي

هذهمنبعصطعلىللعتورالافخملالمكار،فيهنرسومرة

المحفوروالخشب.فبالخزالمليمةالدكاكينفي.الانضياء

والتماثيل،الجدرانعلىالمتدليةطاذطويلةأدوحاتوأ

مئاتمن،عتيقوكلها،نبرونزيةوافيةواًافكأالحاجية

ذوو،العيونمبطنوةسمح!خونشيوخرر-محها.ااوعد!أم

تهبطذ،بيخماء،اثمحرقلبلمه.مترت!فأىأتلىالمحى

وهم،رفيعةبذيولوتنتهمي6حمدورهمالىعتألينهممن

إ،لإص!،بعيحاتسعروي!هـ"ونئها.ووهمر،3يمم!-دونهاشنيفتلا

وأامحهماولساعلىتستريح،الشعورمتناترةويدعونها

وراءها.حلسونالتيالطاولاتفوق

،بعيداعمقالهاان.الدكاكينهذهفتنتنيأ!قد

عرضهاقبلتحفهمفيقيمون.ا)-ثجوخحبم"لاءفيهيجتمع

مغريا،عرضاويعرضونه!ا،سعرهامنهاكلعلىويل!قون

متعمدين،،يكسرونوقد.الداخلفيي!لحونهااو

عليهاويلقون.خدورزمافيهايحد!رناوتمنهانرفا

جداقديمةتبدوحتىادريلابمايعانجونهااو.اسغبارا

التحف.جامعيوتسغريالشارينفتمست!وي

هذافيمرساتهاأباخرذاتلقيانما.ألسرعكهت

عملاوحراهـةنوبةلديتكنلماذاألضزولإىا.الرق

الانهراحدمصهماعلىتقعالميناءوكانت.البا-رةفيما

((الد)تا"هذهتدخلإصغيرةاا)!س!فنوبعخى.الكبيرة

المراكبمئاتررنترسسووهناك،الارصفةمنوتقترب

المرفأ،حرمخارج.الصبمع!هـتفاذا.والقوارب

التي،الصغيرةأ!فواربامنجداكببراعدداوجدت

يقخسون،الماءفوقعائمةةلحمبيوزاا)ححس؟انيتخ!ها

3القواربقاعفيتيجمعونش.يفوالصالشتاءفيها

بينها،اصفالهمواهمريميشونطودوابهمقطلجمش؟لملأبهسا

وماتمهىمةواعراسهم.أ!مدويةا-رفنهىويمارسون

ارادفادا،العجيبالنحوهذاعلىكاملةحماةويحيون

يحركاو،يجذفانالاعليهؤه،.ألاخريزورأنأحدحمم

يريد،حيثاىابهفيندفع،الورإربذنجللياحو،زيةدفة

ماالقواربسكانهـويتبادلأطيطراتاتتموصحذا



دونويرزطالاحراحدهميبخأو-ويششريةالس،،رجتاجوسط

ابراالىيحسعدونولا/ويعشقون.الدينيةفروضهم

الخسرورية.الشى!ونمنشأنقضاء"ولعملالا

أزوراسقوارب.اهذهاحدألىالنزولتمنيتلكم

الحرفية.مصنوعاتهمعلىاتفرجاوءسحانهامنعائلة

وكان.مصوعاكانذنكلكن.العملخلالأراقبهمأو

يخالطهلا،مرفوضفهو،شديداا!جنبيمنالحذر

يتعلق،واضحشببهناكيكقلماذا.احديكسمهأو

الناخر!قبطانتعليماتوكانت.مث!!ماسذعةبمثراء

مااذاكبيرفالخطرخالخصوصبهذأوصشددةصهـيحة

وا،ال!سكرحالةفيولوحتى،بىامرأةالاجنبيتحرتسظ

السلطة!كانت.مابشكلاهانهآو،موأءن3صعتتحماجر

التيكرامتهمأكنوهاموايستعيدانتررر/الصلدذلكفي

فيمغاو*حدثتوقد،الا-خبيا!وحتكلايامهدرت

بحرمةمنهمساسوكلخعدوااجنبيكلفاعتبر،ذأك

شبيعاحضرما،!حدكيربفىو.اكتضت؟لموأحدشرامحا1أكأ

سؤيديا؟وكان.الباخرةقبسانلنارشىوقد،عليه

تحرشالبلدذلكفيالسويديينالديبلوماررهحييناحدأن

ثلاثةبالسجنعليهفحكم،السفارةفيتعملأحنةبموا

عاما.عشر

النزوليخافونالاجانبالبحارةكانذلكأجلمن

ومن"البحارةنادي"يتعدوالمنزلوافاذا،المرفأالى

بها،فثافالمجاورةالاسواقا)ىقليلاخرجمنهمت!هـأ

مىناحدهماكثرفاذا،ا)سكرإعدمالبحارهويتواصى

يرغمونهوقد،الباخرةالىبالعودةنصحوهالخمرة

ويبلغون،يصحوحتىالناديفييبقونهاو،بالقوة

المرفأ.هذاالىاخرىمرةبالخزوللهيسمحفلاالقبطان

علىالطوافكان،قلتكمابالتحفمغرماكنتانا

وكي،الشاغلشغلي،يوميا"الانتييكات"دكاكين

معالتورطوأتفادى،اشكالاو،تفاح!ملسوءأيا-بهنب

الباحرة،منالنزولقبلالشربعنامتنعكنت،السكان

الا!سواق،منالعودةبعدالا((البحارةنادي"ادخلولا

فاشتريتسسا،تحفةعلىعثرتكلماكبيرافرحيوكان

فلاالباخرةفياغراضنيصندوقفيتحفيأخفيوكنت

بهطايعبثوااو،يسرقوهاانخوف،احداعليهااطلع

عليئؤيفسمدواالاسواقفياتريايقنفواو،موهافيحط

استطيعفلاالتحفدكاكينفييضايقونيأو،متعتي

،النادرةالجميلةالاشياءوانتقاء،بهدوءالمعروضاتتملي

.المنابوالسعرالخفيفالوزنذات

اسفيمان،ليلةالباخرةقبطانعليناؤسطوقد

ايضا،اتحفار!ثراءمغرماكانالبلدهذافييديالسمو

وايطاليةانكليزيةمجلاتفيويشترك،بهاخبيراكان

ومجموعاتها،،"الانتيكات"فيتب-صث،متخصصة

الاقصى،الثرقلتحفخاصاباباو.نفرد،واسعارها

الوجودةالمتاحفعنتقديراتتمحطيو،عنهاوتنشرهـ!تورا

الضماثسسلوخاصة.منهاقصذالناالقصعاش-سط.فيها

اقديمة،اوالساعاتالسعوتوزجاجات.البوذيخه

.ذلكوغيرا)كريمةوالاحجار

احدفيرأىالسويديالسفيرانأقب!ا،نأوقالى

ناوجدعاينهاولما/نادرةخزفيةقطعةالمخازنهذه

يعودانعلىفتركها،دقودمنيحملممااكثرسعرها

فصوالسفارةالىرجعولما.التا)فياليومفيفينت!ترليكا

الجلاتاحدىفيالخزفيةالقطعةصورةوجد/أحريدا

الخزفيةالمحموعةتنقصالقطعة*ثذهانقرأش.الجديدة

كبيراخاهتمامالذلكفاهتم.متحفأيفيادريو

وماخألليلينقنيكيفيعرفلبم.ألمحرومرثالمدمن

سيارتهركبحتىالتاليايومافيانضحىصارأن

رأىالذيالجناحالىفوراودخلخالمخزنالىوهرع

عصبية:بارتعاشةاصيبدهشتهولشدةظفيهإقطعةا

بيعت،انهافاما،مكانهافيموجودةغيرالقطعةلانت

ذشيإثجوضااحدأ!سيلم،ش.آخرمكانأىانؤلتاش

،المخزنفييعملونالذين"الانتيكات"خبراءمنألمحىا

مننسخةبهدوءواخرجتالادراجاحدبفتحهذاقام

فيةالخزالقطعةصورةالىواشار،اوراقئهاقلب.المجلة

ندرتها،اكتشاففيمنهاسبقكانوالقد..وابتسم

،الممنوعاتمنصارتلذلك،عليهاوالطلب،وقيمتها

فيه.للحفظالدولةمتحفالىواعيدت

اقللم.نفسيفيكبيراثر)كاكانالقصةهذه

هواةمنصرتانيالبحارةاوالقبلاناحبرلم.شيئا

انزلوانني،عنهاالبحثعلىالمدمنينومن،التحف

،الاسواقفيالتجوالهيوحيدةلغايةالمرفأهذا

علىللعثور"الانتيكلت"مخازنفيلساعاتوالوقوف

اليو،،ذلكمنذ،وصرت،سريكتمت.وشرائهات!سفة

،الهواةاوال!شاقيعيشهاالتيالانفعالحالةأعيش

مااجمعحتى"ج"مرفأالىوصلنااننااصدقولا

اقومثم،فيالنزولالاخرينواسبق،نقودمنندي

فأمكث،المخازنتلكالىفوراواذهب،نقوديبتبديل

قدمها،وقدومعرفة،ومعاينتهاالتحفتأملفيساعات

لغةمنالضروريةالكلماترعضلحفظقاموساابتعت

ماوكثيرا،الهوايةبهذهمهووساواصبحت،البلد

القمرةفيزميلييكوناو.الاخرونينامحتىانتطرت

افتخه.قيمححندوالىفآعمد،حراررحةبنوبةقائما

واحلم،مفتوناواروح:شديدباحترازتحفيواستخرج

ابيعارخلالهالييتاحبفرصة؟و،فيهأجمعهاببيت

جيد.بثمنتحفى

كنت.العشقدرجةبلطسللتحفحبيانصدقونى

صور،الدفةوراءاو،السمراسةنوبةفيواناطاسترجع

والوانها،،واشكالها.المخازنتلكفيرأيتهاالتيالتحف

احفطها،واين،عليهااحصلكيفوأفكر:وحجومها

توضيبطرقوتعل!ت،وبيتيوطنيالىاوصلهاومتى



الكصر،مناحصيهاحتىألزجاجيةاشفيةالخزاز؟شسياش

وصندوقا،وخيوطا،وقطنا،مقوىورقالذلكوابتعت

"البحارةنادي"فياجراادفعر،نوفكرت،اضافيا

الىاكتبوان،التحفعلىم!توبموما)كييترجملمن

خ!ءمةالمشا(جلؤتتلكاهـتحخصروبريطانيافرف!اوايخاؤجمبا

وا،الب!،رةببعضاستصتقراءتهاالصشطعلم!أدا

فيصرتاننيالمهم.فيهاالتيالصوربر،!يةاكفتيت

وكلما،التحفتذكرتكلمانلأشتعالقابلةنفححسيةحال*

أيةفياعبرعنهادرأتول،اماميناحوالحديثدار

سيلرانهالنفسيالوضعهذاشدذمنشبلغ.ى-حسيفا

امام.المقاومةفاقد،الارادةمسلوبوصيرني.-ا

حتى،ما-صفةامتلاكوراءسعيا،لييعرضخاكرأي

ارويه.الذيالحادثفيللخطرضنيعرانهشآنهمنرلصغ

مرفأفيالباخرةفيهامتفتتوالتيالمراتاحدىفي

حوا؟،،اممرلةأاد-هـنةصرقهكا؟و،!-اد؟،ا(خ!

فتعمل،وشصبيارسميااحت!لى*العيدبهذايحتملون

وتغلق،المرفأفيالحركةوتتجمد،الرسميةالدوائر

،االعمليستأنفونولا،والحوانيتوالمخازنالالمىوأو

للعيد-الرابعاليومصبيحةفي

فيالباخرةمكوثطال،ازص!جتنيالمصادفةهذه

أمارسان،ثلاثةايامخلالى،استعميعاندونبرالمرفأ

عنتحفةبينهاوالبحث،التحفمخازنزيارةفيهوايتي

،الباخرةفيالبقاءاحتمللم.مجموعتيالىاضمها

.متوفزا،قلقاوصرت،الناديفيالوقتقخساءولا

وعجزت،الأسترخاءحالةالىتعيدنيانادخمرة.-:هـت

المغلقة.الاسواقفيفص!أمحواف!صنت،زملائن3التلإ-ئيعن

المعروضاتعلى،واتفرجالشربلاشتأنفالناديالىواعود

البحارغيشتريهاالتي،الجديدةالحرفيةالحناعاتمن

نفسي،فيالاثرعديمة،تافهةفأجدها،كتذكارات

ساذجا.اياهمعتبرا،يشتريهامنعلىوأنتس!ق

البيرةيتناولون،الناديفيا&حارةأدعكأت

يصخبورظالاخرىالبواخربحارةيلاقون،المثلجة

وانطلق،بلغتهمنهمكلويشتم،الموسيقىانفامعلى

فيالناساستعرض،المغلقةالاسواقفيمتمهلاأطوف

اتعررمناقترب،تجمعاتهمفيمتفرساأضف/ا!يدا

اويلعبونيجرونوهمامحفالالااتابع.الاخعمةبضتحمل

تقاطععندإتلبث،المارةحركات%راؤلمب،أشارعافي

افعل،مغلقةوهيواصخصوانيتالمخازنأشاهد/الطرق

فلا،فالثربالناديالىوارجع/الوقتيقتلشيءأي

،الباظصرةالىفاهرع،تحفيالىنفسىتنازعنيانتلبث

واعيدواتملاهافاخرجها،نبشاصندوفيعلىوانكب

وترتهيبها.توضيبها

فيالحراسةدورىباكرا-.كانافقتالعيدأيامثالث

منالخزولالىتنازعخيمبهمةر!حبةوكانت،الظهربعد

الاسواقفيالتسكعتمطالناديا)ىوالز!اب.الباخرة

وسئي،الباخرةخلهرالىصعدت..الخهريحينأنالى

المنطقةوكلوالابنيةوالمرفاللبحرعريضامنظراان

والمراكبالسفنبرؤيةفتلهيت،اماميانفتحالماورة

نافذوقتيوقضيت،بينهاالزوارفتوبحركة،والقوارب

واهحبط،فأتنلولهالافطارموعديحبنانبانتظارالصر

المرفأ.الىالباخرةسلم

لا.وحيدااكونأن/ايضصااليوم،حرصتلقد

اذهباينيعرفاو،اعملماعلىيطلعانلاحداريد

.وحصديليالاشياءاريدكنت.أدخلووصازنوار

الانتيكات""هـخازنسيكتنتفونالبحارةبانالتفكيرمجرد

،المجالهـذافيالمنافسةأطيقكنتما.يرعبضيثان

لا،علصطحكرااريدهافانا،كالنساءالتحفواضحت

واللمسالمسصظمنعليهاواغار،منازعفيهاينأزعنى

يظإصظوان،مجهولامصدرهايبقىكىواجهد،والاستلاب

عنبعيدا،وجهيعلىفتحالذىصودلزاالكنزهذا

العيداياموفي،الاغلاقحالةفيحنى،الاخرينمطان

مما،جميعاالاسواقشملتالتيالعطلةوبرغم،هذه

انقضائها.بعدا،تفتحلنانهايقينعاىجعلني

الوقتكان.الكودياكمنكأسانلبتالناديفي

،عيصريبحارةثمةيكنولم،البيرةلشرببعدباكرا

بعضمعهفتبادلت،الانكليزيةيعرفالسافيوكان

تقومحيث،البهوفيفتجولحتون!ت،الكلمات

اليدوية،المصنوعاتمنالتذكاراتلبيعصغيرةاكشاك

امشيلم،الناصظيغادرتالعالثرةالساعةحواليوفي

شيء،لقاءفياملدون،اليوميةجولتيمبتدئاببطء

حانوتايعلىالعثوراو،غريبةمصسادفةوقوعفياو

.مفتوح

الاوصالفيتسريبردولذعة،ربيعياالطقسكان

مزدحمة،الطرقاتوكانت3اكونياكابكأسلهاتهيأت

،النقاطبعصزفيوزينات،للناستجمعاتوهناك

بيعبسطاتاوعرباتالاوليس،مغلقةوالأسوافصظ

صغيرةعرباتوكذلك،تمرقليلةوسيارات،الاطعمة

تجصظ،كانتانهاقيل،دراجاتراكبواماممنيجرها

احتراماذلكابطلثم،الرجالقبلمنثمضىفيما

النقل،أزمةبشببالعرباتاستعماليبطلولها،للانسان

بلدانعلاماتمنفاركةعلامةتشكلبذاتهاالعرر،تولان

الاقصى.المشرق

خشبياالبابطرفرأيت،أسيرانافيما.فجأة

قدو،المخزنهذافأعركنت،قامصشصصقوالمخازنلاحد

تبلغحباتها،بوذيةمشابحمنهوابتعت.كثيرادخلته

الاستعمالمعتزداد،جميلعنابىخشبمن،المئة

بثلاثومسابح،للنساءعقوداتصيرانوتحسلىح،لمعانا

الغررر،فيللزينةتصلحكما،ادرجالىحبةوثلاثين

مجموعتي.الىاضمه،اخرعقدااشتريانأنويوكنت



داخلية.بلهفةمدفوعاالمشقوقالبابمناقتربت

وانشصلمت.تفكيرئيفيهاتوقف،لحظاتحنلالذلك!علت

الرغبةلتلكاسيراصنيرتصيرجفةواعترتني،ارادتي

اعودولاتتحفهوأرى،المخزنادخلانفيالنفسية

وقبله.بالامسعدتكماخائبا

ليديوتر!لتةكاملةليةبأفتتحر.الباباًفتحلم

رلمجوشش،مغلقالمضزنانةألواوعرحكم.تدركألتي

جسميدسستبحيث،قليلاالصصلفةتشصقأن،!تحه

3،ملز.اغلر!،ررانيأحابااخئلفتت!،ودشإتالفتحة!ي

وانم!ا.عريضةللبابالخشبيةالواجههكازت

عريخساطالمخزنوكان.فيهاولسطىضلفةمندخلأت

السقف،حتىرفوفجوانبهوعلى.جداصثصيهقا،سعا6،

مزدحمةخشبيةعذاولاتوسطهوفي،بالتحححفساصى

ةالجدراناقدامعند،الارضوعلىثايئص،بالمعروضات

يفحسلالو-صاتالفانفمنحاجزوهناكثكثصر!ت-خف

صغيرةمساحةتركتو!دثللمخزرألاماميةأ)فسحة

،بالخزفالمليء،المخزناءماقالىةالداحنلالىتؤدي

أقديبم،االمحفورلخشبوبا:هـختلفةوانواعاحجامفي

والفازات،وبالبرافانات،والحيواناتللبعثر،وبالتماثيل

ية،نزلبروالقدوروا،تروالنقولومبالرالزدانة،الكبهيرة

الاشياءمنوباصصضاف،النبيذفيهايسسخنكانالتي

،ا)-هىاالنظرمنالانسانيمللاالتيالغريبةالعجيبة

والحركات،تتخذهاالتيالخزفيةالاشكالفيوالتمعن

اإثصحوصبهارسمتالتيوالاوضاع،تمثلهاالتيالفنية

عليها.المنقوشةائيروالاسا

وقد،الداخلفيصرت.المخزنفبيأحدااجدلم

حتى،انساناألقىاندون،ورائيتماماالباباغلقت

:مسحورةمغارةاو،مرصودأكهفاول!بتاننوراليخيل

شيى.!2ة،متناولهاوفي،يديوبين،الحلمفيوانني

ثاألاعليوليس،صمغصرةب،خرهحع!ولةتكفيكثيرة

العمر.بغنيمةفأفوز.اريدمامنهااجمع

صنعتهسااصياالمفاجأةكانت.مشدوهاوقفت

علىقدرتيفوق،ليالاقدارصصنعتهااو،لنفسي

،الاسمنتب،الارضيةذو،المخزنوكلن.الارصمتيعاب

مضاعفة،برودتهاستشعرتوقد،اللإاخلمنباردا

والدهشة،،والوحدة،اعترانيالذيالخوفمنبسبب

فيهغاتصرفكيفاعرفلاالذيالفريبالجوهذاوكل

الافنلالسبيلهووما،رهبتهلاتحملاعملوماذا

بروحيناجيا،شيءوبغيرتحفبغير،سالمامنهللخروج

الرهيبة.الورطةهذهمن

تتخمخم.ساوسا)و.اليواجىتيونبرالخوف

الحرجةةاللحظاتتلكوفي،بعضكلنبعضهايتوالد

عنسمعتهماكلفاستعدت،ذاكرتنشهصقىانفتحت

اذلئي،فيالقبطانكلماتورنت،البلدهذاقوانين

01

مغلق.مخزنالىالدخولفي-.ماة"ارتكحبتاننيوادركت

فكبف،انافعلتكما،عنوةيلجوهانالبلدلابناءجقلا

رالخير.اخطر!هوبم،اوقةبالصسركأ-:هـاتهثماذا،باجمبي

ولجسم!،لغتخمازاس!لايعرفبينثوررعب"سصجزتفير"

شفيع.بينهكمله

أحدق،مذعوراأبحواتلفت؟ربياا،علكىأذا

ئنتكحرانهاليفتهيأ،بيالمحيطةالتخةا)تما.قيلىفي

ءلئييجمعصواخااوزئيراتطلقأنموشكهوأنها،وجهي

!!عيووان/ساخرايضحكبعضهثاوانثأ-وقأفيالارة

كتتح!وايديها،خاطفةبسرعةتدورالبوذيةالتماتيل

منبهة،تقرعانتلبثلنسريةاجراساوان.عليللكبثى

،الخزنفيئلصرجودالى

داهمني.للىخروجاستدرت.الوراءالىتراجكلت

افتسحانفما"الخارجفيينتغلرونصيالناسبانشعور

ولصح!أ-بىويمى؟!ايمعلييهجمواحتىفيهواخمهرالباب

وسيجروعنيةالانوفمنتخرجألتياحصمواتهممنض!4

مخفر.اقربالىيقودوننيوهمأشوارعافي

تسمرت4.التفكيرعلىقدرتيشل.فارخوبلبلني

طقطقوفجأة.الحركةعلىقادرغيرصرت.مكانيفي

وبغريزة،عليللقبضاتواانهمفظننت.البابخت-ب

وراءالتماثيل.الاختباءمحاولا،امامالىاندفعتالمقاومة

خشبةاوعصاعنباحثا،اللوحالتحاجزوراءمابلوغاو

قربصرتوحين.زفسيعنبهادافعثيء"يمااو

الحاجزوراءوما،دخلتهالذيالكانرينالموصلالفراغ

الشبيه،العميق،المجهولالإمتدادذالمثفي،المخزنمن

مشهدباغتني،"الانتيكات"منركاموسط،بالقبو

امامهـ،،مراةالجداروعلى/ولةمحإثمةكانت.هزاهزفي

علىطويلاوارختهفردتهوقد،شعرهاتسرحامرأة

وجذعهاوكتفيهارأسهاتخفىبستارةاشيهف!ممو"خملهرها

مسترخياويستسلم/ويتماوجيتهدلى،وسطهاحتى

ذراعهـ،ومن/2سوداناعمةحريرية!خيومحلىاسطتحت

ازهاعرفت،المشطعلىالقابرضةكفهاوقفا،المارية

المريبة،الصورةهذهعلى،معهاوجوديوان،صبية

ايةعنهاندتاو،صرختفاذا،لادانتيوحدهكاف

عليالفخاطبق،نحوايعلىقاومتاو،استغا.تةحركة

وا،الهربسوىامامىيبقولم،شيهوقعتالذي

ثم،البافيالوحيدالخيارهوقتلهاكانوربما،الحراك

.الطرقمنبطريقةالخزنمنفانسلتالليلالى2اختبي

وؤتسرعتهبأقصىيعملالانساندماغانيقولون

عشصصسهفقد،تماماالكلامهذااصدقانني.الخطر

منأعترتهالذيالشللحالةبعد،دماغي.بنفسي

فىلرغبتييستجيبراج.أةفبسنشط،الخوف

قلبيانومع.مخرجالىاهتديأنعسىثالتفكير

لعملفتوفزت،زايلنيالسللانالا،بعنفردقكان



وقعتاحتى،ماوس!يلة!نتبحثانعيفيو!فقتطما

منالمخزن.الداخليا)قسمفيولةجائاعلىملقىهـكينعلى

سمعت،لخبانسكوسطو،يدسد-وحدد-وءب!رر

امامسيبماالاصطداممحادراخطوت،قلبيدقاتمعه

فرحةغمرتمييدىفيالسكينصارتولاثحوإياو

،الصراخمنومنعهاإفتاةاتهديداستطيعالان.وحثيئ

مخرجالقتلصار.قتلتهالفنحيحركةبايةاتتواذا

اراقةاكره،القتلأكرهانمي.ا)ف!ورةبحكمخلاص!

ورطةمنانقاذهااو،أخفسىاءناحدفاعالكن.الدم

مسكونا،لىذاكمحكوماصهـت.تح!هـفيغيس!و.كخذد

وارداالتراجعيعدولم/إخلاصافيمست!بتةبرغبة

حس،بى.في

فميبينالفاصسلا)ء،جزقربقفيموومن

المثسعر،تم!وهى3الفتاة.بدحركةاتابعرحت،الخزن

لاتبض:جميلساعدعنع،ث-فة،وتوي!.وتفوقه

وانا،استطعتقدو.عليهشاتبةأيةاوللنتىمحرأثر

ذاتكانت.جميلةانهااخدرأنتإغتاذانحئسبرفي؟لفمهـلس!

بنيانهايعث!!،ضامروخصر،فارع/مت!جسمم

تبرر.الوس!فيتجويفةويرسبم،الطولفيانسجاما

المذيناالردفينواستدارة،وامتلزءه،الغئهراست!،مة

رغبم/أغرانيماوهذا.اغتنةباعامرتينساقينيتوجان

متمعخا،حركاتهااراقب،مكانيفيامكثأننالخوف

البحرية،الرحلةئيلةالمرأةمنالمحرومانا،ساحربمعخمهر

،وشمهاه"المرفأهذافيا)جنم!عنتساءلالذيوا

.عابرةللحظاتولو،امرأةايةمع،مامغامرةوتمنى

عندمنالذراعينعاريةكاتتانهااغرائبىفيوزاد

تكلمتاذاواعتذر،معيجرىمااروياننيئ.الابطين

ضع،القىكذامثلفيظيتانأمحارالذراعانفل.احذبص

،يرىالمرء،اثارتاني،المهتاجةالنفسيةالحاجةوتلك

فلا،الاجساممنكثيرا،الخساءصنكثيرا،اجحراعلى

أك؟ور-*---!إتيمأذ؟أابر.ت.خسكا-اتإ"ذلمىر.(-(!يم21!.لا:وومحى!ت

ثيابها،ترتديالتيهيالثائىءعلىامراةاجملانقيل

والوحدة،الداخليةالعتمةاتمكفي،المخزنذلفىفياما

الذراعانبدافقد،مجنونةمغامرةعلىمقدمواز!/تلفنا

تمثالبذراعيواشبه،حدابعدالىينمثيرالبيناوان

الغريبة،المرأةهذهاناليخيلحتى.عاجاورخاممن

انهااو.جنيةلكونقد،بالسحرالمليءالخزنهذافي

فيتبدتظ،حلالم!علىإيلةؤخنتنيئالتيالححرعروس

احدمنخرجتامرأقانهااو/اخرىكرةالخيالوهم

رأتني.مااذاتختفيأن.نلبثولن،التمافيل

تر،والتوظفبالخواللمحغاتتلك؟حفلثانصا5ربيا

الانفعالى*تواكثر،واسعدني.اشقاليكانوما،والاثارة

حينثواروء4ةالخطرأشدوما.نف!ىيفي4المتئ،رإ

بين/الموتاوالحياذتخمعلى،حافتهعلىالمرءيكون

بانتظ!ارقدميهالىرأسهمنيرتعد:واليأسالرجاء

،مصسيرهفيهايتقررالتيالهنيهة،الحاسمةالهنيه!ة

يفارقاناما،اسفلالىهبوطاو،اعلىالىحعودفاما

يبوءاو،والمغنمباللذةيفوزاناما،يعانقهاوالوجور

علىحقدااوندماالرارةورمخغ،العارويجلله.أفثلبا

الشائن.فهتصر

باعجاباليهتنظركانت.شعرهات!لثبتأطا)ت

تمسيدهكيبلذة،ربما،وتشعرتتعشقه.الصراةفي

نرجس!ية،تكونانوخشيت.وهنأدههناورن.بكؤحها

اريدكننت.بشعرهاتفعلهماجسمهاباعتاءتفعلوان

الامواعرف،بقيقشكار*قلع.وترانيأليتذتوران

ماال!،وحيدةوهي،انصرافهادانو.امريسيصمير

تهليمن،مرآتهاوامام،بيتهافيةالمفئا)يهز:-ثهـور

قدرتيافقداذ،راسىعلىكارثةيجلبؤدطع!إتنها

طائشثظه.بشهوةمدفوعابجنونفاتصرؤ!.الاحتصالعلى

تفعل.لمانهاالمهاحمدت.تفعللمالرأ!أنشثصر

حدتن،فراتنىواستدارتالطاولةعلىأنش!اوضعت

وصعقئا،عيناناالتقت.البرقكومض،ةفج!ذلك

المفاجأةعقدتظالفمينمنصوتيحخرجولم،كلانا

حركة،بأيةوتقوم،روعهاتستعيدأنوقبل.لسانخا

ثظاهرانحوهاأتقدمكنت.صوتاًقيعنهابدراو

كالت.تماماعليهااستولىقدانرعبكان.الحمكيق

حانميفيالانسانمخيف.نتكولامرعبةهيئتي

كنتمجنونا.الحالتينفياناوكنتكاوالجنونالجريمة

الوحش،المخزنجووفي.مجرمااصبحأنوشسكعلى

والامواهالمكشرة،،الجاحظةالتماثيلعيونوبين،البارد

كانت،والحيواناتألبشرلوجوهالخرافيةوالاشكال

القدروكان،الديكورمنجزءاتكونانتعدولاالجريمة

الىمصيريدفعفيالذهبيةفرصتهواجداالمتررص

.الترديحافة

انقضضىت.حتماالهرب؟رأدت.بغضةت3تحر

واحتويتها/صوتهالاكتمفمهااعىيدىمتوف!.علينا

جميلة،كانت-اثارتنيمقاومتها.قاومت.ذراعيبين

اعلى،الىمشقوقتين،سوداوينعينينذات،شاحبة

وبخلاف.والرعبالكحلبف!لىواستخاعتا.ش،اتسمهوذد

ابيض،وعنق،كغيرصدرلهاكانتا)حلدذ)كنساء

السمراوين.شفتيهاداخلمنظومة،كالدؤ)وواسنان

لى،اعدولم،يدييينالملممسرخصةتحارةوكانت

ضعت..ونزوتيخلاصبىبينافرق،الحاصفقتالوداك

صدرها،فوقجانبهاالى،معهاالموتصار.تماما

نبالسجونولا،بالموتافكراعدلماز-جماإل.حبتهداشثيا

منحالة.تملكتنيالقبطانتحذيراتوو.العارو،

تشهترعبةلسانيوعلى،والمكانبالزمانالممى!ورلقدان

مضغوطةوهي،وسمعت.الدماوا)رف!ابأىاقاتلة

فىحادةبانيابواحسستثبحاءتوفة.ذراسثيرجن



شديد،موجع،المرافقها،العظمالىوتغررتكرزءصتفي

وضغطت،اصرخكيلاشفتيعلىفعضحت.ثق!

وتركع،،نصفينتنيطويبها!اذا،قوتي/حلكتفي!اعلى

ثم،الأرضالىتهويوتكاد،ثتفيعنانيابهاخيوتر

ومن،لبوةنجراوة،بشراسةوتقاوم،تفبقانتلبث،

شهيقفيوتروح،ألارصعلىوتتمدد،تتدزثىجديد

خافت.وأنين

كانوقتاانهاحسب.الوقصمنمضىكمادريلأ

التماثيلوان،حولناودار،بنادارالمكانوأن،قصيرا

الموجوداتوأن،وقعتاستثارةمنشهقتالبودلة

صنوعادتالاشياءوذهبت،اماكنهافيتحركتوالصور

منعدناوحين،معاتلاشيناواننا،صغيرزلزالىاثر

زالوقد،بعضناالىاقربكنا،الرالعةالغيبوبةتفك

الداخل،الىوقفزتميوتملصت،امحيونأمنالحقد

امامها،اركعوانا!برريحكنمرمتوقزةالياتررأرتثم

اطلب،البلادندكفيالسكانعادةعنىأجمبأ-لىتا.!ص5

ومغفرتها.صفخها

السكينوكانت.تفعلولمتصرخانبامكانهاكان

دفعتهاباناكتفت.تلتقطهافلمالارصعلىملقاة

الاطمئنان.عاودنيالبوادرهذهوامام،ال!اخلالىبقدكحها

نظراتعيونىمنوشعت،عذاببعدراحةالستشعرت

ولا،انتهىقدشنيءكلانكامرأةهيففهمت،الصزاعة

وقالت،الخارجالىفاشارت،فضيحةاحداثمنفائدة

افهمها،ذمكدمات

تتناولرأيتها.ثيابينفضت.الارضعنلانهشا

،ومرةمصالحةنظرةفيعيونناوالتقت،فتلبسهاهـعترة

علامة،صدريامامكفيضممت،واقفوانا،اخرى

تحف،منحولناماالىواشرنا،والسلامالمثمكر

جيبي.مننقوداواخرجت

بلغتها.قالتيميوجدلا،لايوجد-

تلككلالىاشيرواناقلت،يوجد،يوجد-

./التحف

فابصرت،الحلوتينبكفيها،خديهاعلىلط!ت

خوفهاعنتعبرانتريدكانت.يدهافيالزواجخاتم

البقاء،مغبةمنوتحذرني،مغلقوهوالمخزنفيلوجودي

علىشاهدالتكون،الاشياءبعضشراءاريدكنتلكنني

انهاتولانيقدوثوقوكان،لابتاعهاادخزندخلتانني

خشبةوانها،يصرنيعملبأيتأتيولن،عليلحرص

حولي.منيموجالذيالخطربحرمنانقاذى

النقودواخرج،حوليمنالتحفالىاشيرعدت

جسارتي.اولغبائيابتسمم!تانهاليفتهيأ،جيبيمن

عنقي،حولبيديالثرت.افهمهلمبلغتهاششاقالت

الياومأتثم،قليلاوفكرت،طوقااريداننيففهمت

انتظر.أن

29

هـتسلماوتناولت:الارضمنا)سكىنالتقطت

بحركةوصدت،جدارالىواسندتهحملته/ورائهها

خشبتحزوشرعت،السلمدرجاتاخرالى،رضسيقة

الطاقة،بانتحتى،المربعيشبهفيما.بالسكيناهـسائطا

اتابعهاواناناظريعنغابتثم،فيهاواندستت!تختها

مدهواضا.

قلت.تماعامغلقاوجدته.الحابفتفكدتذء-ت

لبماذامقفلء-رانهفييمففىلناحداأننمى-يفي

جهيهوفركت،مسدله.شعريمشثات.فتر"يجرب

وان،يرامماعلىشيءكلانمنلاتآصلدثياربئل!ضيهـ؟ت

فيننه!رت.قليكهدأتبمالريبةع)ىتبعثلاهيئتي

موعديحينس-،عتينبعد.عش!هـةالثانيةفألفيتهاسا"ممتي

اضجأة،افياملمنشيءعلىصهـت.إصاخرذااعىنوبتي

الىيوم3،!اتيانقررتش/الباخرةاىاأحودذافربو

لاجل،الفراغوقتكلفيهامكثن1و،المخزنهذا

بعد.اسمهااحكرفلى+التيالمر"ةمذدشلاتجل.أتحفا

داخليماشيءكان،المستعادذالثقةهذهكلومع

اباخرة.االىذلككلتركت.حدثبماافكرليم.يؤرقني

قفصميلا،وتفصيلا،لحظةلحظةسأسنرجعهاننيقلت

المعد-قفراشنىعلىمستلقيااو،الدفةوراءأكونحين

اهـفيالخ!طرلان،ممتعادلكولسيكون.القمرةفي

قداكون،نجوتمااذا،واننيثانتفىقديتهددني

يفوزانيحلملابمافزتقداكون،وتحفبامردةفزت

نا،تاميقينعلىانني.البحارةزملأئيمناحدبه

الفد؟ب.خارجخمارةعلىيعثرانيستطعلممنهماحدا

و!يكون،الخيالفيالاالمرفأهذافياصرأةعلىولا

،مالهمميجرىماكللهماروياندهشتهمموضع

سس،نالانعندي.السرسأكتم.افعللناننيغير

.والمرأةالتحف:السرلكتم

قدالخطىوقعولان.نأمةايةاثارةاحاذركنت

وعين-،ي،مكائيفيتجمدتفقد،الخارجمنيسمع

الداخل.الىالمرأةمنهاانسلتالتيالمغلقةبالكوةمثلقتان

اتسلقهانليوخطر،يزالىماالجدارعلىالسملمكان

وتركتنى.المرأةإتغاحيث،الداخلالىنظرةوالقي

صاءانشبالغرقههذهوفي،غرفةهناكتكونانبدلا

تستطيعو،،بالكل!سمدهونالجدارانبدليل،مخبأة

:.حزيزقبلالكوةمعالمتكتشفاندققتمهما،النظرة

وبقىلىغرفآوجودعلاملكن..المرأةفعلتكماالجدار

هنالضالاشياءيخبئونولماذا؟الخشبيالجدارهذاوراء

!ذافيالمحلاتككل،الدولةملكهوالمحلدامما

وهل؟الخارجالىالسريالمدخلهذايؤديوهل؟البلد

الىمخزناو،اخرىبنايةالى،الكوةعبر،المرأةذهبت

لو؟بدحدلتتصلذهبتهل؟غادرةأتكون؟اخر

قدرتام،الهاتفبواسطة،هنامنلاتصلتذلكأرادت



عندالهاتفسحلكقطمتانتيتخكثاش؟رر-أخمنعهاانني

؟الدخول

ازخغلاريطالوكلحا.كالطرالاسئلةعليانهمرت

المخبهذالمادااك!ملادنت.وتنوعتالاسئلةتكطثرت

لصاحمبأتعود؟هـخبوءةبضاعةهناكولاذا،السري

يستط-بعوكإف؟المخزنصاحبهومنولكن؟المخزن

هيوم!!؟هنايعمليكنلماذامذاكنزهالىال!صولى

موممةالمخازن؟ابضته؟شقيقته؟زوجته؟3المراهذه

اكدهوما،زياراتىفيعرفتهماهذا-.البلدهذافي

،موظفونهمالخازنفييعملوناذيناوكل،القبطان

؟يخزنللمالسابقالصاصبهوهناالموظفوحا!

الم-تزنهذاايممككان.معقول"الكرةوجدت

الوصولقبل،استطاعوقد،التأميمقبلللأنتيدات

فإيممماويخفي،الجداروراءسريةغرفةلىقيمان،ايى

القائم،الخظامويسقطيوميأتياراملىعلى،كنوزه

لل!نؤن.صاحبايعودوعندئذ،الشخصيةالممكيةاوتعود

مخارئها.منكنوزهو!خرج

الصس؟بهذايحضفطوهوعاماعضهـون:تاءإت

جتهزوفاطلع،الثورةوتنثعيموتانخافانا"يبدو

الذيللامليا!الطويلللنفسىيا.سرهعلىابنتهاو

كيفترى،الماضيالىبال!دةيحلمونانهم!ينقطعلا

هذافعلوحدهوهل؟ورر-،ئلباية؟للعودةيخططون

ملاكونهنالثيكونانبدلا؟كثإرونامثالههناكأم

اكتشفانى.قلوبهكليغإرشاوامجلودهمغيروانكثير؟

افعل؟انعليفماةاذنخطبرا!هـا

الاعلىصممتشيئا"افعل)ن":نفسيفيقلت

معنيالستانني؟كلههذامنيهمنيماذأ.شيئاأفعل

ءداريدهما.الملاكينهولاءبأمرو،،ا)سلطةهذهبأمر

الالثصياء،،محضمنئاابتاعحتىالمرأةتعودانما.النجاة

أ-اا.بمصهـماعدت!خاادحشن!نجالحخرشلريقة2أتهسدبرربم

تد!صتحء،الإورورحتحصاأدا.إيت!يلنأد؟االاتانرو

اتكلم.أنتخاف.منيفخافانينبغيالتيهي،فانهـا

اورهـالاسصلحتئيمنثم،ا)بلدلغةأجهلولكننبى

بوحيعند،تستتاإع.الاخرىهيمطمئنةانها.نفي

وهددتهـ،المخزناقتحروتافنىتقولانباهـهـ،

ينتظرنيبالاعدامحكماان..ةبالورو9،وضاجعت/كينبالص

ثلاثةلسجنالسويديالسف!يركانفاذا.الحالههذفي

كلفعلتوودانافكيف"بامرأةتحرشظلانهعاماعثس

ف-فاريد،،شيئااريدولافقطلضعد!رباه؟هذا

هذهمنخلاصي،سلامتيهوالاعظمالكنز.كنوزاولا

.وهـالطالالذيالمعذبالانتظارهذاانتهاء،الورطة

ارجو.كنتماغيرعلى

الحركةكانت.المخزنفيحركةلسمعتاخيرا

فيهرأيتالذيالمكانيليفيما،الاعماقعنصادرد

ناخفت.الاولىللوهلةارتعدت.شسعرهاتمسطالمرأة

لخعسيفزعمتجألثيلكتوتما،ماانسانهناكيكون

والاوانيوالخزفياتالاخشاببينيمرجرذاوقطةانها

اعدولمالكيلامحفح.الانمتورماقلقيغدا.المركومة

البببفتحاجازفانفكرت،المرأةعودةعلىاصبر

قرلبا.عودتهافيجدسدااملااستنجتلكنني،والهرب

تدعنيانإلمحالومن،الوقتهذاكلانتظرتلقد

اذامحى،صراا!برزني!وناث،تعودانفاما،بحذا

انتظرتأناإذاصنعاأحصمنالحالينوفي،بىدشت

خمسظبعدقراريافخذبحيث/جداقليلا،ايضاقليلا

دقائق.

عشر،دقائقوبعدها،خحصساالدقائقومرت

صندوقا.حاملةالمرأةواطلتالكوةفعتالنهايةوفي

ولشعراثوبلهبلحية،عحوزرجلجاءالمخزنداخلومن

النظر.قكصيركأنهفيويحدقبعينيهيرمشظ،اببى

لقد.الحركةمصدرهوزالعجوانالانادرعت

بوفىخقاصحرمااستطعلم)كنني،كنتغيرمنحثناككان

يقتربىوهو-ركاتهمنوخدرت،المخزنفيتواجده

يبيعنيباناتناعهتحاولوانخا،استدعتهالمرأةان،كمني

.الحسندوقفيالت!التحفبعصظ

واشاراتصوتهمنليبدافيمايرفضالمجوزاكان

الطاواة،إمناقترباقفها،واخيراموت!هـعلىوالمراخ،يديه

اقترباناليواشارت،عليهاالصندوقالمرأةفوضعت

لىر،الحىمليئاكارالصسندوقلانودهثحت،ففعلت

.-الكريمةوالاحجار

ممماتمناعرفبمامع!سمااتفاهمانحاولت

ابتسمت،المرأةلكن،الباخرةظهرعلىحفظتهاانكليزية

منسبيليبق01اللغة5بهأاعلمهمالافيةراسهاوهزت

علىووضعتهاكلهانقودبم!فاخرجت.الاثارةسوى

.ا"سبيرمبلغايبدتلماملكهماانا(ودىفومن.اةالطاو

حما-ا3صاتؤ.ا؟-!تم+!زأأحىدصطازورشات!عات3تتهـأ

للرجل،دفعهوسعيفيماوكلطالباخرةفيحسابيكل

الاشياءعنارحثودثرعت،التقيانالمرأةمعيفطلبت

والاحلاقوالخواتمالعقودبصظفانتقيت،اريدهاالضي

لؤ،ال!وواوالمرجانيروزبا).حصعمروكلها،ثالشكلات

حمناخرجهاكنت.اسمهااءرفلااخرىوباح!هار

اليينظروالرجل،الطاولةعلىواضجهاالصندوق

اتوقدا،انا)يواومأ،وعدهاالنقودتناوكثكل،متابعا

شراءهاستطيعماهذاانتفصدبحركةالصند،قوأغلق

معي.التيبالنؤود

تمساوي/تقديريفي،الاشياءكانت.اجادللم

توكنى،ثمينةلقيهكانتلقد.نؤوديقيمةاصحاف

اما.مرةمناكثرالمرأةوجهفيارضشمتبحيثفرحا

وما،تمرفنيلاكاتها،ايةمباغير،هادئةفظلتهي



حشء!ما.لا!رالداخلإىأذا!حاافبرديدلرالثجوزكاد

-يديفيالذىجض،تمالهذاوتناولتالصندوقشح!ت

نظر:ةم!-وذنظرفىوجهيفيز-شروهيةوألبستنيه

.،(!منيتذكارهذا":تقولير

فلبتوحبن.4فب2ا،شياض!تؤومنديلياحرجت

فقتوار((لا":قا)حتشابشس!ورممتالمحريالف3بهذوص!لا

توابش-ء"هـلق1،مني،فههترإس!،منب!زذدلك

وهيأجابااىاأتبكتثم:"باسلا":وتبدورى

ث!4ليسىاناوتاكدت/البابشىقتانوبعد،امامى

فخرجص.بيدهااومأت:المخزنيراقبمن

فارغتين/يدايوكانتتجيبيفيالمندبلكار

أشارعفياانعطفتحتى،عادلالىجوا،ببطءشرتولحد

لا.اسرءتوعندثزر،(ال!يرريالنادي"الىا(ودي

لي.كانتالفاتنةالمرأةتلكوان،رءنجوتاننىاصدق

والاهـم،جبصىفيالصخيرالكنزهدافب"منديلاوار

.أيفى5ب!لمىف-.-*اساذيإقلا:تت-تانني

،ببرةزجاجةشربت.باحتراز-الناديدخلت

فسرعاوانصرفت،البحارةبعخىمعالحديثوتبادلت

كانت.اوراءاالىواحددمرةألشفتاندون،المرفأالى

نوبتيموعدحانوقد/الثاليةتدقانت-لفكالساعة

الصوانحدرت،قفزاالسلمفصنعدت،الباخرةعلى

نألياتاحمما،الزملأءمنفارغةكانتالتيقمرتي

..البوبةلاستلامواسرع،صندوفيفىالمنديلأضع

غيرالباحنرةعلىواناغمرتنيالتيالسمعادةكانت

عمراوان،جديدمنولدتائنيأحسسهت.عادية

لي،منحورائعة،جميلةالدنياوان،ليكتبقدفيااضل

لى،يبسسم،المرفأخارج،البعيدالمدبددي،والبحر

وانا،قادراكنت.اليومهذاواتانيقدطيباحظاوان

في،واسترجعجفنيأغمضان،بالحراسةأقوم

التفاصيل،بعض،الروبدبعض،كالبرقخاطفةومضات

للبحص،عميقمتنانباوشعرت،المرأةقسماتبعض

الرائعة.المغامرةهذهليهيأالذيوللمرفأ،وللوجود

،الباحرة"بار"ا)ىدهبتتوبتيتانتيحين

السكر.انأحببت،الشربانىشديدظماوبيجلئعاكنت

الذيالمنديللكن.فرحتيعنيعبرخارقاشنيئاافعلان

زجاجةفكرعت،باهتمامبىاستأثرالصندوقفيكان

هبتذو،تهـفقاكيف!ا"يشةوسند"قضهتو،ةبير

،الصندوقفتحتوهناك،قصرتيالىفوريمن

كلاتفحصنوشرعت،خاصباحتفالالمنديلواخرجث

،غامرة،غامرةبسعادة،بلذة،باعجاب،مهلعلىفمهما

...غامرة

زملائى،منالمالبعضاستدنثالنالياليومفي

،الشوقالىومنه،الناديالىانللقثالصباحومن

تجيخفق.مفتوحةالمخزنابوابرأيتبعيدومن

14

/...اا.دة01لص،3.انفسصؤشات.ةركى لمحررحو!صيحر!رلمييايهـ.

ا!ويلت3ول!يوسيك!ت.ايفاب13ؤجهأجقاءازفي

-،زلور-:.ـثإيم*صثأإخ!رأشصوءفي.-)الر-جمهشتملىالأ

حبي،ءن"ش!لىبأي)خاأع:رشأن*!ور!اأارغ!اأن

ء(زقذآااناهـاتثعت"ا(يبؤ،برأكأر،راتاوي.ورلي!،

هـي!*!تريعن+حصزو،توانىأل!.ؤ،ةحص،\-ةحىمح!يهلحةتج،تء!!.يخاوو

فىا،تؤلمتشخي/ور!ر.ذشتوااذأبر.!*،راجإفىاىتث!رتتأذا

فانا،ت-شيعلىخعاهدايريؤيأ-إ+نماشكراثطالمرأذ

اننيئلاتآكد"تليمح!اوباحمص،بصي.إ-كأاراء-هـاوؤ-"أنظر

-لمما.وأجرحقبقةاضجثلى

!كت!هناك3،ث.أ!برحيةبرشورذا(خزندخلت

ف!التحىعلىتفرخأباننيتفنا!هـت:أ!--،حاورثأ؟جا؟با

ليساباسامصسهـتوحينلماص،مأكااليداروارويرلىتكدشت

4ؤ-كازتالذيالمكانالىأهـإحلىأأ)ىفننرت-(ىالغاص

تصببترتغصر.شيئاجدأاةدآلمراًش.ذألمراو.لة(-إاشا

ترؤ!.اممسرأيخهإزرياأورجوزاحبمهـااج!.الإكأهـأك!

ىفد.فيهأءرذاعارشمعاكارحأأما)خغندأرأىارألىي

بصهـرذرا!كلس!مظلياهـبداكانكحر،ا%كأ--يالجدأر!اد

احمبت.شدبدةحصرةتو)خني.!-رذفي"باتشىكازررعل!

رالغلفت،يديفياالخاواولا،نتديا-ةاسللم.-صيبة

..خو،لى!حراتاكبلمرصعماعل

ا!رأذ"تغنرأثاملعلىتالىحزتفيطويلاتررحعت

ادرع-ت.سدىظلانتفئااريانخبهبرثال!جوزأرىأز،

ففلىتقدالصحفوكانت،.لتكررلنالمعجزةانعشهـئذ

وغادرت،شىيئااثلمترفلم،ء-غي،فيليورحارليوعتخاقب

."ا)خاتمقصةطيوهذه..خائباحزيناادشهـن

..بئالحاضربي!هرر.كمةله!ت

يواصلوالبحر،الانا)سماءيترسطا)!ءر!ان

مغرياايقاعايعطيارحلووهديره.الرملعلىتدحىرحه

مثاءة!صساؤيةوالمسماء،حص!فوالدنيابالسه!هـة

.فاافخيإقبا

رجل:وقال

..تصدقلات!ساد-."القصذد5أغرب!ا-

:اخرقاتو

..كثيرةالححرغرائب-

انسخخضن،السيداتبعضانلىعيدولاخ!

فندم،قريبةخيمةداحنلمنالقص!ةبفيةالىواست!ورن

:وقال..المرادمعمعركتهتفصيلفي"فاضلانه

بصراحتىألادبلسأتفقد..اءذروني-

..الكاملة

الىالليلاولجاءالذيالجلفألرجلوقال

خيمته:

...لوجودتنتبهانعليككان-

..الجملةيكملولم



المثقف:،الاخرالرجاساؤلمالو

اكصر،بتفصصيلالاشياءتروىالكتبفي!.يهملا-

..نقرأهاوكلنا

وهـ-وسعيدالا9-يقطعفلم..الصص!توساد

ئلأ:قاحمهمافي

..-خصرءاىنش!حس!صو-

اليه:اصكلأماموجهارجلفؤإ!!

..؟اروادإىاضداننطلقلى،عةأيفي-

..ون2تشصاالشيا)-ساعةفي-

؟العاثحرةا)-،عةتنالصجكءلل-

..ا!سباحامنذمعكصمانا..رأيكمالرأي-

..3ومسصقالا

المثقف!الرصلبهلحقحتىخيرو!هيدخلىكادوكثا

الخاتم؟تبيعهل:لمثتسألجتيزز-

الخازبموكان،علي"عزيزاالرجلكان.لصصعصيدفكر

المحالومن.البرر)عروسمشذوراوىات/عليهليزاعز

ءصلىوقال.وحبههفيادحىرختبدىلذأفى.يبسمهان

:صا،ءست!ا

بهذاالتفريلىألستطيعلا..الصصيدةلشعذرزي-

..التذكار

الهـجل:قي،قو

..اشسكر..ميوروص-

..تصمااكيهاعادو

منفعلاكان..الخيمةأرضعلىسصمحيدواستلقى

رحلته.ليبدأالجميعينامانوينتطرظقصصصهبذكريات

اليوم،سباقهشهدالذيابصانهذايهجرانتررلقد

ء.كبيرةمسافةقطعقديكونالصص-جيصلعوحين

،-،مالخصارواصطعلىالص!تاكراسصدأتقليلبعد

،السكونوعمالظلمةسادتو.الكازينوانوارتاصفوا

درت،كذ؟-شدد..؟أت!ر!!!امضدكأحسإ:اأز؟-..سهـ!!بر

خواساعلى"اث!الالىمتجهاغادوها،خ!مش"لرمعحيد

..قتإهواذالم!!يمقفراعصانالذيأ!ىءالمثى،

ءهص-005.*
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