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 حقائق ملموسة قدر اإلمكان

* 

 الشهٌة فً األدب

* 

 

لم تعد كومٌكو إلى المنزل تلك اللٌلة. ظللت مستٌقظاً حتى منتصؾ اللٌل، أقرأ،     

وأستمع للموسٌقى فً انتظارها. لكننً استسلمت فً النهاٌة وأوٌت إلى الفراش، 

كانت الساعة تشٌر إلى  ،واستؽرقت فً النوم والمصابٌح مضاءة. وعندما استٌقظت

السادسة صباحاً، وضوء الشمس ٌمؤل الفضاء خارج النافذة، وتؤتٌنً أصوات زقزقة 

الوسادة البٌضاء فً  لم ٌكن ثمة أثر لزوجتً.الطٌور من خلؾ الستابر الرقٌقة. و

أي رأس لم ٌسترح علٌها  هوبدا لً أن، عالٌة ومنتفخة. بجانبً على الفراش مكانها

وبٌجامتها الصٌفٌة المؽسولة حدٌثاً والمطوٌة بعناٌة موضوعة على خالل اللٌل. 

الذي طوٌتها. أطفؤت المصباح الذي بجوار وسادتً  أناالذي ؼسلتها، و أناالمنضدة. 

 وأخذت نفساً عمٌقاً، كما لو أننً أنظم انسٌاب الوقت.

ت بناظرّي تجولت فً أنحاء المنزل مرتدٌاً بٌجامتً. قصدت المطبخ أوالً، ثم ُجل    

فً صالة الجلوس، ونظرت إلى داخل ؼرفة كومٌكو. وتفقدت الحمام، وللتٌقن 

فحسب، ألقٌت نظرة بداخل الخزانات. لم ٌكن هناك أي أثر لها فً أي مكان. بدا 
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الم الوحٌد المُ  -بتحركً هنا وهناك -المنزل لً أهدأ من المعتاد. شعرت كما لو أننً 

 الذي ٌسود المكان، ودون أي سبب وجٌه.على اإلخالل بالتناؼم الهادئ 

أوقدت النار. عدت إلى المطبخ، ومؤلت الؽالٌة، لم ٌعد أمامً المزٌد ألفعله. ف    

أخذت منها رشفة. لقهوة، وجلست إلى طاولة المطبخ، وعندما ؼلى الماء، أعددت ا

ثم أعددت الخبز المحمص، وتناولت بعضاً من سلطة البطاطس من الثالجة. كانت 

اإلفطار وحدي. عندما عدت ذه هً المرة األولى، منذ سنوات، التً أتناول فٌها ه

ت تناول اإلفطار معاً وال مرة منذ زواجنا، باستثناء أدركت أننا ، بذاكرتً لم نفوِّ

رحلة عمل واحدة. كنا ؼالباً ما نفوت الؽداء، وحتى العشاء أحٌاناً. لكن لٌس 

ضمنً بشؤن اإلفطار، وٌكاد أن ٌكون طقساً مقدساً اإلفطار، إطالقاً. كان بٌننا تفاهم 

بالنسبة لنا. ال تهم الساعة التً نخلد فٌها إلى النوم، دابماً ما نستٌقظ مبكراً لنعد وجبة 

 صباحٌة البقة، ونستقطع الوقت لنستمتع بها معاً.

لكن كومٌكو اختفت ذلك الصباح. ارتشفت قهوتً، ومضؽت خبزي المحمص     

. كل ما كان أمامً ألنظر إلٌه هو كرسً شاؼر. كنت أنظر وآكل وحدي، فً صمت

الٌوم السابق. وفكرت بشؤن الرجل  ر بذلك العطر الذي كانت تضعه صبٌحةوأفك

الذي قد ٌكون قد أعطاه لها. وتخٌلتها وهً تضجع معه فً الفراش فً مكان ما، 

العاري. وأذرعهما متشابكة حول بعضهما البعض. رأٌت ٌدٌه تداعبان جسدها 

 ورأٌت نعومة ظهرها كما رأٌته فً الصباح، البشرة الملساء تحت السّحاب.

استشعرت مذاقاً  ذاق صابونً. لم استطع تصدٌق ذلك.بدا لً أن القهوة ٌتخللها م    

ما إذا كانت مشاعري تتالعب بً، لكن كان عكرٌهاًبعد الرشفة األولى. فتساءلت 

ؼت الكوب فً المؽسلة، وصببت لنفسً مزٌداً من للرشفة الثانٌة المذاق نفسه. فؤفر

ٌ  . لم أستطع نفسه القهوة، فً كوب نظٌؾ. ومجدداً، مذاق الصابون ل السبب. تخ

ال ٌمكن  -أو الرابحة- كنت قد ؼسلت اإلناء جٌداً، وكان الماء نظٌفاً. لكن المذاق

إؼفاله، وال ٌمكن أن ٌكون سوى صابون، أو ربما دهان مرطب. تخلصت من كل 

القهوة التً فً اإلناء، وشرعت فً ؼلً مزٌد من الماء. لكن األمر لم ٌكن ٌستحق 
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العناء. مؤلت كوباً من الصنبور وشربته بدالً من ذلك. لم تكن لدي رؼبة قوٌة فً 

 ل. شرب القهوة على أي حا

* 

 

انتظرت حتى التاسعة والنصؾ، ثم اتصلت بمكتب كومٌكو. أجابت امرأة على     

 الهاتؾ.

 «إلى كومٌكو أوكادا من فضلك؟ التحدثأٌمكننً »سؤلتها:     

 .«لم تؤِت بعد آسفة،»    

ًّ القمصان، كدأبً شكرتها وأنهٌت المكالمة. ثم شرعت     عندما أكون قلقاً.  فً ك

سلة وعندما نفدت منً القمصان، رتبت الصحؾ والمجالت القدٌمة، ومسحت المؽ

عت النوافذ وكل مرآة فً المنزل بمنظؾ ، ولمّ وأرفؾ الخزانة، ونظفت الحمام

الزجاج. حللت الزٌنة المثبتة على السقؾ ونظفت الزجاج المبرؼل. نزعت أؼطٌة 

 رشت أؼطٌة جدٌدة.الفراش وألقٌتها فً الؽسالة وف

تاة نفسها، ومجدداً، قالت لً . فؤجابت الفعند الحادٌة عشرة اتصلت بالمكتب ثانٌةً     

 إن كومٌكو لم تؤت.

 «هل قالت إنها سوؾ تتؽٌب عن العمل الٌوم؟»سؤلتها:     

ػ الحقابق . قالت دون أي أثر ألي مشاعر. كانت تبلّ «لٌس على حد علمً»    

 فحسب.

ؼٌر عادي إذا لم تذهب كومٌكو إلى العمل ولم تتصل حتى  ءال بد أن ثمة شً    

الساعة الحادٌة عشرة. تعمل معظم مكاتب التحرٌر الخاصة بالناشرٌن فً ساعات 

ؼٌر منتظمة، لكن لٌس الشركة التً تعمل بها كومٌكو، التً تصدر مجالت عن 

اب، وأصحاب التخصصات الصحة والؽذاء الطبٌعً. كانوا ٌتعاملون مع الكتّ 
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الذٌن ٌذهبون إلى العمل فً  –األخرى كمنتجً الؽذاء، والمزارعٌن، واألطباء 

الصباح الباكر وٌعودون إلى منازلهم فً المساء. ولكً ٌتماشوا مع نظام الشركة، 

كومٌكو وزمالءها ٌذهبون إلى الشركة عند التاسعة تماماً وٌؽادرون عند  تكان

 سبب خاص ٌدعو للبقاء. الخامسة، ما لم ٌوجد

بعدما وضعت السماعة، ذهبت إلى ؼرفة النوم ونظرت بداخل خزانتها. إذا     

كانت قد تركت المنزل، ألخذت معها مالبسها. تفقدت فساتٌنها وتنانٌرها التً كانت 

لم أكن  -معلقة هناك. وبطبٌعة الحال، لم أكن أعرؾ كل قطعة مالبس تمتلكها 

لكننً كثٌراً ما آخذ مالبسها إلى المؽسلة  -أناأمتلكها أعرؾ كل قطعة مالبس 

وأحضرها لها، لذلك لدي معرفة جٌدة بالمالبس التً ترتدٌها ؼالباً والمفضلة لدٌها. 

 وحسب ما بدا لً، فإن كل شًء كان موجوداً.

ضافة إلى ذلك، لم تكن لدٌها الفرصة لتؤخذ معها الكثٌر من المالبس. حاولت إلبا    

ر، قدر اإلمكان، لحظة مؽادرتها المنزل فً الٌوم السابق، المالبس التً أن أتذك

ترتدٌها، والحقٌبة التً تحملها. لم تكن تحمل سوى حقٌبة الٌد التً تحملها دابماً معها 

إلى العمل، وهً محشوة بالدفاتر وأدوات التجمٌل، ومحفظتها، وأقالم، ومندٌل 

 تتسع ألي مالبس.قماشً، ومنادٌل ورقٌة. إذاً ما كانت ل

بحثت فً أدراج منضدة الزٌنة. اإلكسسوارات، والجوارب، والنظارات     

فً  اً الشمسٌة، والمالبس الداخلٌة، والقمصان القطنٌة. كل شًء كان موجوداً، ومرتب

صفوؾ منتظمة. كان من المستحٌل أن أعرؾ إذا ما اختفى أي شًء. ٌمكنها أن 

معها فً حقٌبتها، بالطبع. لكن عندما أفكر باألمر،  تؤخذ الجوارب والمالبس الداخلٌة

 لَم قد تكلؾ نفسها العناء؟ ٌمكنها أن تشترٌها من أي مكان.

عدت إلى الحمام ألتحقق من علبة أدوات تجمٌلها، ولم ٌكن ثمة أثر لتؽٌٌر أٌضاً.     

بٌر ع ها. فكانت رابحتها كما فً السابق،ثم فتحت قنٌنة عطر كرٌستٌان دٌور وتنشقت

 زهرة بٌضاء، مثالٌة لصباح صٌفً. وتذكرت مجدداً أذنٌها وظهرها األبٌض.
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، وأص     ًّ ؽٌت. فلم قصدت صالة الجلوس، وتمددت على األرٌكة. أؼمضت عٌن

ضجٌج سٌارات أو زقزقة طٌور. لم تكن لدّي  أسمع سوى صوت الساعة. ما من

 ًّ ى إننً رفعت السماعة بمكتبها مجدداً، حت فقررت االتصالفعله.  فكرة عما عل

وأدخلت األرقام األولى، لكننً لم أحتمل فكرة الحدٌث مع الفتاة نفسها مجدداً، 

ووضعت السماعة. لم ٌعد لدي ما أفعله، سوى اإلنتظار. ربما هجرتنً كومٌكو، أٌاً 

كان السبب الذي ال أعرفه، لكن هذا احتمال بعٌد. وحتى إذا كان صحٌحاً، فهً لم 

ذٌن ٌقطعون عالقتهم دون أي كلمة. بل لبذلت كل ما بوسعها لتوضح تكن من نوع ال

. كنت متؤكداً من هذا بنسبة مبة فً أسبابها الفعلٌة ما استطاعت إلى الدقة سبٌال

 المبة.

أو ربما ٌكون قد وقع حادث. ربما صدمتها سٌارة وأُدِخلت إلى المستشفى. قد     

ٌُنقل لها الدم. خفق  تكون فاقدة الوعً  . لكننً كنت إثر هذه الفكرة بشدة قلبًو

ولتلقٌت  بتمان ودفتر عناوٌن،ادة وبطاقات اأعرؾ أنها تحمل معها رخصة القٌ

 اتصاالً من الشرطة أو المستشفى بحلول هذا الوقت.

كن خرجت وجلست فً الشرفة، ورحت أنظر إلى الحدٌقة. لكن فً الواقع، لم أ    

عجزت عن تركٌز  زناد فكري، بٌد أننًأنظر إلى أي شًء. وحاولت أن أقدح 

انتباهً على شًء واحد. كل ما خطر لً، مراراً وتكراراً، هو ظهر كومٌكو وأنا 

 أرفع سحاب فستانها، ورابحة العطر خلؾ أذنٌها.

 رن الهاتؾ بعد الساعة الواحدة، فنهضت من األرٌكة ورفعت السماعة.    

 أتانً صوت امرأة. كانت مالطا كانو. «المعذرة. هل هذا منزل السٌد أوكادا؟»    

 .«صحٌح»قلت:     

 .«اسمً مالطا كانو، أتصُل بك بخصوص القط»    

قلت بشًء من االرتباك. كنت قد نسٌت أمره تماماً. لكننً تذكرته،  «القط؟»    

 وبدا لً كشًء من الماضً السحٌق.
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 .«القط الذي كانت السٌدة أوكادا تبحث عنه»    

 .«، بالطبعبالطبع»    

صمتت مالطا كانو كؤنها تخمن شٌباً ما. ربما استشعرت شٌباً من نبرة صوتً.     

 تنحنحُت ونقلت السماعة إلى ٌدي األخرى.

ًّ أن أخبرك ٌا سٌد أوكادا، أعتقد أننً متؤكدة »بعد توقؾ قصٌر، قالت:      عل

ٌُعثر علٌه أبداً. أكره قول هذا، لكن أفضل  ما ٌمكنك فعله هو أن تقرٌباً أن القط لن 

ترْوض نفسك على هذه الحقٌقة. لقد اختفى لؤلبد. وما لم ٌحدث تؽٌٌر كبٌر ما، لن 

 .«ٌعود القط أبداً 

 سؤلتها، لكنها لم تجب. «تؽٌٌر كبٌر ما؟»    

ة طوٌلة. انتظرتها لتقول شٌباً، وأرهفت السمع، ظلت مالطا كانو صامتة مد    

عندما بدأت أظن أن الهاتؾ تعطل، بدأت تتحدث لكننً لم أسمع منها أي صوت. و

 مجدداً.

ربما تكون وقاحة منً أن أقول هذا ٌا سٌد أوكادا، لكن عدا عن القط، ألٌس »    

 «هناك شًء ربما ٌمكننً مساعدتك بشؤنه؟

تكؤت على الجدار، ممسكاً بالسماعة. واستؽرقت لم أستطع أن أرد علٌها فوراً. ا    

 لمات.بعض الوقت ألجد الك

األشٌاء لٌست واضحة تماماً بالنسبة لً. ال أعرؾ شٌباً على وجه التؤكٌد. ما »    

. أوضحت لها أن «زلت أحاول استٌعاب األمر. لكننً أعتقد أن زوجتً هجرتنً

 كومٌكو لم تعد إلى المنزل اللٌلة السابقة ولم تتصل بمكان العمل.

بد أنك فً ؼاٌة القلق. لكن ثمة وقت ال »بدت أنها تفكر باألمر ملٌاً. قالت:     

صحٌح لكل شًء، مثل المد والجزر، ال أحد ٌمكنه فعل أي شًء حٌال ذلك. عندما 

 .«ٌحٌن وقت االنتظار، علٌك أن تنتظر
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ٌتعلق بالقط وكل اسمعً، ٌا آنسة كانو، أنا ممتن للمجهود الذي بذلتٌه فٌما »    

ضٌاع ال. أشعر بالضٌاع، اآلن عةلست فً مزاج لسماع تعمٌمات ماب شًء. لكننً

ًّ ال لٌست لدي وفعله،  تام. وأشعر أن شٌباً فظٌعاً سٌحدث. لكننً ال أعرؾ ما عل

أدنى فكرة. هل هذا واضح؟ إننً حتى ال أعرؾ ما ٌنبؽً لً فعله بعدما أنهً هذه 

المكالمة. ما أحتاج إلٌه اآلن هو الحقابق، حقابق ملموسة. ال ٌهمنً مدى ؼبابها أو 

ر عن نفسً تعبٌراً ساطتها، سؤقبل بؤي حقٌقة ٌمكننً الحصول علٌها. هل أعبّ ب

 .«واضحا؟ أحتاج إلى شًء ٌمكننً رإٌته ومالمسته

، لٌس ثقٌالً، ربما لإلإة عبر الهاتؾ سمعت صوت شًء ٌسقط على األرضٌة    

جذب بقوة من وأعقب ذلك صوت احتكاك مثل ورقة ت تسقط على أرضٌة خشبٌة.

ما لٌس قرٌباً  متكرر. بدا لً أن هذه التحركات تحدث فً مكانٍ  على نحو أطرافها

 جداً أو بعٌداً جدا من الهاتؾ، لكنها من الواضح لم تكن مثار اهتمام مالطا كانو.

 . قالت بصوت مسطح، خالً من أي تعبٌر.«فهمت. شًء ملموس»    

 .«صحٌح. ملموس قدر اإلمكان»    

 .«كن فً انتظار مكالمة»    

 .«انتظار المكالمات هو كل ما أفعله»    

 .«ستتلقى اتصاالً من شخص ٌبدأ اسمه بحرؾ األلؾ»    

 «هل ٌعرؾ هذا الشخص شٌباً عن كومٌكو؟»    

بهذا ألنك قلت إنك ستقبل بؤي حقابق  ال ٌمكننً الجزم بذلك. إننً أخبركَ »    

ت لٌس بالطوٌل، سٌدوم قملموسة ٌمكنك الحصول علٌها. وإلٌك حقٌقة أخرى: قبل و

 .«عدة أٌامنصؾ القمر 

 «نصؾ قمر؟ أتعنٌن القمر الذي فً السماء؟»    
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نعم ٌا سٌد أوكادا، القمر الذي فً السماء. على أي حال، ما علٌك سوى »    

 .«. سؤتحدث إلٌك عما قرٌباالنتظار. االنتظار هو كل شًء. وداعاً إذاً 

 وأنهت المكالمة.    

* 

 

سماء التً تبدأ لخاص بنا من الدرج وفتحت صفحة األفتر العناوٌن اجلبت د    

بحرؾ األلؾ. كانت هناك أربعة أسماء بالضبط، مكتوبة بخط ٌد كومٌكو الصؽٌر 

الدقٌق. األول كان والدي، تاداو أوكادا. ثم صدٌق قدٌم لً من الجامعة اسمه أونودا. 

ت الكحولٌة الذي ٌوجد فً وطبٌب أسنان ٌدعى أوشوكا. ومتجر أومورا للمشروبا

 الحً.

استبعدت متجر المشروبات الكحولٌة. إنه على بعد عشر دقابق سٌراً من المنزل،     

وعدا عن الحاالت النادرة التً نطلب فٌها توصٌل صندوق من الجعة، لم تكن 

تربطنا بهم عالقة خاصة. طبٌب األسنان أٌضاً لم ٌكن ذو صلة. ذهبت إلٌه ألعالج 

ل عامٌن، لكن كومٌكو لم تذهب إلٌه قط. فً الواقع، لم تقابل أي طبٌب ضرساً قب

ات. عمل فً مصرؾ بعد الجامعة، أسنان منذ زواجنا. لم أَر صدٌقً أونودا منذ سنو

ل إلى فرع فً سابورو بعد سنته الثانٌة، وظل ٌعٌش فً هوكاٌدو منذ ذلك قِ ون

بطاقات السنة الجدٌدة. وال أتذكر الوقت، ولم ٌعد سوى أحد أولبك الذٌن أتبادل معهم 

 ما إذا كان قد التقى بكومٌكو أم ال.

وبهذا لم ٌتبق سوى والدي، لكن كان من المستبعد تماماً أن تربط عالقة خاصة     

بٌنه وبٌن كومٌكو. كان قد تزوج ثانٌة بعد موت والدتً، ولم أره أو أراسله أو 

 ومٌكو لم تقابله قط.أتحدث معه عبر الهاتؾ طوال تلك السنوات. وك

بمدى ضٌق دابرة عالقتنا باآلخرٌن. عدا  ذّكرنً دفتر العناوٌن، وأنا أتصفحه،    

عن القلٌل من العالقات المفٌدة مع بعض الزمالء، لم تكن لدٌنا أي عالقة خارج 
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المنزل خالل ست سنوات منذ زواجنا، بل كنا نعٌش حٌاة منعزلة نوعاً ما، أنا 

 وكومٌكو فحسب.

ر بؤقل قدر من قررت إعداد السباؼٌتً على الؽداء مجدداً. لٌس وكؤننً كنت أشع    

س على األرٌكة مكتوؾ الٌدٌن، فً انتظار وجلم أعد أحتمل الالجوع، بل ألننً ل

أن أعمل على شًء ما. وضعت وجسدي،  شعرت بحاجة إلى تحرٌك رنٌن الهاتؾ.

ؼلٌانه، أعددت صلصة الطماطم وأنا الماء فً اإلناء، وأشعلت النار. وفً انتظار 

أستمع إلى إذاعة إؾ إم. كان الرادٌو ٌبث سوناتا كمان منفرد لباخ. األداء نفسه كان 

ممتازاً، لكن ثمة شًء مزعج بشؤنه. لم أعرؾ ما إذا كانت المشكلة فً عازؾ 

، فؤوقفت الموسٌقى وواصلت الطبخ فً صمت. الكمان أم فً حالتً الذهنٌة عندبذٍ 

زٌت الزٌتون، ووضعت الثوم فً المقالة، وأضفت البصل المفروم. وعندما  سخنت

اطم الذي قطعته وعصرته. راودنً مبدأت هذه المكونات تحمر، أضفت إلٌها الط

شعور جٌد وأنا أقطع األشٌاء وأقلٌها على ذلك النحو، ومنحتنً شعوراً باإلنجاز 

 ابح.ٌمكننً أن أحس به بٌدّي. واستمتعت باألصوات والرو

بعد ؼلٌان الماء، أضفت الملح وقبضة من السباؼٌتً. ثم ضبطت المإقت على     

عشر دقابق. وؼسلت األوانً فً المؽسلة. لكن حتى والسباؼٌتً الجاهز أمامً، لم 

أشعر برؼبة فً األكل. تمكنت من إنهاء نصفه بالكاد، وألقٌت الباقً. وضعت 

الجة. حسناً، لم تكن لدي شهٌة منذ الصلصة المتبقٌة فً عبوة وحفظتها فً الث

 البداٌة.

ٌبدو أننً أتذكر، منذ وقت طوٌل، كنت أقرأ قصة ما عن رجل ٌؤكل دون انقطاع     

فً انتظار شًء ما. وبعدما اعتصرت ذهنً بشدة، تذكرت أن تلك القصة كانت من 

اسمه( من  )ال ٌحضرنً الرواٌة بطل، لهٌمنؽواي. ٌتمكن وداع للسالحرواٌة 

انتظاره والدة زوجته فً بلدة  ءهروب من إٌطالٌا إلى سوٌسرا على قارب. وأثناال

سوٌسرٌة صؽٌرة، ٌتردد باستمرار على مقهى لٌشرب أو ٌؤكل شٌباً. ال أستطٌع 

تذكر أي شًء عن  حبكة الرواٌة. كل ما علق بذهنً هو هذا الجزء القرٌب من 

انتظاره قدوم مولوده فً بلد ؼرٌب.  النهاٌة، وفٌه ٌلتهم البطل وجبة تلو أخرى أثناء
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بدا لً أن سبب تذكري هذه القصة بوضوح هو أن هذا الجزء من الكتاب كان ٌتسم 

بكثٌر من الواقعٌة. بدا أمراً واقعٌاً للؽاٌة، بالنسبة لً، فً األدب، أن ٌتسبب التوتر 

ل قاده الرؼبة فً األكفة على نحو ؼٌر معتاد بدالً من إفً فتح شهٌة الشخصٌ

 والشرب.

، كنت فاقداً لشهٌتً تماماً وأنا أشاهد عقارب وداع للسالحلكن على النقٌض من     

الساعة تزحؾ فً هذا المنزل الهادئ، فً انتظار حدوث شًء ما. وسرعان ما 

ه إلى افتقاري لمثل هذا النوع من الواقعٌة خطر لً أن فقدان شهٌتً قد ٌكون مردّ 

أصبحت جزءاً من رواٌة مكتوبة كتابة سٌبة، وأن األدبٌة. شعرت كما لو أننً 

 أحدهم ٌحاول أن ٌجعلنً ؼٌر واقعً بالمرة. وربما كان هذا صحٌحاً.

* 

 رن الهاتؾ، أخٌراً، قبٌل الثانٌة بعد الظهر.    

سؤل صوت رجل ؼٌر مؤلوؾ. كان صوت شاب،  «هل هذا مسكن آل أوكادا؟»    

 منخفض وناعم.

 أجبته بصوت متوتر قلٌالً.. «نعم، إنه هو»    

 «المربع الثانً، رقم ستة وعشرون؟»    

 .«صحٌح»    

معك متجر أومورا للمشروبات الكحولٌة. نشكرك لكونك زبوناً دابماً. أنا على »    

 .«تؤكد من أن الوقت مناسب لكالخروج لتحصٌل النقود، وأردت الوشك 

 «تحصٌل النقود؟»    

 .«نون لنا بثمن صندوقً جعة وصندوق عصٌرنعم، سٌدي. أنتم مدٌ»    

 . قلت منهٌاً محادثتنا.«بعض الوقتأوه، حسناً. سؤكون بالمنزل »    
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معلومة متعلقة  ت ما إذا كانت المحادثة تتضمن أيبعدما أنهٌت المكالمة، تساءل    

بكومٌكو. لكننً نظرت إلٌها من كل الزواٌا، ولم تكن سوى مكالمة عملٌة قصٌرة 

جر مشروبات كحولٌة بشؤن تحصٌل نقود. كنت قد طلبت جعة وعصٌراً من مت

الباب، فدفعت له  منهم، وأوصلوها، هذا مإكد. بعد نصؾ ساعة، ظهر الشاب عند

ة وصندوق العصٌر. ابتسم الشاب الودود وهو ٌحرر اإلٌصال. ثمن صندوقً الجع

رب من المحطة بالمناسبة، ٌا سٌد أوكادا، هل سمعت عن الحادث الذي وقع بالق»

 .«صباح الٌوم؟ قرابة التاسعة والنصؾ

 «من كان فً الحادث؟»سؤلته مصعوقاً.  «حادث؟»    

فتاة صؽٌرة. دهستها شاحنة مقفلة وهً ترجع للوراء. سمعت أنها تؤذت بشدة. »    

وصلت إلى مكان الحادث بعد وقوعه مباشرة. من الفظٌع رإٌة شًء كهذا فور 

ٌرعبنً األطفال الصؽار، إذ ال ٌمكنك رإٌتهم عبر المرآة خروجك فً الصباح. 

الخلفٌة. أتعرؾ المؽسلة التً بجوار المحطة؟ وقع الحادث أمامها تماماً. ٌركن الناس 

دراجاتهم هناك، وتتراكم أعداد من صنادٌق الورق المقوى، فال ٌمكنك رإٌة أي 

 .«شًء

منزل دقٌقة واحدة. أحسست بعد مؽادرته، لم أعد قادراً على المكوث فً ال    

ًّ فً حذابً وؼادرت بؤسرع ما  بالمكان ساخناً وخانقاً، مظلماً ومكتظاً. أقحمت قدم

مصباح المطبخ مضاًء. وٌمكن. حتى إننً لم أوصد الباب، وتركت النوافذ مفتوحة، 

أجتر كلمات موظؾ اللٌمون، و مت على وجهً فً أرجاء الحً، أمص حلوىهِ 

ذكرت ببطء أننً أخذت بعض المالبس إلى المؽسلة التً بجوار متجر الكحولٌات. وت

تنورة تخصان كومٌكو.كانت التذكرة فً المنزل، لكن إذا ذهبت والمحطة. بلوزة 

 وطلبتهما فحسب، فعلى األرجح سٌدعنً الرجل آخذهما.

بدا لً الحً مختلفاً قلٌالً. ترتسم على وجوه جمٌع الذٌن أمر جوارهم نظرة     

أي نوع من الناس طنعة. كنت أتفرس فً كل وجه ٌمر بً، وتساءلت، ؼرٌبة مص

ٌمكن أن ٌكونوا؟ كٌؾ هً المنازل التً ٌعٌشون فٌها؟ كٌؾ هً عابالتهم؟ ما نوع 

الحٌاة التً ٌعٌشونها؟ هل ٌنامون مع نساء عدا عن زوجاتهم، أو مع رجال عدا عن 
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 التً ترتسم علىرفون مدى ؼرابة النظرات أزواجهن؟ هل هم سعداء؟ هل ٌع

 وجوههم؟

خطوط الطباشٌر التً  تزال حدٌثة خارج المؽسلة. باح ماكانت آثار حادث الص    

وقٌن الحادث، وتعابٌر . وبالجوار، ٌناقش بعض المتسعلى األرض رسمتها الشرطة

وجوههم. وبالداخل، بدت المؽسلة كما كانت دوماً، مشؽل الموسٌقى  حزٌنة تعلو

فس ذلك النوع من الموسٌقى، وبالخلؾ ٌهدر مكٌؾ هواء قدٌم األسود نفسه ٌشؽل ن

’َجْزر‘الطراز، وؼٌوم من البخار تتصاعد من المكواة إلى السقؾ. كانت األؼنٌة 
1
 

د لو تمكنت من الذهاب إلى كم أوعلى القٌثار. قلت لنفسً،  لروبرت ماكسوٌل،

والنوارس، وتخٌلت رابحته، وصوت األمواج وهً تتكسر على الشاطا، المحٌط.

 وعلب الجعة المثلجة.

أنا متؤكد أننً أحضرتهما ٌوم الجمعة أو »قلت للمالك إننً نسٌت اإلٌصال،     

 .«السبت الماضً، بلوزة وتنورة

بالطبع، »قال وهو ٌقلب صفحات دفتر مالحظات جامعً.  «أوكادا... أوكادا...»    

 .«كادا أخذتهما فً وقت سابقها هو ذا. بلوزة واحدة، وتنورة واحدة. لكن السٌدة أو

 قلت مندهشاً. «قا؟ح»    

صباح األمس.أتذكر بوضوح أننً سلمتهما لها بنفسً. أظنها كانت فً طرٌقها »    

 .«إلى العمل. وأحضرت معها اإلٌصال أٌضاً 

 لم أجد كلمات ألقولها له. ولم ٌكن بوسعً فعل شًء سوى التحدٌق إلٌه.    

وأخرج سٌجارة من العلبة  .«قد أخذتهما، ما من خطؤاسؤل السٌدة، ل»قال:     

 ووضعها بٌن شفتٌه، وأشعلها بقداحة.

 «صباح األمس؟ لٌس المساء؟»سؤلته:     

                                                           
1
 Ebb Tide 
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ونة فً الٌوم. لن أنسى شٌباً الصباح بالتؤكٌد، عند الثامنة. كانت زوجتك أول زب»    

مزاج جٌد، . أإكد لك، عندما ٌكون أول زبون لك امرأة شابة، تصٌر فً كهذا

 «أتعرؾ ما أعنٌه؟

لم ٌكن بمقدوري تزٌٌؾ ابتسامة له، والصوت الذي خرج منً لم ٌبُد كصوتً     

 .«لم أكن أعرؾ أنها أخذت المالبس ،آه، حسناً. أعتقد أن هذا كل شًء. آسؾ»

أومؤ وألقى ناحٌتً نظرة سرٌعة، وسحق سٌجارته، التً لم ٌجذب منها سوى     

نفسٌن أو ثالثة أنفاس، ثم عاد إلى مكواته. بدا لً أنه صار مهتماً بً، كؤنما أراد أن 

ٌخبرنً بشًء ما، لكنه فً النهاٌة قرر أال ٌقول شٌباً. وفً نفس الوقت، كنت أود أن 

انت كومٌكو تبدو عندما جاءت؟ ما الذي كانت أسؤله عن بعض األشٌاء: كٌؾ ك

تحمله؟ بٌد أننً كنت مشوشاً وفً ؼاٌة العطش. ما كنت أرٌده، أكثر من أي شًء، 

من التفكٌر روب بارد. شعرت بؤننً لن أتمكن مشهو الجلوس فً مكان ما وتناول 

 .سوى بهذه الطرٌقة بؤي شًء

وطلبت كؤساً من  مجاور مقهى ت من المؽسلة، وٌممت وجهً صوبخرج    

بارداً بالداخل، وكنت الزبون الوحٌد. ٌشؽلون نسخة  كان المقهى الشاي المثلج.

’نٌة أٌام فً األسبوعثما‘من أؼنٌة لٌة أوركسترا
2
علىسماعات صؽٌرة مثبتة  للبٌتلز 

على الجدار. فكرت بشاطا البحر مجدداً، وتخٌلت نفسً أسٌر حافً القدمٌن على 

ة الماء. الرمال حارقة، والرٌح تحمل رابحة المد القوٌة. أخذت نفساً الشاطا بمحاذا

عمٌقاً ورنوت ببصري إلى السماء. ثم شعرت بحرارة شمس الصٌؾ تتؽلؽل فً 

. ًّ ًّ وأنا أمددهما وٌدّي لؤلعلى. وسرعان ما بللت موجة باردة قدم  ذراع

 مٌكو المالبسنظرت لؤلمر من كل زاوٌة، ورأٌت أنه من الؽرٌب أن تؤخذ كو    

سها فً قطار لسبب واحد، كان علٌها أن تزج بنف من المؽسلة فً طرٌقها إلى العمل،

على مشجب. ثم علٌها أن تفعل األمر نفسه  مكوٌة حدٌثاً  اً مكتظ وهً تحمل مالبس

فً طرٌق عودتها إلى المنزل. لن تكون المالبس حمالً إضافٌاً فحسب، بل ستتجعد 

مثل هذه األشٌاء، ال  . وبما أن كومٌكو أكثر حساسٌة تجاهوٌضٌع عمل المؽسلة هباءً 
                                                           
2
 Eight Days a Week 
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ج على تخٌّ أستطٌع  ل أنها قد تفعل شٌباً عبثٌاً كهذا. كل ما كان علٌها فعله هو أن تعرِّ

، لكان بمقدورها أن المؽسلة فً طرٌق عودتها من العمل. أو إذا كانت سوؾ تتؤخر

احد معقول، وهً أنها كانت ب إلحضارها. ال ٌوجد سوى تفسٌر واذهتطلب منً ال

تعلم أنها لن تعود إلى المنزل. وأنها ذهبت إلى مكان ما، وهً تحمل البلوزة 

والتنورة معها. هكذا سٌكون معها ؼٌار مالبس واحد على األقل، وٌمكنها شراء كل 

ما تحتاج إلٌه. إذ كانت تحمل معها بطاقات اإلبتمان، وبطاقات الصراؾ اآللً، 

 المصرفً الخاص. ٌمكنها أن تذهب أٌنما ترٌد.ولدٌها حسابها 

وعلى األرجح أنها مع شخص آخر، رجل. لٌس ثمة سبب آخر ٌدفعها لترك     

 المنزل.

تاركة خلفها جمٌع مالبسها وأحذٌتها.  اً خطٌراً. اختفت كومٌكو،كان هذا أمر    

، وال بد أن لطالما كانت تستمتع بالتسوق وملء خرانتها، التً خّصتها بعناٌة فابقة

تركت  لك، ٌبدو لً أنهاتركها خلفها ومؽادرة المنزل تطلب منها إرادة حدٌدٌة. مع ذ

وهً ال تحمل سوى تنورة وبلوزة. ال، على األرجح أن  ، دون أدنى تردد،المنزل

 مالبسها كانت آخر ما ٌشؽل بالها.

مإلمة، تخٌلت لة الوأنا أتكا على الكرسً، أكاد ال أستمع إلى الموسٌقى المعدّ     

كومٌكو تصعد على متن قطار مكتظ، تحمل مالبسها فً كٌس بالستٌكً على 

مشجب سلكً. استحضرت فً ذهنً لون الفستان الذي كانت ترتدٌه، وشذا العطر 

ننً إذا أؼمضت شعرت أخلؾ أذنٌها، وظهرها األملس. ال بد أننً كنت مرهقاً. و

، فسؤطفو فً مكان آخر، قد أجد نفسً ف ًّ  ً مكان مختلؾ تماماً.عٌن
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2 

 

 دة فً هذا الفصلما من أخبار جٌّ 

* 

دأت حرارة بعد ؼادرت المقهى وسرت هابماً على وجهً فً الطرقات. وب    

صٌبنً بالؽثٌان. لكن المكان الوحٌد الذي لم أكن أرؼب فً الذهاب الظهر الخانقة ت

المنزل فً انتظار مكالمة، لن تؤتً إلٌه هو المنزل. إذ كانت فكرة المكوث وحٌداً فً 

 على األرجح، تشعرنً باالختناق.

كل ما أمكننً التفكٌر به هو الذهاب لزٌارة ماي كاساهارا. قصدت المنزل،     

ا. استندت إلى وتسلقت الجدار، وشققت طرٌقً فً الزقاق حتى بلؽت خلفٌة منزله

ق، وحدقت إلى الحدٌقة الذي على الجانب اآلخر من الزقا سٌاج المنزل المهجور

التً ٌوجد بها تمثال الطابر. دابماً ما تكون ماي كاساهارا فً المنزل، عدا عن 

تخرج فٌها لتعمل لشركة الشعر المستعار، تراقب الزقاق من التً المرات القلٌلة 

 ؼرفتها أو أثناء استمتاعها بحمام شمس فً الباحة.

تكن ثمة سحابة واحدة فً السماء، وكانت  لكننً لم أَر أثراً لماي كاساهارا. لم    

شمس الصٌؾ ُتْصلً مإخرة عنقً. تصاعدت رابحة العشب القوٌة من األرض 

. حدقت  ًّ ر بالقصص التً رواها لً ٌفكإلى تمثال الطابر وحاولت التوؼزت ربت

خالً مإخراً عن مصاٌر  الذٌن كانوا ٌقطنون هذا المنزل. لكن كل ما استطعت 

البحر، بارداً وأزرقاً. تنفست بعمق عدة مرات، ونظرت إلى ساعتً. التفكٌر به هو 

كنت على وشك االستسالم وقبول الهزٌمة فً ذلك الٌوم، وعندبٍذ خرجت ماي 

 كاساهارا أخٌراً.
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سارت بتإدة عبر باحتها إلى حٌث كنت أقؾ. ترتدي شورت قصٌر من الجٌنز،     

وقمٌص ألوها أزرق، وتنتعل صندالً أحمراً خفٌفاً. وقفت أمامً وهً تبتسم من 

 خالل نظارتها الشمسٌة.

 «مرحباً، ٌا طابر الزنبرك. هل عثرت على القط نوبورو واتاٌا؟»    

 .«لٌس بعد»    

أقحمت ٌدٌها فً جٌبً الشورت ونظرت  «أّخرَك عن المجًء الٌوم؟ما الذي »    

اسمع ٌا طابر الزنبرك، قد ٌكون لدّي متسع من أوقات الفراغ، »فٌما حولها مبتهجة. 

لكننً ال أعٌش ألقؾ حارسة لهذا الزقاق من الصباح حتى المساء. إننً مشؽولة 

 «مدة طوٌلة؟ ، لكن مهما ٌكن، أنا آسفة. هل كنت تنتظراألشٌاء ببعض

 .«ال، لٌس طوٌالً. أشعر بالحر لوقوفً هنا»    

ٌا  ذا دهاكما»نظرت ماي كاساهارا إلى وجهً ملٌاً، ثم عقدت ما بٌن حاجبٌها.     

طابر الزنبرك؟ تبدو بحالة مزرٌة، كشخص أنُتِشل من تحت األرض للتو. ٌستحسن 

 .«أن تؤتً لتسترٌح فً الظل قلٌالً 

تنً إلى باحتها، ونقلت كرسً القماش إلى ظل شجرة البلوط، أخذت بٌدي وقاد    

 وأجلستنً علٌه. تلقً األؼصان الكثٌفة ظالً بارداً ٌعبق برابحة الحٌاة.

عن التفكٌر  ال تقلق. ما من أحد، كالعادة. اطمبن. خذ وقتك. كؾّ »قالت:    

 .«واسترخِ 

 .«أرٌد أن أطلب منك معروفاً »قلت:     

 .«جّربنً»    

. أخرجُت دفتر مالحظات صؽٌر، «منك أن تجري مكالمة من أجلً أرٌد»    

ودّونت رقم مكتب كومٌكو. ثم مزقت الصفحة وناولتها إٌاها. كان دفتر المالحظات 

كل ما أرٌده منك هو االتصال بهذا »المؽطى بالفٌنٌل دافباً ورطباً بفعل العرق. 
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اسؤلً إذا كانت قد حضرت فدة، المكان والسإال عن كومٌكو، وإذا لم تكن موجو

 .«للعمل باألمس

     . ًّ أخذت ماي كاساهارا الورقة ونظرت إلٌها وهً تزّم شفتٌها. ثم نظرت إل

حسناً، سؤعتنً باألمر. أِرْح بالك واستلِق هنا. لٌس مسموحاً لك بالتحرك. سؤعود »

 .«حاالً 

ًّ كما أُِمْرت. كنت مب ، تمددتُ ما إن ذهبتْ      تالً بالعرق من رأسً وأؼمضت عٌن

. حاولت التفكٌر، فشعرت بنبض فً أعماق رأسً، وبدا أن لديّ  ًّ كتلة من  إلى قدم

ٌن الفٌنة واألخرى. كان الحً ة ؼثٌان ببنوبط فً تجوٌؾ معدتً. وكنت أشعر الخٌو

ة. متى كانت لم أسمع صوت طابر الزنبرك منذ مدناً تماماً. خطر لً فجؤة أننً ساك

قبل أربعة أو خمسة أٌام على األرجح، بٌد أننً لم أكن واثقاً من  آخر مرة سمعته؟

ت فٌه ذلك، كان صوته قد انقطع زمناً ٌصعب ذاكرتً. بحلول الوقت الذي الحظ

الجزم. ربما كان أحد الطٌور التً تهاجر موسمٌاً. عندما أعود بذاكرتً مفكراً  معه

، وطٌلة ذلك الوقت، كان طابر باألمر، ٌبدو لً أننا بدأنا سماعه قبل شهر تقرٌباً 

 الزنبرك ٌدٌر زنبرك عالمنا الصؽٌر ٌومٌاً. كان ذلك هو موسم طابر الزنبرك.

عادت ماي كاساهارا بعد عشر دقابق. أعطتنً كؤساً كبٌرة، أصدر الثلج بداخلها     

رنٌناً عندما أخذته، وبدا لً أن الصوت ٌصلنً من عالم بعٌد. توجد عدة بوابات 

ها عالعالم بالمكان الذي كنت فٌه، وتمكنت من سماع الصوت ألنها جمٌتصل ذلك 

صادؾ أنها مفتوحة فً تلك اللحظة، لكن ذلك كان مإقتاً. إذا كانت بوابة واحدة منها 

. قالت:  ًّ اشربه، إنه عصٌر لٌمون. سٌصفًّ »مؽلقة، فما كان الصوت لٌبلػ أذن

 .«ذهنك

س. مّر العصٌر البارد بحلقً وواصل تمكنت من شراب نصفه وأعدت لها الكؤ    

طرٌقه لؤلسفل ببطء، ومن ثم، داهمتنً نوبة ؼثٌان عنٌفة. بدأت كتلة الخٌوط 

المتحللة فً معدتً بالتفكك والتحرك لؤلعلى إلى حلقً. أؼمضت عٌنً وحاولت 

ازدرادها.رأٌت كومٌكو، وعٌناي مؽمضتان، تصعد على متن القطار، وفً ٌدها 
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. فكرت أنه من األفضل أن أتقٌؤ، لكننً لم أتقٌؤ. أخذت عدة أنفاس بلوزتها وتنورتها

 عمٌقة حتى خّؾ شعوري بالؽثٌان وتالشى تماماً.

 «هل أنَت بخٌر؟»    

 .«نعم، إننً بخٌر»    

 «أجرٌت االتصال. وأخبرتهم أننً من أقربابها. ال بؤس فً ذلك، ألٌس كذلك؟»    

 .«ال بؤس»    

 «ك؟ذلكومٌكو أوكادا، إنها السٌدة طابر الزنبرك، ألٌس كهذه المرأة، »    

 .«بلى»    

قالوا إنها لم تؤت إلى العمل الٌوم، وال باألمس. اختفت دون أي كلمة. إنها »    

 .«مشكلة كبٌرة بالنسبة لهم. ٌقولون إنها لٌست من الذٌن ٌتصرفون على هذا النحو

 .«صحٌح. إنها لٌست من هذا النوع»    

 «هل هً مختفٌة منذ األمس؟»    

 أومؤُت.    

. وبدت كؤنها تشعر باألسؾ العمٌق حٌالً. «ٌا لطابر الزنبرك المسكٌن!»قالت:     

 «هل ثمة ما ٌمكننً فعله؟»ثم وضعت ٌدها على جبهتً. 

 .«لٌس اآلن، لكن شكراً »قلت:     

 «أتمانع إذا سؤلتك عن المزٌد؟ أم إنك ال تفضل الحدٌث عنها؟»    

 .«اسؤلً على الفور، مع إننً لست متؤكداً من أننً أستطٌع أن أجٌبك»    

 «هل هربت زوجتك مع رجل آخر؟»    

 .«لست متٌقناً. ربما، إنه أمر وارد»    
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 «لكنكما كنتما تعٌشان معاً طوال هذه األعوام. كٌؾ ال ٌمكنك أن تكون متٌقناً؟»    

 كانت محقة. كٌؾ ال ٌمكننً أن أكون متٌقناً؟    

لٌتنً أستطٌع أن أقول شٌباً »قالت مجدداً.  «ٌا لطابر الزنبرك المسكٌن!»    

 .«ألخفؾ عنك، لكننً ال أعرؾ شٌباً عن الحٌاة الزوجٌة

نهضُت من الكرسً. كان المجهود الذي بذلته ألقؾ أكبر بكثٌر مما تخٌلت.     

ًّ الذهاب اآلن. ٌنبؽً أن شكراً عل»وقلت:  ى كل شًء. لقد ساعدتِنً كثٌراً. عل

 .«أكون بالمنزل تحسباً لورود أخبار. ربما ٌتصل أحدهم بً

ما إن تصل إلى المنزل، استحم أوالً، حسناً؟ ثم ارتِد مالبس نظٌفة »قالت:     

 .«واحلق ذقنك

 لً طوال الصباح.تحسست فّكً. بالفعل، نسٌت الحالقة. لم تخطر ببا «أحلق؟»    

قالت ماي كاساهارا وهً تنظر إلى  .«األشٌاء الصؽٌرة مهمة ٌا طابر الزنبرك»    

. ًّ  .«اذهب إلى المنزل وألِق نظرة على المرآة»داخل عٌن

 . «سؤفعل»

 «أتمانع إذا جبتك الحقاً؟»

 .«سوؾ تكونٌن عوناً كبٌراً »ثم أومؤت.  «حسناً »قلت:    

 صمت.أومؤت ماي كاساهارا ب    

* 

 

. كنت أبدو بحالة مزرٌة وقفت إزاء المرآة ونظرت إلى وجهً فٌهافً المنزل،     

بالفعل. خلعت مالبسً، واستحممت. فركت نفسً جٌداً بالشامبو، وحلقت ذقنً، 

ونظفت أسنانً، ووضعت دهان ما بعد الحالقة على وجهً. ثم قصدت المرآة ثانٌة 
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الؽثٌان، لكن قلٌالً من ذي قبل. ولم أعد أشعر بن كثب. بدوت أفضل أللقً نظرة م

 ا ٌزال ضبابٌاً قلٌالً.ذهنً كان م

ارتدٌت سرواالً قصٌراً وقمٌص بولو. ثم جلست على الشرفة، متكباً على عمود،     

أشاهد الحدٌقة منتظراً جفاؾ شعري. حاولت ترتٌب أحداث األٌام األخٌرة. أوالً 

هل كانت فً صباح األمس؟ نعم، بال شك، صباح  تلقٌت مكالمة من المالزم مامٌا.

فستانها. ثم عثرت على  األمس. ثم ؼادرت كومٌكو المنزل، وكنت قد رفعت سّحاب

ة العطر. بعدها جاء المالزم مامٌا وحكى لً قصصه الؽرٌبة عن صندوق قنٌن

ه فً ببر. وترك لً تذكاراً ؽولٌا الخارجٌة القبض علٌه ورمٌالحرب: إلقاء جنود من

من السٌد هوندا، وهو عبارة عن صندوق فارغ. ثم لم تعد كومٌكو إلى المنزل، 

وكانت قد أخذت مالبسها من المؽسلة التً بجوار المحطة فً ذلك الصباح، واختفت 

 بعد ذلك، دون أن ُتخطر شركتها بؤي شًء.

 إذاً هذا ما حدث باألمس.    

 ن ٌوماً حافالً للؽاٌة.كدت ال أصدق أن كل ذلك حدث خالل ٌوم واحد. كا    

وأنا أتؤمل هذه األحداث، بدأت أشعر بنعاس شدٌد. لم ٌكن نعاساً عادٌاً، كان     

د جسد شخص ساكن نعاساً ؼامراً، وعنٌفاً. كان النوم ٌجردنً من الوعً كما ٌُ  جرَّ

المالبس نوم دون تفكٌر، ووضعت عنً مالبسً، عدا من المالبس. قصدت ؼرفة ال

نظر إلى الساعة التً على المنضدة التً ددت على الفراش. حاولت الة، وتمالداخلٌ

بجوار الفراش، لكننً عجزت عن تحرٌك رأسً جانباً. أؼمضت عٌنً وؼرقت فً 

 نوم عمٌق على الفور، نوم ال قرار له.

* 

 

فً نومً، كنت أرفع سّحاب فستان كومٌكو، وكنت أرى ظهرها األبٌض     

األملس. لكن عندما وصل السّحاب إلى نهاٌته، أدركت أنها لٌست كومٌكو، بل كرٌتا 

 كانو. كنت أنا وهً الوحٌدان فً الؽرفة.
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اح الفندق نفسه. على الؽرفة هً نفسها كما فً الحلم السابق. ؼرفة فً جن    

ة َكتً سارك وكؤسان، ودلو معدنً ملًء بالثلج. وٌسٌر أحدهم متحدثاً قنٌنالطاولة 

. لم أتمكن من فهم كلماته التً بدت لً بلؽة أجنبٌة. فً الرواق بالخارج بصوت عال

تتدلى نجفة من السقؾ. ومصدر اإلضاءة الوحٌد فً الؽرفة المعتمة هو مصابٌح 

 ستابر سمٌكة مؽلقة بإحكام.ة على الجدار. ومجدداً، النوافذ تؽطٌها تمثب

ؤشكال ٌكو الصٌفً. فستان أزرق شاحب موّشىبترتدي كرٌتا كانو فستان كوم    

طٌور، ٌصل إلى فوق الركبتٌن بقلٌل. وكالعادة، تضع مكٌاجها على طرٌقة جاكلٌن 

 كٌنٌدي، وتضع سوارٌن متطابقٌن على معصمها األٌسر.

 «هل هو فستانك؟كٌؾ حصلت على هذا الفستان؟ »سؤلتها:     

ًّ وهزت رأسها، فتحركت أطراؾ خصالت شعرها      نظرت كرٌتا كانو إل

ال. إنه لٌس فستانً، لقد استعرته. لكن ال تقلق ٌا »المجعدة بطرٌقة جمٌلة. وقالت: 

 .«سٌد أوكادا، لن ٌسبب هذا متاعباً ألي أحد

 «أٌن نحن؟»

ت أجلس على حافة الفراش، لم تجب كرٌتا كانو. وكما فً المرة السابقة، كن    

 أرتدي بدلة وربطة عنقً المرقطة. 

راً للتفكٌر بؤي شًء ٌا سٌد أوكادا. لٌس ثمة ما طلسَت مض»قالت كرٌتا كانو:     

 .«تقلق بشؤنه. سٌكون كل شًء على ما ٌرام

عضوي،  سّحاب سروالً، وأخرجتْ  ومجدداً، كما فً المرة السابقة، أنزلتْ     

ووضعته فً فمها. كان الشًء الوحٌد المختلؾ عن المرة السابقة هو أنها لم تخلع 

مالبسها. كانت ترتدي فستان كومٌكو طوال الوقت. حاولت أن أتحرك، لكننً 

ٌّد بخٌوط خفٌة. ثم شعرت بنفسً أتضخم وأتصلب داخل فمها.  شعرت بؤننً مق

لمجعدة تتحرك. أصدر سواراها رأٌت رموشها االصطناعٌة وأطراؾ شعرها ا    

صوتاً جافاً. وكان لسانها طوٌالً وبدا أنه ٌلتؾ حولً. وما إن أوشكت على القذؾ، 
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سترتً، وربطة عنقً،  ابتعدت عنً وبدأت تجردنً من مالبسً ببطء. خلعتْ 

وسروالً، وقمٌصً، ومالبسً الداخلٌة. وجعلتنً أستلقً على الفراش. لكنها ظلت 

جلسْت على الفراش، وأمسكت ٌدي، وأدخلتها تحت فستانها. لم مرتدٌة مالبسها. 

 تكن ترتدي مالبساً داخلٌة، فشعرت ٌدي بالدؾء والرطوبة.

 «ألن ٌكون نوبورو واتاٌا هنا فً أي لحظة؟»سؤلتها:     

لٌس علٌك أن تفكر ٌا سٌد »بدالً من إجابتً، لمست كرٌتا كانو جبهتً، وقالت:     

 .«اترك لنا كل شًء أوكادا، سنهتم بذلك.

 سؤلتها، لكن لم ٌكن ثمة جواب. «لنا؟»    

ثم اعتلتنً واستخدمت ٌدها لتزلقنً إلى داخلها. وما إن أدخلتنً عمٌقاً، بدأت     

تدٌر وركٌها ببطء. ومع حركتها، كانت حواؾ الفستان تداعب بطنً وفخذّي 

ق وناعم أطّل برأسه من العارٌٌن. بدت كرٌتا كانو، والفستان حولها، مثل فطر عمال

ها دافباً وبارداً فً األرض بٌن األوراق المٌتة وتفّتح تحت جنح الظالم. كان عضو

ٌحاول أن ٌلتؾ حولً وٌمتّصنً إلى الداخل، وفً الوقت نفسه، ٌحاول أن  آٍن واحد.

ٌعتصرنً وٌلفظنً إلى الخارج. بلػ انتصابً ذروته، وشعرت أننً على وشك 

ب إحساس اختبرته. شًء ٌتجاوز مجرد المتعة الجنسٌة. شعرت االنفجار. كان أؼر

كما لو أن شٌباً بداخلها، شًء بعٌنه بداخلها، ٌحاول ببطء أن ٌجد طرٌقه إلى داخلً 

 عبر عضوي.

بعٌنٌها المؽمضتٌن، وذقنها المرفوع لؤلعلى قلٌالً، كانت كرٌتا كانو تتحرك     

صدرها تحت فستانها ٌعلو وٌهبط مع  لؤلمام وللخلؾ بهدوء كؤنها تحلم. كنت أرى

كل نَفس. أفلتت بضع خصالت من شعرها وتدلت على جبهتها. تخٌلت نفسً أطفو 

ًّ وأرهفت سمعً، متوقعاً سماع ص وت وحٌداً وسط بحر واسع. أؼمضت عٌن

وجهً. كان جسدي مبلالً فً مٌاه محٌط فاترة. الموٌجات الصؽٌرة التً تهدهد 

ٌاً فً المد، وكان ٌجرفنً بعٌداً. قررت أن أفعل ما قالته استشعرت ارتفاعاً تدرٌج
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، وتركت قواي تنسلّ كرٌتا كانو وأاّل أفكر ب ًّ من أطرافً.  ؤي شًء. فؤؼمضت عٌن

 وأسلمت نفسً للتٌار.

وفجؤة، الحظت أن الؽرفة قد أظلمت. حاولت أن أنظر فٌما حولً، لكننً لم     

ٌعها مطفؤة. ولم ٌكن هناك سوى شبح أستطع رإٌة شًء. كانت مصابٌح الجدار جم

. لكن الصوت لم ٌكن صوت «انَس فحسب»فستان كرٌتا كانو ٌهتز فوقً. قالت: 

انس كل شًء. إنك نابم، إنك تحلم. إنك تستلقً فً طٌن دافا جمٌل. »كرٌتا كانو. 

 .«جمٌعنا خرجنا من الطٌن، وجمٌعنا سوؾ نعود إلٌه

وتضم  اتؾ الؽامضة هً التً تعتلٌنً عندبذٍ هكان صوت امرأة الهاتؾ. امرأة ال    

نو جسدها إلى جسدي. وهً أٌضاً كانت ترتدي فستان كومٌكو. حلّت محل كرٌتا كا

لم أكن أعرؾ ما الذي آمل أن أقوله، لكن  دون أن أالحظ. حاولت أن أتكلم، بٌد أننً

كل ما  على األقل حاولت أن أتكلم. كنت مشوشاً للؽاٌة، وعاجزاً عن إخراج صوتً.

ًّ على اتساعهما  استطعت إخراجه من فمً كان نفخة من الهواء الساخن. فتحت عٌن

 محاوالً رإٌة وجه المرأة التً تعتلٌنً، لكن الؽرفة كانت ؼارقة فً ظالم دامس.

لم تقل المرأة شٌباً بعد ذلك. إنما بدأت تحرك وركٌها بطرٌقة أكثر إثارة. سمعت     

ٌُدا -معتأو ظننت أننً س-من خلفها  ر. اخترق ضوء صوت مقبض الباب وهو 

دلو الثلج للحظة بالضوء القادم من الرواق. أو ربما كان  أبٌض الظالم، فالتمع

الضوء ومٌض مدٌة حادة. لكننً لم أعد قادراً على التفكٌر. ولم ٌعد أمامً سوى 

 شًء واحد ٌمكننً فعله: قذفت.

* 

 

سً الداخلٌة الملطخة. قلت لنفسً، رابع، مالب بٌديّ  اؼتسلت فً الحمام. وؼسلت    

 لماذا أحتلم باستمرار فً هذه الفترة العصٌبة من حٌاتً؟

مجدداً، ارتدٌت مالبس أخرى. ومجدداً، جلست فً الشرفة، أنظر إلى الحدٌقة.     

كانت بقع من ضوء الشمس تتراقص على كل شًء، شاقة طرٌقها خالل األوراق 
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عدة أٌام مطٌرة فً نمو أعشاب ناضرة الخضرة هنا الخضراء الكثٌفة. أسهمت 

 وهناك، األمر الذي أضفى على الحدٌقة شٌباً من الكآبة.

المرتٌن رأٌت كرٌتا  تلمت مرتٌن خالل فترة قصٌرة، وفًكرٌتا كانو مجدداً. اح    

كانو. لم ٌحدث أن فكرت بالنوم معها قط. ولم تخامرنً أدنى رؼبة تجاهها. ومع 

هذا، فً المرتٌن كنت فً تلك الؽرفة، موصالً جسدي بجسدها. ما السبب ٌا ُترى؟ 

ومن كانت امرأة الهاتؾ التً حلت محلها؟ إنها تعرفنً، ومن المفترض أننً 

 أقمت معهن عالقات فً حٌاتً، لكن لم تكن امرأة الهاتؾ أعرفها. فكرت بكل الالتً

 بشؤنها بدا لً مؤلوفاً. وهذا ما أزعجنً. شًء. رؼماً عن ذلك، كان ثمة منهن

كانت إحدى الذكرٌات تحاول أن تشق طرٌقها إلى عقلً الواعً. كنت أشعر بها     

مٌح صؽٌر. إذا فً تالفٌؾ دماؼً، تتخبط هنا وهناك. كل ما كنت أحتاج إلٌه هو تل

نجحت فً اإلمساك بهذا الخٌط القصٌر، فسوؾ ٌتضح لً كل شًء. كان اللؽز فً 

 انتظاري ألمٌط عنه اللثام. لكننً لم أتمكن من العثور على الخٌط الصؽٌر.

انس كل شًء. إنك نابم، إنك تحلم. إنك تستلقً فً »تخلٌت عن محاولة التفكٌر.     

 .«من الطٌن، وجمٌعنا سوؾ نعود إلٌهطٌن دافا جمٌل. جمٌعنا خرجنا 

* 

 

رت ماي ضأشارت الساعة إلى السادسة. وما من مكالمة هاتفٌة بعد. ح    

. أحضرت علبة على حد قولها ،سوى رشفة من الجعةكاساهارا، ولم تكن ترٌد 

باردة من الثالجة واقتسمتها معها. كنت جابعاً، لذلك وضعت بعض لحم الخنزٌر 

آكل، قالت إنها ترٌد مثل  من الخبز وأكلت. عندما رأتنً ماي نوالخس بٌن شرٌحتٌ

ما آكله. فؤعددت لها شطٌرة أٌضاً. أكلنا بصمت وشربنا جعتنا. وظللت أنظر إلى 

 ساعة الحابط.

 «ألٌس لدٌكم تلفاز فً هذا المنزل؟»    
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 .«ما من تلفاز»    

 «لفاز؟هذا ما ظننته. أال تحب الت»عضت طرؾ شفتها عضة خفٌفة.     

 .«ال أكرهه. تسٌر أحوالً على ما ٌرام بدونه»    

كم سنة مرت منذ زواجك ٌا »صمتت ماي كاساهارا لحظة لتستوعب ما قلته.     

 «طابر الزنبرك؟

 .«ست سنوات»    

 «وعشت ست سنوات بدون تلفاز؟»    

ثم اعتدنا على نعم. لم ٌكن لدٌنا ما ٌكفً من المال لنبتاع واحداً فً بادئ األمر. »    

 .«العٌش بدونه. الحٌاة جمٌلة وهادبة هكذا

 .«ال بد أنكما كنتما سعٌدان»    

 «ما الذي ٌجعلك تعتقدٌن هذا؟»    

حسناً، ما كنت ألقدر على العٌش ٌوماً واحداً دون »ؼٌرت تعابٌر وجهها.     

 .«تلفاز

 «ألنك ؼٌر سعٌدة؟»    

 لم تجب ماي كاساهارا على تساإلً.    

 .«لكن كومٌكو اختفت اآلن. ال بد أنَك لم تعد سعٌداً ٌا طابر الزنبرك»    

 .«هذا ما هو علٌه الوضع»أومؤُت وارتشفت من جعتً، وقلت:     

 هذا ما كان علٌه الوضع.    
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وضعْت سٌجارة بٌن شفتٌها، وبحركة تشً بالتمرس، أشعلتها بعود ثقاب.     

رٌد منك أن تخبرنً الحقٌقة دون مواربة. أتعتقد اآلن، ٌا طابر الزنبرك، أ»وقالت: 

 «أننً قبٌحة؟

وضعُت كؤس الجعة وألقٌت نظرة أخرى على وجه ماي كاساهارا. طوال وقت     

حدٌثً معها، كنت شارداً أفكر بؤشٌاء أخرى. كانت ترتدي تٌشٌرت أسود ٌظهر 

 تكّور نهدٌها الفتٌٌن.

 «هذا أمر مإكد. لماذا تسؤلٌن؟إنك أبعد ما تكونٌن عن القبح، »قلت:     

 .«لطالما كان صدٌقً ٌقول إننً قبٌحة، وأننً لٌس لدي نهدٌن»    

 «الفتى الذي حطم الدراجة النارٌة؟»    

 .«نعم، هو»    

ٌقول الفتٌة »شاهدت ماي كاساهارا وهً تنفث دخان سٌجارتها بتمهل، وقلت:     

ٌعرفون كٌفٌة التعبٌر عما ٌشعرون به فً مثل هذه السن مثل هذه األشٌاء. إنهم ال 

تحدٌداً، لهذا ٌقولون وٌفعلون العكس تماماً. إنهم ٌجرحون اآلخرٌن بهذه الطرٌقة، 

دون أي سبب، وٌإذون أنفسهم أٌضاً. مهما ٌكن، إنك لست قبٌحة إطالقاً. أعتقد أنك 

 .«جمٌلة وظرٌفة. وال أقصد اإلطراء فحسب

ته قلٌالً، وأسقطت رماد سٌجارتها بداخل علبة تؤملت ماي كاساهارا فٌما قل    

 «هل السٌدة طابر الزنبرك جمٌلة؟»الجعة. ثم سؤلتنً: 

ًّ الجزم بهذا. قد ٌقول البعض إنها جمٌلة. وقد ٌرى آخرون »    اممم، ٌصعب عل

 .«أنها لٌست جمٌلة. إنها مسؤلة ذوق

 . وراحت تنقر على كؤسها كؤنها تشعر بالملل.«فهمت»قالت:     

 «ما الذي ٌفعله صدٌقِك صاحب الدراجة النارٌة؟ ألم ٌعد ٌؤتً لزٌارتك؟»   
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ال، لم ٌعد ٌؤتً. لن أراه »قالت وهً تالمس بإصبعها الندبة التً جوار عٌنها:     

أبداً، هذا مما ال شك فٌه. متؤكدة مبتٌن بالمبة. وأراهن على هذا بإصبع قدمً 

تبدو ٌاء، كما تعرؾ، إذا قلتها،. بعض األشالصؽٌر. لكن ال أحبذ الحدٌث عنه اآلن

 «ؼٌر حقٌقٌة. أتعرؾ ما أعنٌه ٌا طابر الزنبرك؟

. وألقٌت نظرة سرٌعة على الهاتؾ فً صالة الجلوس. كان «أظن ذلك»قلت:     

قابعاً على المنضدة، مسربالً بالصمت. بدا كواحد من مخلوقات أعماق البحار 

 فً انتظار فرٌسته. ٌربض فً مكانهوٌتظاهر بؤنه جماد، 

ذات ٌوم، ٌا طابر الزنبرك، سوؾ أخبرك بكل ما ٌتعلق به. عندما أشعر »    

 .«بالرؼبة فً ذلك. لكن لٌس اآلن. ال أرؼب فحسب

ًّ ال»نظرت إلى ساعتها       .«إلى المنزل. شكراً على الجعة ةعودعل

رافقتها إلى جدار الحدٌقة. كان القمر المكتمل ٌسكب بلورات ضوبه على     

األرض. فذكرنً منظره بؤن عادة كومٌكو الشهرٌة تقترب. لكن لم تعد لً عالقة 

 بذلك على األرجح. وخزنً هذا الخاطر بؤلم مباؼت فً صدري.

، وٌدها على الجدار     ًّ زنبرك، إنك قل لً ٌا طابر ال».نظرت ماي كاساهارا إل

 «تحب كومٌكو، ألٌس كذلك؟

 .«أعتقد هذا»    

   بالرؼم من أنها ربما تكون قد هربت مع عشٌق لها؟ إذا قالت إنها ترٌد أن تعود »   

 «إلٌك، فهل ستسامحها؟

ًّ أن أفكر به عندما ٌحدث »صّعدُت زفرة حّرى، وقلت:      هذا سإال صعب. عل

 .«ما تقولٌنه

لكن ال »قالت وهً تصدر صوت تكة بلسانها.  .«ً فً شإونكآسفة إلقحام أنف»    

تؽضب منً، إننً أحاول التعلم فحسب. أرٌد أن أعرؾ ما ٌعنٌه هروب زوجة. ثمة 

 .«أشٌاء كثٌرة ال أعرفها
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 . ونظرت إلى البدر المكتمل.«لسُت ؼاضباً »قلت:     

تك وٌصٌر كل شًء حسناً إذاً ٌا طابر الزنبرك، اعتِن بنفسك. آمل أن تعود زوج»   

 . «على ما ٌرام

 ثم تسلقت ماي الجدار برشاقة واختفت فً ظالم الصٌؾ.    

* 

 

صرت وحٌداً مجدداً بعد ذهاب ماي كاساهارا. فجلست فً الشرفة، أفكر     

باألسبلة التً أثارتها. إذا كانت كومٌكو قد هربت مع عشٌق لها، فهل بمقدوري 

 . ثمة أشٌاء كثٌرة ال أعرفها.لم أكن أعرؾ حقاً مسامحتها؟ لم أكن أعرؾ اإلجابة. 

 ال إرادٌة والتقطت السماعة.رن الهاتؾ فجؤة، فانطلقت ٌدي بردة فعل     

أنا مالطا كانو. رجاًء »الصوت على الطرؾ اآلخر كان صوت امرأة. قالت:     

سامحنً على اتصاالتً المتكررة ٌا سٌد أوكادا. إننً أتساءل عما إذا كنت تخطط 

 .«لشًء ؼداً 

 لم تكن لدي خطط. فالخطط، ببساطة، من األشٌاء التً لٌست لدّي.    

 .«الحالة، أتساءل عن إمكانٌة مقابلتك بعد الظهرفً هذه »   

 «هل لؤلمر عالقة بكومٌكو؟»   

وأؼلب الظن، »قالت مالطا كانو وهً تنتقً عباراتها بحرص.  .«أعتقد هذا»   

 .«سٌنضم نوبورو واتاٌا إلٌنا أٌضاً 

أتعنٌن أن ثالثتنا سوؾ نجتمع »كدت أن أُسِقط السماعة عندما سمعت هذا.     

 «؟لنتحدث
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م علٌنا هذا. آسفة، ال ٌمكننً ذا هو الوضع. الموقؾ الحالً ٌحتّ نعم. أعتقد أن ه»   

 .«الخوض فً مزٌد من التفاصٌل عبر الهاتؾ

 .«فهمت. حسناً إذاً »    

هل لنا أن نلتقً عند الواحدة؟ فً نفس المكان الذي التقٌنا فٌه سابقاً، مقهى »    

 .«الشاي فً فندق باسٌفٌك شٌناؼاوا

 . وأنهٌت المكالمة.«عند الواحدة فً مقهى شاي فندق باسٌفٌك شٌناؼاوا»قلت:     

* 

 

اتصلت ماي كاساهارا عند العاشرة. لم تكن ترٌد أن تتحدث عن شًء بعٌنه،     

أرادت التحدث إلى شخص ما فحسب. ثرثرنا حول مواضٌع عادٌة قلٌالً. وقالت فً 

 «تلقٌت أي أخبار جٌدة منذ مؽادرتً منزلك؟قل لً ٌا طابر الزنبرك، هل »النهاٌة: 

 .«ما من أخبار جٌدة. ال شًء»    
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3 

 نوبورو واتاٌا ٌتحدث

* 

 قصة قرود الجزٌرة القذرة

* 

 

وصلت إلى مقهى الشاي قبل الموعد بعشر دقابق، لكن نوبورو واتاٌا ومالطا كانو     

كانا قد وجدا طاولة وٌجلسان فً انتظاري. كان حشد وقت الؽداء كثٌفاً، لكننً رأٌت 

مالطا كانو على الفور. ال ٌعتمر الكثٌرون قبعات فٌنٌل حمراء فً أٌام الصٌؾ 

القبعة نفسها التً كانت تعتمرها ٌوم قابلتها، إال إذا المشمسة بعد الظهر. ال بد أنها 

كانت تملك مجموعة من قبعات الفٌنٌل، جمٌعها بنفس الشكل واللون. ومالبسها 

بسٌطة وأنٌقة كما فً المرة السابقة. ترتدي سترة من الكتان فوق قمٌص قطنً بال 

ن اكسسوارات أو ٌاقة. كال القطعتٌن ناصعتً البٌاض وخالٌتٌن من أي تجاعٌد. ما م

مكٌاج. قبعة الفٌنٌل الحمراء وحدها هً التً تتنافر مع بقٌة زٌها، على مستوى 

الذوق العام والخامة. وكؤنما كانت تنتظر وصولً، نزعت قبعتها حالما جلست على 

مقعدي، ووضعتها على الطاولة، جوار حقٌبة ٌدوٌة صفراء صؽٌرة. كانت قد طلبت 

لكنها لم تمسها، كما فً المرة السابقة. وبدا السابل مضطرباً نوعاً من المٌاه الفوارة 

فً كؤسه الطوٌلة على نحو ؼامض، كما لو أنه لٌس لدٌه شٌباً أفضل لٌفعله سوى 

 تكوٌن فقاعاته الصؽٌرة.

كان نوبورو واتاٌا ٌرتدي نظارة شمسٌة خضراء. وما إن جلسُت، نزعها وحدق     

جدداً. وٌرتدي ما بدا كقمٌص بولو أبٌض جدٌد تحت فً عدساتها قلٌالً، ثم ارتداها م
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سترة قطنٌة رٌاضٌة بلون كحلً. وأمامه كؤس شاي مثلج، لكن بدا أنه لم ٌمس 

 مشروبه أٌضاً.

 طلبت قهوة وأخذت رشفة من الماء المثلج.    

لم ٌقل أحد شٌباً. بدا لً أن نوبورو واتاٌا لم ٌالحظ وصولً. وحتى أتحقق من     

صبح شفافاً فجؤة، وضعت ٌدي على الطاولة وقلّبتها بضع مرات. جاء النادل أننً لم أ

أخٌراً، ووضع كوباً أمامً، ومؤله بالقهوة. وبعد انصرافه، أصدرت مالطا كانو 

 أصوات نحنحة قصٌرة كؤنها تختبر ماٌكروفون، لكنها لم تقل شٌباً.

، لذا دعونا نجعل هذا لٌس لدّي متسع من الوقت»ابتدر نوبورو واتاٌا الحدٌث:     

. بدا أنه ٌخاطب وعاء السكر الفوالذي الصؽٌر «األمر بسٌطاً وواضحاً قدر اإلمكان

القابع وسط الطاولة، لكنه كان ٌوجه حدٌثه لً بطبٌعة الحال. كان وعاء السكر مجرد 

 منطقة وسطى مالبمة بٌننا ٌمكنه أن ٌوجه حدٌثه إلٌها.

 «ه بسٌطاً وواضحاً قدر اإلمكان؟ما الذي نجعل»سؤلته مباشرة:     

     ًّ أخٌراً نزع نوبورو واتاٌا نظارته، وطواها، ثم وضعها على الطاولة، ونظر إل

مباشرة. انقضت أكثر من ثالث سنوات منذ آخر مرة تحدثت مع الرجل، لكننً لم 

أشعر بالوقت الفاصل. وافترضت أن هذا بفضل وجهه الذي تقحمه وسابل اإلعالم 

أٌنما ذهبت. بعض المعلومات كالدخان، تجد طرٌقها إلى عٌون وعقول فً وجهً 

 أي اعتبار للتفضٌالت الشخصٌة. ماالناس سواء بحثوا عنها أم لم ٌبحثوا، دون

وبما أننً كنت مجبراً على رإٌة الرجل شخصٌاً، لم ٌسعنً سوى مالحظة التؽٌر     

الذي تركته ثالث سنوات على تعابٌر وجهه. أزٌحت تلك النظرة الباردة المعتكرة إلى 

الخلفٌة، وؼطتها أخرى مصطنعة ماكرة. تمكن نوبورو واتاٌا من أن ٌجد لنفسه قناعاً 

ًّ أن أقرأكثر حنكة، متقن الصنع، وربم -ا جلد جدٌد. أٌاً كان، قناعاً أم جلداً، كان عل

ًّ أن أقر أناأجل، حتى  أنه كانت تشوبه مسحة من القوة الجذابة. ثم أدركت  -كان عل

فجؤة أن النظر إلى ذلك الوجه كان أشبه بالنظر إلى صورة تلفزٌونٌة. كان ٌتحدث 

على النحو الذي ٌتحرك به بالطرٌقة التً ٌتحدث بها الناس على التلفاز، وٌتحرك 
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الناس على التلفاز. لطالما كانت هناك طبقة من الزجاج بٌننا. أنا على جانب، وهو 

 على الجانب اآلخر.

ال بد أنك مدرك أننا هنا الٌوم لنتحدث عن كومٌكو، عن »قال نوبورو واتاٌا:      

 .«كومٌكو وعنك. وعن مستقبلكما، وما سوؾ تفعالنه

أٌمكنك أن تكون أكثر »سؤلته وأنا أرفع كوب قهوتً وآخذ رشفة.  «ما سنفعله؟»    

 «تحدٌداً؟

ًّ بعٌنٌن خالٌتٌن من أي تعبٌر على نحو ؼرٌب، وقال:      نظر نوبورو واتاٌا إل

أكثر تحدٌداً؟ اتخذت كومٌكو عشٌقاً لها. لقد هجرتك. إنك بالطبع ال تفترض أن »

ٌدونه أن ٌستمر هكذا. لن ٌكون هذا من جمٌع المعنٌٌن باألمر فً الوضع الراهن ٌر

 .«مصلحة أي أحد

 «عشٌقاً؟ اتخذتْ »    

مثل هذا ». اختارت مالطا كانو هذه اللحظة لتتدخل. «من فضلكما، مهالً لحظة»    

النقاش ٌجب أن ٌسٌر بنظام البق. سٌد واتاٌا وسٌد أوكادا، من المهم أن نجري هذا 

 .«النقاش بؤسلوب منظم

لٌس ثمة ». قال نوبورو واتاٌا وصوته مجرد من أي أثر للحٌاة. «معكِ  تفقال أ»    

 .«نظام لهذا. أي نظام تعنٌن؟ هذا النقاش ؼٌر قابل ألي نظام

دعٌه ٌتحدث أوالً. ٌمكننا إضفاء النظام الالبق الحقاً، إذا »قلُت لمالطا كانو:     

 .«افترضنا وجود نظام ما

ًّ بضع ثوان وشفتٌها مطبقتٌن بإحكام، ثم أومؤت إٌماءة      نظرت مالطا كانو إل

 .«حسناً إذاً، سٌد واتاٌا أوالً. تفضل»صؽٌرة، وقالت: 

لدى كومٌكو رجل آخر فً حٌاتها، وهً معه اآلن. هذا أمر فً تمام »بدأ:     

زواجكما. ولحسن الحظ، لٌس وح. مما ٌعنً عدم وجود مؽزى من استمرار الوض

لدٌكما أطفال، وبالنظر إلى ظروفكما، ما من مال ٌستحق الجدل بشؤنه. ٌمكن تسوٌة 
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كل شًء بسرعة. تنسحب من سجل أفراد عابلتك ببساطة. وكل ما علٌك فعله هو 

التوقٌع على األوراق التً أعدها المحامً، وهذا كل ما فً األمر. ودعنً أضٌؾ هذا 

 .«تفاهم: ما أقوله اآلن هو رأي عابلة واتاٌا كلها لتجنب أي سوء

ًّ وتؤملت كلماته قلٌالً، ثم قلت:      لدي بضعة أسبلة. قبل كل شًء، »عقدت ذراع

 «عرفت أن كومٌكو مرتبطة برجل آخر؟كٌؾ 

 .«أخبرتنً بنفسها»    

لم أعرؾ بَم أرد على هذا. وضعت ٌدّي على الطاولة وظللت صامتاً. كان من     

ٌ ل لجوء كومٌكو إلى نوبورو واتاٌا فٌما ٌتعلق بمثل هذه المسابل ا ًّ تخ لصعب عل

 الشخصٌة.

اتصلت بً قبل أسبوع وقالت إنها ترٌد مناقشة أمر ما، »أردؾ نوبورو واتاٌا:     

 .«فالتقٌنا وتحدثنا، وجهاً لوجه. عندبٍذ أخبرتنً أنها تواعد رجالً آخر

لكن لم تكن معً سجابر ول مرة منذ أشهر، شعرت برؼبة فً التدخٌن، أل     

اً منها، أخذت رشفة من القهوة، وأعدت الكوب إلى الطبق محدثاً صوتاً بالطبع. عوض

 عالٌاً جافاً.

 .«ثم ؼادرْت المنزل»قال:     

فهمت. إن كان هذا ما تقوله، فال بد أنه صحٌح. ال بد أن كومٌكو مرتبطة »    

ًّ تصدٌق هذا، لكن ال أعتقد  للمشورة. مام، وأنها قصدتك طلباً بؤحده ٌزال صعباً عل

ًّ فً أمر كهذا  .«أنك تكذب عل

 . قال نوبورو واتاٌا وظل ابتسامة ٌلوح على شفتٌه.«ال، ال أكذُب بالطبع»    

أهذا كل ما ترٌد قوله؟ هجرتنً كومٌكو من أجل رجل آخر، لذا ٌنبؽً لً أن »    

 «أوافق على الطالق؟
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أفترض »بورو واتاٌا بإٌماءة صؽٌرة واحدة، كؤنه ٌوفر طاقته. ثم قال: أجاب نو    

أنك تدرك أننً لم أإٌد زواجك بكومٌكو، منذ البداٌة. لم أفعل شٌباً لالعتراض، 

. أخذ رشفة من الماء «مفترضاً أن األمر ال ٌعنٌنً. واآلن أتمنى لو أننً اعترضت

منذ أول ٌوم قابلتك فٌه، عرفت »: ووضع كؤسه على الطاولة بهدوء. ثم واصل حدٌثه

أنك ال تساوي شٌباً. لم أَر فٌك ما ٌدل على مستقبل واعد، أو أي شًء ٌوحً بؤنك قد 

تنجز شٌباً مهماً أو تجعل من نفسك إنساناً جدٌراً باالحترام. وعرفت أنك أخرق، ال 

طوال  تصلح لشًء. وكنُت محقاً. كنَت متزوجاً بشقٌقتً ست سنوات، ما الذي فعلته

ذلك الوقت؟ ال شًء، صحٌح؟ كل ما أنجزته خالل ست سنوات طوٌلة هو االستقالة 

من عملك وإفساد حٌاة كومٌكو. اآلن أنت عاطل عن العمل، ولٌست لدٌك أي خطط 

للمستقبل. ال ٌوجد فً رأسك هذا سوى القمامة والحجارة. لن أفهم أبداً سبب ارتباط 

د أن القمامة والحجارة التً فً رأسك مثٌرة كومٌكو بشخص مثلك. ربما كانت تعتق

لالهتمام. لكن فً النهاٌة، القمامة قمامة، والحجارة حجارة. لم تكن مناسباً لها منذ 

البداٌة. وهذا ال ٌعنً أننً أقول إن كومٌكو مثالٌة. إنها تتصؾ بؽرابتها الخاصة بها 

لك مإقتاً. لكن كل ذلك  منذ طفولتها، لسبب أو آلخر. أعتقد أن هذا هو سبب انجذابها

انتهى اآلن. على أي حال، سٌكون من األفضل أن ننهً هذا الموضوع بؤسرع ما 

ٌمكن. سوؾ نعتنً أنا ووالدّي بكومٌكو. ونرٌد منك أن تبتعد عنها، وال تحاول 

البحث عنها. ال شؤن لك بها بعد اآلن. ولن تسبب سوى المتاعب إذا حاولت المقاومة. 

عله هو بدء حٌاة جدٌدة فً مكان ما، حٌاة تلٌق بك. سٌكون هذا أفضل ما ٌمكنك ف

 .«خٌر لنا جمٌعاً 

لٌشٌر إلى أنه أنهى حدٌثه، شرب نوبورو واتاٌا الماء المتبقً فً كؤسه، واستدعى     

 النادل وطلب المزٌد.

 «ألدٌك شًء آخرترٌد قوله؟»سؤلُته:     

 أجاب نوبورو واتاٌا هذه المرة بهزة صؽٌرة واحدة من رأسه.    

والحالة هذه، أٌن ٌؤتً النظام الالبق فً هذا »قلت موجهاً حدٌثً لمالطا كانو:     

 «النقاش؟
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أخرجت مالطا كانو مندٌالً أبٌضاً صؽٌراً من حقٌبتها ومسحت به زاوٌتً فمها.     

أنا متؤكدة أن »ة ووضعتها على الحقٌبة، وقالت: ثم التقطت قبعتها الحمراء من الطاول

كل هذا صادم لك ٌا سٌد أوكادا. ومن جانبً، أجد الحدٌث عن مثل هذه األشٌاء وجهاً 

 .«لوجه مإلماً للؽاٌة، كما ٌمكنك تخٌل هذا

ٌزال ٌدور  على ساعته لٌتؤكد من أن العالم ماألقى نوبورو واتاٌا نظرة سرٌعة     

 ه وقته الثمٌن.على عجالته وٌكلف

أرى اآلن أننً ٌجب أن أقول لك هذا ببساطة ووضوح قدر »تابعت مالطا كانو:     

 .«اإلمكان. جاءت السٌدة أوكادا لمقابلتً أوالً. جاءتنً طلباً للمشورة

جاءتنً كومٌكو لتحدثنً عن القط، »قاطع نوبورو واتاٌا.  «بناًء على توصٌتً»    

 .«وعّرفتها إلى اآلنسة كانو

 «وهل حدث ذلك بعدما قابلتك أم قبل ذلك؟»مالطا كانو:  سؤلتُ     

 .«قبل ذلك»قالت:     

، ولنضع األحداث فً نظام البق، هذا ما جرى: علِمْت ةفً هذه الحال»قلت:     

كومٌكو بوجودك من نوبورو واتاٌا، وقابلتِك للحدٌث بشؤن القط المفقود. ومن ثم، 

فت عنً حقٌقة أنها قابلتك. ورتبت للقابنا، وهو ما لسبب ما لم ٌتضح لً بعد، أخ

 «حدث فً هذا المكان نفسه. هل أنا على صواب؟

كان حدٌثً األول ». قالت مالطا كانو بشًء من الصعوبة. «هذا صحٌح تقرٌباً »    

الحظت أن فً األمر أكثر من مع السٌدة أوكادا مقصوراً على القط فحسب. لكننً 

ك ألتحدث معك مباشرة. ثم رأٌت أنه من الضروري أن أقابل لذا أردت مقابلتذلك، 

 .«السٌدة أوكادا مرة أخرى ألسؤلها عن أشٌاء ذات طابع شخصً أعمق

 .«وعندبٍذ أخبرتك كومٌكو أن لدٌها عشٌقاً »    

أجل. أعتقد أنه هذه هً القضٌة، باختصار. ونظراً لوضعً، لست مخولة »    

 .«للخوض فً تفاصٌل أكثر من هذه
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ًّ فعله.      أطلقُت تنهٌدة. لٌس كؤن التنّهد كان لٌؽٌر شٌباً، لكنه كان شٌباً عل

 «إذاً، هل كومٌكو مرتبطة بهذا الرجل منذ وقت طوٌل؟»قلت:     

 .«شهران ونصؾ تقرٌباً، هذا ما أظنه»    

 «شهران ونصؾ. كٌؾ استمر األمر شهرٌن ونصؾ دون أن أالحظ شٌباً؟»    

 .«ك، ٌا سٌد أوكادا، لم تساورك أي شكوك ناحٌة زوجتكألن»قالت:     

هذا صحٌح، لم ٌخطر ذلك ببالً قط. لم أتخٌل أن كومٌكو ٌمكن أن »أومؤُت     

ًّ هكذا، وما زلت ؼٌر قادر على التصدٌق  .«تكذب عل

بصرؾ النظر عن النتابج، المقدرة على الثقة بإنسان آخر ثقة مطلقة واحدة من »    

 .«أنبل الخصال

 .«من النادر مصادفتها»قال نوبورو واتاٌا:     

اقترب النادل وأعاد ملء كوبً. وكانت امرأة تجلس إلى الطاولة المجاورة لنا     

 تضحك بصخب.

إذاً، ما الؽاٌة النهابٌة من هذا االجتماع؟ لماذا نحن ثالثتنا »قلت لنوبورو واتاٌا:     

و؟ أم ثمة هدؾ خفً؟ ٌبدو أنه ٌوجد هنا؟ لحملً على الموافقة على طالق كومٌك

بعض المنطق فً ما قلته سابقاً، لكن كل الجوانب المهمة ؼامضة. تقول إن كومٌكو 

ارتبطت برجل وؼادرت المنزل. أٌن ذهبا إذاً؟ وما الذي تفعله هناك؟ هل هً 

؟ ولماذا لم تتصل بً؟ إذا كان صحٌح أنها ارتبطت برجل آخر، معه وحدها؟ أم إنها

هاٌة كل شًء. لكننً لن أصدق أن هذا صحٌح ما لم أسمعه منها مباشرة. أتفهم فهذه ن

ما أعنٌه؟ من تهم آراإهم هنا هم أنا وكومٌكو. نحن الذٌن ٌجب أن نتحدث إلى بعضنا 

 .«ونبّت فً األمر. ال شؤن لك بهذا

نحن هنا »أزاح نوبورو واتاٌا كؤس الشاي المثلج الذي لم ٌمسه، وقال:     

بالوضع. طلبت من اآلنسة كانو مرافقتً، معتقداً أنه من األفضل وجود  لماً لنحٌطكع
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طرؾ ثالث. ال أعرؾ رجل كومٌكو اآلخر، وال أعرؾ مكانها اآلن. كومٌكو امرأة 

بالؽة، وٌمكنها فعل ما ٌحلو لها. لكن حتى إذا كنت أعرؾ مكانها، قطعاً ما كنت 

 .«الحدٌث معكألخبرك. إنها لم تتصل بك ألنها ال ترؼب فً 

لذي ٌمكن أن تقوله لك؟ وأنتما ا. ما معكفً الحدٌث  رؼبت من الواضح أنها»    

 .«ا مقربٌن جداً من بعضكما، حسبما أعرؾتمسل

حسناً، إذا كنت مقرباً من كومٌكو إلى هذه الدرجة اللعٌنة، فلماذا تضاجع رجالً »    

 «آخر؟

 سعلت مالطا كانو سعلة خفٌفة.    

قالت كومٌكو لً إنها على عالقة برجل آخر. وأنها ترٌد »وبورو واتاٌا: أردؾ ن    

 .«قالت إنها ستفكر باألمرو ؤشرت علٌها بتطلٌقك،فتسوٌة تامة.  أن تسّوي كل شًء

 «أهذا كل شًء؟»    

 «هل ثمة سبب آخر؟»    

ر ال أفهم فحسب. ال أصدق أن كومٌكو لجؤت إلٌك فً أمر بهذه األهمٌة. إنك آخ»    

ًّ مباشرة.  من قد تطلب رأٌه فً مسؤلة كهذه. لفكرت فً األمر بنفسها، أو لتحدثت إل

ال بد أنها قالت لك شٌباً آخر. إذا تحدثت إلٌك شخصٌاً، فال بد أن ما دفعها لمقابلتك 

 .«فً المقام األول موضوع آخر

ة، مثل تراقصت ابتسامة باهتة على شفتً نوبورو واتاٌا، ابتسامة باردة وهزٌل    

قال  «’تْرك الحقٌقة تفلت‘هذا ما ٌقصدونه بقولهم »خٌط هالل فً السماء عند الفجر. 

 بصوت ناعم لكنه مسموع بوضوح.

 قلت، مختبراً المقولة بنفسً. «ترك الحقٌقة تفلت؟»    

أنا متؤكد أنك تفهم مقصدي. تقٌم زوجتك عالقة مع رجل آخر، وتهرب »قال:     

منك. فتحاول أنت إلقاء اللوم على شخص آخر. لم أسمع شٌباً بهذا الؽباء من قبل قط. 
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ًّ المجًء. وبالنسبة  اسمع، لم آِت إلى هنا سعٌاً وراء متعتً الخاصة. إنما توّجب عل

 .«لً، جلوسً هنا مجرد مضٌعة للوقت

 صمت ثقٌل فوق الطاولة. عدما أنهى حدٌثه، رانب    

 «هل سمعت قصة قرود الجزٌرة القذرة؟»سؤلته:     

 .«لم أسمع بها»هز رأسه، دون أدنى أثر الهتمام، وقال:     

فً مكان ما، بعٌد، بعٌد جداً. توجد جزٌرة قذرة. جزٌرة بال اسم، إذ ال »قلت:     

ذرة شكلها قذر. على هذه الجزٌرة القذرة، تنمو تستحق أن ٌطلق علٌها اسماً. جزٌرة ق

أشجار جوز هند بؤشكال قذرة أٌضاً. وُتثِمر األشجار ثمار جوز هند ذات رابحة 

قذرة. وتعٌش قرود قذرة على األشجار، وتحب أكل جوز الهند ذا الرابحة القذرة. 

نة تتؽوط القذارة األشنع فً العالم. تسقط القذارة على األرض وتتر ،ومن ثم اكم مكوِّ

كثباناً من القذارة، جاعلة األشجار القذرة التً ستنمو علٌها أكثر قذارة. وهكذا، دابرة 

 .«ال نهاٌة لها

 شربُت بقٌة قهوتً.    

وأنا جالس هنا، تذكرت فجؤة قصة تلك الجزٌرة القذرة. ما أحاول قوله »تابعُت:     

القتامة، ٌطٌل أمد حٌاته بقوة دفع ذاتٌة هو أن نوعاً بعٌنه من القذارة، نوعاً بعٌنه من 

خاصة به فً دابرته الضٌقة. وما إن ٌتجاوز حداً معٌناً، ال أحد ٌستطٌع إٌقافه، حتى 

 .«إذا أراد الشخص نفسه إٌقافه

لم ٌرتسم أي تعبٌر من أي نوع على وجه نوبورو واتاٌا. اختفت االبتسامة، لكن     

ن بوسعً رإٌته هو تجعٌدة صؽٌرة بٌن حاجبٌه، لم ٌكن ثمة أثر لالنزعاج. كل ما كا

 وال أذكر ما إذا كانت موجودة من قبل.

أتعً ما أقوله ٌا سٌد واتاٌا؟ أعرؾ بالضبط أي نوع من الرجال أنت. تقول »    

إننً مجرد قمامة وحجارة. وتعتقد أنك ٌمكنك أن تحطمنً متى ما أردت. لكن األمر 

سوى قمامة وحجارة من منظورك، ووفقاً لقٌمك لٌس بهذه البساطة. ربما ال أكون 
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الخاصة. لكننً لست ؼبٌاً كما تعتقد. أعرؾ تماماً ما تخفٌه تحت قناعك المصنوع 

للتلفاز. أعرؾ سّرك. كومٌكو تعرفه وأنا أعرفه. كالنا ٌعرؾ ما تحت هذا القناع. 

ق هذا وقتاً، ٌمكننً إفشاإه للعالم، إذا أردُت. ٌمكننً إخراجه إلى النور. قد ٌستؽر

لكن ٌمكننً فعلها. ربما أكون نكرة، لكننً على األقل لست كٌس رمل. أنا إنسان 

حً، ٌتنفس. إذا ضربنً أحدهم، فسؤرد له الضربة. احرص على وضع هذا فً 

 .«اعتبارك

ًّ بوجهه الخالً من التعابٌر، وجه أشبه بقطعة حجر      راح نوبورو واتاٌا ٌحدق إل

ا قلته له كان خدعة محضة. لم أكن أعرؾ سر نوبورو واتاٌا. سابحة فً الفضاء. م

دي وسٌلة لمعرفة ال ٌصعب تخٌل أن لدٌه شٌباً ٌخفٌه فً أعماقه، لكن لم تكن ل

درجة من الٌقٌن. لكن الح لً أن كلماتً قد المست وتراً حساساً بداخله،  ماهٌته بؤي

ًّ با لطرٌقة التً دابما ما ٌرد وتمكنت من قراءة أثر كلماتً على وجهه. لم ٌرد عل

 ًّ بها على خصومه فً النقاشات المتلفزة. لم ٌهزأ بكالمً أو ٌحاول أن ٌمسك عل

زلة أو ٌبتدر كالمه بعبارة ذكٌة، بل ظل جالساً فً صمت، دون أن ٌحرك عضلة 

 واحدة.

ثم بدأ شًء فً ؼاٌة الؽرابة ٌحدث لنوبورو واتاٌا.بدأ وجهه ٌتحول، شٌباً فشٌباً،     

إلى اللون األحمر، لكن على نحو ؼرٌب. تحولت بقع إلى اللون األحمر القانً، بٌنما 

احمّرت بقع أخرى احمراراً خفٌفاً، وشحبت األجزاء المتبقٌة شحوباً ؼرٌباً. ذّكرنً 

هذا بؽابة فً الخرٌؾ، ألوان أشجارها متباٌنة، حٌث تنمو األشجار النفضٌة 

 ي.واألشجار دابمة الخضرة بخلٌط فوضو

فً النهاٌة، نهض نوبورو واتاٌا، دون أن ٌنبس ببنت شفة، وأخرج نظارته     

تزال تؽطً  فها. كانت بقع األلوان الؽرٌبة ماالشمسٌة من جٌبه، واخفى عٌنٌه خل

وجهه، وبدت كؤنها صارت دابمة. ظلت مالطا كانو ساكنة تماماً فً مقعدها، ال تتفوه 

وسلكت مسلك ؼٌر  بشًء. أنا نفسً رسمت على وجهً تعابٌر عدم االكتراث التام

. هّم نوبورو واتاٌا بقول شًء لً، لكنه ؼٌر رأٌه فً آخر لحظة. ثم سار العابا

 مبتعداً وتالشى وسط الحشد.
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* 

 

ظللنا صامتٌن، أنا ومالطا كانو، بعض الوقت بعد مؽادرة نوبورو واتاٌا. شعرت     

باإلرهاق. جاء النادل وعرض أن ٌعٌد ملء كوبً بالقهوة، لكننً صددته. حملت 

مالطا كانو قبعتها الحمراء من الطاولة، وراحت تحدق إلٌها بضع دقابق، قبل أن 

 تضعها على الكرسً المجاور لها.

استشعرت مذاقاً مّراً فً فمً، فحاولت التخلص منه بشرب جرعات من الماء،     

 لكن دون جدوى.

المشاعر المكبوتة بحاجة إلى التنفٌس أحٌاناً، وإال »تحدثت مالطا بعد ذلك بقلٌل:     

فإن االنسٌاب سٌضطرب بداخلك. أنا متؤكدة أنك تشعر بتحسن بما أنك قلت ما ترٌد 

 .«قوله

 .«. لكن حدٌثً لم ٌحل أي مشكلة. لم ٌضع حداً ألي شًءقلٌالً »    

 «إنك ال تحب السٌد واتاٌا، ألٌس كذلك ٌا سٌد أوكادا؟»    

كل مرة أتحدث مع ذلك الرجل، ٌنتابنً شعور هابل بالفراغ بداخلً. وٌبدأ كل »    

 أشرحشًء فٌما حولنا ٌبدو وكؤن ال جوهر له. كل شًء ٌبدو مجوفاً. ال ٌمكننً أن 

درجة من الدقة. وبسبب هذا الشعور، ٌنتهً بً المطاؾ وأنا  لك ماهٌة األمر بؤي

حٌالها  ولها أو فعلها، وٌجتاحنً شعور سٌاأقول أو أفعل أشٌاًء لٌس من شٌمً ق

 .«الحقاً. إذا تمكنت من عدم رإٌته مجدداً، فلن ٌجعلنً شًٌء أكثر سعادة

تضطر للقاء السٌد واتاٌا عدة مرات لسوء الحظ، سوؾ ».هزت مالطا كانو رأسها    

 .«مجدداً. هذا أمر لٌس بمستطاعك تالفٌه

 كانت محقة على األرجح. لم أستطع إخراجه بسهولة من حٌاتً.    

 من أٌن جاء هذا المذاق المرٌع.رفعت كؤسً وشربت جرعة أخرى من الماء.     
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؟ جانب نوبورو لك عنه. إلى جانب من تقفٌنثمة شًء واحد أرٌد سإا»قلت:     

 «واتاٌا أم جانبً؟

وضعت مالطا كانو مرفقٌها على الطاولة وضمت راحتً ٌدٌها أمام وجهها،     

ال توجد  ا من جوانب فً هذه القضٌة،ال أقؾ إلى جانب أي منكما. م»وقالت: 

ببساطة. ما نحن فٌه لٌس من نوع األشٌاء التً لدٌها قمة وقاع، أو ٌمٌن وٌسار، أو 

 .«ٌا سٌد أوكادا أمام وخلؾ

ٌبدو ما تقولٌنه أشبه بعقٌدة الزن. مثٌر لالهتمام فً حد ذاته بوصفه نظاماً »    

 .«فكرٌاً، لكنه ال ٌصلح كثٌراً لتفسٌر أي شًء

أومؤت برأسها. وباعدت بٌن راحتً ٌدٌها بمقدار ثالث بوصات بزاوٌة خفٌفة     

أعرؾ أن ما أقوله ال »مصوبة إٌاهما ناحٌتً. كانتا ٌدٌن صؽٌرتٌن جمٌلتً الشكل. 

ٌبدو منطقٌاً. ال ألومك على ؼضبك، لكن إذا قلت أي شًء اآلن، فلن ٌخدم ؼرضاً 

 .«علٌك أن تفوز بنفسك، بقوة ذراعٌكعملٌاً. فً الواقع، قد ٌفسد األشٌاء. 

’مملكة الحٌوانات‘كما فً برنامج »قلت مبتسماً:     
3

. تتعرضٌن للضرب، وترّدي 

 .«الضربة

. ثم حملت حقٌبتها، بعناٌة شخص ٌؤخذ حاجٌات شخص مات «بالضبط»قالت:     

ُ من جٌبه، واعتمرت قبعة الفٌنٌل الحمراء. عندما وضعت القبعة على رأس ها، حدٌثا

 أوحت لً مالطا كانو بانطباع أن وحدة من الزمن قد وصلت إلى نهاٌتها.

* 

 

بعد مؽادرة مالطا كانو، ظللت جالساً فً مكانً وحدي، ال أفكر بؤي شًء محدد.     

لم تكن لدّي فكرة عن المكان الذي ٌنبؽً لً الذهاب إلٌه أو ما ٌجدر بً فعله إذا 

نهضت. لكن لم ٌكن بوسعً البقاء هناك لؤلبد، بطبٌعة الحال. بعدما مرت عشرون 

                                                           
3
 Wild kingdom 
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ساب ثالثتنا وؼادرت مقهى الشاي. لم ٌدفع أي دقٌقة وأنا على ذلك الحال، دفعت ح

 منهما.
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4 

 ِهبة إلهٌة ضائعة

* 

 عاهرة ذهنٌة

* 

ٌّا.      وفً المنزل، وجدت ظرفاً سمٌكاً فً صندوق البرٌد، كان من المالزم مام

اسمً وعنوانً مكتوبان علٌه بنفس الحروؾ السمٌكة األنٌقة كما فً المرة السابقة. 

ؼٌرت مالبسً، وؼسلت وجهً، ثم ذهبت إلى المطبخ، حٌث شربت كؤسٌن من 

 رسالة.الماء البارد. وما إن التقطت أنفاسً، فتحت ال

د قرابة عشر ورقات برموز صؽٌرة. قلبت       استخدم المالزم مامٌا قلم حبر لٌسوِّ

الصفحات وأعدتها إلى الظرؾ. كنت أكثر إرهاقاً من أن أقرأ رسالة بذلك الطول. لم 

ًّ على الرموز المكتوبة  تكن لدي المقدرة على التركٌز عندبٍذ. عندما مررت بعٌن

حشرات زرقاء ؼرٌبة. وفوق ذلك، كان صدى صوت ٌدوٌاً، بدت لً كسرب من 

 نوبورو واتاٌا ما ٌزال ٌتردد فً رأسً.

ًّ مدتم     ة طوٌلة، دون أن أفكر بشًء. شعرت، ددت على األرٌكة وأؼمضت عٌن

ًّ فعله، حتى ال  ًّ أال أفكر بشًء.كل ما عل فً تلك اللحظة، أنه لٌس من الصعب عل

عدة أشٌاء، واحداً تلو اآلخر. أفكر بشًء برهة أفكر بؤي شًء، هو التفكٌر قلٌالً ب

 وجٌزة، ثم أطٌح به فً الفضاء.
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كانت الساعة قد اقتربت من الخامسة عندما قررت أخٌراً قراءة رسالة المالزم     

مامٌا. خرجت إلى الشرفة، وجلست مستنداً إلى عمود، وأخرجت األوراق من 

 الظرؾ.

ارات تقلٌدٌة. تحٌات مسهبة معّتقة، وشكر على الصفحة األولى بكاملها ملٌبة بعب    

دعوتً له إلى منزلً ذلك الٌوم، واعتذار مإثر إلصابتً بالملل بقصصه التً ال 

ٌّساً ولبقاً بال شك. وقد عاش فً حقبة شؽلت فٌها  تنتهً. كان المالزم مامٌاً رجالً ك

الصفحة سرٌعاً، مثل هذه الكٌاسة حٌزاً كبٌراً من الحٌاة الٌومٌة. مررت على هذه 

 وانتقلت للصفحة الثانٌة.

أرجو أن تسامحنً على اإلسهاب فً هذه المقدمات التمهٌدٌة. هدفً الوحٌد من      

 -مع معرفتً التامة بؤن وقاحتً بكتابتها سوؾ تثقل علٌك -كتابة هذه الرسالة الٌوم 

أو ذكرٌات بؤن األحداث التً روٌتها لك مإخرًا لم تكن من نسج خٌالً  إخبارك هو

عجوز مشكوك فً صحتها، بل هً الحقٌقة المجردة فً كل تفاصٌلها. وكما تعرؾ، 

انتهت الحرب منذ وقت طوٌل للؽاٌة، ومن الطبٌعً أن تتردى الذاكرة بمرور 

األعوام. تشٌخ األفكار والذكرٌات تمامًا كما ٌشٌخ الناس. لكن أفكارًا بعٌنها ال ٌمكن 

 ٌنها لن تبهت أبدًا.أن تشٌخ البّتة، وذكرٌات بع

حتى ٌومنا هذا، أًٌا من هذه األشٌاء ألي أحد سواك ٌا سٌد أوكادا. ستبدو لم أقل، 

. ٌصرؾ ؼالبٌة قصصً هذه، بالنسبة لمعظم الناس، مجرد تلفٌقات ٌستحٌل تصدٌقها

األشٌاء التً تقع خارج نطاق فهمهم باعتبارها سخٌفة منافٌة للعقل  الناس النظر عن

 -فً الحقٌقة -التفكٌر بشؤنها. أنا نفسً ال أتمنى سوى أاّل تكون قصصً وال تستحق 

 أمل أال تعدودٌقها. ظللت طوال حٌاتً أقتات على سوى مجرد تلفٌقات ٌستحٌل تص

حلم أو وهم. وقد جاهدت ألقنع نفسً بؤنها لم تحدث  كونها مجرد ذكرٌاتً هذه سوى

أقوى وأوضح مما كانت علٌه. تمامًا  قط. لكن كلما حاولت إزاحتها إلى الظالم، تعود

 مثل الخالٌا السرطانٌة، ضربت هذه الذكرٌات بجذورها فً عقلً ونخرت عظامً.

حتى هذه اللحظة، ٌمكننً تذكر أدق التفاصٌل بوضوح رهٌب، وأشعر أننً     

أتذكر أحداثًا وقعت باألمس. أحّس بملمس الرمال والعشب فً ٌدي، وٌمكننً حتى 
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تها. وأري أشكال السحب فً السماء. وأشعر بالرٌاح الرملٌة الجافة أن أشمّ رابح

، هً التً تبدو كوهم ٌقع على على خّدّي. إن أحداث حٌاتً الالحقة، مقارنة بها

 الحلم والواقع. تخوم

جذور حٌاتً نفسها، أي االشٌاء التً تخصنً وحدي، إما تجمدت أو تٌّبست أو     

الخارجٌة، حٌث ال ٌوجد شًء على مد البصر.  احترقت هناك، فً سهوب منؽولٌا

بعد ذلك، فقدت ٌدي فً تلك المعركة الشرسة مع وحدة الدبابات السوفٌٌتٌة التً 

هاجمتنا على الحدود، وتجّرعت مشقة ال ٌمكن تخٌلها فً معسكر األشؽال السٌبٌري 

حداث أستاذًا فً زمهرٌر الشتاء. أِعدُت إلى الٌابان وعملت ثالثٌن عامًا خالٌة من األ

للدراسات االجتماعٌة فً مدرسة ثانوٌة قروٌة. وأعٌش وحدي منذ ذلك الوقت، أفلح 

األرض. لكننً أشعر أن كل تلك األشهر واألعوام الالحقة لٌست سوى وهم، كما لو 

أنها لم تحدث. فً لحظة، تقفز ذاكرتً عبر قوقعة الزمن الفارؼة تلك وتعٌدنً إلى 

 هولون بوٌر.

القوقعة الفارؼة كان شٌبًا فً  كلفنً حٌاتً، وما حّولنً إلى هذه أن ما أعتقد    

الضوء الذي رأٌته فً قاع الببر، ضوء الشمس الساطع الذي شق طرٌقه إلى قاع 

الببر واستمر عشر أو عشرٌن ثانٌة. كان ٌظهر بال مقدمات، وٌختفً فجؤة. لكن فً 

مرة واحدة. ولن أراه مجددًا ما  ذلك الفٌض اللحظً من الضوء، رأٌت شٌبًا. رأٌته

 حٌٌت. وبعد رإٌته، لم أعد الشخص نفسه الذي كنته.

مًا، ما الذي حدث هناك؟ وما معناه؟ لٌس بمقدوري، حتى اآلن، بعد أربعٌن عا    

درجة من الٌقٌن. ولهذا فإن ما أود قوله افتراضً  اإلجابة عن هذه األسبلة بؤي

أسس منطقٌة. رؼمًا عن  سً دون استناد إلى أيطع صؽته لنفتمامًا، تفسٌر ؼٌر قا

ذلك، أعتقد أن فرضٌتً هذه، للوقت الراهن، هً أقرب تفسٌر ٌمكن أن ٌقدمه أي 

 أحد لحقٌقة ما اختبرته.

ألقانً جنود منؽولٌا الخارجٌة فً ببر عمٌقة مظلمة وسط السهوب، وكنت أعانً     

نت أنتظر الموت ببساطة. وقبل كسورًا فً ساقً وكتفً، ولٌس لدي طعام أو ماء. ك

ٌُسلخ حًٌا. أعتقد أن وعًٌ، فً تلك الظروؾ، وصل إلى حالة من  ذلك، رأٌت رجاًل 
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من الهبوط  -عندما سطع الضوء بضع ثوان -التركٌز المتماسك، لدرجة أننً تمكنت

مباشرة إلى مكان لربما ٌمكن تسمٌته بؤعمق مراكز وعًٌ. مهما ٌكن، رأٌت شكل 

 ً ٌسبح فً الضوء، وأنا فً قلب لّجة. تخٌل فحسب: كل ما حولشًء ما هناك

الضوء، عٌناي ال ترٌان شٌبًا، إننً مؽلؾ بالضوء تمامًا. لكن شٌبًا ٌبدأ فً الظهور، 

أثناء فقدانً المإقت لبصري، شًء ٌحاول أن ٌتخذ شكاًل. شًء ما. شًء ما له 

ًا، فً الضوء. لكننً ال حٌاة. مثل الظل فً كسوؾ الشمس. ٌبدأ فً الخروج، أسود

ًّ بشًء أشبه بهبة  ٌُنِعم عل ٌّن شكله إطالقًا. ٌحاول أن ٌصلنً. ٌحاول أن  أستطٌع تب

 ه أو ألن الوقت لم ٌعد كافًٌا، لمإلهٌة. انتظرته، مرتعشًا. لكن إما ألنه ؼٌر رأٌ

ٌصلنً. وقبٌل أن ٌتخذ شكله كاماًل، ٌتحلل وٌذوب مجددًا فً الضوء. ومن ثم، 

 ٌتالشى الضوء نفسه، وقد انتهت مدة سطوع الشمس داخل الببر.

تكرر هذا الحدث فً ٌومٌن متتالٌٌن. ٌبدأ شًء فً اتخاذ شكل له فً الضوء     

ٌّما الؽامر، ثم ٌتالشى قبل أن ٌكتمل. فً تلك الببر، كنت أعانً  الجوع والعطش أ

ه بٌر من األهمٌة. أكثر ما عانٌتمعاناة. لكن فً النهاٌة، لم ٌكن الجوع على جانب ك

ذلك الشًء الذي فً الضوء  رإٌة ابً الناجم عن عجزي عنفً تلك الببر كان عذ

. جوع عجزي عن رإٌة ما كنت بحاجة إلى رإٌته، وعطش عجزي رإٌة واضحة

معرفته. إذا تمكنت من رإٌته بوضوح، ما كنت عن معرفة ما كنت بحاجة إلى 

ألمانع الموت عندبٍذ فً ذلك المكان. هذا ما شعرت به حقًا. كنت ألضّحً بؤي شًء 

 ألحظً برإٌة كاملة لشكله.

لكن فً النهاٌة، ُأنُتِزع الشكل بعٌدًا عنً لؤلبد. ضاعت الهبة قبل أن تصلنً.     

ها بعد خروجً من تلك الحفرة لم تكن سوى وكما ذكرت آنفًا، الحٌاة التً كنت أعٌش

قوقعة جوفاء فارؼة. ولهذا السبب، عندما ؼزا الجٌش السوفٌٌتً منشورٌا قبٌل نهاٌة 

الحرب، تطوعت لٌتم إرسالً إلى الخطوط األمامٌة. وفً معسكر األشؽال السٌبٌري 

ن أٌضًا، كنت أتعّمد قذؾ نفسً فً أقسى الظروؾ. لكن مهما فعلت، لم أتمكن م

الموت. وتمامًا كما تنبؤ العرٌؾ هوندا فً تلك اللٌلة، كان مقدر لً أن أعود إلى 

الٌابان وأعٌش حٌاة مدٌدة. أتذكر مدى سعادتً عندما سمعت كلماته أول مرة، لكن 
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اتضح أنها لعنة. كان العرٌؾ هوندا محقًا أٌضًا عندما قال إنه من األفضل أاّل 

 أعرؾ.

ذلك اإللهام وتلك الهبة. ماتت كل األشٌاء الحٌة بداخلً،  قدت حٌاتً عندما فقدتف   

تسببت . اً رماد بق شًء. احترقت جمٌعها واستحالتوكل ما كان له قٌمة. ولم ٌت

فً ذلك الضوء الجبار، فً ذبول مركز حٌاتً الذي كان ٌجعل حرارة ذلك اإللهام، 

ك الحرارة. ولذا ال منً الشخص الذي كنته. وبالطبع كانت تعوزنً القوة لمقاومة تل

أشعر بالخوؾ من الموت. بل بالعكس، سٌكون موتً الجسدي، بالنسبة لً، نوعًا من 

 الخالص، سٌحررنً لؤلبد من هذا السجن البابس، ألمُ أن أكون أنا.

أثقلت علٌك مجددًا بحكاٌة مطولة. أتوسل إلٌك لتسامحنً. لكن ما أردت إٌصاله     

معٌنة من الزمن، وواصلت العٌش دت حٌاتً فً لحظة لك ٌا سٌد أوكادا هو أننً فق

عٌن عامًا أو أكثر فاقدًا حٌاتً. وباعتباري شخص وجد نفسه فً مثل هذا أرب

الوضع، خلصت إلى االعتقاد بؤن الحٌاة شًء أكثر محدودٌة بكثٌر مما ٌدركه أولبك 

ممكنة، الذٌن ٌعٌشون فً خضم دّوامتها. ٌسقط الضوء على فعل الحٌاة ألقصر مدة 

ربما ثوان فحسب. وحالما ٌختفً وقد أخفق المرء فً استٌعاب ما تقدمه من إلهام، 

لن تسنح له فرصة ثانٌة. قد ٌضطر المرء لعٌش بقٌة حٌاته فً أعماق الوحدة 

والندم. فً هذا العالم الطافح بالخٌاالت واألوهام، ال ٌستطٌع المرء التطلع إلى أي 

 الجثة الذاوٌة لما كان ٌنبؽً أن ٌكونه. شًء، وال ٌحمل بٌن جنبٌه سوى

على أي حال، إننً ممتن لفرصة لقاءك ٌا سٌد أوكادا، وإلخبارك بقصتً. لست     

متؤكدًا من مدى فابدتها لك بطرٌقة أو بؤخرى. لكننً بإخبارك إٌاها، أشعر بنوع من 

 الخالص. مع إنه قد ٌكون ضعٌفًا وواهًٌا، لكن أي ضرب من ضروب الخالص هو

كنز بالنسبة لً. كما أشعر بحضور خفً ألٌدي القدر عندما أتذكر أن السٌد هوندا 

ٌا سٌد أوكادا، أن أحدهم هنا ٌرسل لك أطٌب  ،هو الذي دّلنً إلٌك. رجاًء تذكر

 تمنٌاته لك بحٌاة سعٌدة فً األعوام القادمة.

فها. المست رسالة قراءة متؤنٌة، ثم أعدتها إلى ظرقرأت الرسالة مرة أخرى،     

المالزم مامٌاً شؽاؾ قلبً على نحو ؼرٌب، لكنها لم ُتِثر فً عقلً سوى صور 
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باهتة وؼامضة. كان المالزم مامٌاً رجالً ٌمكننً الوثوق به وتقّبله، وٌمكننً أٌضاً 

تقبل األشٌاء التً قال إنها حقابق على أنها حقابق. لكن مفهوم الحقٌقة أو الواقع نفسه 

افٌاً إلقناعً عندبٍذ. أكثر ما تؤثرت به فً رسالة المالزم هو شعور اإلحباط لم ٌكن ك

ٌّم على كلما و توضٌح أي شًء على ته، إحباط عدم مقدرته على إٌصال أالذي ٌخ

 نحو ٌشعره بالرضا التام.

فً ؼرفة وذهبت إلى المطبخ من أجل شربة ماء. ثم تجولت فً أنحاء المنزل.     

فراش، ورحت أنظر إلى فساتٌن كومٌكو المرصوفة فً النوم، جلست على ال

تذكرت ما قاله  ما المؽزى من حٌاتً التً عشتها حتى اآلن؟الخزانة. وفكرت، 

بؤنه  ى هً الؽضب. لكن كان علً االعتراؾنوبورو واتاٌا. كانت ردة فعلً األول

ال  إنك متزوج بشقٌقتً ست سنوات، ما الذي فعلته طوال ذلك الوقت؟»محق. قال: 

شًء، صحٌح؟ كل ما أنجزته خالل ست سنوات طوٌلة هو االستقالة من عملك 

وإفساد حٌاة كومٌكو. واآلن أنت عاطل عن العمل، ولٌست لدٌك أي خطط للمستقبل. 

لم ٌكن أمامً خٌار سوى اإلقرار  .«ال ٌوجد فً رأسك هذا سوى القمامة والحجارة

شٌباً ذا معنً خالل هذه السنوات بدقة مالحظاته. من ناحٌة موضوعٌة، لم أفعل 

الست، وما فً رأسً كان بالفعل أشبه بالقمامة والحجارة، كنت صفراً. تماماً كما 

 قال.

 لكن هل صحٌح أننً أفسدت حٌاة كومٌكو؟    

لبثت أنظر إلى فساتٌنها وبلوزاتها وتنوراتها فً الخزانة مدة طوٌلة. كانت هً     

راءها. لم ٌكن بوسع تلك األشباح، المحرومة من األشباح التً خلفتها كومٌكو و

صاحبتها، سوى أن تظل متدلٌة فً أماكنها، ذابلة ومرتخٌة. ذهبت إلى الحمام، 

أحدهم لكومٌكو. فتحت القنٌنة  اً أعطاهخرجت قنٌنة عطر كرٌستٌان دٌور التوأ

فٌه الذي ؼادرت  ي شممته خلؾ أذن كومٌكو صبٌحة الٌوموتنشقتها. الشذا نفسه الذ

المنزل. سكبت محتوٌات القنٌنة فً المؽسلة ببطء. وأثناء تدفق السابل إلى 

المصرؾ، عبقت رابحة زهور قوٌة )حاولت تذكر اسمها تحدٌداً لكن عجزت( فوق 
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المؽسلة، فؤثارت الذكرٌات بقوة. ؼسلت وجهً، فً ؼمرة تلك الرابحة القوٌة، 

 ساهارا.ونظفت أسنانً. ثم قررت الذهاب إلى منزل ماي كا

* 

 

وقفت، كالعادة، فً الزقاق خلؾ منزل مٌاواكً، منتظراً ظهور ماي كاساهارا،     

لكن ذلك لم ٌفلح. اتكؤت على السٌاج، أمص حلوى اللٌمون، متطلعاً إلى تمثال 

الطابر، وفكرت برسالة المالزم مامٌا. لكن سرعان ما بدأ الظالم ٌهبط. بعدما 

مت. كانت ماي كاساهارا خارج المنزل على انتظرت قرابة نصؾ ساعة، استسل

 األرجح.

عدت عبر الزقاق فً طرٌقً إلى المنزل وتسلقت الجدار. وبالداخل، وجدت     

المكان ؼارقاً فً ظالم أمسٌة صٌفٌة ساكن وشاحب. وكانت كرٌتا كانو موجودة. 

لعطر لواقع. ما زال أثر خفٌؾ من التوهمت أننً كنت أحلم، لكن ال، كان امتداداً 

الذي سكبته عالق فً الهواء. وجدت كرٌتا كانو جالسة على األرٌكة، وٌدٌها على 

أن الزمن نفسه توقؾ بداخلها.  بحركة، كما لو ركبتٌها. اقتربت منها، لكنها لم تؤتِ 

لم ٌكن الباب موصداً، »ت المصباح، وجلست على كرسً قبالتها. قالت أخٌراً: أضب

 .«فسمحت لنفسً بالدخول

 .«ال بؤس، ؼالباً ما أترك الباب مفتوحاً عندما أخرج»    

كانت ترتدي بلوزة بٌضاء علٌها أشرطة، وتنورة بلون بنفسجً زاه مزودة     

بؤهداب، وتضع قرطٌن كبٌرٌن، وعلى معصمها األٌسر سوارٌن متطابقٌن، 

اجتاحتنً قشعرٌرة عندما رأٌتهما. كانا مطابقٌن للسوارٌن اللذٌن كانت تضعهما 

ندما رأٌتها فً منامً. شعرها ومكٌاجها على طرٌقتها المعتادة، ورذاذ الشعر ٌثبت ع

 شعرها كما ٌنبؽً، كما لو أنها وصلت من صالون تجمٌل للتو.
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ًّ أن أعود إلى المنزل فً الحال. لكننً »قالت:      لٌس أمامً متسع من الوقت، عل

أعتقد أنك قابلت حرصت على أن أحظى بفرصة للحدٌث معك ٌا سٌد أوكادا. 

 .«شقٌقتً والسٌد واتاٌا الٌوم

 .«نه لم ٌكن اللقاء األكثر إبهاجاً بالفعل، بٌد أ»    

 «ألٌس هناك ما له عالقة باللقاء تود أن تسؤلنً عنه؟»سؤلتنً:     

ًّ وٌسؤلونً جمٌع أنواع األسبلة.      أناس ال حصر لهم ٌؤتون إل

المزٌد عن نوبورو واتاٌا، لطالما اعتقدت أننً ٌجب علً أن  أود معرفة»قلت:     

 .«أعرؾ المزٌد عنه

أنا نفسً أود معرفة المزٌد عن نوبورو واتاٌا. أعتقد أن شقٌقتً سبق »أومؤْت:     

وأخبرتك أنه دّنسنً ذات مرة، منذ وقت طوٌل جداً. لٌس لدي الوقت الٌوم ألخوض  

ً مناسبة ما فً المستقبل. على أي حال، كان فً قصته، لكننً سوؾ أروٌها لك، ف

شٌباً حدث دون إرادتً. كان مرّتباً بٌننا أن نقٌم عالقة، ولهذا لم ٌكن اؼتصاباً 

بالفعل. وقد ؼٌرتنً تلك الحادثة من عدة  دّنسنًبالمعنى المعروؾ للكلمة. لكنه 

نً )ببعض جوانب مهمة. تعافٌت من الحادثة فً نهاٌة المطاؾ. وفً الواقع، مّكنت

العون من مالطا كانو( من إٌصال نفسً إلى مستوى مؽاٌر. أٌاً كانت النتابج 

النهابٌة، تبقى الحقٌقة هً أن نوبورو واتاٌا انتهكنً ودنسنً عندبٍذ دون إرادتً. ما 

 .«فعله بً كان خطؤً، وخطٌراً. كان من الممكن أن أضٌع لؤلبد

 أكن أفهم ما تعنٌه. لم    

أقمت معَك عالقة أٌضاً ٌا سٌد أوكادا، لكن ذلك تم على نحو صحٌح، وبالطبع، »    

 .«ومن أجل ؼرض صحٌح. لم أتدّنس بؤٌة طرٌقة

 ، كؤننً أحدق إلى جدار تؽطٌه بقع ملونة.نظرت إلٌها مباشرة بضع ثوان    

 «أقمِت عالقة معً؟»    
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نٌة، أقمنا عالقة نعم، فً المرة األولى استخدمت فمً فحسب. لكن فً المرة الثا»    

جنسٌة كاملة. كنا فً نفس الؽرفة فً كلتا المرتٌن. إنك تتذكر بالطبع. كان الوقت 

ضٌقاً فً المناسبة األولى، فكان علٌنا أن نتعجل. وكان أمامنا متسع من الوقت فً 

 .«المناسبة الثانٌة

ًّ الرد علٌها.      استحال عل

نٌة، الفستان األزرق. وأساور كهذه فً كنت أرتدي فستان زوجتك فً المرة الثا»    

 «معصمً األٌسر، ألٌس كذلك؟

 رفعت معصمها األٌسر ناحٌتً.    

 أومؤُت.    

لم نقم عالقة فً الواقع، بطبٌعة الحال. عندما قذفَت، لم »ثم قالت كرٌتا كانو:     

ومع ٌكن ذلك بداخلً، جسدٌاً، بل فً وعٌك الخاص بك. أرأٌت؟ كان وعٌاً ملّفقاً. 

 .«ذلك، كالنا نشترك فً وعً إقامة عالقة مع بعضنا

 «ما المؽزى من فعل شًء كهذا؟»    

 .«لنعرؾ. لنعرؾ أكثر، ونعّمق معرفتنا»قالت:     

أطلقت تنهٌدة. كان ذلك جنوناً. لكنها وصفت مشهد حلمً بدقة ال تصدق.رحت     

 ً.أحدق إلى ِسواَري معصمها األٌسر وأنا أمرر إصبعً حول فم

ربما لسُت ذكٌاً جداً، لكن ال أستطٌع أن أزعم أننً فهمت »قلت بصوت جاؾ:     

 .«كل ما كنِت تقولٌنه لً

فً حلمك الثانً، أثناء ممارستنا، حلّت امرأة أخرى محلً، ألٌس كذلك؟ لٌست »    

لدّي فكرة عّمن كانت. لكن ذلك الحدث كان المقصود منه، على األرجح، اإلٌحاء لك 

 .«حه لكا سٌد أوكادا. هذا ما أردت إٌضابشًء ٌ

 لم أرد علٌها بشًء.    
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ٌنبؽً لَك أاّل تشعر بالذنب بشؤن إقامتك عالقة معً. كما ترى، ٌا سٌد أوكادا، »    

أنا عاهرة. كنت عاهرة أبٌع جسدي، لكننً اآلن عاهرة ذهنٌة. تمر األشٌاء من 

 .«خاللً

كبتٌها إلى جانبً، وأمسكت ٌدي بكلتً عندبٍذ نهضت كرٌتا كانو وجثت على ر    

من فضلك ٌا سٌد أوكادا، »ٌدٌها. كانت ٌداها ناعمتٌن ودافبتٌن، وصؽٌرتٌن للؽاٌة. 

 .«ُضّمنً إلٌك، اآلن

فكرة عما إذا كان ٌجدر بً فعل نهضنا، وطوقتها بذراعً. صدقاً، لم تكن لدّي     

ؤً. ال ٌمكننً تفسٌر األمر، لكن لم ٌبُد خط لكن ضم كرٌتا كانو، فً تلك اللحظة،. ذلك

هذا ما شعرت به. أحطت جسدها الرشٌق بذراعً كؤننً أتلقى أول درس لً فً 

قاعة رقص. كانت امرأة صؽٌرة. أعلى رأسها ٌالمس أسفل ذقنً، ونهداها 

ٌضؽطان على بطنً. أسندت رأسها إلى صدري. وكانت تبكً، رؼم أنها لم تصدر 

ر بدؾء دموعها من خالل قمٌصً. نظرت لؤلسفل، صوتاً طوال الوقت، وكنت أشع

ٌّد اإلخراج. لكنه  ورأٌت شعرها المصفؾ بعناٌة ٌرتعش. شعرت كؤننً أرى حلماً ج

 لم ٌكن حلماً. 

بعدما لبثنا على هذا الوضع دون حراك مدة طوٌلة جداً، ابتعدت عنً كما لو      

، محتفظة بمساف ًّ  ة بٌنً وبٌنها.أنها تذكرت شٌباً فجؤة. وراحت تنظر إل

 .«شكراً جزٌالً لك ٌا سٌد أوكادا. سؤعود إلى المنزل اآلن»    

ٌُذكر. كان      من المفترض أنها كانت تبكً بحرقة، لكن مكٌاجها لم ٌمسه سوٌء 

 اإلحساس بالواقع عندبٍذ ؼابباً على نحو ؼرٌب.

 «هل ستزورٌنً فً أحالمً مجدداً؟»سؤلتها:     

ال أدري، حتى أنا ال أعرؾ هذا. لكن رجاًء، ثِق »قالت بهزة خفٌفة من رأسها:     

بً. مهما ٌحدث، رجاًء ال تخؾ منً أو تشعر بؤنك علٌك توخً الحذر فً كل ما 

 «ٌتعلق بً. أتعدنً بهذا ٌا سٌد أوكادا؟
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 أجبتها بإٌماءة. وبعدها ذهبت كرٌتا كانو إلى منزلها.    

ل أشد كثافة من ذي قبل. وكان الجزء األمامً من قمٌصً مبلالً. صار ظالم اللٌ    

ظللت مستٌقظاً حتى الفجر، عاجزاً عن النوم. لم أشعر بالنعاس، وفً الحقٌقة، كنت 

أخشى أن أنام. شعرت أننً إذا خلدت إلى النوم، فسؤؼرق فً تٌار من الرمال 

دة منه أبداً. بقٌت مستلقٌاً المتحركة، الذي سٌجرفنً إلى عالم آخر لن أتمكن من العو

على األرٌكة حتى الصباح، أحتسً البراندي وأفكر بقصة كرٌتا كانو. حتى بعد 

انقضاء اللٌل، ظل حضور كرٌتا كانو وعطر كرٌستٌان دٌور ٌتشبثان بالمنزل مثل 

 أشباح أسٌرة.
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5 

 مناظر من مدن بعٌدة

* 

 نصف قمر أبدي

* 

 سلّم فً مكانه

* 

 

ًّ فٌها. حاولت تجاهله، لكنه كما لو      رن الهاتؾ فً اللحظة التً أؼمضت عٌن

كان ٌقرأ أفكاري، واصل رنٌنه بعناد. عشر رنات، عشرون رنة، ما كان لٌتوقؾ 

أبداً. فً النهاٌة، فتحت عٌناً واحدة ونظرت إلى الساعة. وجدتها تشٌر إلى بعد 

مؤل الفضاء خلؾ النافذة. ربما ٌكون السادسة صباحاً بقلٌل، وكان ضوء النهار ٌ

االتصال من كومٌكو. ؼادرت الفراش، وتوجهت إلى صالة الجلوس، ورفعت 

 السماعة.

لكن المتصل لم ٌقل شٌباً. كان من الواضح أن أحدهم على  .«مرحباً »قلت:     

ٌّزت  الطرؾ اآلخر، لكنه لم ٌتحدث. لزمت الصمت بدوري. أرهفت سمعً، فم

 بصعوبة صوت تنفس.

إذا كنِت »سؤلت، لكن الصمت استمر على الطرؾ اآلخر. فقلت:  «من معً؟»    

ى وقت الحق. ال أحادٌث من تتصل بً دابماً، فؤسدنً معروفاً وأّجلً المكالمة إل

 .«جنسٌة قبل اإلفطار، من فضلك
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من التً »وت ماي كاساهارا. فجؤة سمعت ص «تتصل بك دابماً؟ هً التً من»    

 «معها عن الجنس؟ تتحدثَ 

 .«ال أحد»قلت:     

المرأة التً كنت تطوقها بذراعٌك لٌلة األمس؟ أتتحدث معها عن الجنس عبر »    

 «الهاتؾ؟

 .«لٌست هًال، »    

قل لً، ٌا طابر الزنبرك، كم عدد النساء الالتً ٌتسكعن حولك عدا عن »    

 «زوجتك؟

ستكون هذه قصة طوٌلة. على أي حال، إنها السادسة صباحاً ولم أتمكن من »    

 «النوم جٌداً. إذاً، أتٌِت إلى منزلً لٌلة أمس، هه؟

 .«ورأٌتك معها، تحتضنان بعضكما»    

لك ٌعنً شٌباً. كٌؾ ٌمكننً أن أعّبر عنه؟... كان نوعاً من مراسم لم ٌكن ذ»    

 .«صؽٌرة

لسَت مضطراً لتقدٌم األعذار لً، أنا لست زوجتك. هذا لٌس من شؤنً. لكن »    

 .«دعنً أقول لك هذا: لدٌك مشكلة

 .«قد تكونٌن محقة»    

الزقاق لٌلة األمس، أتٌَت إلى »، ثم تنحنحت وقالت: اهارا هنٌهةصمتت ماي كاس    

ألٌس كذلك؟ وظللت واقفاً خلؾ منزلً مدة طوٌلة، مثل لص مبتدئ... ال تقلق، 

 .«رأٌتك هناك

 «لماذا لم تخرجً إذاً؟»    
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قد ال ترؼب الفتاة فً الخروج دابماً، كما تعرؾ، ٌا طابر الزنبرك. أحٌاناً »    

 .«ظر ألطول مدة ممكنةتحب أن تكون شقٌة، كؤنها تقول، إذا كان سٌنتظر، فلٌنت

 أطلقت ضحكة قصٌرة.    

لكن مع ذلك، شعرت بالذنب. فجررت نفسً إلى منزلك الحقاً، »تابعْت:     

 .«كالحمقاء

 .«أعانق المرأة ووجدتِنً»    

أجل. لكن، ألٌست مجنونة قلٌالً؟ لم ٌعد أحد ٌرتدي مثل تلك المالبس. »    

ما شابه. ٌنبؽً لها التحقق من سالمة ومكٌاجها! كؤنها قادمة من زمن آخر أو 

 .«عقلها

 .«ال تقلقً، إنها لٌست مجنونة. تتباٌن أذواق الناس»    

حسناً، بالطبع. ٌمكن للناس أن ٌتحلوا بؤي ذوق ٌرٌدونه. لكن الناس العادٌٌن ال »    

قفزت من مجلة  -ماذا؟ -ٌبلؽون هذا الحد ألن ذوقهم ٌملً علٌهم ذلك فحسب. كؤنها

 .«ٌوحً بهذا . كل ما فٌها، من رأسها إلى قدمٌها،قدٌمة

 لم أرد على كالمها.    

 «قل لً، ٌا طابر الزنبرك. هل نمت معها؟»    

 .«ال، لم أنم معها»ترددت لحظة، وقلت:     

 «حقاً؟»    

 .«من هذا النوع جسدٌةحقاً. ال تربطنً بها عالقة »    

 «لماذا كنت تحتضنها إذاً؟»    

 .«ترؼب النساء فً أن ٌحتضنهن شخٌص ما أحٌاناً »    

 .«ورةخط ألمر كذلك. لكن فكرة كهذه قد ال تخلو منقد ٌكون ا»    
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 .«صحٌح»    

 «ما اسمها؟»    

 .«كرٌتا كانو»    

 «تمزح، صحٌح؟ أنت»صمتت ماي كاساهارا، ثم قالت أخٌراً:     

 .«ال، إطالقاً. واسم شقٌقتها مالطا كانو»    

 .«مالطا!؟ ال ٌمكن أن ٌكون هذا اسمها الحقٌقً»    

 .«ال، إنه اسمها المهنً»    

 «ما مهنتهما؟ ثنابً كومٌدي؟ أم هل تربطهما عالقة بالبحر المتوسط؟»    

 .«فً الواقع، ثمة عالقة ما بالبحر المتوسط»    

 «هل ترتدي شقٌقتها مالبساً كالناس العادٌٌن؟»    

ما  مالبسها عادٌة جداً، مقارنة بكرٌتا على األقل. عدا أنها دابماً إلى حد كبٌر. »    

 .«ما تعتمر قبعة فٌنٌل حمراء

ثمة شًء ٌخبرنً أنها أٌضاً لٌست طبٌعٌة تماماً. لماذا تكّبد نفسك عناء »    

 «االختالط بمثل هإالء الناس ؼرٌبً األطوار؟

ذات ٌوم، ربما أروٌها لك.  ستكون هذه قصة طوٌلة حقاً. إذا استقرت األحوال»    

 .«لكن لٌس اآلن. رأسً مضطرب للؽاٌة، واألحوال أكثر اضطراباً 

على أي حال، لم تعد زوجتك »قالت بنبرة شك فً صوتها.  «أجل، صحٌح»    

 «بعد، ألٌس كذلك؟

 .«ال، لٌس بعد»    
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ذا ؼٌرت أتعرؾ، ٌا طابر الزنبرك، إنك رجل بالػ. لَم ال تشّؽل رأسك قلٌالً؟ إ»    

ماذا  أمس، لرأتك تطوق المرأة بذراعٌك. زوجتك رأٌها وعادت إلى المنزل لٌلة

 «عندبٍذ؟

 .«صحٌح. كان هذا أمراً وارداً »    

المتصلة اآلن، ولٌس أنا، وأنت شرعت فً الحدٌث عن الجنس  هًوإذا كانت »    

 «عبر الهاتؾ، ما الذي كانت لتعتقده بشؤن هذا؟

 .«إنِك محقة»    

 .«إننً أإكد لك، لدٌك مشكلة»قالت متنهدة:     

 .«صحٌح. لدّي مشكلة بالفعل»    

كّؾ عن موافقتً على كل ما أقوله! مهما ٌكن، قل لً، ما الذي كنت ترٌده لٌلة »    

 «األمس؟ أتٌت إلى منزلً من أجل شًء ما، ألٌس كذلك؟

 .«آه، ذلك. ال تشؽلً بالك»    

 «ال أشؽل بالً؟»    

 .«نعم. فً النهاٌة، أردت... ال تشؽلً بالك»    

    « ًّ  .«بعبارة أخرى، عانقتك تلك المرأة، فلم تعد بجاجة إل

 «ال، األمر لٌس كذلك. بدا لً...»    

 أنهْت المكالمة.    

 رابع.    

ماي كاساهارا، مالطا كانو، كرٌتا كانو، امرأة الهاتؾ، كومٌكو. كانت ماي     

كاساهارا محقة. هذه األٌام، حولً عدد أكبر من الالزم من النساء. وكل واحدة 

 تتبعها مشكلتها الملؽزة الخاصة بها.
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لكننً كنت من اإلرهاق بحٌث عجزت عن التفكٌر. كان علً أن أحصل على     

 نوم. وثمة شًء أرٌد القٌام به عندما استٌقظ.قسط من ال

 ت فً النوم.عدت إلى الفراش وؼص    

* 

 

عندما استٌقظت، أخرجت حقٌبة الظهر من الدرج. الحقٌبة التً نحتفظ بها      

تحسباً للزالزل والحاالت الطاربة األخرى التً قد تتطلب إخالء المنزل. بداخلها 

ي، وقداحة. اشترت كومٌكو جمٌع هذه األشٌاء قارورة ماء، وبسكوت، ومصباح ٌدو

عندما انتقلنا إلى هذا المنزل، تحسباً لوقوع الكارثة األكبر. كانت قارورة الماء 

فارؼة، والبسكوٌت ٌؽطٌه الفطر، وبطارٌات المصباح مٌتة. مؤلت القارورة بالماء، 

تجر وألقٌت البسكوٌت، ورّكبت بطارٌات جدٌدة فً المصباح. ثم ذهبت إلى م

المعدات الثقٌلة بالحً، واشترٌت واحداً من ساللم الحبال، تلك التً تستخدم فً 

طوارئ الحرٌق. فكرت فٌما قد أحتاج إلٌه أٌضاً، لكن لم ٌخطر لً شًء، عدا عن 

حلوى اللٌمون. طفت بالمنزل، وأؼلقت النوافذ وأطفؤت األنوار. وتحققت من قفل 

أمر قفله. ربما ٌؤتً أحدهم بحثاً عنً أثناء الباب األمامً. ثم أعدت التفكٌر فً 

ؼٌابً. وربما تعود كومٌكو. وفوق هذا وذاك، ال ٌوجد ما ٌستحق السرقة هنا. 

 .«بعض الوقت. سؤعود. توروخرجت »مالحظة على طاولة المطبخ: تركت 

تساءلت، كٌؾ سٌبدو األمر لكومٌكو عندما تجد هذه المالحظة. كٌؾ ستتقبل     

اضطررت للخروج لقضاء أمر مهم. سؤعود »األمر؟ جّعدتها وكتبت واحدة جدٌدة: 

 .«قرٌباً. انتظري رجاًء. تورو

سرت من الشرفة إلى الباحة، مرتدٌاً سرواالً قطنٌاً، وقمٌص بولو قصٌر     

حقٌبة الظهر. رأٌت آثار الصٌؾ فً كل مكان، الصٌؾ كما ٌنبؽً  األكمام، وحامالً 

له أن ٌكون، دون أي تحفظات أو شروط. وهج الشمس، ورابحة النسٌم، وزرقة 

السماء، وأشكال السحب، وطنٌن حشرات زٌز الحصاد. كل شًء كان ٌعلن قدوم 
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أن أهبط  وتسلقت جدار الحدٌقة قبل كنت هناك، حامالً حقٌبة على ظهري.الصٌؾ. و

 إلى الزقاق.

، فً صباح ٌوم صٌفً جمٌل المنزل ذات مرة، وأنا بعد صبً هربت من         

كهذا تماماً، ال أذكر السبب الذي دفعنً للهروب. كنت ؼاضباً من والدّي على 

األرجح. ؼادرت المنزل حامالً حقٌبة ظهر، وفً جٌبً كل النقود التً اّدخرتها. 

وطلبت منها إعداد الؽداء.   ،نزهة مع بعض األصدقاء قلت ألمً إننً سؤذهب فً

توجد تالل تصلح للنزهات على مقربة من منزلنا، وعادة ما ٌذهب األطفال لتسلقها 

دون رقابة الكبار. حالما ؼادرت المنزل، صعدت على متن حافلة، ووصلت معها 

إلى حافلة أخرى إلى نهاٌة الخط. كانت بلدة نابٌة وؼرٌبة بالنسبة لً. وهناك انتقلت 

وذهبت إلى بلدة نابٌة ؼرٌبة أخرى. ترجلت من الحافلة، دون أن أعرؾ اسم 

المكان، وظللت هابماً على وجهً فً الطرقات. لم ٌكن ثمة ما ٌمٌز تلك البلدة، 

كانت أكثر حٌوٌة قلٌالً من الحً الذي كنت أعٌش فٌه، وأكثر بإساً. فٌها شارع 

مصانع صؽٌرة. وٌشقها مجرى  ةحطة قطار، وبضعتحٌط به المحالت التجارٌة، وم

مابً تطل علٌه قاعة سٌنما، تعلن لوحة العرض أمامها أنهم ٌعرضون فٌلماً ؼربٌاً. 

عند الظهر، جلست على مقعد منتزه وتناولت ؼدابً. مكثت فً البلدة حتى أول 

ه المساء. وعندما بدأت الشمس تؽوص فً األفق، ؼاص قلبً أٌضاً. قلت لنفسً، هذ

فرصتً األخٌرة للعودة، حالما ٌهبط الظالم، لن أتمكن من مؽادرة هذا المكان أبداً. 

فعدت إلى المنزل مستقالً الحافالت نفسها التً أحضرتنً. وصلت قبل السابعة، ولم 

ٌالحظ أحد أننً هربت. ظن والدّي أننً كنت فً التالل مع الصبٌة اآلخرٌن. كنت 

واقعة. لكن ما إن وجدت نفسً أتسلق الجدار حامالً قد نسٌت كل ما له صلة بتلك ال

حقٌبة الظهر، عاودنً ذلك الشعور، الوحدة التً ال توصؾ التً شعرت بها عندبٍذ، 

واقفاً وحدي وسط شوارع ؼرٌبة، وأناس ؼرباء، ومنازل ؼرٌبة، أشاهد شمس 

تفت فً العصر وهً تفقد عنفوانها شٌباً فشٌباً. ثم فكرت بكومٌكو، كومٌكو التً اخ

مكان ما، دون أن تؤخذ معها شٌباً سوى حقٌبة ٌدوٌة، وبلوزة وتنورة من المؽسلة. لم 

تؽتنم آخر فرصة للعودة. وعلى األرجح إنها اآلن تقؾ وحٌدة فً بلدة ما، ؼرٌبة 

 ونابٌة. لم أحتمل التفكٌر بها على هذا النحو.
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هذا هو الوضع المنطقً لكن ال، ال ٌمكن أن تكون وحدها. ال بد أنها مع رجل.     

 الوحٌد.

 توقفت عن التفكٌر بكومٌكو.    

* 

 شققت طرٌقً فً الزقاق.    

ًّ قد فقد الحٌاة، وفقد خضرته الٌانعة التً كانت تلّونه       كان العشب تحت قدم

أثناء هطول أمطار الربٌع. واآلن ٌبدو باهتاً وكبٌباً. ٌثب جندب من بٌن بعض 

سٌري، وحتى بعض الضفادع كانت تتقافز مبتعدة أحٌاناً. أوراقه الخضراء أثناء 

ٌُِخل بالنظام  صار الزقاق عالم هذه المخلوقات الصؽٌرة، ولم أكن سوى دخٌل جاء ل

 السابد.

، فتحت البوابة ودخلت دون تردد. وسرت عندما بلؽت منزل مٌاواكً المهجور  

ل الطابر، الذي كان عبر األعشاب الطوٌلة إلى منتصؾ الباحة، ومررت جوار تمثا

ٌواصل التحدٌق إلى السماء. وانعطفت إلى جانب المنزل، آمالً أال تكون ماي 

 كاساهارا قد رأتنً أثناء دخولً.

وصلت إلى الببر، فؤزحت الحجارة التً تثبت الؽطاء، ثم رفعت أحد الؽطابٌن     

تزال جافة.  بحصاة فً الببر ألتحقق من أنها ماالخشبٌٌن نصؾ الدابرٌٌن. وألقٌت 

فؤصدرت الحصاة، كما فً المرة السابقة، صوتاً جافاً. إذاً لم تكن ثمة مٌاه فٌها. 

أنزلت حقٌبة الظهر، وأخرجت سلم الحبال، ثم ربطت أحد طرفٌه بجذع الشجرة 

ًّ اإلعداد لهذا األمر بعناٌة  القرٌبة، وجذبته بكل ما أوتٌت من قوة. توّجب عل

 انحّل، فعلى األرجح لن أعود إلى السطح أبداً. مفرطة. إذا ارتخى الحبل أو

بدأت إنزال السلم إلى الببر، ممسكاً بحزمة الحبال بذراعً، فنزل الحبل الطوٌل     

بكامله، لكننً لم أشعر به ٌلمس القاع. ال ٌمكن أن ٌكون قصٌراً جداً، إذ اشترٌت 

ٌدوي، لكننً لم أطول سلم حبال فً المتجر. لكن الببر عمٌقة. أضبت المصباح ال
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أتمكن من رإٌة ما إذا كان السلم قد وصل إلى القاع أم ال. اخترقت أشعة المصباح 

 الببر إلى حد معٌن، ثم ابتلعها الظالم.

جلست على حافة حاجز الببر، وأرهفت سمعً، فسمعت صرٌر عدد قلٌل من     

ب أعلى حشرات زٌز الحصاد بٌن األشجار، كما لو أنها تتنافس لترى أٌها صاح

صوت أو أكبر ربة. لكن لم أسمع أي طٌور. وتذكرت طابر الزنبرك بحنٌن. ربما لم 

 ٌكن ٌحب منافسة حشرات زٌز الحصاد ورحل إلى مكان ما لٌتجنبها.

رفعت راحتً ٌدي لؤلعلى لتتلقٌا ضوء الشمس. وخالل لحظة، شعرت فٌهما     

بصمات أصابعً. الضوء  بالدؾء، كؤن الضوء نفذ إلى جلدي، متؽلؽالً بٌن خطوط

ٌؽمر كل ما حولً، جاعالً كل شًء ٌتوهج بضوء الصٌؾ الباهر. حتى األشٌاء 

ؼٌر المحسوسة كانت تتنّعم بضوء الصٌؾ. ألقٌت حلوى لٌمون فً فمً ولبثت 

جالساً فً مكانً حتى ذابت تماماً. ثم جذبت السلم بقوة مرة أخرى ألتٌقن من إحكام 

 ربطه.

ال الرخو أصعب بكثٌر مما تخٌلته. الحبال المصنوعة سلم الحب كان نزولً على    

ًّ لم تكونا تثبتا علٌها. تنزلق  من مزٌج من القطن والبالستٌك متٌنة بال شك، لكن قدم

أرضٌة حذاء التنس المطاطٌة كلما حاولت نقل وزنً إلى الساق األخرى. وكنت 

ً. نزلت ببطء وحذر، درجة أتشبث بالحبال بقوة لدرجة أن راحتً ٌدي بدأتا تإلمان

تلو األخرى. لكننً لم أبلػ القاع. بدا لً أن هبوطً استؽرق دهراً. ذّكرت نفسً 

بصوت الحصاة وهً ترتطم بالقاع. الببر لدٌها قاع بالفعل!  هبوطً على هذا السلم 

 اللعٌن هو ما استؽرق وقتاً طوٌالً.

. اجتاحتنً فجؤة، مثل عندما حسبت عشرٌن درجة، اجتاحتنً موجة من الرعب    

صعقة كهربابٌة، وسّمرتنً فً مكانً. وتصلبت عضالتً. جمٌع مسامات جسدي 

نضحت بالعرق. وبدأت ساقاي ترتعشان. من المستحٌل أن تكون الببر بهذا العمق. 

ذلك المكان ٌقع فً وسط طوكٌو، خلؾ المنزل الذي أعٌش فٌه مباشرة. حبست 

ًَّ بقوة أنفاسً وأصخت السمع، لكننً لم أ سمع شٌباً. كان خفقان قلبً ٌدّوي فً أذن

لدرجة أننً لم أستطع سماع أصوات حشرات زٌز الحصاد باألعلى. أخذت نفساً 
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عمٌقاً. كنت فً الدرجة العشرٌن، عاجز عن مواصلة الهبوط أو التسلق عابداً 

لؤلعلى. الهواء داخل الببر بارد وٌعبق برابحة األرض. كان عالماً منفصالً، 

مقطوعاً عن السطح، حٌث تسطع الشمس بسخاء. نظرت إلى فوهة الببر فوقً، 

فوجدتها صؽٌرة. فتحة الببر الدابرٌة منّصفة بالؽطاء الخشبً الثانً الذي تركته فً 

مكانه. بدت الفوهة، من األسفل، كنصؾ قمر ٌسبح فً سماء اللٌل. قالت مالطا كانو 

 توقَعْت هذا فً حدٌثها معً عبر الهاتؾ. .«سوؾ ٌدوم نصؾ قمر عدة أٌام»سابقاً: 

رابع. عندما خطرت لً الفكرة ، شعرت بقواي تخور قلٌالً. استرخت عضالتً،     

 وتحررت كتلة الهواء الصلبة بداخلً وخرجت.

لم ٌتبق استجمعت كل ما تبقى لً من قوة، واستؤنفت الهبوط، قابالً لنفسً،      

. وبعد الدرجة الثانٌة والعشرٌن، تقلق، ثمة قاعسوى القلٌل، درجات قلٌلة بعد، ال 

 بلؽته. المست قدماي تراب الببر.

* 

 ٌة قاع الببر بطرؾ حذابً، وأنا ماأول ما فعلته فً الظالم هو تحسس أرض    

ًّ الهروب منه. اأز بعدالتحقق من عدم ول ممسكاً بالسلم تحسباً لوجود شًء عل

نزلت إلى األرض. وأنزلت حقٌبتً، وجود مٌاه أو أي شًء ذو طبٌعة مرٌبة، 

وتحسست سّحابها وأخرجت المصباح الٌدوي. ألقٌت نظرتً األولى على المكان. لم 

ٌكن سطح القاع صلباً جداً أو هشاً. ولحسن الحظ، كان التراب جافاً. وتتناثر فٌه 

بضعة حجارة، التً ال بد أن الناس ألقوها. الشًء المختلؾ الوحٌد الذي سقط فً 

قمر ر هو كٌس رقابق بطاطس قدٌم. ذّكرنً قاع الببر المضاء بالمصباح بسطح الالبب

 ة طوٌلة.كما رأٌته فً التلفاز منذ مد

جدار الببر األسطوانً الخرسانى أملس، وال تشوبه سوى بضع  كتل تشبه     

الطحالب نامٌة هنا وهناك. وٌنتصب عمودٌا مثل مدخنة، وفً نهاٌته نصؾ قمر 

ء. وأنا أنظر لؤلعلى، تمكنت من استٌعاب مدى عمق الببر. جذبت صؽٌر من الضو

السلم جذبة قوٌة أخرى، فشعرت به متماسكاً ومطْمبناً. ٌمكننً العودة إلى السطح ما 
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دام ثابتاً فً مكانه. ثم أخذت نفساً عمٌقاً. لم تكن ثمة مشكلة فً الهواء، عدا عن 

م هو الهواء، إذ دابماً ما ٌكون هواء رابحة العفونة الخفٌفة. كان مصدر قلقً األعظ

ة. كنت قد اآلبار راكداً. وٌمكن أن تنفذ الؽازات السامة من األرض إلى اآلبار الجاف

ة طوٌلة، عن حّفار آبار فقد حٌاته بسبب ؼاز المٌثان فً قرأت فً صحٌفة، قبل مد

 قاع ببر.

أؼمضت عٌنً وتركت  اقتعدُت أرضٌة الببر متنهداً، مستنداً بظهري إلى الجدار.    

 جسدي ٌتكٌؾ مع المكان. وقلت لنفسً، حسناً، هؤنذا فً قاع ببر.
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6 

 ِملكٌة مٌراث

* 

 تحقٌق عن قنادٌل البحر

* 

 شًء كشعور باالنفصال

* 

ظ يطفػػدًا  فط ػػب       نصػػؼ ً ػػر  ػػف ا.مػػبط رسػػ    طػػ ط جلسػػت  ػػظ ا.ظػػوـي ب ػػًب
 .ـ فجد أي  ف ذ.ؾ ا.مبط طرفق  إ.ى ا.ق عي  ظط   ي ب ع ذ.ؾ إش رة إ.ى شك ا.يئر 

ت      ت .فس ي .طبفؿ  ت كنت ي .كػ د  يتكف ت عفن ي  ع ا.ظوـ ي ربر ا.ًب يؿ ًب ًب
 ف رؤفة شكؿ فدي عند   ًريته   ف بجهظي بيدأت األشف ط األخرى  ف حػب.ظ تتخػذ 

ر دقػي .كػف يحفبان ت يرفة خ ئ ة تتخلى عف حذره  تدرفجف ً  ثؿ   أشك .ه  ا.ي هتة ييطط
ـ ظػػػؿ ظو ػػػً ي كل ػػػ  ح ب.ػػػت أف أركػػػز  ػػػ  اعتػػػ دت عفنػػػ ي علػػػى ا.ظػػػوـ   ػػػإف ا.ظػػػو

  ف قػػد شػػكل  بفػػذبب يصػػ ت  ػػظ ا.طت ػػة ا. حفطػػة يػػ ي ري ػػ  ف كننػػظ أف يصػػري علفػػ 
يكث  ػػػة    ظػػؿ فحػػت ظ.كػػػف  ه ػػ  يلػػو  ػػف شػػػحبي    إنػػ ي«ظػػوـ شػػ حب»أطلػػؽ علفػػ  
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ي  هػػ  أع ػػؽ  طنػػًى  ػػف ا.ظػػوـ ا.ػػدا ست فػػز   با.تػػظ  ػػظ يطػػض ا.حػػ لت  فكػػبف ظو
ت عفن   ل ف كنؾ أف ترى شفئً  ا.يتةي   ف كنؾ أف ترى  ف  شفئً   ب ظ ا.ًب

  تكتسػب ًػبة .ػـ تكػف ت تلكهػ  ا.ظػوـ   ػع  رايػة تػهثفر  ؾ  ػظ ذ.ػؾهن   يدأت ذكرف تظ
رجػة شػطرت  طهػ   ف ًيػؿي أصػيحت شػظ ف  ا.صػبر يػداخلظ جلّفػة يػهدؽ ت  صػفله   .د

ػت  قػ يلتظ كب فكػب   ؾ يه  يفديي أ  مت عفنػظّ ستطفع اإل سإننظ أ باستحمػرت ًب
 أبؿ  رة ًيؿ ث  ف سنباتي 

 ظ ك نداي ك ف علػظ   األسر ي ستش ى ا.ج  طة حدث ذ.ؾ  ظ ص .ة انتظ ر أ راد     
ػػت  . ق يلػػة  بكػػؿ ثػػري  ف ػػ  فتطلػػؽ  ا.ػػذه ب إ.ػػى ا. ستشػػ ى فب فػػً  تقرفيػػً   ػػظ ذ.ػػؾ ا.ًب

 ي بك نػػت كب فكػػب تحمػػر .ل ستشػػ ى فب فػػً  يػػفف ا. ح مػػرات .تطتنػػظ يتبرفػػث   تلك تػػ
طػػظ اإلثنػػظ عشػػريي   .يػػً   ػػ  ك نػػت ا. تػػظ ك نػػت هنػػ ؾ يسػػيب ًرحػػة  ػػظ يبا.ػػدته   ا.

كب فكب ترتدي جفنزًا أب تنػبرة ًصػفرة بسػترة  بتطقػد شػطره  علػى شػكؿ ذفػؿ ا.حصػ في 
دائ ً      ب .دفه  حقفية كتؼ تنبترتدي  طط ً  أحف نً   ب قً  .طقس يداف ت نب  يري بك 

تح ػؿ  طهػ  يمػطة كتػب يػدت كنصػبص ج  طفػة  ي إلمػ  ة إ.ػى د تػر رسػـ  ػف نػػبع 
   ي 

 ظ عصر أبؿ فـب ذهيت  ف  إ.ى ا. ستش ى  ك نت كب فكب هن ؾ  ج .سة على      
ػػػة يػػػفف د تػػػظ ب طػػػؿ حػػػذاًط أسػػػبدًا  ػػػنخ ض ا.كطيػػػفف  األرفكػػػة  ق ططػػػة سػػػ ًفه   تنت   ًر

.تهػػ   أنظػػر إ.ػػى سػػ عتظ كػػؿ خ ػػس دًػػ ئؽ حتػػى  بعػػد  قػػ يلتظ  ػػع  يًجلسػػت  يكتػػ ب
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فهػ    .ـ فتـ إعو ظ ي ي .ـ تر ع كب فكػب عفن نصؼ .سيبٍ ب ر س عة  بكلظ  ا.ذي ُأخ  
ي سػػ عدنظ ا.نظػػر إ.فهػػ  علػػى ر ػػع  طنبفػػ تظ عػػف ا.كتػػ ب ًػػطي بك نػػت سػػ ً ه  ج فلتػػ ف

ج فػؿ أأب علػى األًػؿ  نبعً    ي بجػدت ن سػظ أتسػ طؿ  كفػؼ هػب شػطبر ا ػتوؾ بجػ 
 ط في ت ظ   فة ا.ذك ط( بس ً ف رائ

فث دن  نتج ذب أطراؼ األح يطد   رأفن  يطمن   ظ ص .ة النتظ ر عدة  رات  يدأ    
نتي دؿ ا. جوت ا.تظ انتهفن   ف ًراطته   أب نتن بؿ ا. باكػة  ػف سػلة صرن    ب ا.صغفرة

يح جػة إ.ػى  ح دثػة شػخص ب   ا. لػؿهداف  أحمره  أحدهـ .با.دته ي  قد كن   ػظ   فػة 
  ظ  ثؿ ع رن ي 

ن حفػة اخخػر  نػذ ا.يدافػةي .ػـ تكػف  ثػؿ تلػؾ ا. شػ عر ا.قبفػة  شطر كؿ  نػ  يشػظط    
ا. ند طة ا.تظ تجت ح شخصفف  ثػؿ صػطقة كهري ئفػة عنػد   فلتقفػ ف أبؿ  ػرة  يػؿ كػ ف 

ش سػػػع ـ ف عيػػػر ظػػػوؿ شػػػط عفف  ػػػف ا.مػػػبط فسػػػفراف  تػػػبازففشػػػفئً  أهػػػدأ بأ.طػػػؼ   ثػػػ
 شفئً ي ب ع تكػرار .ق طاتنػ   .ػـ أشػطر يػهننظ ً يلػت شخصػً   بفقتري ف  ف يطمه   شفئ ً 

 جدفدًا  يقدر    شطرت يهننظ ص د ت صدفقً  ًدف ً  عزفزًاي 

يػفف ت ا.صػغفرة ا. تقططػة ا.تػظ نتي د.هػ  سرع ف    ر يػت  ػظ أكثػر  ػف ا. ح دثػ      
تػػى نػػت كف  ػػف هػػ   ػػظ  كػػ ف  خػػر  ح ق يلت ظ ا. ستشػػ ىي ظللػػت أت نػػىأشػػف ط أخػػرى  ػػ

على سيفؿ ا.تغففري بأخفرًا  ذات فـب  ًػررت أف أطلػب  ا.حدفث  ع يطمن  ك   فنيغظ
 ا.خربج  طه   ظ  بعدي 
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أعتقد أف كلفن  يح جة إ.ى تغففر ا.جب  دعفن  نخرج  ػف هنػ  بنػذهب إ.ػى »ًلت:      
 ي« ك ف  خر  حفث ل فبجد أي  رمى أب  بكلفف

بهكػذا ك نػت  ي« ػ ذا عػف ا.حدفقػة ا.  ئفػة »ًب .ت:  فكب ي أل ر ًلفًوي  كرت كب      
ا.حدفقة ا.  ئفة هظ  ك ف  بعدن  األبؿي أحمػرت كب فكػب  فػ ر  ويػس صػي ح ذ.ػؾ 

  صػػ  فةي بك نػػت كب فكػػب النتظػػ ري كػػ ف فب ػػً  دا ئػػً  سػػ  ط با.تقفنػػ   ػػظ صػػ .ة  األحػػد
هػ  رؽ شػ حبي .ط . ػ  كػ ف فػذهلنظ تهنقأز ترتدي  ست نً  أيفمً  يسفطً  تحت سترة يلبف 

ػػتي ك نػػت ترتػػدي  ويػػس ع دفػػة جػػدًاي بتػػت كف يك ػػة ُكػػـ أب ثنػػظ   حتػػى  ػػظ ذ.ػػؾ ا.ًب
تطتنظ  بلحظت أنه   فه   بهية  ظ ذ.ؾ دهشي ك نت .د ًة   ف تحبفله  إ.ى شظطف 

كل ػػػ  أكػػػبف  طهػػػ   سػػػ ئرًا إ.ػػػى أجػػػد ن سػػػظ  ي ويسػػػه  عن فػػػة تتػػػ خـ نبعػػػً   ػػػف ا.حػػػبي 
 تجطفػػدةي بطّف تهػػ  ويسػػه ي .ػػـ تكػػف تشػػبب يلبزاتهػػ  أينيهػػ   أحػػدؽ يإعجػػ ب إ.ػػى  ج 

أيػفض ترتدفػ  فيػدب جدفػدًا ت   ػً ي ب.ػـ تكػف   نظ ػة علػى نحػب  ثػ .ظي بكػ ف كػؿ شػظط
تهػػػػ  أحػػػػذفته  ي .فػػػػة أب  لطخػػػػة ًػػػػطي يػػػػ .نظر إ.ػػػػى  ػػػػ  ك نػػػػت ترتدفػػػػ   تخفلػػػػت أف يلبزا

   بتنبراتهػ   غل ػة ب طلقػةي أاأل ػر ا.ػذي ة  ػظ خزانتهػبستراته   طبفة يطن فػة ب رصػب 
 اتمح .ظ أن  صحفح يطد   تزبجن (ي 

بفنبي ك ف ا.جب رائطػً   طً   ظ ا.حدفقة ا.  ئفة يحدفقة أ ذ.ؾ ا.فـب عصرأ مفن        
 سػػه   ب.ّ حػػت ف نت شػػى حػػبؿ ا.حدفقػػة ناعتقػػدت أنػػ  ًػػد فكػػبف  ػػف ا.  تػػع أ يفب ئػػذٍ 

ط ر  ظ طرفقن  إ.ى أبفنب  .كف ك ف  ف ا.بامح أنه  كثفرًا على  تف ا.ق .كب فكب يهذا
  .ػػـ ا.  ئفػػة  بي ػػ  إف ذ.ػػؾ  ػػ  ك نػػت ترفػػد  حسػػ ت أ رهػػ   ػػظ ا.ػػدخبؿ إ.ػػى ا.حدفقػػة ًػػد
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فـ  طرمػً  خ صػً  .قن دفػؿ ا.يحػر  ك نت ا.حدفقة ا.  ئفة تق تذ ر إطوًً يفكف يبسطظ ا.
ا.تػظ ج طبهػ   ػف ج فػع أنحػ ط ط ن  ي   ف يدافت  إ.ى نه فت   نطػ .ع ا.طفنػ ت ا.نػ درة  

 ف ا.صغفرة ا.تظ تشػي    ج فع األحج ـيا.ط .ـي ك نت تسيح   رتطشة   ظ أحبامه   
يلو ًطره  ثوثة أًداـي .ـ تكػف فصيع إ.ى تلؾ ا.ط وًة ا.تظ اإلة قلند ة ًطف يحجـ ع

ذ.ػؾ  ا.حدفقة ا.  ئفة  كتظة نسيفً  ي .نسية .فـب أحدي يؿ تك د أف تكبف خ .فةي  ظ  ثؿ
 ا.فـب ا.ج فؿ  . ّمؿ أي شخص األ ف ؿ با.زرا  ت على ًن دفؿ ا.يحري 

ي   .يػً   ػ  .ػـ أًػؿ شػفئً  .كب فكػب عػف األ ػريػ .ر ـ  ػف أننػظ   كنت أكر  ًن دفػؿ ا.يحػر
عند   كنػت أسػيح  ك نت تلسطنظ عند   كنت أسيح  ظ ا. حفط  ظ صي يي ذات  رة 

 نهػػ ي بعنػػد   أدركػػت برطتػػظ  كنػػت  رةفػػت ن سػػظ بسػػط  ج بعػػة كيفػيطفػدًا بحػػدي  أ. 
اجتػػ حنظ رعػػب ه ئػػؿ بسػػط تلػػؾ  ففػػت  ل سػػه  ا.يػػ رد ا.لػػزجيح ح صػػرًاي .ػػف أنسػػى  ػػ  

.سػع  .سػيب  ػ   ُسػحيت إ.ػى ظػوـ ل ًػرار .ػ ي .ػـ أُ   ػف ًن دفػؿ ا.يحػر  كػهننظ ا.دبا ة
طػػظ .كػػف  ػػظ خمػػـ ُذعػػري  ايتلطػػت ك فػػة كيفػػرة  ػػف  فػػ   ا. حػػفطي .هػػذا كنػػت أبد تخ

با.ػػػذه ب .رؤفػػػة يطػػػض األسػػػ  ؾ ا.ط دفػػػة   ثػػػؿ   دفػػػؿ ا.يحػػػر إذا اسػػػتططت  طػػػرض ًن
 ا.تبنة با.س ؾ ا.  لطحي 

ػػؼ  يقن دفػػؿ ا.يحػػر .كػػف كب فكػػب ك نػػت   تبنػػة       بؽ عنػػد كػػؿ حػػبض   تكئػػة تتًب
ػػتي ظلػػت تقػػبؿ .ػػظ: سػػفت  ػػربر ا ػػظ  ك نهػػ  كهنهػػ  ن ا.سػػف ج   تسػػ رة نظػػر إ.ػػى ا».ًب

  .ػػـ أكػػف أعػػرؼ أنػػ  تبجػػد ًن دفػػؿ ي ثػػؿ هػػذا ا.لػػبف ا.ػػبردي ا.زاهػػظي بأنظػػر إ.ػػى هػػذا
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ا.طرفقػػػة ا.ج فلػػػػة ا.تػػػػظ تسػػػػيح يهػػػػ ي إنهػػػػ  تتهػػػػ دى هكػػػػذا  حسػػػػب حتػػػػى تجػػػػبب ج فػػػػع 
 « حفط ت ا.ط .ـي أ.فست رائطة 

 ي«يلى  ي .طيع»    

ري   ازداد شػطب ؿ ا.يحر  طهػ فة ًن دل   أر  ت ن سظ على  باصلة  ش هد.كف ك     
ت أحسػػب عػػدد أف أشػػطر  تًب ػػت عػػف ا.ػػرد علفهػػ  برحػػبدبف  ي لنقيػػ ض  ػػظ صػػدريي

ظ   ػظ ي نػدفلظي ظللػت أت نػى ا.نقبد ا. طدنفة  ػظ جفيػظ  ػرارًا بتكػرارًا  أب أ سػح زابفتػ
يػػو نه فػػةي كػػ ف تنػػبع ًن دفػػؿ  تإ.ػػى  خػػر أحػػباض ًن دفػػؿ ا.يحػػر  .كنهػػ  ك نػػ ا.بصػػبؿ

هػ ئًوي ت كنػت  ػف ا.تح ػؿ نصػؼ سػ عة  .كػف ا.يحر ا.تظ تسيح  ظ  حفطػ ت ا.طػ .ـ 
ػػبؼ  تكئػػً   ا.تػػبتر كػػ ف فحػػبؿ د ػػ  ظ إ.ػػى هرفسػػةي بأخفػػرًا  عنػػد   .ػػـ أعػػد احت ػػؿ ا.ًب
على ا.سف ج  ايتطدت عف كب فكب بته بفت علػى  قطػد  جػ بري .حقػت يػظ  ًلقػة جػدًا 

ى حة أف ا.نظػػػر إ.ػػػيطيفطػػػة ا.حػػػ ؿ  بسػػػه.تنظ ع ػػػ  إذا .ػػػـ أكنطلب ػػػ  فػػػراـي أجيػػػت يصػػػرا
 فسيب .ظ ا.دباري  ًن دفؿ ا.يحر

صػػػحفح  »ت: عفنػػظ بتطػػػ يفر ًلقػػة ترتسػػػـ علػػى بجههػػػ   ًب .ػػ حػػدًت إ.ػػى داخػػػؿ     
 ػف  ػظ عفنفػؾ  إنهػ  زائغػة ًلػفًوي أ ػر لفصػدؽ أف فحػدث .ػؾ هػذا  ف كننظ رؤفة هػذا

ػػ دتنظ إ.ػػى خػػ ر  ي« جػػرد ا.نظػػر إ.ػػى ًن دفػػؿ ا.يحػػر  ج ا.حدفقػػة أخػػذت كب فكػػب يفػػدي ًب
 إ.ى مبط ا.ش سي  ً ت ة اإلم طةا.  ئفة 
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يط ػػؽ بهػػدبط  ت كنػػت  ػػف ا.طػػبدة إ.ػػى  تتن سػػطػػد   جلسػػت  ػػظ  نتػػز   جػػ بر ب ي     
ح .ة ن سفة طيفطفةي ك نت ش س ا.خرفؼ ا.قبفة ترسؿ أشطته  إ.ػى كػؿ  كػ ف  بأبراؽ 

 أشج ر ا.ِجْنكة تخشخش ينطب ة كل   هب علفه  نسفـي 

شػؾي  إنػؾ  رفػب يػو هػؿ أنػت يخفػر »ً ئؽ: نظ كب فكب يطد  ربر يمع دسه.ت     
 علػػى ا. ػػبر  يػػدلً  فنيغػػظ .ػػؾ أف تقػػبؿ هػػذا ت تكػػر  ًن دفػػؿ ا.يحػػر .هػػذ  ا.درجػػة  إذا كنػػ

 ي« ف النتظ ر حتى تصفيؾ ي .غثف ف

ك نت ا.س  ط ع .فة بخ .فة  ف ا.غفـب  با.رف ح تب.د شػطبرًا ج ػفًوي با.نػ س ا.ػذفف      
ظ كليػػً  تطلػػب بجػبههـ تطػػ يفر ا.سػػط دةي  تػ ة رشػػفقة ت ّشػػ ف مػبف فػػـب األحػػد  ػظ ا. نتػػز 

ةي مخ ً  طبفؿ ا.شطري برجؿ  سف فطت ر ًيطة  يطنػة فشػ هد ح فدتػ  علػى األرجبحػ
   ثلن ي بعلى  يطدة  ك ف أحدهـ فتدرب على يطض عدة أزباج فجلسبف على ا. ق عد

 ا.نبت ت على ا.س كس بفي 

 «يهذا ا.قدر تحيفف ًن دفؿ ا.يحر  .ـَ »سه.ته :     

كػؿ ل أدريي أظف أنه  ظرف ة ب حييةي .كف شفئً  خطر .ظ عنػد   كنػت أراًيهػ  ي»    
 ًا  ػػف ا.طػػ .ـي اعتػػدن  علػػى العتقػػ دجػػد اً صػػغفر  اً جػػزط حباسػػظي  ػػ  نػػرا  أ   نػػ  ل فطػػدب

  .كػػف هػػذ .ػػفس صػػحفحً  إطوًػػً ي ا.طػػ .ـ ا.حقفقػػظ  ػػظ هػػذا هػػب ا.طػػ .ـًػػ ئلفف ألن سػػن   
 ك ف أع ؽ بأشد ظو ً   ف هػذاي بتشػغؿ  طظ ػ  ًن دفػؿ ا.يحػر بأشػف ط أخػرىي نحػف 
ننسى كؿ هذا  حسبي أل تت ؽ  طظ  ثلث  سطح األرض تغطف  ا. حفطػ ت  بكػؿ  ػ  
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  تحػػػت شػػػفئً  ع ػػػ نػػػرا   نهػػػ  يػػػ .طفف ا. جػػػردة هػػػب ا.سػػػطح  ا.جلػػػدي إننػػػ  ي .كػػػ د نطػػػرؼ
 ي«ا.جلد

بد سرن   س  ة طبفلة يطد ذ.ػؾي بعنػد ا.خ  سػة  ً .ػت كب فكػب إنهػ  علفهػ  أف تطػ     
نػػ : إ.ػػى ا. ستشػػ ى   را قتهػػ  ي «شػػكرًا .ػػؾ علػػى هػػذا ا.فػػـب ا.ج فػػؿ»ي ً .ػػت عنػػد   ا تًر

يتسػ  ته  .ػـ فكػف  بجػبدًا  ػف ًيػؿي بعنػد   رأفتػ   أدركػػت تػبه  خ فػؼ  ػظ اكػ ف ث ػة 
الًتراب  نهػ  ًلػفًو خػوؿ ا.فػـب  بفطػبد ا. مػؿ  ػظ ذ.ػؾ إ.ػى ًن دفػؿ أننظ ت كنت  ف 

 ا.يحري

* 

 باعػػػدة كب فكػػػبي ب ػػػ درت با.ػػػدته  ا. ستشػػػ ى دبف تطقفػػػدات  ب.ػػػـ أعػػػد  باصػػػلت    
ػػت هنػػ ؾ .لط ػػؿ علػػى بصػػفة  ػػبكلظي كنػػ  نلتقػػظ  ػػرة  ػػظ السػػيبع   مػػطرًا .قمػػ ط ا.ًب

نخػػرج  ػػظ نزهػػةي كنػػت نقتػػرب  ػػف يطمػػن  .نشػػ هد  فل ػػً   أب نرتػػ د ح ػػًو  بسػػفقفً   أب 
ذا حػدث أف ل سػن  يطمػن   أشػطر ير ر ػة  أكثر كل   ا.تقفن ي بكنت اسػت تع ير قتهػ   باا

كنػػت  تهكػػد سػػيبعي .ط ػػؿ عنػػد اًتػػراب نه فػػة األ ػػظ صػػدريي بكنػػت أجػػد صػػطبية  ػػظ ا
ل .   ا.تقت يظ كؿ نه فة أ  سيبعي أنه  تستلط نظ  باا

 ع ذ.ؾ .ـ أكف  ظ عجلة .تط فؽ عوًتػظ يكب فكػبي استشػطرت نبعػً   ػف ا.تػردد      
ػت خخػر  ػظ  أًبا.هػ  أب .دفه   .ـ استطع  طر ة كنه  تحدفدًا  .كنػ  كػ ف فظهػر  ػف ًب
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   تتػػردد .لحظػػة بجفػػزة ًيػػؿ أف تجفػػب  تػػردد ط فػػؼ .لغ فػػةي أ ط .هػػ ي أسػػه.ه  عػػف شػػظط
 بجبدًا  ف نبع   ي استشطرت   .كف  ظ ذ.ؾ ا.كسر  ف ا.ث نفة

كؿ اسيبعي .ـ أسه.ه  عف ذ.ػؾ  حؿ ا.شت ط  ثـ ا.سنة ا.جدفدةي است رفن   ظ ا.لق ط     
ًػػػط  ك ػػػ  .ػػػـ تتحػػػدث عنػػػ  يكل ػػػةي كنػػػ  نلتقػػػظ بنػػػذهب إ.ػػػى  كػػػ ف  ػػػ  بنهكػػػؿ  ا.شػػػظط

 بنتحدث عف أشف ط ل أه فة .ه ي 

لت:       «ؾ س كذ.يد أف .دفؾ صدفقً  ح ف ً   أ.ف ل»تج سرت ذات فـب ًب

 «   ا.ذي فجطلؾ تطتقد هذا »نظرت كب فكب إ.ظ  .حظة بسه.ت:     

فنجبكب اإل يراطبفػػػة ا. هجػػػبرة ي كنػػػ  نسػػػفر عيػػػر حػػػدائؽ شػػػ« جػػػرد حػػػدس»ًلػػػت:     
 عندئٍذي

 «أي نبع  ف ا.حدس »    

نيغظ .ؾ أف تخيرفنػظ إف أ كنػؾ ل أدريي أشطر يهف ث ة    تبدفف إخي ري ي ي ف»    
 ي«ذ.ؾ

ارتطشػػت تطػػ يفر بجههػػ  ارتط شػػة تكػػ د ل توحػػظي  ػػرت علفهػػ  .حظػػة  ػػف ا.تػػردد      
 .كف .ـ فكف ث ة شؾ يشهف    تطنف ي 

 ي«عن    .كف .فس .دي    أبمح  ي .حدفثؾسؤا.شكرًا على »ً .ت:     

 ي«.ـ تجفيظ عف سؤا.ظ»    
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 «يشهف    إذا ك ف .دي صدفؽ ح فـ »    

 ي«نطـ»    

بأ سكت يفػدي   ظ جفب  طط ه   ثـ نزعت ً  زفه  ببمطته   ص تت كب فكب      
علػػى فػػده   يػػدا .ػػظ أف أن  سػػه   ا.ط رفػػةي ك نػػت فػػده  دا ئػػة بن ع ػػة  بعنػػد   مػػغطتُ 

 ص رت أًصر بأكثر يف مً ي

 «أف كنن  ا.ذه ب إ.ى شقتؾ اخف »سه.تنظ:     

 ي«ا.رائعنه  .فست ي . ك ف  ع إ»ي ًلت  ت  جئً  ًلفًوي «ي .طيع»    

ت   ظ شقة تتكبف  ػف  ر ػة باحػدة ب طػي     خ كنت أعفش  ظ أس   ف   ظ ذ.ؾ ا.ًب
تقػػع علػػى ا.طػػ يؽ ا.ثػػ نظ ن حفػػة ا.جنػػبب  بتطػػؿ  صػػغفر بح ػػ ـ يحجػػـ كشػػؾ هػػ تؼي

على س حة تخزفف شركة ين طي ك نت تلؾ ا.باجهة ا.جنبيفة هظ حسػنة ا.شػقة ا.بحفػدةي 
حػػت  ػػفض مػػػبط ا.شػػ س   تكئػػفف علػػػى   تة طبفلػػػةسػػت يػػ .قرب  ػػػف كب فكػػب  ػػدجل

 ا.جداري 

ي بهب   رست  طه      كنت  تهكدًا  ف ذ.ؾي      أرادت  ا.حب أبؿ  رة  ظ ذ.ؾ ا.فـب
يطرفقة     ك نت هظ ا.تظ أ بتنظي .ـ فكف األ ر أنهػ   طلػت أب ً .ػت أشػف ط  غبفػة  

دتحػدبث .كف عند   أحطت جسده  ا.طػ ري يػذراعظ  عر ػت علػى بجػ  ا.تهكفػد أنهػ  أرا
فقً  ب ط بعً ي   ذ.ؾي ك ف جسده  ًر
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ػػت طبفػػؿ .ػػـ تقػػؿ شػػفئ ً  ريػػة كب فكػػب ا.جنسػػفة األب.ػػىيك نػػت تج     ي يطػػد    ر نػػ  .ًب
تحدث  طه  عدة  رات  .كنه  .ـ تتج بب  طػظي اسػتح ت بارتػدت  ويسػه   ح ب.ت ا.

.هػ ي ًب.ػ  .دي أدنى  كرة ع ػ  فنيغػظ .ػظ  بجلست تحت مبط ا.ش س  جددًاي .ـ تكف
  انم  ت إ.فه  تحت أشطة ا.ش س  حسب  دبف أف أًبؿ شػفئً ي بعنػد   حػؿ ا. سػ ط

    را قته  إ.ى  نز.ه ي ً .ت كب فكب أنه  تبد ا. غ درة

 

نػػػ  ل فبجػػػد  ػػػ  ترفػػػدفف هػػػؿ أنػػػت  تهكػػػدة أ»سػػػه.ته   جػػػددًا علػػػى  ػػػتف ا.قطػػػ ر:      
 «إخي ري ي  

 ي«ل تشغؿ ي .ؾ يهذا»هزت رأسه  ب  غ ت:     

.ػػـ أثػػر ا. بمػػبع  جػػددًا ًػػطي اختػػ رت كب فكػػب أف تنػػ ـ  طػػظ ير يتهػػ  ا. حمػػة      
ذا ك نت ي . طؿ تخ ظ عنظ شفئً  .ـ تكف ً درة علػى إخيػ ري يػ    سػبؼ ُفَحػ ؿ أخفرًا  باا

ت على األرجحي   األ ر ي ربر ا.ًب

 سػػيبعفة يطػػد ذ.ػػؾ  ا.تػػظ أصػػيح جػػزط  نهػػ    .يػػً   ػػ  فتمػػ فباصػػلن   باعفػػدن  األ    
  يػػدأت تتحػػدث ت رة .يطمػػن ا. ػػربر يشػػقتظ .نقػػفـ عوًػػة  ب ػػع عن ًنػػ  ب و سػػتن  ا. سػػ

عػػف ن سػػه  أكثػػر  ػػهكثر عػػف تجػػ رب  ػػرت يهػػ   بعػػف األ كػػ ر با. شػػ عر ا.تػػظ أث رتهػػ  
هذ  ا.تج ربي بيدأت أ هـ ا.ط .ـ ك   ترا  كب فكبي ك ػ  بجػدت ن سػظ أكثػر ًػدرًة علػى 
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أرا ي أحييته  يشغؼي ًب .ت إنهػ  .ػف تتركنػظ أيػدًاي ا.حدفث  ع كب فكب عف ا.ط .ـ ك   
 انتظرن  حتى تخرجه   ظ ا.ج  طة  ثـ تزبجن ي 

ذكري ب ػع ذ.ػؾ ك نػت هنػ ؾ كن  سػطداط يحف تنػ  ا.زبجفػة  ب.ػـ تكػف .ػدفن   شػ كؿ تُػ    
.حظػػػ ت استشػػػطر  فهػػػ  أف ث ػػػة جبانػػػب  ػػػظ دباخػػػؿ كب فكػػػب  فػػػر ًػػػ در علػػػى سػػػير 

 أ باره ي 

ً   ك نػػت تغػػرؽ  ػػظ ا.صػػ ت  دبف أي أثنػػ ط أي حػػب      ار  سػػباط كػػ ف ع دفػػً  أب  شػػًب
سػػػ يؽ إنػػػذاري فحػػػدث ذ.ػػػؾ  جػػػهة  بدبف أي سػػػيب إطوًػػػً أأب علػػػى األًػػػؿ دبف سػػػيب 

ؽ با.سػػقبط  ػػظ ح ػػرة  جػػهةي .ػػـ فكػػف فػػف كننػػظ إدراكػػ (ي كػػ ف األ ػػر  ثػػؿ ا.سػػفر  ػػظ طر 
ت  تكبف ك    .ب أنهػ  .فسػت ص ته  فدـب طبفًو  .كف يطد ذ.ؾ  حتى ف ر يطض ا.ًب

  طظ حقً ي 

تػردد  كػ ف فنيغػظ أل عند   ب.جت كب فكب أبؿ  رة  استشطرت نبعػً   رفيػً   ػف ا.    
 ف األ.ػـ  ػظ  رتهػ  األب.ػى تلػؾ  ب ػظ ا.باًػع كػ ف جسػده   تصػليً   تشطر سبى يشظط

كف سيب ظ شطرت أف ذ.ؾ .ـ فنا.ذي ك ف  ف ا.بامح أنه  تشطر ي   .كن األ.ـ يسيب
  طػػد  .ػػـ شػػطبر ي لن صػػ ؿ  با.يُ   بامػػح علبنحػػب  رفػػب ا.بحفػػدي كػػ ف ث ػػة شػػظط ا.تػػردد

ـَ أس ف   تحدفدًاي ت لكتنظ  كرة  رفيػة بهػظ أف ذ.ػؾ ا.جسػد ا.ػذي كنػت أحفطػ  أعرؼ ي
.ـ فكف جسد ا. رأة ا.تظ ك نت يجباري ًيؿ .حظػ ت  كنػ   نخػرطفف  ػظ حػبار  يذراعظّ 

 ػرأة أخػرى  حػؿ جسػده ي بأنػ  جسػد ا غط علػى زر دبف  وحظتػظ  حػؿّ ح فـ  ثـ ُمػ
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يتػهثفر  احتمنه   تست ر فداي ي داعيػة ظهرهػ ي كػ ف . لسػظهره  ا.صػغفر تػهثفر أشػي 
ت ذات   ب ع ذ.ؾ ا.تنبفـ ا. غن طفسظ علّظي يدا .ظ ظهػر كب فكػب  ػظ  كػ ف    ظ ا.ًب

ػػت ا.ػػذي ك نػػت  فػػ  يػػفف ذراعػػظ أف  كػػدت أًسػػـ   ػػ  يطفػػد عنػػظ كػػؿ ا.يطػػدي طػػباؿ ا.ًب
  .ػػـ فكػػف سػػبى احتمػػن خػػر  بأف ا.جسػػد ا.ػػذي   ػػظ  كػػ ف  خػػر  ت كػػر يشػػظط كب فكػػب

تي   يدفؿ  ًؤ

تً  طبفًو ألصؿ إ.ػى ذربتػظ  ر ػـ أننػظ كنػت      ري   ك ف هذا هب سيب استغراًظ ًب
  ظ ك  ؿ استث رتظي 

.ـ فرابدنظ هذا ا.شطبر سبى  ظ ا. رة األب.ى ا.تظ أً ن   فه  عوًة ح ف ةي بيطد     
ت يهنه  أًرب .ػظ  بصػ ر تج بيهػ  ا.جسػدي أكثػر حس سػفة  باًنطػت ن سػظ ذ.ؾ  شطر 
   إ.ى أنه  ك نت تجريته  األب.ىي  ردّ  طده  عنظاألبؿ ييُ  يهف شطبري

* 

يػػػفف ا. فنػػػة باألخػػػرى  بأنػػػ  أنق ػػػب  ػػػظ ذكرفػػػ تظ  إ.ػػػى  كػػػ ف سػػػلـ كنػػػت أ ػػػد فػػػدي      
ـ فنحػػؿي يػػدا أننػػظ .ػػـ فكػػف ا.حيػػ ؿ ا. تػػد.ظ   وصػػقً  .لجػػدار بأجذيػػ  ألتػػفقف  ػػف أنػػ  .ػػ

حؿ ييسػ طة  ػظ أي .حظػةي ك نػت ا. كػرة ن  سفني ستط عظ ا.تخلص  ف ا.خبؼ  ف أ
ظي ًليػ ي بكنػت أسػ ع خ قػ تتثفر أعص يظ كل   داه تنظ  بأن   ظ ُ.ّجػة ا.ظل ػ ت تلػؾ

ري   عشربف أب ثوثبف  رة  يدأت أسػتطفد شػفئً   ػف  بيطد   تحققت عددًا  ف ا. رات 
 حؿ هكذا ييس طةي ي .شجرة ريطً   حك ً   ر ـ كؿ شظطي ب.ف فن ت ا.سلـا.هدبطي ريط
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ا.طقػػ رب ا. مػػفئة تشػػفر إ.ػػى أنهػػ  ًيػػؿ ا.ث .ثػػة يقلفػػؿ   تك نػػنظػػرت إ.ػػى سػػ عتظ       
 تزاؿ فحة ا.مبط ا.تظ على شكؿ نصؼ ً ػر  ػا.ث .ثة  س طي ر طت يصريي ك نت شر 

يػ هري تخفلػت .ن سػظ  جػرًى  ظ  ك نه ي كػ ف سػطح األرض  غ ػبرًا يمػبط ا.صػفؼ ا.
كػػػ ف  فـي  ئفػػػً  تلت ػػػع  بفج تػػػ  تحػػػت مػػػبط ا.شػػػ س  بأبراؽ شػػػجر تػػػرتطش  ػػػع ا.نسػػػ

كػؿ  ػ  علػى  أسػ ل   ي شػرةي ب ػع ذ.ؾ فسػبد ا.ظػوـ ا.مبط ي ألعلى فغ ػر كػؿ شػظطي
ا. ػػرط  طلػػ  .لبصػػبؿ إ.ػػى ظػػوـ يهػػذ  ا.كث  ػػة  هػػب أف فهػػيط ًلػػفًو تحػػت األرض علػػى 

 سلـ  ف ا.حي ؿي 

جػػػػذيت ا.سػػػػلـ  ػػػػرة أخػػػػرى ألتهكػػػػد  ػػػػف إحك  ػػػػ ي ثػػػػـ أسػػػػندت رأسػػػػظ إ.ػػػػى ا.جػػػػدار     
 ا.ذي فرت ع تدرفجفً ي  ايتلطنظ ا.نـب  ك . دّ   بأ  مت عفنظي ب ظ ا.نه فة
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7 

 لمْ ذكرٌات وحوار عن الح  

* 

 تحقٌق تجرٌبً عن األلم

* 

اتخػذت .ػبف ًػد ت  بهة ا.يئر ا.تظ على شكؿ نصؼ ً ر عند   استفقظت  بجد     
ؽي بك نػػػت عقػػػ رب سػػػ عتظ تشػػػفر إ.ػػػى ا.سػػػ يطة با.نصػػػؼي   ػػػ  ا. سػػػ ط األزرؽ ا.غػػػ  

 فطنظ أننظ كنت ن ئ ً  أريع س ع ت بنصؼي 

يدرجػػة  ف ا.ت كفػػرشػػطرت ييػػربدة  ػػظ هػػباط ًػػ ع ا.يئػػري ري ػػ  كنػػت أكثػػر اسػػتث رة  ػػ    
بدة ا.هػباطي   كػ ف جسػدي فت  عػؿ  ػع يػر هباط عند   هيطت س يقً ي .كف عنده حرارة ا.
فف .تػػد ئته    أنػػ  كػػ ف فنيغػػظ أف أجلػػب شػػفئً   ػػظ تبأنػػ  أ ػػرؾ ذراعػػظ ا. كشػػب   أدركػػت

حقفيتػػظ ألرتدفػػ   ػػبؽ ا.تفشػػفرتي .ػػـ فخطػػر ييػػ .ظ ًػػط أف درجػػة ًػػ ع ا.يئػػر ًػػد تكػػبف 
  ختل ة عف درجة حرارة ا.سطحي 

ػػػً   ػػػفظوـ تػػػ ـي ب.ػػػـ تكػػػف عفنػػػ ي ترفػػػ ف شػػػفئً   ه ػػػ  ج هػػػدتي .ػػػ      ـ أكػػػف كنػػػت   ًر
فػزاؿ  ريبطػً      سلـ بجذيت ي  بجدت أعرؼ  ك ف فديي تحسست ا.جدار حفث ك ف ا.
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تسػيب تحػرؾ ا.ظػوـ  .كػف  ػف ا.  كػف  يّ ريطً   حك ػً ي يػدا .ػظ أف حركػة فػدي .سطح 
 أف فكبف هذا به ً ي 

   ع إننظ رابدنظ شطبر  ظ   فة ا.غراية يسيب عدـ  قدرتظ على رؤفة جسدي يطفنظّ 
أعػػرؼ أنػػ   بجػػبدي بأنػػ  جػػ .س يسػػكبف  ػػظ ا.ظػػوـ  يػػدأ اًتنػػ عظ يحقفقػػة بجػػبدي  ػػظ 

 ا.باًع فتم طؿ شفئً   شفئً ي 

  أب أ رر فدي علػى بجهػظي ب.لتط  ؿ  ع ذ.ؾ  كنت أتنحنح يفف ا. فنة باألخرى     
ا.طرفقػػػة  تتحقػػػؽ أذنػػػ ي  ػػػف بجػػػبد صػػػبتظ  بتتحقػػػؽ فػػػدي  ػػػف بجػػػبد بجهػػػظ   يهػػػذ 

 خدي  ف بجبد فديي  بفتحقؽ

يػػ .ر ـ  ػف هػذ  ا. جهػػبدات  ف قػد كث  تػ  ببزنػػ    ثػؿ ر ػ ؿ فجر هػػ    يػدأ جسػدي     
 رح هػػػ  يػػػداخلظي تفػػػ ر  ػػػ ئظ تػػػدرفجفً ي شػػػطرت ك ػػػ  .ػػػب أف حريػػػً  صػػػ  تة عنف ػػػة تػػػدبر

 ن  سػػة كػػ ف عقلػػظ فحػػ بؿ  فهػػ  أف فسػػحب جسػػدي يػػيطط إ.ػػى  نطقتػػ  ا.خ صػػةي كػػ ف 
 جػػػرد ًشػػػرة  لثنػػػففي داه تنػػػظ  كػػػرة أف جسػػػدييػػػفف ا حصػػػحفا.ظػػػوـ فريػػػؾ ا.تػػػبازف ا.

تة أُ  ذا أُ يترتفػب ا.طو ػ ت ا.تػظ تطػرؼ عػدت .طقلػظ ي ًؤ عفػد ترتفػب  .كرب بسػب  تي باا
  هػذا «عػ هرة ذهنفػة» رة أخرى  .بجدت ن سظ داخػؿ جسػد  ختلػؼ ت   ػً ي  ا.طو  ت

ا.طيػ رةي أجػؿ  كػػ ف  ػ  أطلقتػ  كرفتػ  كػ نب علػػى ن سػه ي .ػـ  تطػد .ػدي  شػػكلة  ػظ تقيػؿ 
 ػػظ ا.باًػػعي  ػػظ  ثػػؿ ذ.ػػؾ    أف نقػػفـ عوًػػة  ػػظ ذهنفنػػ  بأف أًػػذؼ أنػػ  ػػف ا.  كػػف .نػػ

 ا.ظوـ ا.ط فؽ  ج فع أنباع األشف ط ا.غرفية   كنةي 
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هػػػػززت رأسػػػػظ بج هػػػػدت ألعفػػػػد عقلػػػػظ إ.ػػػػى داخػػػػؿ جسػػػػديي  ػػػػظ ذ.ػػػػؾ ا.ظػػػػوـ       
با.سػػػػي ية علػػػػى  مػػػػغطت أطػػػػراؼ أصػػػػ يع فػػػػدّي  ػػػػع يطمػػػػه   اإليهػػػػ ـ علػػػػى اإليهػػػػ ـ 

ا.سي يةي تحققت أص يع فدي ا.ف نػى  ػف بجػبد أصػ يع فػدي ا.فسػرى  بتحققػت أصػ يع 
حسنً   دعؾ عف  ي ثـ أخذت عدة أن  س ع فقة يطفئةيفسراي  ف بجبد أص يع ف ن ي

ا.باًػػع هػػظ لت كفػػر  ػػظ ي ًػػررت أف أ مػػؿ طرفقػػة . كػػر  ػػظ ا.باًػػع قػػؿ ا.ت كفػػر عػػف ا.ط
 ثػؿ ًػ ع يئػري ًػ ؿ ا.سػفد   علػى سػيفؿ ا. ثػ ؿ  إ.ػى  كػ ف  ك في ليتط د عن  يقدر اإل

 ي«هػػػ ً ع  جػػػد أع ػػػؽ يئػػػر بانػػػزؿ إ.ػػػى عنػػػد   ف تػػػرض يػػػؾ أف تهػػػيط . سػػػ ؿ»هبنػػػدا: 
  تكئً  على ا.جداري    تص ا.هباط ا.رطب إ.ى رئتظ ييططأخذت أ

* 

ي  نػ    ب.ػـ فر ػب أ  اسػتططن  تح ػؿ تك .ف هػ  ايتػداطً ـ  راسـ زباج  ألنن  . ػ.ـ ُنق     
طرفقػة ف كننػ  تػديره    ا.دفػ ي كػ ف يػدط حف تنػ   طػً   يػهي ظ أف فكبف  ػدفنً  ي . مػؿ .ب 

أهـ ي .نسية .ن   ف  راسـ ا.زباجي ذهين  إ.ى  كتب ا. ق ططة صي ح فـب أحد  بأفقظنػ  
ا. بظػػػؼ ا. نػػػ بب  بسػػػل ن  أبراؽ تسػػػجفؿ زباجنػػػ ي بلحقػػػً   ذهينػػػ  إ.ػػػى  ططػػػـ  رنسػػػظ 

ة  ػػف ا.نيفػػذ  بتن ب.نػػ  بجيػػة تح ػػؿ تك .ف ػػ  عػػ دًة  بطلينػػ  ًنفنػػ  نػػ  خػػفـ ل فسػػتطفع أي 
 بك ف ذ.ؾ ك  فً  .ن ي   عش ط ك  لة

ػػت زباجنػػ  .ػػـ تكػػف .ػػدفن  أي     د   نػػأتركػػت أ ػػظ .ػػظ ًلػػفًو  ػػف ا. ػػ ؿ ع  ػػدخرات ًب
أب أي أثػػ ث  أب  سػػتقيؿ     تػػت  .كننػػظ ًػػررت أل أًريػػ   طلقػػً  إل  ػػظ ح .ػػة ط رئػػة(
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أبراؽ  ح  ظ  طت دة  .ـ فكػف  أع ؿ  ظ شركة  ح   ة دبف أف تكبف .ديّ  أفمً ي بأن 
 ك ف يإ ك نهػ   يأ   ظ    أتطلع إ.ف ي بك نت كب فكب تط ؿ .دى ن شر صغفر ب غ بر

  .كنهػ  .ػـ إذا ر يػت عف طرفػؽ با.ػده على ع ػؿ أ مػؿ يكثفػر يطػد تخرجهػ  ا.حصبؿ
ه ي ر ػـ ذ.ػػؾ  .ػـ فكػػف أفػً   نػػ   مػلت ا.طثػػبر علػى ع ػػؿ بحػد كػرة ا.لجػػبط إ.ف  ب  ذتحيػ

 سطفدفف . جرد ت كنن   ف تدير أ رن  دبف تدخؿ  ف أي أحدي  س خطً ي كن 

.ـ فكف سهًو علفن  الثنفف أف نينػظ حف تنػ   ػف ا.طػدـي كنػت أ فػؿ .لطز.ػة ا.شػ ئطة يػفف 
ز  بحػديي يػدا .ػظ أف أنجز شفئً  ج دًا  أبد إنجػ  األط  ؿ بحفدي أيبفهـي عند   أح بؿ

ػػت با.جهػػديرة اخخػػرفف بح لهػػـ علػػى ا. هػػـ أف استشػػ  يفن ػػ   ػػف األسػػهؿ   مػػفطة .لًب
ه   أ لقػت ًليهػ  يطػد    قػدت شػقفقت  يكثفر أف أع ؿ  بحدي  ظ صػ تي أ ػ  كب فكػب

ت كهنهػػػ  بحفػػػدةي ب.ػػػـ تكػػػف تقصػػػدهـ طليػػػً  .لنصػػػح ًػػػطي  ػػػف هػػػذ  عػػػف أسػػػرته  بنشػػػه
 ا.ن حفة  كن   تش يهفف كثفرًاي 

.ػػذ.ؾ ا.كفػػ ف ا.جدفػػد شػػفئً   شػػفئً   أف فكػػرس جسػػد  بعقلػػ    لػػـ كونػػ تط  ػػع ذ.ػػؾ     
ي كن  نتدرب على ا.شطبر با.ت كفر ي ألشف ط  طػً ي سػطفن  .لتط  ػؿ « نز.ن »ا.ذي نس ف  

 فخصن  نحف الثنففي  عتي ره  شفئ ً ع األشف ط ا.تظ حدثت .باحد  ن  ي  

أخػػػرىي .كننػػػ  اسػػػت تطن  يتجريػػػة كػػػ ف األ ػػػر فػػػنجح أحف نػػػً   بل فػػػنجح  ػػػظ أحفػػػ ف      
ة كن  ننسى أ ره  بنحف يػفف ذراعػظ ت ا.طنف ا. ح ب.ة با.خطه ا.جدفدةي بحتى ا.صدا  

 يطمن ي 
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* 

ي ك نػت صػد ة ي .غػة .نػ   أب  ػظ ا.سػنة ا.ث .ثػة  ػف زباجنػ  حيلى كب فكب أصيحت    
يػػد أف .حظػػة  ػػف  علػػى األًػػؿ  نظػػرًا .طن فتنػػ  ا.  رطػػة يبسػػ ئؿ  نػػع ا.ح ػػؿي ل .ػػظ أنػػ 

.كػػف .ػػـ فكػػف   ه ػػ ؿ هػػظ ا.سػػيبي .ػػفس بكهننػػ  كنػػ  ًػػ درفف علػػى تحدفػػد تلػػؾ ا.لحظػػةاإل
.ـ فكف ي قدبرن  تح ؿ ن ق ت ط ؿي ك نت كب فكػب   نحف خري  ه   فكف   ث ة ت سفر

ًػػد دخلػػت دبا ػػة ع لهػػ   ػػظ  جػػ ؿ ا.نشػػر .تبهػػ   بتر ػػب  ػػظ ا.ح ػػ ظ علفػػ  إذا أ كػػفي 
 زات كيفػػرة  ثػػؿ إجػػ زة أ ب ػػةي أي ثػػؿ شػػركته  ل تقػػدـ ا تفػػا.شػػرك ت ا.صػػغفرة ا.تػػظ  

ف ا  ػػرأة تط ػػؿ .ػػػدفهـ بترفػػد أف تنجػػب ط ػػػًو .ػػفس أ   هػػ  خفػػػ ر سػػبى تػػرؾ ا.ط ػػػؿي باا
 طلػػت كب فكػػب ذ.ػػؾ  .كػػ ف علفنػػ  أف نطػػفش علػػى راتيػػظ بحػػد   . تػػرة علػػى األًػػؿ  بهػػب 

 أ ر  ستحفؿ ع لفً ي 

فػػػـب  ً .ػػػت .ػػػظ كب فكػػػب يصػػػبت رتفػػػب ي«رةد أننػػػ  علفنػػػ  أف ن ػػػّبت هػػػذ  ا. ػػػعتقػػػأ»    
 أخيرن  ا.طيفب ي أل ري 

ك نػػػت  حقػػػة علػػػى األرجػػػحي كف  ػػػ  نظػػػرت .  ػػػر  كػػػ ف ذ.ػػػؾ هػػػب ا.قػػػرار األكثػػػر     
ػػت ألن سػػن ي  عقونفػػةي كنػػ  شػػ يفف ب فػػر  سػػتطدفف إطوًػػً  . يػػبةي كونػػ  يح جػػة إ.ػػى ًب

 نػػ   ػػرص عدفػػدة إلنجػػ ب أ  ب ك نػػت أب.بفتنػػ  األب.ػػى هػػظ تهسػػفس حف تنػػ  ا.خ صػػة ينػػ ي 
 األط  ؿ  ظ ا. ستقيؿي 

* 
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 ػظ سػنتظ   .ػـ أكػف أر ػب  ػظ أف تجهػض كب فكػبي ذات  ػرة  ػظ ا.باًػع يفد أننػظ    
ك نػػت  تػػ ة ً يلتهػػ  حفػػث كنػػت أع ػػؿ يػػدباـ  نفػػة  ػػظ ا.ج  طػػة  جطلػػت  تػػ ة ُحيلػػىيا.ث 

يطيفطػة   جزئظي ك نت .طف ة  تصغرنظ يط ـ  بكن   نسج ففي أعجػب يطمػن  يػيطض
ا.حػػػ ؿ  .كننػػػ  .ػػػـ نكػػػف جػػػ دفف يشػػػهف عوًتنػػػ   ب.ػػػـ فكػػػف هنػػػ ؾ أي احت ػػػ ؿ .ػػػذ.ؾ  ػػػظ 

 ا. ستقيؿي كن   جرد ش يفف بحفدفف يح جة إ.ى شخص .نحتمن ي 

.ـ فكف ث ة شؾ يشهف سيب ح له ي دائ ً     كنت استخدـ باًفً   .كػف  ػظ ذ.ػؾ ا.فػـب  
يػػذ.ؾ  تػػرددت نسػػفت أف أحمػػر باحػػدًا  طػػظي ك نػػت ًػػد ن ػػدت  نػػظي بعنػػد   أخيرتهػػ  

 ػرة باحػدة هػظ كػؿ  ي«    حسنً   أعتقد أنػ  ل يػهس يػذ.ؾ ا.فػـب»يمع ثباف ثـ ً .ت: 
    تطلي  األ ري 

ي .كننظ كنت أعرؼ أف اإلجهػ ض ’جطلت  ت ة حيلى‘فؽ أننظ ًد .ـ أستطع تصد    
للن  نقػػبد باصػػطحيته  إ.ػػى ا.طفػػ دةي اسػػتقهػػب ا. خػػرج ا.بحفػػدي ج طػػت كػػؿ  ػػ  .ػػدي  ػػف 

صدفق ته  يطيفبي   درنػ  ا.قطػ ر  يلدة يطفدة  ظ شفي   حفث أبصته  إحدىًط رًا إ.ى 
فرة  ج فطهػ   شػفدة علػى برأفت  لؼ ا. نػ زؿ ا.صػغ   ظ  حطة .ـ أس ع يه   ف ًيؿ

األ ػػؽي ك نػػت  شػػ رفع جدفػػدة كيفػػرة ن ػػس ا.طػػراز   كتظػػة  طػػً  بت تػػد  ػػبؽ ا.ػػتوؿ إ.ػػى 
زدهرت  ظ ا.سنبات األخفرة  ػف أجػؿ  ػبظ ظ ا.شػرك ت ا.شػي ب ا.ػذفف ل فسػتطفطبف ا

طة أرز ش سػػػجدفػػدة بتق يلهػػ  حقػػبؿ  .سػػكف  ػػظ طبكفػػبي ا. حطػػػة ن سػػه تح ػػؿ تكل ػػة ا
هػػػ  ل تػػػ ت  ك تػػػب ا.شػػػبارع تح ّ  ترأفتػػػ ي بك نػػػ شػػػظط كيػػػر  ػػػف أي غ ػػػبرة ي . فػػػ    أ

 ا.طق راتي 
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يػػد أف  صػػ .ة انتظػػ ر ا.طفػػ دة تطػػ  ينسػػ ط شػػ ي ت ذبات يطػػبف  نت خػػة  ل بجػػدن     
 طظ هف  ظ ا.سنة ا.رايطة أب ا.خ  سة  ف زباجهف بفستقربف أخفرًا إلنجػ ب األط ػ ؿ 

حدفثً ي كنت ا.ش ب ا.بحفد  ظ ا. ك في   ظ  ن زؿ ا.مباحظ ا.تظ أخذبا رهنه  ا.طق ري
ينظػرة   رًاي ك ف يإ ك ف أي شػخص أف فطػرؼت ا.سفدات ا.حبا ؿ فنظرف إ.ظ  شز بك ن

 باحدة  أننظ ش ب ج  طظ جطؿ  ت ت  حيلى دبف ًصد بج ط  طه  .إلجه ضي 

نػػػ  ا. دفنػػػة  ػػػظ ا.طصػػػر لدخ سػػػتقللن  ا.قطػػػ ر ع ئػػػدفف إ.ػػػى طبكفػػػبييطػػػد ا.ط لفػػػة  ا     
طنػ   ػظ  قط ر خ .فً  تقرفيً ي اعتذرت .هػ  ك ف ا.ب   ا. تهخر لػت إف اه ػ .ظ هػب  ػ  أًب ًب

 علػى ن سػؾ  علػى األًػؿ را قتنػظ إ.ػى ا.طفػ دة  بد طػتَ  ل تقػُس »هذ  ا. ت عبي ً .ت: 
 ي«تك .فؼ ا.ط لفة

 أخيػػ ر عنهػػ ي .كػػف ً نػػ  عػػف رؤفػػة يطمػػن  يطػػد ذ.ػػؾ  .ػػذا .فسػػت .ػػديّ سػػرع ف  ػػ  تب     
ي  ػظ كػؿ  ػرة أتػذكر ه ض  حتى يطػد ا تراًنػ ة طبفلة يطد اإلج. د ريت ش عري امط

تػظ ك نػت صػ .ة النتظػ ر  فه  ذ.ؾ ا.فػـب  تيػرؽ  ػظ ذهنػظ صػبرة ا.نسػ ط ا.حبا ػؿ ا.و
 طػر .ػظ أننػظ  ػ  كػ ف فنيغػظ أف أًتػرؼ  بأعفنهف ا.تظ ت ػفض ي .ثقػة  بفختمفؽ يهف
 ذ.ؾ ا.خطهي 

 - باس تظ أنػ  – باس تظ  أخيرتنظ   ح ب.ةً   ظ طرفؽ عبدتن  على  تف ا.قط ر      
  األ ػر .ػفس سػفئً  ك ػ  تطتقػد»لت ا.ط لفة سهلة .لغ فةي ً .ػت: يكؿ ا.ت  صفؿ ا.تظ جط
تػً  طػبف أعتقػد أنػ  أ ػر ًو  بل فػؤ.ـي تنػزع  ويسػؾ  حسػب  بتت ػدي نطػـ  ل فسػتغرؽ ًب
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 ح مػػرة  حػػرج نبعػػً   ػػ   .كػػف ا.طيفػػب كػػ ف .طف ػػً   بكػػذ.ؾ ا.  رمػػ تي أ.قػػبا علػػى 
ف علظ أف أكبف أكثر حذرًا  ف اخف  ص عدًاي .ذ.ؾ ل إ لفصغفرة  يطيفطة ا.ح ؿ  بًُ 

.تػػظ ًلػػت إنػػ  ل يػػهسي صػػحفح  تشػػطر ي .ػػذنبي إننػػظ أفمػػً  شػػرفكتؾ  ػػظ ا.خطػػه  أنػػ  ا
 ي«ايته 

باؿ رحلػػػة .طبفلػػػة إ.ػػػى ا.يلػػػدة ا.صػػػغفرة  ػػػظ شػػػفي   بطػػػ.كػػػف طػػػباؿ رحلػػػة ا.قطػػػ ر ا     
ت شخصػً   ختل ػً ي يطػد   أبصػلته  إ.ػى  نز.هػ  بعػدت إ.ػى ا.طبدة  شػطرت يػهننظ  ػدب 

 ر تظ بت ددت على ا. راش ن ظرًا إ.ى ا.سقؼ  ك ف يإ ك نظ استشػط ر ا.تغففػري كنػت 
كػ ف فزعجنػظ شخصً  جدفدًا  ب.ـ فطد ي ستط عظ ا.طبدة إ.ى ا.شخص ا.ذي كنتػ ي  ػ  

هب بعفظ يهننظ .ـ أعد يرفئً ي .ـ فكف هذا حسً  أخوًفً  أب بخػز مػ فري كنػت أعػرؼ 
ن سػػظ يسػػيي ي كػػ ف حقفقػػة  ل بسػػة خطػػًه   دحػػً   .كننػػظ .ػػـ أكػػف أع ًػػب  تأننػػظ ارتكيػػ
 ه  ي نطؽ بري طة جهش  يطفدًا عف  سه.ة ا.طق بي علّظ  باجهت

* 

كػػػب ح  ػػػؿ هػػػب صػػػبرة أب.ئػػػؾ ا.نسػػػ ط أبؿ  ػػػ  خطػػػر .ػػػظ عنػػػد   سػػػ طت أف كب ف     
ا.شػػػ ي ت ا.حبا ػػػؿ ا.وتػػػظ تغػػػص يهػػػف صػػػ .ة انتظػػػ ر ا.طفػػػ دةي أب يػػػ ألحرى  ا.رائحػػػة 
ؾ ا.  فػػػزة ا.تػػػظ يػػػدا أنهػػػ  ع .قػػػة  ػػػظ ا.هػػػباط هنػػػ ؾي .ػػػـ تكػػػف .ػػػدي  كػػػرة عػػػف   هفػػػة تلػػػ

يرائحةي عند   نػ دت  أشي ي . طؿي ري   ك نت شفئً   ا.رائحة  هذا إذا ك نت رائحة شظط
سػػ ه   نهمػػت ا. تػػ ة يػػيطط  ػػف  قطػػد ا. فنفػػؿ ا.صػػلب  بسػػ رت إ.ػػى ا.يػػ ب رمػػة ا  ا.
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يفؿ  يتسػ  ة علػى شػ تفه   أب  ػ  شػيح ا نهبمه   أ.قت ن حفتظ نظرة فرا قهػ  ي شرةي ًب
 تيقى  ف ايتس  ة  فرت رأفه  يشهنه ي 

.ط ػؿ أ ػر  فػر باًطػظ  .كننػظ .ػـ أر ػب  ػظ أف تجهػض كنت أعرؼ أف إنج ينػ  ا    
.قػد خمػن   ػظ هػذا ا.حػدفث  ػف ًيػؿي »كب فكب أفمػً ي عنػد   ًلػت .هػ  هػذا  أج يػت: 

حدًا .ط لظ  بسفتطفف علفؾ ا.طثبر على ع ػؿ   سفمع إنج يظ  اخف إذا أنجيت ط وً 
فكبف .ػدفن   ػ ؿ ألي شػظط إمػ  ظي ب.ػف نػت كف  ػف  طػؿ   .تن ي ب.فيراتب أ مؿ إلع

ي أف كنػؾ ت ا.باًطفػة أ   نػ  إ.ػى ل شػظطل ي بسبؼ تتقلص الحت  لنبد  ط أي شظط
 «ا.تط فش  ع هذا 

 ي« ع هذاعتقد أننظ ف كننظ ا.تط فش نطـ  أ»ًلت:     

 «حقً  »    

 ظ  أف أجد ع ًو  ع خ .ظ على األرجح إذا عقدت عز ظ على األ ر  ف كننظ »     
ا.شػػخص حػػ ؿ ح جتػػ  إ.ػػى  سػػ عدةي إنػػ  فرفػػد أف ف تػػتح  طط ػػً  جدفػػدًا  .كنػػ  .ػػـ فجػػد 

ظ أسػتطفع أف أجنػظ  ػ ًل أكثػر يكثفػر   ػ  نػا.ذي فهت ن  على إدارتػ ي أنػ   تهكػد  ػف أن
  .كػػػػف  ػػػ ذا  ػػػػظ ذ.ػػػػؾ  .سػػػت  ب.طػػػػً  يط لػػػػظ أجنفػػػ  اخفي إنهػػػػ  .فسػػػػت شػػػركة  ح  ػػػػ ة

 ي«ا.ح .ظ

 «سبؼ تدفر  طط ً  إذًا »    
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ذا طػػرأ طػػ رئ»     ًلفػػؿ  ػػف ا. ػػ ؿ  لػػديّ    أنػػ  باثػػؽ أننػػظ ف كننػػظ ذ.ػػؾ إذا ح ب.ػػتي باا
 ي«ظ أ ظي .ف نتمبر جبعً  حتى ا. بتا.ذي تركت  .

ة طبفلػػػة  بظهػػػرت ا.تج عفػػػد ا.صػػػغفرة عنػػػد ظلػػػت كب فكػػػب صػػػ  تة  ت كػػػر   ػػػد     
ظ أفطنػػ».صػػغفرة ا.تػػظ أحيهػػ ي ثػػـ سػػه.تنظ: زابفتػػظ عفنفهػػ ي ك نػػت .ػػدفه  هػػذ ا.تطيفػػرات ا

 «هذا أنؾ ترفدن  أف ننجب ط ًو 

بل أعػػرؼ  نػػؾ ح  ػػؿ  .كػػف .ػػـ فخطػػر .ػػظ أنػػظ ًػػد أصػػيح أيػػً يل أدري  أعػػرؼ أ»    
كفػػؼ سػػتتغفر حف تػػؾ إذا أنجينػػ  ط ػػًوي إنػػؾ تحيػػفف ع لػػؾ  بفيػػدب  ػػف ا.خطػػه حر  نػػؾ 
ػػت  طػػً   .كننػػظ   نػػ ي  ػػف ن حفػػة  أعتقػػد أف كلفنػػ  يح جػػة إ.ػػى إ مػػ ط ا. زفػػد  ػػف ا.ًب

 ػر ا.صػػحفحي هػب األط ػؿ سػبؼ فبسػػع ع . نػ ي ل أعػرؼ  ػػ   أعتقػد أفمػً  أف إنجػػ ب
تجهمػظي .ػذ.ؾ ل أسػتطفع  ننظ .دي شػطبر يػهننظ ل أرفػدؾ أف ظ األ ر هب أ كؿ   

 يشهف أفً   ف هذاي ب.فست .ػدي أي ئةتقدفـ أي م  ن تي .ست  تهكدًا ينسية  ئة ي . 
 ي«هذا ا.شطبر حلبؿ سحرفةي كؿ    .دي هب

  ًؿ .ػظ»ري ًب .ت:  سح يطنه   ف حفف خخبهظ ت  كرت كب فكب ًلفًو ي   ًلت     
 « تقد أننظ حيلت  أل فخطر يي .ؾ شظط.  ذا تط

   كن  حذرففي هذ  هػظ نبعفػة ا. ت عػب ا.تػظ كنػت أسػطى .  .ط ل»هززت رأسظ     
 ي«  دفه ي .ذ.ؾ .فست .دي أدنظ  كرة.ت

 «ع أحدهـ  أ.ـ ت كر يهذا الحت  ؿ أتطتقد أننظ ري   أً ت عوًة  »    
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 ي« طلق ً »    

 «.ـ ل »    

ف  ف هذال أدريي ل أزعـ أف .دي ح سة س»      ي« دسة أب   ش ي  .كنظ  ًب

ػػت  تػػهخر  ػػف ا.لفػػؿ بكػػؿ  كنػػ  ج .سػػفف إ.ػػى     ط ب.ػػة ا. طػػيخ  نشػػرب ا.نيفػػذ   ػػظ ًب
ذ  ػػظ ًطػػر  ػػ رؽ  ػػظ ا.صػػ تي مػػفقت كب فكػػب عفنفهػػ  بنظػػرت إ.ػػى ث  .ػػة ا.نيفػػ شػػظط

إل أنهػ  ك نػت تتنػ بؿ كهسػً   ػف ا.نيفػذ عنػد   ل  كهسه ي .ـ تكف تشرب ا.كحػبؿ كثفػرًا 
تػػػت كف  ػػػف ا.نػػػـب  بدائ ػػػً   ػػػ  كػػػ ف ذ.ػػػؾ فػػػنجح  طهػػػ ي كنػػػت أشػػػرب .ليقػػػ ط يصػػػحيته  

كػؤبس  ؿ كؤبس نيفػذ حقفقفػة  يػؿ كنػ  نشػرب  ػفشفئً   تكل ً   ث .دفن   حسبي .ـ فكف
   جطة صغفرة حصلن  علفه   ج نً   ف  تجر ا. شربي ت ا.كحب.فة  ظ ا.حظي

 يسه.ته  ش عرًا ي .قلؽ  جهة « عوًة  ع أحدهـ هؿ أً تِ »    

ل تكػػف سػػخف ً  إنػػؾ تطػػرؼ إننػػظ  ػػ  كنػػت أل طػػؿ »ايتسػػ ت كب فكػػب بهػػزت رأسػػه      
 ي«ي عتي ر  احت  ًل نظرف ً شفئً  كهذاي ذكرت األ ر 

.كػػف  ػػظ يطػػض »هػػ  بأسػػندت  ر قفهػػ  علػػى ا.ط ب.ػػة   ػػ رات ا.جػػد  حفّ ثػػـ َعَلػػت أ    
األحف ف  ل ف كننظ ا.جـز يشهف أشف ط  طفنةي ل ف كننظ ت ففز أفه  حقفقظ بأفه   فر 

يي .كػػػػف  ػػػػظ حػػػػدثت حقػػػػً  ب ػػػػ  ا.تػػػػظ .ػػػػـ تحػػػػدث حقػػػػ ً حقفقػػػػظيي  ػػػػ هظ األشػػػػف ط ا.تػػػػظ 
 ي«ب حس يطم ألحف ف



 

93 
 

 « األحف فحدي تلؾ هؿ هذ  ا. رة إ»    

 «األشف ط   ي أل تحدث .ؾ  ثؿ هذ   حسنً   إ.ى حدٍ »    

لت:  كرت يذ.ؾ .لحظة      ي «ل  .فس ث ة    ف كننظ تذكر  ك ث ؿ  ل بس»  ًب

 جبة  ف نبع  ػ  يػفف  ػ  أعتقػد أنػ  حقفقػظ    ث ةكفؼ ف كننظ أف أعير عف هذا»    
أب  خر   ظ  ك ف    يداخلظيي  هب  فر حقفقظي أشطر يهف هن ؾ نبعً   ف شظط ب  

فخػرج يػػفف ا. فنػػة باألخػػرى   ا.خزانػةيي بهػػذا ا.شػػظطزؿ   ختيػػف  ػػظ  ثػؿ .ػػص  ػػظ ا. نػ
هػ   غنػ طفس  ػظ بفطيػث يػهي نظػ ـ أب  نطػؽ بمػطت  .ن سػظ ي .طرفقػة ا.تػظ فتسػيب ي

 ي« قداف  .ة .صبايه 

عظػػػػفـ  حػػػػدثفنظ عػػػػف ا.غ ػػػػبض بل .ػػػػص   نبعػػػػً   ػػػػف شػػػػظط  ب خخػػػػر »ًلػػػػت:     
 ي«حرج 

 ي .ة كهسه ً .ت كب فكب ثـ شريت ث  ي«   أًب.     ض ي . طؿ»    

نػػبع  ػػف شػػظط أب ‘ػػػػ بتطتقػػدفف أف ث ػػة عوًػػة  ػػ  يػػفف هػػذا ا.»نظػػرت إ.فهػػ  ًلػػفًو:     
 «  بحقفقة أنؾ ح  ؿ ’ خر

لي ل أًبؿ إف األ رفف  تصلفف أب  فر  تصلففي كؿ    ظ األ ػر »هزت رأسه      
 ي«ـ األشف طي هذا كؿ    أح بؿ ًب. إننظ أحف نً  ل أكبف  تهكدة  ف نظ 
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ػػت ػػف ن ػػ د صػػي كػػ ف ث ػػة شػػظط     ػػد حػػ ف ا.ًب إلنهػػ ط ذ.ػػؾ ا.حػػباري  ر  ػػظ كل  ته يًب
 بك نت ا.س عة ا.باحدة صي حً ي 

  ددت فدي عير ا.ط ب.ة بأ سكت فده ي     

األ ػػػر ين سػػػظي أدرؾ أنهػػػ   هػػػذا ظ أًػػػرر يشػػػهفأتطػػػرؼ  أت نػػػى أف تتركنػػػ»ً .ػػػت:     
ظ أرفػػدؾ أف تػػدعنظ أًػػرر هػػذ  ا. ػػرةي ي .كننػػيفػػرة .نػػ  الثنػػ في أدرؾ هػػذا حقػػ ً  شػػكلة ك

 ي«   أ كر بأشطر ي  ت سفرًا بامح ً تم فقنظ عدـ  قدرتظ على ت سفر 

 ي«اتخ ذ ا.قرار أس سً   بأن  أحتـر هذا ا.حؽ أعتقد أن   ف حقؾ»    

ث عػػػف هػػػذا األ ػػػر  نػػػذ  ػػػدة  دأظػػػف أف أ   نػػػ  شػػػهر أب نحػػػب  .نقػػػرري كنػػػ  نتحػػػ»    
عػػف  .نكػػؼ ب ف شػػطبرؾ حف .ػػ ي .ػػذ.ؾ دعنػػظ أ كػػر اخففػػدة عػػبأعتقػػد أف .ػػدي  كػػرة ج

ت  ي«ا.حدفث عف ا. بمبع يطض ا.ًب

* 

ب عنػػػد   أجػػػرت كب فكػػػب ع لفػػػة اإلجهػػػ ضي ل ترسػػػؿ ا.شػػػركة كنػػػت  ػػػظ هبك فػػػد    
 بظ فهػػ   ػػظ  هػػ ـ ع ػػؿ خػػ رج ا. دفنػػة  طلقػػً   .كػػف .ػػـ فكػػف هنػػ ؾ أحػػد .لقفػػ ـ يتلػػؾ 

كػػػ ف ا. طلػػبب  نػػظ تبصػػفؿ حقفيػػػة نتهػػى يػػػظ ا. طػػ ؼ  ػػظ ا.شػػ  ؿي   .ػػذ.ؾ اا. ه ػػة
 كدسػػػة يػػػ ألبراؽ  بتقدف ت سػػػفر يسػػػفط .لطػػػرؼ اخخػػػر باسػػػتوـ  ػػػ  .ػػػدفهـ  ػػػف أبراؽ 

رسػػػؿ ي .يرفػػػد أب ائت ػػػ ف سػػػ عظ علفهػػػ ي با.طػػػبدة  ي شػػػرةي ك نػػػت األبراؽ أهػػػـ  ػػػف أف تُ 
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امػػػطررت .قمػػػ ط .فلػػػة  ػػػظ  نػػػدؽ يسػػػ يبرب .طػػػدـ تػػػب ر رحػػػوت طفػػػراف .لطػػػبدة إ.ػػػى 
 ػظ ا. نػدؽ يطػد فكب .إلجه ض  ظ ذ.ؾ ا.فػـب بحػده ي اتصػلت يػظ طبكفبي ذهيت كب 
ي »ا.ط شػػرةي ًب .ػػت:   سػػ ة إلخيػػ رؾ هكػػذا يطػػد   تػػـ كػػؿ أجرفػػت ا.ط لفػػة عصػػر ا.فػػـب

ػػت  باعتقػػدت أنػػ  سػػفكبف أسػػهؿ علفنػػ  إذا شػػظط   .كػػف .ػػـ فكػػف أ ػػ  ظ  تسػػع  ػػف ا.ًب
 ي«ا.قرار بتب.فت األ ر أثن ط  ف يؾاتخذت 

 ي«قدفف أن  هب األ مؿتأفً  ك ف    تط ل تقلقظ »ًلت:     

ت    أرفد أف أخيرؾ ا. زفد »      ي«.كف .فس اخفي سهخيرؾ  ظ ًب

 ي«ف كنن  ا.حدفث عند   أعبد»    

ػػت يطػػد ا. ك . ػػة  ارتػػدفت  طط ػػظ بخرجػػت  تجػػب      ًل  ػػظ شػػبارع سػػ يبربي كػػ ف ا.ًب
رفػػؽي كػػ ف ا.هػػباط يػػ ردًا علػػى جػػ نيظ ا.ط زاؿ  ػػظ يدافػػة  ػػ رس  بتتػػراكـ كثيػػ ف ا.ػػثل  ف ػػ

فمػ ط صػغفرة بسػرع ف .درجة تك د تكػبف  ؤ. ػة  بتخػرج األن ػ س علػى شػكؿ سػحب ي
ا.نػػ س فرتػػػدبف  طػػ طؼ ثقفلػػػة ًب ػػ زات بأبشػػػحة بفشػػقبف طػػػرفقهـ عيػػػر ب   ػػ  تتوشػػػىي

ا.رصػػػفؼ ا. غطػػػى يػػػ .ثل  يخطػػػبات حػػػذرةي بتهػػػرع سػػػف رات األجػػػرة جفئػػػًة بذهيػػػً  بهػػػظ 
ت إ.ػػى  ػػ.  دا. ػػزبدة يسوسػػؿي عنػػد   .ػػـ أسػػتطع تح ػػؿ ا.يػػردتػػنهش ا.طرفػػؽ يإط راتهػػ  

 بتجرعت يمطة كؤبس سرفطً  بخرجت ألباصؿ ا. شظي  ح نة

طبفلػػة  بكػػ ف ا.ػػثل  فتسػػ ًط  ػػف حػػفف خخػػري .كنػػ  كػػ ف ثلجػػً   ظللػػت أ شػػظ  ػػدة    
تحػػت  سػػتبى  تك نػػ  ظ زرتهػػا.تػػ ةا.ث نفػػ  ثػػؿ ذكػػرى تتوشػػى  ػػظ األ ػػؽي ا.ح نػػة باهفػػً  
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يػػ   سػػرح صػػغفر  ػػ  فػػبحظ يػػ  ا. ػػدخؿي ب  اتمػػح .ػػظ أنػػ   كػػ ف أكيػػر يكثفػػر ا.شػػ رعي 
نظػػ رات  فطػػزؼ علػػى جفتػػ ر بفغنػػظي  يػػ .قرب  ػػف ا. شػػرب  فطتلفػػ  رجػػؿ نحفػػؿ فمػػع

 فجلس على كرسظ  طدنظ  ق ططً  س ًف   بحقفية ا.جفت ر عند ًد ف ي 

 بأسػػػػت ع إ.ػػػػى ا. بسػػػػفقى ينصػػػػؼ انتيػػػػ  ي بيػػػػفف  جلسػػػػت عنػػػػد ا. شػػػػرب  أشػػػػرب    
األ ػػ نظ  كػػ ف ا.رجػػؿ فبمػػح أف األ ػػ نظ كلهػػ   ػػف ته.ف ػػ ي كػػ ف  ػػظ نه فػػة ا.طشػػرفن ت 
 ػػػف ع ػػػر   ب.ػػػفس .دفػػػ   و ػػػح ت فػػػز بجهػػػ   بفمػػػع نظػػػ رة يإطػػػ ر يوسػػػتفكظ أسػػػبدي 

 ريطػ ت فتػد.ى  علف  نقش طبفؿ ا.طنؽ يهريطة  ًب فص بفرتدي سرباؿ جفنز  بحذاطً 
 «شطيفة»ى  ري   ك ف ُفطلؽ علفه  ا. بسفقحبؿ خصر ي .كف  ف ا.صطب تحدفد نبع 

 ػػػظ ا.  مػػػظ   ػػػع إنهػػػ  ك نػػػت نسػػػخة ف ي نفػػػة  نهػػػ ي نغ ػػػ ت يسػػػفطة بأ.حػػػ ف يسػػػفطة  
 كل  ت ع دفةي .فست  ف ا.نبع ا.ذي أ طؿ كؿ    يبسطظ ألست ع إ.ف ي ب 

ب.ػػػظ أي اهت ػػػ ـ . بسػػػفقى كتلػػػؾي كنػػػت ألشػػػرب ا.بفسػػػكظ ا.ػػػذي عػػػ دًة  ػػػ  كنػػػت أل    
كػػ ف ا.يػػرد فتغلغػػؿ إ.ػػى  ػػظ تلػػؾ ا.لفلػػة   .كػػف بأ ػػ در ا. كػػ في ظ  بأد ػػع ا.حسػػ ب  أ ػػ 

عظ  ظ  ب.ـ تكف .دي نفة ا.خربج  جددًا تحت أي ظػرؼ حتػى أشػطر ي .ػدؼط ا.تػ ـي 
 نزع  طط ظ أب بش حظي بعند   سه.تنظ ا.س ًفة شريت كهسً  بطليت أخرىي .ـ أح بؿ

ة باحػدةي ح ب.ػت تن ب.ػت شػرفح   إذا كنت أبد بجيػة خ ف ػة  طليػت يطػض ا.جػيف  ب ع
ك   فنيغظي حتى إننػظ .ػـ أكػف  كننظ .ـ أستطع ح ؿ رأسظ على أداط  ه   ر  .ا.ت كف

أعرؼ    أرفد ا.ت كفر يػ ي كنػت عيػ رة عػف  ر ػة خ .فػةي ب.ػـ تتػرؾ ا. بسػفقى يػداخلظ 
 سبى صدًى ج  ً ي 
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 فكػػف تصػػ فقً  حػػ رًا .ػػـ  يتصػػ فؽ هنػػ  بهنػػ ؾ عنػػد   أنهػػى ا.رجػػؿ  نػػ ط   كػػ ف ث ػػة    
ت   ػً ي .ػـ فكػف هنػ ؾ أكثػر  ػف عشػرة أب خ سػة عشػر زيبنػً ي نهػض  ك   .ـ فكف  ػ تراً 
ة ا.تػػػظ جطلػػػت يطػػػض ا.زيػػػ ئف يطض ا. وحظػػػ ت ا.طرف ػػػيػػػدا أنػػػ  فيػػػدفيب ا.رجػػػؿ بانحنى

بطليػػػػت كػػػػهس ا.بفسػػػػكظ ا.ث .ثػػػػةي ثػػػػـ نزعػػػػت  طط ػػػػظ  ةفمػػػػحكبفي اسػػػػتدعفت ا.سػػػػ ًف
 ببش حظ أخفرًاي 

ثػػـ صػػ ت بجػػ ؿ  ػػظ ا. كػػ ف ين ظرفػػ   ي«رض ا.لفلػػةهػػذ  نه فػػة عػػ»أعلػػف ا. غنػػظ:     
أعػددت .هػؤلط شػفئً   ـ .ـ تطجػيهـ األ ػ نظ ا.تػظ  نفتهػ ي .ػذايد أف يطمً   نك .كف ل»

 ي«فنيغظ أف تطتيربا أن سكـ  حظبظففإم  فً  صغفرًاي ل أ طؿ هذا دائ ً   .ذ.ؾ 

ا.جفتػػػ ر  بمػػػع جفتػػػ ر  علػػػى األرض بأخػػػرج شػػػ طة يفمػػػ ط سػػػ فكة  ػػػف حقفيػػػة     
ع بأشطله  يطبد ثق بي ثػـ أسػ ؿ يطػض ا.شػ ع علػى طيػؽ  بثيػت علفػ  ا.شػ طةي ثػـ ر ػ

 «مػ طة  ػف  مػلكـ أف كػنكـ تخ ػفض اإل»ا.طيؽ  هب فيدب ك فلسبؼ فبن نظ  ًب ؿ: 
 صػػ ر ا. كػػ ف  ي«أكثػػر ًلػػفًو  إف .ػػـ تكػػف ت ػػ نع»ـ أحػػد ا. ػػبظ فف اإلمػػ طة ًلػػفًوي عػػتّ 

نظراتػػػظ علػػػى ا.رجػػػؿ بشػػػ طت    ت  ثّيػػػ ية يبمػػػبحأكثػػػر عت ػػػة  بظهػػػرت شػػػطلة ا.شػػػ ط
 ظ فدي .تد ئت ي  سكً  يكهس ا.بفسكظ يراحتَ 

نختيػػر ج فػػع »  تػػ يع ا.رجػػؿ يصػػبت نػػ عـ .كػػف  سػػ بع ي«ك ػػ  تػػدركبف ج فطػػ ً »    
ختيػػرت األ.ػػـ يطػػدة نػػظ انأنػػباع األ.ػػـ خػػوؿ حف تنػػ ي  لـ ا.جسػػد ب لـ ا.قلػػبي أعػػرؼ أ

 ظ حف تظ  ب    لشؾ  ف  أنكـ اختيرت ػب  أفمػً ي .كػف  ػظ  طظػـ ا.حػ لت  أنػ   أ.باف
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 تهكد أنكـ باجهتـ صطبي ت جّ ة  ظ إفصػ ؿ حقفقػة ذ.ػؾ األ.ػـ .شػخص  خػر  أي أف 
تشرحب  ي .كل ػ تي فقػبؿ ا.نػ س إف ا. ػرط بحػد  ف كنػ   هػـ األ.ػـ ا.ػذي فشػطر يػ ي .كػف 

هذا صػحفحي إذا رأفنػ  أحػدهـ فطػ نظ أ ػ ـ هؿ هذا صحفح  أن  عف ن سظ ل أعتقد أف 
هنهػػػ   ل نػػ  ب ط ن تنػػػ ي هػػػذ  هػػظ ًػػػبة ا.ػػػتق ص أحف نػػػً  نشػػػطر يه. ػػ  ب ط ن تػػػ  كأعفننػػ   

 «ا.ط ط ظي هؿ أعير عف ن سظ تطيفرًا بامحً  

 ص ت ب سح ا. ك ف يطفنف   جددًاي     

ؾ ا. قػػدرة ا.سػػيب ا.ػػذي فغنػػظ ا.نػػ س  ػػف أجلػػ  هػػب أنهػػـ فرفػػدبف ا ػػتو»ثػػـ تػػ يع:     
طػػة ا.ػػذات ا.مػػفقة ب شػػ ركة  ل هػػـ بيهجػػتهـ  علػػى إثػػ رة ا.ػػتق ص ا.طػػ ط ظ  .كسػػر ًًب
 ع اخخرففي بهذا .فس ي أل ر ا.سهؿ يطيفطة ا.ح ؿي .ػذ.ؾ أرفػدكـ ا.لفلػة  علػى سػيفؿ 

 ي«جسدفً  يسفطً   ف ا.تق ص ا.ط ط ظا.تجرية  أف تختيربا نبعً  

  حػػػدؽ نظػػػ ر ي . سػػػرحي  ػػػظ ذ.ػػػؾ ا.صػػػ تاأل   بتطلقػػػت كػػػؿ.ػػػـز ا.ج فػػػع ا.صػػػ ت    
  ك ػػػ  .ػػػب أنػػػ  فرفػػػد أف فتػػػهنى أب فيلػػػو ح .ػػػة  ػػػف ا.تركفػػػز ا.رجػػػؿ ييصػػػر   ػػػظ ا.وشػػػظط

ا.طقلظي ب ف ثـ  دبف أي كل ة  ر ع فد  ا.فسرى  بؽ ا.ش طة ا. شتطلةي بشفئً   شفئً   
شػطلة .رأفنػ  ا يًّرب راحة فد   ف ا.شػطلةي أصػدر أحػد ا.حمػبر صػبتً  كتنهفػدة أب تػهب 

 ػرأة صػرخة ًبفػة هسػفس ا.لحػـ بهػب فحتػرؽي أطلقػت ا ن  طسػتحرؽ راحة فد ا.رجػؿ  ب 
 طيػػرةي ظػػؿ ا.ج فػػع فشػػ هدبف بهػػـ  تسػػّ رفف  ػػظ أ ػػ كنهـ  ػػف ا.رعػػبي تح ػػؿ ا.رجػػؿ 
ػػد تقلػػص بجهػػ ي  ػػ  كػػ ف ذ.ػػؾ يحػػؽ ا.جحػػفـ  . ػػ ذا كػػ ف علفػػ  أف ف طػػؿ شػػفئً   األ.ػػـ  ًب
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  أب ست ثباف  أيطد فد  عف ا.شطلة ييطط يفً  كذ.ؾ  شطرت ي  ظ فجؼي يطد خ س 
 ببمع ا.طيؽ بعلف  ا.ش طة على األرضي ثـ شيؾ فدف   طً  م  طً  إف ه   يشّدةي 

يي سػػػ دتظ  ك ػػػ  رأفػػػتـ ا.لفلػػػة  ف كػػػف .لنػػػ ر أف تحػػػرؽ .حػػػـ تظادسػػػف»: ًػػػ ؿ ا.رجػػػؿ     
ي  كػػ ف صػػبت   ثل ػػ  كػػ ف  ػػظ ا.سػػ يؽ ت   ػػً   هػػ دئ بث يػػتي  ػػ   ػػف «ا.شػػخص ي . طػػؿ

يػد أنكػـ شػطرتـ يػ أل.ـ ا.ػذي  لب  بحّلت  حله  ايتسػ  ة ي هتػةيأثر .ل ط ن ة على بجه   
 ي«أنتـي هذ  هظ ًبة ا.تق ص ا.ط ط ظكنت أشطر ي  كهن  أ. كـ 

فقػً   ي عد ا.رجؿ يفف فدف  ا. شتيكتفف يػيططي بسػحب  ػف يفنه ػ  بشػ ح      ً  أح ػر ًر
بيسط  .ن  .نرا ي ثـ  ّد راحتظ فدف  ن حفة ا.حمبر  .ػـ تكػف يه ػ  أي حػربؽي أعقيػت 

ثـ عيػر ا.نػ س عػف ارتفػ حهـ يط صػ ة  ػف ا.تصػ فؽي عػ دت   ذ.ؾ .حظة  ف ا.ص ت
ت أصػػبات ا.ثرثػػرة  حػػؿ ا.تػػبتر ا.ػػذي كػػ ف فسػػبد ا. كػػ في بمػػع ا.رجػػؿ األمػػباط  بحلّػػ

   بنزؿ  ف ا. سرح باخت ىي فئً  .ـ فحدث  كهف شجفت ر   ظ ا.حقفية

عنػػد   د طػػت ا.حسػػ ب  ع ػػ  إذا كػػ ف ا.رجػػؿ   .يػػً   ػػ  فغّنػػظ هنػػ ؾي   ا. تػػ ة سػػه.تُ     
 ا.خدعة دائ ً ي  هذ  ب   إذا ك ف فؤدي

حسػي   أعػرؼ  هػذ  هػظ أبؿ  ػرة فػهتظ إ.ػى هنػ   .ػـ أسػ ع  ي.ست  تهكػدة»ً .ت:     
حػػد أنػػ  فػؤدي خػػدعً  سػحرفةي ر ػػـ ذ.ػؾ  أ.ػػـ فكػػف يػ  ًيػػؿ ا.فػـب ًػػطي ب.ػـ فقػػؿ .ػظ أي أ

 ي«أن  سبؼ فكبف نج ً  على ا.تل  ز  ذهًو  أتس طؿ كفؼ ف طؿ ذ.ؾي أراهف

 ي«  يدا .ظ أن  ك ف فحرؽ ن س  حق ً صحفح»ًلت:     
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سرت ع ئدًا إ.ى ا. ندؽ  بح .   أبفت إ.ى ا. راش  داه نظ ا.نػـب ك ػ  .ػب أنػ  كػ ف     
تي  كرت يكب فكػب با.نطػ س ف سػؾ يتويفيػظ  .كنهػ  يػدت .ػظ فنتظرنظ طباؿ ذ.ؾ  ا.ًب

ي يػرؽ  ػظ ذهنػظ بجػ  كػ ف فسػتحفؿ علػظ  أف أ كػر يػهي شػظط يطفدة .لغ فة  بيطػد ذ.ػؾ
ي  ا.رجؿ بهب فحرؽ راحة فد ي ًلت .ن سظ  يدا أن  فحرؽ فد  حقً ي ثـ  ًرت  ظ ا.نـب
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 جذور الرغبة

* 

 802فً الغرفة رقم 

* 

 العبور من خالل الجدار

* 

   حػدث  ا. جري .كن  .ـ فكف حل ً   إن   شظطٌ  ظ ً ع ا.يئر  رأفت حل ً  ًيؿ بأن      
  تخذًا هفئة حلـي

طػرض علػى ش شػة تل ػ ز ع ػوؽ بسػط كنت أسػفر بحػدي  ببجػ  نبيػبرب بات فػ  فُ      
ػػد يػػدأ حدفثػػ  .لتػػبي فرتػػدي يد.ػػة  ػػف ردهػػة باسػػطة   فصػػً  خشػػف  ًب ظً ػػ ش صػػب  ًب

فتحػدث نػ ظرًا إ.ػى  خططً   بريطة عنؽ كحلفػةي بفطقػد ذراعفػ  علػى ا.ط ب.ػة أ   ػ   ب 
ئػة شػخص كػ نبا  ػظ يػد أف أكثػر  ػف   ع وًػةي ل عػ .ـ تتد.ى خل   خرفطػةا.ك  فراي 

ػػؼ فسػػت ع إ.فػػ   بتطػػ يفر ا.جػػد تكسػػب  ا.ردهػػة  بكػػؿ باحػػد  ػػنهـ تػػرؾ  ػػ  كػػ ف ف طلػػ  بًب
 سفحدد  صفر ا.ن سي  لى بشؾ إعوف شظطف نبيبرب بات ف  عبجبههـي ك 
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تًب ت أن  أفمً  ألنظػر إ.ػى ش شػة ا.تل ػ زي كػ ف نبيػبرب بات فػ  فخ طػب  وفػفف ا.نػ س 
حت ػؿ ا.ػذي ل فُ  يرة  ت رسة .كنه  ص دًةي بعندئٍذ اخت ى ذ.ؾ ا.شظطا.ذفف ل فراهـ ين

ع فػؽ  فػر   كػ ف ػظ   أكػبف  طػ  بجهػً  .بجػ   اخت ػى ا.ذي دائ ػً   ػ  أشػطر يػ  عنػد 
ػػؼ يطن فػػة  بطيقػػ تا. قنػػع ا. رفػػد ي  سػػلبي  رئػػظي كػػ ف فتحػػدث يه  ختفػػ ر .حظػػ ت ا.تًب

إحس سً   رفيً  ي .باًطفةي يدا .ػظ  ا.بج  ا. ختل ةي كؿ ذ.ؾ عزز .ديّ  ا.صبت  بتط يفر
 ػػع كراهفتػػظ .هػػذا   يأف نبيػػبرب بات فػػ  فصػػقؿ  ه راتػػ   ػػظ ا.خط يػػة  ػػع  ػػربر كػػؿ فػػـب

 .  يذ.ؾي  ـك ف علظ  أف أسلّ 

ي هػذ   طقػد بيسػفط  ػظ  ٍف باحػد بك   تربف فػ  أصػدً ئظ  كػؿ شػظط»ك ف فقبؿ:     
 ننسػػ ه  أيػػدًاي األشػػف ط ا.تػػظ تيػػدب فجػػب ألّ  يهػػظ ا.ق عػػدة ا.جبهرفػػة ا.تػػظ تحكػػـ ا.طػػ .ـ

تكػػبف يسػػفطة .لغ فػػة عنػػد   فتطلػػؽ األ ػػر ي .ػػدبا عي  -باألشػػف ط ا. طقػػدة  طػػوً  - طقػػدة
األهـ هػػب يب يحػػث عنػػ ي ا.ػػدا ع هػػب جػػذر ا.ر يػػة  إف جػػ ز ا.تطيفػػراأل ػػر فتطلػػؽ ي ػػ  ن
ح ػػربا تحػػت سػػطح ا.باًػػع ا. طقػػد  بباصػػلبا ا.ح ػػر  ثػػـ أح ػػربا ري اب ا.يحػػث عػػف ا.جػػذ
 -بهن  أب ه ن حفػة ا.خرفطػة - «ييبا إ.ى طرؼ ا.جذري إذا  طلتـ ذ.ؾا. زفد حتى تصل

 قػػػى  فسػػػتطفع ا.ح ػػػظ ا.نه فػػػةي هكػػػذا فسػػػفر ا.طػػػ .ـي ل سػػػبؼ فتمػػػح كػػػؿ شػػػظطيي  »
بف  خرج  بف بتػعف ا.ظوـ  يحثً  فتل سبف طرفقهـ  ظ ا.تحرر  ف ا.تطقفد ا.ظ هريي 

ػد ًيػؿ أف ف ه ػبا شػػفئً  باحػدًا عػف ا.طػػ .ـي   قػدبا كػػؿ حػس ي لتج هػ ت  ك ػػ  .ػب أنهػػـ ًب
 ظ أع  ؽ   ية أب  ظ ً ع يئري بسيب  قدانهـ .حس التج ه ت هب أنهـ ل ف ه ػبف 

هرفةي .فس .دفهـ  ظ رؤبسػهـ سػبى ا.ق   ػة با.حجػ رة  بل ف ه ػبف شػفئً   ا. ي دئ ا.جب 
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على اإلطوؽي ل ف كنهـ ت ففز األ  ـ  ػف ا.خلػؼ  بل األعلػى  ػف األسػ ؿ   ظطل ش
 ي«فستطفطبف ا.تحرر  ف ا.ظوـ أيداً بل ا.ش  ؿ  ف ا.جنببي ب.هذا ل 

ت .تست      ؼ نبيبرب بات ف  .ف نح كل  ت  ا.ًب   ظ أذه ف  ست طف يقر تًب

إذا أراد يطض ا.نػ س أف ف قػدبا حػس  يأ ث ؿ أب.ئؾ ا.ن س ىدعبن  ننس»ثـ ت يع:      
 ي«بشهنهـي أ   ن  أشف ط أهـ .ن طله تركهـ  هبه مؿ    ف كنكـ  طل   التج ه ت  

ػػػت اسػػػت  عظ .ػػػ  ازداد  مػػػيظ  حتػػػى كػػػ د  مػػػيظ أف فخنقكل ػػػ   ظي كػػػ ف نػػػطػػػ ؿ ًب
يد أنػ   ط .ـ يهسر   .كن   ظ ا.باًع ك ف فتحدث إ.ظ  بحديي بلفتظ هر ي .حدفث إ.ى ا.

هػذا كػ ف ذ.ػؾي .كػف .ػـ فػدرؾ ذ.ػؾ أحػد  خػري بيك ف .دفػ  دا ػع خيفػث ب نحػرؼ . طػؿ 
مػة فػدّي نبيبرب بات ف  ً درًا على استغوؿ ا.تل  ز .فرسؿ إ.ػظ  رسػ ئؿ سػرفةي شػددت ًي

س يه  عف  ميظي بأث رت عدـ  قدرتظ علػى طرفقة ألن ّ   ظ جفيظ  .كف .ـ تكف ث ة
  ش ركة هذا ا.غمب  ع أي أحد يداخلظ شطبرًا ع فقً  ي .طز.ةي 

ك ف ا. ك ف  كتظً  يهن س فج هدبف .س  ع كؿ كل ة فقب.ه  نبيبرب بات ف ي عيرت      
ا.ردهة باتجهت  ي شرًة إ.ى ا.رباؽ ا.ذي فصؿ يفف  رؼ ا.مفبؼي ك ف ا.رجػؿ ا.ػذي 

بجهػػ   فػػر ا. بجػػبد  ثػػـ تحػػرؾ بأنػػ  أًتػػرب  نػػ   ي  ؼ هنػػ ؾي نظػػر إ.ػػظ  يػػو بجػػ  فقػػ
 طرفقظي  .فطترض

ت  فر  ن سب  .ـ تطد تنت ظ إ.ى هذا ا. ك ف»ً ؿ:       ي«هذا ًب
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 ػد طت .كف األ.ـ ا.  ض ا.ذي أشطر ي  يسيب نبيبرب بات فػ  كػ ف فثفػر  مػيظ      
 طفدًايبسقط ي شيحترنح  ثؿ   ا.رجؿ ا.ذي يو بج  ج نيً  

 ت  تنغرز ً ؿ  ف خل ظ  بك نت ج فع كل  ي«إننظ أًبؿ هذا  ف أجؿ  صلحتؾ»    
 «تت كف  ف ا.طبدةي هؿ ت هـ لف  إذا ذهيت أيطد  ف هذا  » ظ ظهري كشظ ف  .غـي 

 ظ تلػؾ ا.لحظػةي كػ ف  تج هلت  بتقد ت بأن  أ ذ ا.سفري .ـ أكف أخشى أي شظط     
 فجب أف أعرؼي  قدت إحس سظ ي لتج ه ت  .كف ل ف كننظ أف أظؿ هكذا . يدي 

.ػذي يػو بجػ  سػفلحؽ سرت  ظ ا.رباؽ ا.ذي يدا .ػظ  ه.ب ػً ي ا ترمػت أف ا.رجػؿ ا    
فتيطنػػظي كػػ ف ا.ػػرباؽ  اً أحػػد  ظ  .كػػف عنػػد   نظػػرت .لخلػػؼ  .ػػـ أجػػدفقػػ يػػظ بفحػػ بؿ إ
طً  يهيباب  تط يقةي كؿ ي ب فح ؿ ًر ػً   .كننػظ .ػـ أسػتطع تػذكر ي  ح ا.طبفؿ ا. تلبّ 

ـ  ػػظ ا. ػػرة  ػػـ ا.غر ػػة ا.تػػظ دخلتهػػ  ا. ػػرة ا.سػػ يقةي كنػػت  تهكػػدًا  ػػف أننػػظ عر ػػت ا.ػػًر ًر
أ ػػػتح كػػػؿ .ػػف   ػػظ إننػػػظا.سػػ يقة  .كػػػف .ػػـ ت لػػػح  حػػ بلتظ .تػػػذكر ي ب.ػػـ فكػػػف ث ػػة شػػػؾ 

ؼ فح ػػػؿ ينػػػ دؿ خد ػػػة  ػػػر  رع ا.ػػػرباؽ جفئػػػًة بذه يػػػً  حتػػػى  ػػػررتاأليػػػبابي رحػػػت أذ
بكهسػففي تركػت ا.نػ دؿ ف ػر  ثػػـ  رؾ جدفػدة  بد.ػػب ثلػ   تػظ سػة كَ صػفنفة  بعلفهػ  ًنفنػ
 ي ك نػػػت ا.صػػفنفة ا.صػػػقفلة تطكػػػس مػػػبط ا.سػػقؼ ا.يػػػ هر يػػػفف ا. فنػػػة سػػرت  ػػػظ أعق يػػػ

كهنػػ  فمػػع سػػ ر يإفقػػ ع  نػػتظـ را طػػً  رأسػػ    باألخػػرىي .ػػـ فنظػػر ا.نػػ دؿ خل ػػ  ًػػطي يػػؿ
ر يمػػػع ج ػػػؿ  بسػػػفقفةي بك نػػػت اسػػػتهو.فة عفنفػػػ ي أحف نػػػً  فصػػػ ّ  هػػػد ً   حػػػددًا نصػػػب

 ا.يدافة ا.تظ تدخؿ ا.طيبؿ عنده   بك ف ي رعً ي   ’ا.طقطؽ ا.س رؽ‘
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ػؼ ا.رباؽ طبفؿ       .كننظ .ـ أص دؼ أي أحد  خر أثن ط تطقيػظ .لنػ دؿي بأخفػرًا  تًب
ػػ ت خ ف ػػ ت  بيطػػد  ػػربر يمػػع ثػػباٍف   ػػتح أحػػ ػػ  ثػػوث طًر دهـ ا.يػػ ب أ ػػ ـ يػػ ب بطًر

بدخؿ ا.ن دؿ ح  ًو ا.صػفنفةي ا.تصػقت ي .جػدار  ختيئػً  خلػؼ  زهرفػة ع وًػة صػفنفة 
ػـ ا.غر ػة هػب  ي يػ .طيع  . ػ ذا .ػـ أسػتطع 802ا.طراز  بانتظرت خػربج ا.نػ دؿي كػ ف ًر

 تذكر  حتى اخف  

أف عق ريهػػػ   يػػػدا تػػػً  طػػػبفًوي أ.قفػػػت نظػػػرة علػػػى سػػػ عتظ  .كػػػفاسػػػتغرؽ ا.نػػػ دؿ ًب     
عػػف ا.ػػدبراف  ػػظ .حظػػة  ػػ ي ت حصػػت ا.زهػػبر ا.تػػظ  ػػظ ا. زهرفػػة بتشػػ  ت كػػؿ  تًب ػػت

 حسػب  ك نػت  ػظ   فػة   ػ  ًيفػؿ .حظػ ت حدفقػةٍ   ػف تط ػعيفر  فه   بيدا .ظ أنه  ًُ 
تزاؿ  حت ظة يك  ؿ عن باف أ.بانه  بشػذاه   بعلػى األرجػح .ػـ توحػظ أنهػ  ا.ندابة  ب  

حػة صػغفرة تشػؽ طرفقهػ  إ.ػى ًلػب بردة ح ػراط حشػرة  جنّ  ططت عف جذبره ي برأفػتًُ 
 ذات يتوت س فكةي 

 رت خ س دً ئؽ أب أكثر ًيػؿ خػربج ا.نػ دؿ  ػف ا.غر ػة خػ .ظ ا.فػدففي بعػ د  ػف     
حفث أتى را طً  رأس  ك    ظ ا.س يؽي بح .   اخت ى عنػد  نططػؼ  سػرت إ.ػى ا.يػ بي 

طػػً  سػػ  ع شػػظط  ػػ ي .كػػف .ػػـ فكػػف ث حيسػػت أن  سػػظ  ػػة صػػبت  بل أي بأصػػغفت  تًب
ا.ي ب  ثوث  ػرات  ير ػؽ  ك ػ   فشفر إ.ى أف أحدهـ ي .داخؿي خ طرت بطًرت شظط
ا.ن دؿي .كف .ـ فجب أحدي تركت يمع ثباف ت ر ثـ طًرت ثوث  رات  جددًا   طًر 

 هذ  ا. رة يقبة أكير  ف س يقته ي .ـ فجب أحد  ع ذ.ؾي
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إ.ػػى ا.ػػداخؿ يصػػ تي  تحطػػظ ب ُػػت .فػػً   ح ب.ػػت أف أدفػػر  قػػيض ا.يػػ ب   تجػػ بب      
ض ا.مػػبط كػػ ف فشػػؽ طرفقػػ  خػػوؿ طػػ.ظػػوـ  ػػظ ا.يدافػػة  .كػػف يايػػدت ا.غر ػػة ح .كػػة 

جهػػػبد   ػػػف رؤفػػػة ا.ن  ػػػذة  يػػػيطض ا.  ت كنػػػت يا.سػػػت ئر ا.سػػػ فكة ا. طلقػػػة علػػػى ا.ن  ػػػذة
   ر ػة رفتػ  كػ نب  جنػ ح  نػدؽن سه  بط ب.ة بأرفكةي ك نت ا.غر ة ا.تظ اًترنت  فه  يك

ب.ػة األشػك ؿ ا. طت ػة ـب يػ .خلؼي رأفػت علػى ا.ط ب ر ة ا.نػ  فث كنت أًؼا.جلبس ح
عكػػػس د.ػػػب ا.ػػػثل    بد.ػػػب ا.ػػػثل ي عنػػػد    تحػػػت ا.يػػػ ب  با.كهسػػػفف   رؾة كتػػػظ سػػػ.قنفنػػػ

ا.ق دـ  ف ا.رباؽ ييرفؽ حػ دي د. ػت إ.ػى ا.ظػوـ بأ لقػت ا.يػ ب خل ػظ  ا. بلذي ا.مبطَ 
ة ا.زهػبر ا.قبفػةي حيسػت أن  سػظ بأره ػت يهدبطي ك ف هػباط ا.غر ػة دا ئػً   بفطيػؽ يرائحػ

يػد أف  س طظ    سكً  ي قيض ا.ي ب يفسراي حتى أت كف  ف  تحػ   ػظ أي .حظػةي ل
أحػػدهـ كػػ ف هنػػ ؾ  ػػظ  كػػ ف  ػػ ي طلػػب أحػػدهـ ا.بفسػػكظ با.ػػثل  با.كهسػػفف  ػػف خد ػػة 

 ب تح ا.ي ب بس ح .لن دؿ ي .دخبؿي   ا.غرؼ

* 

ي بتطر ػػت كػػ ف ً د ػػً   ػػف  ر  ػػرأةي ًػػ ؿ صػػبت ا «ظط ا. صػػي حل تمػػ»      ػػة ا.نػػـب
ا.تػػػظ تتصػػػؿ يػػػظ عيػػػر ا.هػػػ تؼ تلػػػؾ    ك نػػػت تلػػػؾ ا. ػػػرأة ا.غ  مػػػةعلفػػػ  علػػػى ا. ػػػبر

ظوـ  يتص لت ا.غرفيةي أ لّت  قيض ا.ي ب بيدأت أتحسس طرفقظ ي تج   ا.صبتال
ا.غر ة ا.داخلفػة أشػد حلكػًة  ػف ا.غر ػة ا.خ رجفػةي ًب ػت  ػظ ا.  ػر ا.ػذي يػفف ا.غػر تفف 

 دت ألرى شفئً   ظ ا.ظوـي بج ه
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دع ا.غر ػػة »ؾ شػػيح أسػػبد  ػػظ ا.ظػػوـي اش  بتحػػر  كنػػت أسػػ ع صػػبت أ طفػػة  ػػر     
 ً ؿ صبت ا. رأةي  ي« ظل ة

 ي«ا. صي ح ظطمل تقلقظ  .ف أ»ًلت:     

 يشددت ًيمتظ على عم دة ا.ي ب    

  يصػػػبت فيػػػدب  رهقػػػً  علػػػى نحػػػب سػػػه.تنظ ا. ػػػرأة «هػػػؿ جئػػػت إ.ػػػى هنػػػ  بحػػػدؾ »    
 ي   ض

.ػػػظ  ػػػف يػػػد  ننػػػظ سػػػهجدؾ هنػػػ ي أنػػػت أب كرفتػػػ  كػػػ نبي ليػػػ .طيع  ظننػػػت أ»ًلػػػت:     
ا.تػػظ  دأ يتلػػؾ ا. ك . ػػة األب.ػػى  نػػؾي أنػػتِ يػػ  كػػ ف كب فكػػبي أعنػػظ  كػػؿ شػػظط ةطر ػػ 

ت ػػػت كب فكػػػب   ثػػػـ يػػػدأت األحػػػداث ا.غرفيػػػة تتط ًػػػب  حتػػػى اخ4نػػػدبرا تحػػػت صػػػندبؽ يَ 
 «.كف .دفؾ   ت ح     هؿ أن   حؽ  أنتي بحديي ل أعرؼ  ف أخفرًاي .هذا أن  هن  

 «.ـ أس ع يه  ًط  أهظ هن  أفمً  »سه.ت ا. رأة ينيرة حذرةي  «كرفت  ك نب »    

 ي«  .كننظ ً يلته  هن  أكثر  ف  رةل أعرؼ  ك نه »    

قػػفًوي  ػػظ بكػػ ف ا.هػػباط ثخفنػػً  بث كػػؿ ن ػػس كنػػت  خػػذ  فح ػػؿ رائحػػة زهػػبر ًبفػػة      
  ث ػػة  زهرفػػة أخػػرى  لفئػػة يػػ .زهبر   ػػظ  كػػ ف  ػػ   ػػظ ذ.ػػؾ ا.غر ػػة كػػ ف  ػػ   ػػظ تلػػؾ 

.قبفػػة  يػػدأت ا  بتت  فػػؿي  ػػظ ا.ظػػوـ ا.ػػذي فطيػػؽ يرائحتهػػ    ك نػػت تتػػن سا.ظػػوـ ن سػػ 

                                                           
4

صندوق فً المٌثولوجٌا اإلؼرٌقٌة ٌحتوي على كل شرور البشرٌة. )المترجم(  Pandora’s box 
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أ قد ص تظ ا.  دفةي شطرت ك   .ب أننظ تحب.ت إ.ى حشرة صغفرة  تشػؽ طرفقهػ  يػفف 
  ت ا.ن ع ػػػػة  ػػػػظ انتظػػػػ ري  با.شػػػػطفرا يػػػػتوت زهػػػػرة ع وًػػػػةي ا.رحفػػػػؽ ا.ػػػػديؽ  با.طلػػػػع

 بيح جة إ.ى  زبي بحمبريي 

أنِت  إنؾ تقب.فف .ػظ إننػظ  طر ت  هب  طر تؾ  دأتطر فف  أبؿ    أرف»ًلت .ل رأة:     
د يذ.ت كؿ    يبسطأعر ؾِ   «ظ ألتذكر .كف يو جدبىي  ف أنِت   ًب

و أبد شػػػرايً ي هػػػ»ي كػػػررت ا. ػػػرأة كل ػػػ تظ  .كػػػف دبف ًصػػػد ا.سػػػخرفة « ػػػف أنػػػ  »    
 «ستشرب  طظ  أ.فس كذ.ؾ   أحمرت كهسفف  ع ا.ثل 

ة ا.بفسػػػكظ ا.جدفػػػدة ببمػػػطت ا.ػػػثل   ػػػظ عػػػدت إ.ػػػى  ر ػػػة ا.جلػػػبس  ب تحػػػت ًنفنػػػ    
تػػػً  طػػػبفًو  ػػػظ ا.ظػػػوـي ح لػػػت  ا.كهسػػػفف  بسػػػكيت  فه ػػػ  ا.شػػػرابي اسػػػتغرؽ األ ػػػر ًب

ي أ رتنػػظ ا. ػػرأة يػػهف أمػػع كهسػػ ً  علػػى ا. نمػػدة ا. جػػ برة  ا. شػػربيفف إ.ػػى  ر ػػة ا.نػػـب
رت  بمػطت ِ ػي  طلػت ك ػ  أُ «علػى ا.كرسػظ ا.ػذي  ػظ نه فػة ا. ػراشبأجلػس ».ل راشي 

اش  بجلست على كرسظ بثفر يطفدًا ًلفًو  ح  ًو ر كهسً  على ا. نمدة ا.تظ يجبار ا. 
ؤفػة ظػوؿ ت كنػت  ػف ر  اعتػ دت عفنػ ي علػى ا.ظػوـ ًلػفًو  إذ كهسػظ  ػظ فػديي ري ػ 

ي يػػدا .ػػظ أف ا. ػػرأة نهمػػت  ػػف ا. ػػراش  ثػػـ سػػ طت صػػبت ا.ػػثل  كػػ فتتحػػرؾ  ػػظ ا. 
 أخذت أن  أفمً  رش ة  ف ا.بفسكظي  يبهظ تشرب

ت ً كة طبفلةي يدا .ظ أن  ص  تة  د .يثتْ      أطبؿ  ازدادت ًبة  ل   است ر ا.ص ت ًب
 رائحة ا.زهبري 
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 « ف أن  حقً   أترفد  طر ة»    

 .صبتظ صدى  رفب  ظ ا.ظوـيف ك ف ًلت  .ك ي«.هذا أن  هن »    

 «تحدفدًا .تطرؼ اس ظ  أ.فس كذ.ؾ  جئت إ.ى هن »    

د ك ف .هذا أفمً  صدى  رفيً ي ف اإلج ية  تنحنحتُ يدًل          ًب

ترفد  طر ة اس ظ  .كف .سبط ا.حظ  ل ». رأة ا.ثل   ظ كهسه  عدة  رات كت احرّ     
 ي«ي .كننظ ل أعر نظر نظ جفداً طأستطفع إخي رؾ ي ي أن  أعر ؾ جفدًاي بأنت ت

ػػد سػػئ ت  ػػف األ.غػػ زي أرفػػد شػػفئً   ل بسػػً  »هػػززت رأسػػظ  ػػظ ا.ظػػوـي      ل أ هػػـ  ًب
ي هػذا ف كننظ استخدا   كطتلػة .خلػع ا.يػ ب كننظ اإل س ؾ ي  ي حق ئؽ صليةي شظطف 

 ي«   أرفد 

  أرفػػدؾ أنػػت تػػبرب أبكػػ دا»تصػػر تنهفػػدة  ػػف أع ػػ ؽ جسػػده ي يػػدا .ػػظ أف ا. ػػرأة تط    
ي كػؿ  ػ  علفػؾ إنػؾ تطر ػ  ي . طػؿأف تكتشؼ اس ظي .كف ل  .ػفس علفػؾ أف تكتشػ  ي 

 طل  هب تذكر ي إذا تذكرت اس ظ  عنده  ف كننظ أف أخرج  ف هنػ ي ف كننػظ حتػى أف 
علػى زبجتػؾ  أيػذؿ أس عدؾ على ا.طثػبر علػى كب فكػب أبكػ داي إف كنػت ترفػد ا.طثػبر 

ػت .تظػؿ مػ ئطظ ا.طتلة ا.هذ  ه اس ظ     يبسطؾ .تذكر ً ي تظ ترفده ي .ػفس .ػدفؾ ًب
 ي«   تزداد كب فكب أبك دا يطدًا عنؾكؿ فـب ت شؿ  ف   ظ  طر ت
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لػػت: بمػػط     أخيرفنػػظ أفػػف هػػذا ا. كػػ ف   نػػذ »ت كػػهس ا.بفسػػكظ علػػى األرمػػفةي ًب
 «بأنت هن   ب   ا.ذي ت طلفن  هن   تى 

  جػهة  ػ  ك نػت ت طلػ ي   ك ػ  .ػب أنهػ  تػذكرت ي ً .ت ا. ػرأة«اخفعلفؾ أف تغ در »    
د فقتلؾ حقً ي ل أستيطد هذاستكبف هن ؾ  شكلةي إن  أخطر     تطتقد»  ي«  ًب

 « هب ف »    

 ػػػظ    أًب.ػػػ ي شػػػطرت ي .مػػػف عي سػػػكف كػػػؿ شػػػظط.ػػػـ تجػػػب ا. ػػػرأة  ب.ػػػـ أعػػػرؼ  ػػػ    
يسػػػيب   ى  ػػػظ رأسػػػظ  ري ػػػ خ نقػػػً ي بشػػػطرت يحّ ػػػا.غر ػػػةي كػػػ ف ا.صػػػ ت ع فقػػػً  بثقػػػفوً 

 ا.طلع  ك نت ا.حيفي ت ا. ختلطة ي .هباط تخترؽ رأسظ بتقبد أعص يظ .لجنبفي 

تغفػر صػبته   جػهة  تغفػرت نيػرة صػبته  خػوؿ .حظػةي  «ًؿ .ظ  ف  تبرب أبكػ دا»    
هػػؿ سػػيؽ ب كػػرت  ػػظ أنػػؾ تػػبد أف »ي بأصػػيح  ت  هفػػً   ػػع هػػباط ا.غر ػػة ا.ثخػػفف ا.ثقفػػؿ

ظ  بتقيلنػػظ  ػظ كػؿ  كػ ف  ف كنػؾ أف ت طػؿ يػػظ تحتمػننظ  جػددًا  بأنػؾ تػبد أف تلجنػ
يي أشػف ط .ػف ت طلهػ  .ػػؾ  ي بسػه طؿ كػؿ  ػػ  ترفػد يي كػؿ شػظط ػ  فحلػب .ػؾ  ك ػ  تطػرؼ

 ي«شطبرًا .ف تنس      حففت إذا أنتييزبجتؾيي كب فكب أبك دايي أيدًاي سه نحؾ 

ػػػً     جئػػػً        دؽ  ػػػظ ا.ظػػػوـيعلػػػى ا.يػػػ بي كػػػ ف أشػػػي  يصػػػبت  سػػػ  ر ُفػػػسػػػ طن  طًر
 قػػد  ي«تطػػ ؿ  ػػف هنػػ   أسػػرع»: ت فػػد ا. ػػرأة  ػػف ا.ظػػوـ بأخػػذت يفػػديي به سػػتانيثقػػ

ت ف ين س ا.قبةي بخطر .ظ  جهة أط ا.طرؽ  جددًا  ي َعُنؼصبته  نيرت  ا.ح . ة ننظ ًر
 .ـ أبصد ا.ي بي 
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 ي«رج  ف هن   هذا هب ا.طرفؽ ا.بحفد  علفؾ أف تخأسرع»    

 ظ ا.ظوـ با. رأة تجذينظ خل ه ي س طت صبت  قيض ا.يػ ب بهػب ُفػدار  تحركتُ     
 فهػػ  مػػبط   قػػريي  ػػظ ا.لحظػػة عفنهػػ  ا.تػػظ اختػػرؽيػػيطط   يطػػث رعشػػة  ػػظ ع ػػبدي ا.

ا.ػػػرباؽ ا.ظػػػوـ  انز.قنػػػ  إ.ػػػى داخػػػؿ ا.جػػػدار  كػػػ ف أشػػػي  يكتلػػػة مػػػخ ة  ػػػف ا.جفوتػػػفف 
أنػػ  أعيػػر  ػػف خػػوؿ كػػرة: حتػػى ل فػػدخؿ إ.ػػى   ػػظي صػػطقتنظ ا.  ا.يػػ ردي أطيقػػت شػػ تظّ 

  حتػػى أثنػػ ط ي ب ػػع ذ.ػػؾكنػػت أعيػػر خػػوؿ جػػدارحتى انتقػػؿ  ػػف  كػػ ف خخػػر ا.جػػدار 
   يدا .ظ أ رًا طيفطفً  ت   ً ي حدبث 

دا ئػػً  ب.فنػػً   تحسػػس كػػؿ تجبفػػؼ  با.تػػؼ  شػػطرت يلسػػ ف ا. ػػرأة فػػدخؿ إ.ػػى   ػػظ     
حػػػبؿ .سػػػ نظي ل سػػػت رائحػػػة يػػػتوت ا.زهػػػبر ا.قبفػػػة جػػػدراف رئتػػػّظي بي ألسػػػ ؿ شػػػطرت 
يح جة إ.ى ا.قذؼ  .كننظ ً ب ته   غ مً  عفنػظ يشػدةي يطػده  يلحظػة  شػطرت يحػرارة 

 سػبى إدراكػظ  رفيً ي .ـ أشطر يهي أ.ـ  ل شػظط لهية على خدي األف في ك ف شطبراً 
 تغلػػػظ إذا ك نػػػت ا.حػػرارة  صػػػدره  خػػ رجظ أـبجػػبد حػػػرارةي .ػػـ أت كػػػف  ػػف  طر ػػػة  ػػ  .

ا.ح جػػة إ.ػػى يػػداخلظي ثػػـ سػػرع ف  ػػ  اخت ػػى كػػؿ شػػظط  .سػػ ف ا. ػػرأة  برائحػػة ا.زهػػبر ب 
با.حػرارة علػػى خػديي بعيػػرت خػوؿ ا.جػداري عنػػد    تحػت عفنػػظ  كنػت علػػى  ا.قػذؼ 

   ظ ً ع يئر ع فقةي  ا.ج نب اخخر  ف ا.جدار
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9 

 البئر والنجوم

* 

 كٌف اختفى السلم

* 

ك نػػػت ا.سػػػ  ط  مػػػفئة عنػػػد حػػػبا.ظ ا.خ  سػػػة صػػػي حً   .كػػػف  ػػػع ذ.ػػػؾ  كنػػػت أرى     
ي ت   ػػً  ك ػػ  ًػػ ؿ .ػػظ ا. ػػوـز    فػػ :   ػػف ًػػ ع يئػػر  ف كنػػؾ رؤفػػة ‘ا.كثفػػر  ػػف ا.نجػػـب

ة ا.سػػ  ط ا.تػػظ علػػى شػػكؿ نصػػؼ ً ػػر  ك نػػت ي ب ػػظ شػػرفح’ا.نجػػـب  ػػظ مػػبط ا.نهػػ ر
 هن ؾ نجـب ي هتة  جت طة ينظ ـ   ثؿ عفن ت صخبر ن درةي 

ـ على ً ة جيػؿ  ػع يطػض األصػدً ط  ػظ ذات  رة  ظ ا.  مظ  عند   كنت أخف      
ػػ ـ خرا فػػة ت ػػ  صػػ حة ا.سػػ  طي كػػ ف  ا.صػػؼ ا.خػػ  س أب ا.سػػ دس  رأفػػت نجب ػػً  يهًر

نجب ػػً  ت ػػ   ته بى تحػػت ثقػػؿ كػػؿ تلػػؾ األشػػف طي .ػػـ أرَ األ ػػر فيػػدب بكػػهف ا.سػػ  ط سػػت
ا.س  ط على ذ.ؾ ا.نحب ا. ذهؿ  ف ًيؿي .ـ أت كف  ف ا.نػـب يطػد    ػط اخخػربف  ػظ 

ش خصػػػً  ييصػػػري إ.ػػػى    باسػػػتلقفت علػػػى األرض نػػػب هـ   زح ػػػت خ رجػػػً   ػػػف ا.خف ػػػة
ً ي .كػػف كل ػػ  فطيػػر ا.سػػ  ط راسػػ ً  ًبسػػ  ً شػػه ي   كنػػت أرىا.سػػ  طي يػػفف ا. فنػػة باألخػػرى
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ا.سػػػ  ط ش سػػػطة هنػػػ ؾ نجػػػـب أكثػػػر  ػػػف ا.ػػػوـز  ب  ط .ػػػت  شػػػ هدتظ  زاد ًلقػػػظي ك نػػػت
 حتى تلػؾ بأشطرنظ ي .دباري .ط .   اعتقػدت  بت لكنظ  ه ئؿ شظطبع فقةي أح ط يظ 

أف األرض ا.تظ نقؼ علفه  جسـ صلب سفدـب . يػدي أب يػ ألحرى  .ػـ أ كػر  ا.لحظة 
ذ.ؾ  ف ا. سل  ت  حسػبي .كػف  ػظ ا.باًػع  .ػـ تكػف  ريشظط كهذا إطوًً ي كنت أعتي

ػػت  ػػظ ة حجػػر تسػػيح  ػػظ ركػػف صػػغفر  ػػف ا.كػػبفاألرض سػػبى ًططػػ    ػػبطف ًػػدـ  ًؤ
ييرفػػؽ  -بنحػػف  طػػ  -فن جػػر أب فتوشػػى  ػػداً   ػػراغ ا. مػػ ط ا. هػػبؿي ب ػػف ا.  كػػف أف

تغفػػػر مػػػئفؿ  ػػػظ ط ًػػػة ا.كػػػبفي تحػػػت تلػػػؾ ا.نجػػػـب ا.تػػػظ تهخػػػذ  شػػػظط أب  ػػػف خػػػ طؼ
األن ػػ س  داه نػػظ شػػؾ عنفػػؼ  ػػظ بجػػبد ذاتػػظي كػػ ف اكتشػػ  ً   ػػذهًو ي .نسػػية .صػػيظ 

 صغفري 

تجرية خ صة  ختل ػة ت   ػً  عػف ا.نظػر  ظر إ.ى نجـب ا. جر  ف ً ع يئرا.نك ف      
بجػػػبدي  -ن سػػػظ -ظإ.ػػى سػػػ  ط  لفئػػة يػػػ .نجـب  ػػف علػػػى ً ػػة جيػػػؿي ك ػػ  .ػػػب أف عقلػػ

خػػوؿ ن  ػػذتظ ا.مػػفقة يكػػؿ باحػػدة  ػػف تلػػؾ ا.نجػػـب ا.تػػظ  ػػظ  ػػف ًو كػػ ف  تصػػ -ذاتػػ 
 ظ   فػػر  رئفػػة ألي ا.سػ  طي شػػطرت نحبهػػ  يشػطبر ع فػػؽ  ػػف ا.ح ف فػػةي ك نػت نجػػب 

.ػظ  بي . ق يػؿ أنط ػت علػظ   ظ ً ع ا.يئر ا. ظلـي أحييته  كهنهػ   أحد سباي  بأن  ً يع
 طي ا.ط ًة با.دؼ ينبع  ف

ػػت  تخمػػع .مػػبط شػػ س ا.صػػفؼ ا.يػػ هري بيػػدأت   يػػدأت ا.سػػ  ط      ػػع  ػػربر ا.ًب
براًيػت تبارفهػ  يطفنػفف   تػبحتفف  عف  ج ؿ رؤفتظ باحػدة تلػب األخػرىي ا.نجـب تتبارى

علػػى اتسػػ عه  ي أ ػػ   ػػ  يقػػظ  نهػػ    ه ػػ  صػػطدت ا.شػػ س ألعلػػى   قػػد اتخػػذت  ًب ػػً  
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ػػد أسػػطدنظ ذ.ػػؾ     سػػط دةي  طػػدا عػػف ا.غفػػـب ا.طػػ يرةأف ػػ  ط نػػدًا بر مػػت الخت ػػ طي ًب
   بأن  ً يع هن ؾ ي ألس ؿي األشف ط ا.بحفدة ا.تظ كنت أراه  ك نت ا.نجـب هظ

رنػظ ا.طػرؽ د جسػ ظ بفسػيب .ػظ الرتطػ شي ذكّ   يدأ ا.طرؽ فيرّ ًت خوؿ نب ظتطرّ     
أذنػّظ   تزاؿ كل  تهػ  تػرف  ػظ ػرأة ا.هػ تؼ هنػ ؾ  ا.تػظ  ػ ر ة ا. ندؽ ح .كة ا.ظوـ بايغ

فيػةي بكػ ف ا.قبفػة ا.غر  ر نخػراي يرائحػة ا.زهػب  ؽي احػت ظكؿ كل ة  بكذ.ؾ صبت ا.طرْ 
فزاؿ فتحػدث علػى ا.ج نػب اخخػر  ػف ش شػة ا.تل ػ زي ظلػت ذاكػرة هػذ  نبيبرب بات ف   ػ 

تي بهذا ألف    حدثالنطي ع ت ًبفة  فر  تهثرة ي ر  ذاكرتػظ  ي.ـ فكف حل ػ ً  بر ا.ًب
 ً .ت .ظ ذ.ؾي 

ػػػد حتػػػى يطػػػد   اسػػػتفقظت ت   ػػػ ً   ظللػػػت أشػػػطر        يػػػدؼط علػػػى خػػػدي األف ػػػف  ًب
خشػفي بمػطت راحػة فػدي  ػظ خ .ط  أ.ػـ خ فػؼ  ك ػ  .ػب أف ا.جلػد  ُػرؾ يػبرؽ سػن رة 

ي .كف ذ.ؾ .ـ فخ ؼ ا.حرارة بل األ.ـي ك ف  شطر  بؽ  ك ف األ.ـ ذًنظ ا.ذي يط ر فـب
 فحدث .خديي  أف أكتشؼ     هن ؾ  ظ ً ع يئر  ظل ة  بدبف  ر ة   ف ا. ستحفؿ

 ػػددت فػػدي ب. سػػت ا.جػػدار    ػػررًا أطػػراؼ أصػػ يطظ علػػى سػػطح   ثػػـ مػػغطت     
ػػػت  .كننػػظ .ػػػـ أجػػػد شػػفئً   فػػػر ع دفػػػً ي كػػ ف  جػػػرد جػػػدار  راحػػة فػػػدي علفػػ  يطػػػض ا.ًب

ف مػػريت علفػ  يقيمػتظ يمػػع  ػراتي كػ ف ا.جػػدار صػليً   بخػ .ظ  ػػ يخرسػ نظ عػ دي
أزاؿ أتػػػذكر يبمػػبح اإلحسػػ س ا.غرفػػػب ا.ز.ػػؽ ا.ػػػذي   ا.تطػػ يفر  برطيػػً  ًلػػػفًوي كنػػت  ػػ
 ي س ا.طيبر خوؿ كتلة  ف ا.جفوتففإحس  - نحنظ إف   عند   عيرت خو. 
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شػريت ًلػفًوي أ مػفت فب ػً  كػ  ًو  قفية ظهػري يحثػً  عػف ًػ ربرة ا. ػ طيست حتل ّ      
 ثػػؿ  ػػ  يرع ف  ػػ  توشػت دبف ططػ ـي  هشػػطرتنظ ا. كػرة يػػبخزات جػبع عنف ػػة  .كنهػػ  سػ

اكتسػى  كػظ يشػطر  يل ست بجهظ يفدي  جددًا  ح بًل ًف س ن ب ذًنظ فشي  ا.خدري
ى فػـب ك  ػؿي .كػف فػـب  فػ يظ .ػـ شؾ  ظ األ ر  .قػد انقمػ ًصفر ع ر  فـب باحدي ل

يػػتي  ػػف فكػػف .ػػ  تػػهثفر علػػى أي أحػػد علػػى األرجػػحي .ػػـ فوحػػظ إنسػػ ف باحػػد أننػػظ  ِ 
باصػػػؿ ا.طػػػ .ـ  سػػػفر  دبف أف فطػػػرؼ .ػػػ  خت ػػػظ  ػػػف سػػػطح األرض  بسفا.  كػػػف أف أ

 شػػؾ  ػػظ ذ.ػػؾ  .كػػف ث ػػة شػػظط باحػػد كػػ ف ج ػػفي ك نػػت األحػػباؿ  ػػظ   فػػة ا.تطقفػػد  ل
ي   بامحً : ل أحد فحت ج إ.ظ 

ي هدّ      ًليظ تػدرفجفً ي ثػـ  أ  نظره   ف بجفبر طت رأسظ  جددًا بنظرت إ.ى ا.نجـب
أف فكبف  .كػف فػدي .ػـ  يحثً  عف ا.سلـ  حفث ك ف فنيغظ س ا.جدارخطر .ظ أف أتل ّ 
ي تل ست  نطقة أبسع يطن فة ًصبى  .كف .ـ فكف هن ؾ سلـي .ـ فطػد تطثر على شظط

. صػػػي ح ا.فػػػدبي  ػػػف ا.حقفيػػػة   ػػػظ  ك نػػػ ي أخػػػذت ن سػػػً  ع فقػػػً   بأخرجػػػت ا اً  بجػػػبد
 ػظ  كػ نظ   باً ػً   .كػف .ػـ فكػف ث ػة أثػر .لسػلـي سػلطت ا.مػبط علػى األرض ت يبأمػئ

ظ  إ.ػػى أيطػػد حػػد ف كػػف أف فيلغػػ  ا.مػػبطي .ػػـ فكػػف ا.سػػلـ هنػػ ؾي  ثػػـ علػػى ا.جػػدار  ػػًب
نز.ػؽ ا. صػي ح  ػف فػدي بسػقط علػى د ن زًل على ج نيّظ ك خلبؽ   ي ازحؼ عرؽ ي ر 

تلػػؾ ا.لحظػػة  خطػػر .ػػظ  جػػهة:  ػػظ   ػػ ي ةت إشػػ ر األرض  بانط ػػه يسػػيب الرتطػػ ـي ك نػػ
ؼ جسدي عف ا.ط ؿ  كهف ً يس  ا.ػذي ا. حفط إننظ حية ر ؿ  ت ئهة  ظ ا.ظوـ ي تًب

 اجت حتنظ ح .ة  ف ا.طدـ ا.ت ـي ب ًد ُنزعي  ي .ط ًة ف ّد 
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يمػػػع ثػػػباٍف  ًيػػػؿ أف أسػػػتطفد ن سػػػظي بعػػػ دت بظػػػ ئ ظ  ا.حػػػ ؿ ذ.ػػػؾ .يثػػػت علػػػى     
د ظ  مػػريت  عنػػد ًػػ ي انحنفػػت با.تقطػػت ا. صػػي ح ا.ُ لقػػىا.جسػػدفة .لط ػػؿ شػػفئً   شػػفئ ً 

ت   جددًاي كنت يح جة إ.ى تهدئػة ن سػظ بترتفػب أ كػ ريي ة  بأمئيمع مري ت خ ف 
ا.خبؼ با.ذعر .ف فحوف شفئً ي  تى ك نت ا. رة األخفرة ا.تظ ت قدت  فهػ  ا.سػلـي ًيػؿ 

ػػت  تػػهخر  ػػف ا.لفػػؿ نػػب ظ ي تفقنػػت  ػػف بجػػبد   بعنػػده   قػػط سػػ حت يػػ أل س   ػػظ ًب
ي  ػػػ   ػػػف خطػػػهي اخت ػػػى ا.سػػػلـ أثنػػػ ط نػػػب ظي رُ  خػػػذ يطفػػػدًاي  ػػػع . علػػػى  بأُ .ن سػػػظ يػػػ .نـب

أبؿ  ػػ  شػػطرت يػػ  هػػب  تكػػهت علػػى ا.جػػداري ثػػـ أ  مػػت عفنػػظيا. صػػي ح باأط ػػهت 
    رنػظ دبف أي صػبت  ثػـ انز.ػؽ  يتطػدًاي ع تفػة نظ  ف يطفػد ك بجػةا.جبع  اكتسح

.ػـ أعػد نتزعػت أحشػ ؤ ي ظ  ك نظ  أجب ػً   خ بفػً  كحفػباف أُ ح .   اخت ى  .يثت باً ً   ب 
أف  أ ػرب  ػ   ػظ األ ػر هػب يبر  بجػة ا.ػذعر األب.ػىيطد  ػر  أب ا.فهسر ي .رعب أشط

 كؿ    شطرت ي   ظ تلؾ ا.لحظة هب ا.تسلفـي 

* 

سػػػ يبرب  احتمػػػنت كب فكػػب بباسػػػفته ي ك نػػػت تشػػػطر ي .مػػػف ع  عنػػد   عػػػدت  ػػػف    
.ـ فغ ض .ظ ج ػف ا.لفلػة ا.  مػفةي بجػدت »با.تشبش  ب.ـ تذهب إ.ى ا.ط ؿي ً .ت: 

ػػت  ن سػػب  .ػػذ.ؾ ًػػررت ين سػػظ ة رصػػة  ػػظ ا.طفػػ د يكػػت ًلػػفًو يطػػد   ً .ػػت  ي« ػػظ ًب
 ذ.ؾي 
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تحػػدثن  عنػػ  كثفػػرًا   ي ػػ   ػػف داع .لت كفػػر يػػ  يطػػد اخف   انتهػػى األ ػػر اخف»ًلػػت:     
 ػػف األ مػػػؿ أف  ث عنػػػ  ف كػػ ف ث ػػػة  ػػ  ترفػػػدفف ا.حػػدف ػػػبري إبهػػذا  ػػ   .ػػػت إ.فػػ  األ

 ي«ف .دفؾ    ترفدفف إخي ري ي  تؼ إا.ه عير ي ًلتِ أ ر  تتحدثظ اخف  حتى ننسى

 ي«دعؾ عن ي إنؾ  حؽ  .ننس أ ر »هزت كب فكب رأسه      

ف ذ.ػػؾ .ػػـ فكػػف ي .كػػ   تجنيػػفف أي ذكػػر .إلجهػػ ضباصػػلن  حف تنػػ  ز نػػً  يطػػد ذ.ػػؾ    
  نػذهب فصػ ت كونػ   جػهةي كنػ سهًوي أحف نً  بنحف نتحدث عف شظط  ختلؼ ت   ً  

سيبع  ب ظ ا.طت ة  نكبف  نتيهفف ألحػداث ا. ػفلـ  .كنػ   ػظ إ.ى ا.سفن    ظ نه ف ت األ
نػػرفح أد غتنػػ  يطػػدـ ا.ت كفػػر يػػهي ا.باًػػع ن كػػر يهشػػف ط .فسػػت .هػػ  عوًػػة يػػ . فلـ  أبري ػػ  

 فكػب ا.ج .سػة إ.ػى جػ نيظ  ت كػر يشػظط  خػر  كنػت إطوًً ي كنػت أعػرؼ أف كب  شظط
 ستشطر ذ.ؾي أ

ؿ جطػة أب بجيػة خ ف ػةي أحف نػً  ل نطػرؼ  ػ  نذهب إ.ى  ك ف    .نتنػ ب  يطد ا. فلـ     
  ب ظ نه فته  نتحدث عن ي است رت هذ  ا.ح .ة ستة أس يفع  ستة أس يفع طبفلة .لغ فة

لة  دًا  نذهب يطفدًا  ظ إج زة ًصفرة     رأفؾ  ظ ا.ذه ب  ظ رح»ً .ت كب فكب .ظ: 
يح جػة إ.ػى شػظط  دة فـب األحػدي ا.نػ س دًا ا.ج طة  ف كنن  ا.طب  نحف الثنفف  حسبي
 ي«كهذا  ف حفف خخر

 ي«ز.ة يرد أب    ش ي ي بسه طؿ األ ر ن س   ن . رض إذاً ي  تطللة اعتذري»    
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ترفػػد  رت ذ.ػػؾ ا. كػػ ف ألف كب فكػػب ً .ػػت إنهػػ للن  ا.قطػػ ر إ.ػػى كػػ ربفزاباي اختػػاسػػتق    
س ًلفلػبف فكػبف ا.نػ  ك نً  ه دئً  يػفف ا.جيػ ؿ  حفػث ف كننػ  ا.سػفر ك ػ  نشػ طي عػ دًة  ػ  

بكػػ ف ا. نػػدؽ ه دئػػً   ب طظػػـ ا. حػػوت  غلقػػة  .كػػف ذ.ػػؾ هػػب  ػػ  كنػػ   هنػػ ؾ  ػػظ أيرفػػؿي
 نرفد  ت   ً ي .ـ ن طؿ شفئً  سبى ا.خربج  ظ نزه ت كؿ فـب   ف ا.صي ح إ.ى ا. س طي  

* 

عنػده  جلسػت  ػظ استغًرت كب فكب فب ً  بنصؼ فـب حتى تطلؽ ا.طن ف . شػ عره   ب 
ت ر ة ا. ندؽ تيكظ  احتمنته  بتركتهػ  تيكػظ   س عتفف تقرفيً ي .ـ أًؿ شفئً  طباؿ ا.ًب

  حسبي 

 بعػػف  شػػ عره  ألشػػف ط يجرعػػ ت ًلفلػػة  عػػف اإلجهػػ ض يرنػػظ يطػػض اثػػـ يػػدأت تخ    
ب   ػظ هبك فػد بره  ي .بحػدة عنػد   كنػتُ ف  ػدى شػطعندئٍذ  بعػف إحس سػه  ي . قػد  بعػ

 إذا .ـ تكف تشطر ي .بحدةي بكفؼ أنه     ك نت .تستطفع أف ت طؿ     طلت  

لػػى  ػػ   طلػػتي كػػ ف هػػب بل ت ه نػػظ يشػػكؿ خػػ طف  .سػػت ن د ػػة ع»ً .ػػت أخفػػرًا:     
ً   هػب إننػظ أرفػد ا.بحفد أ   ن ي إننظ  تهكدة ت   ً   ف هذاي .كف    فػؤ. نظ حقػ ا.سيفؿ

طفع أف أخيػرؾ ي ػ  ل أست فع ستطأ أف أخيرؾ يكؿ شظط  بأعنظ كؿ شظط  .كننظ ل
 ي«  ت    ً أشطر ي
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ننػظ إ»  بهزت رأسػه  ت كب فكب شطره   ك ش ة عف أذف صغفرة ج فلة ا.شكؿطر     
ػت  ػ  ا.بحفػد ا.ػذي ف كننػظ إخيػ ر ي  ي أنػتل أخيف عنؾ شفئً   أخطط إلخيػ رؾ  ػظ ًب

 ي«فس اخفي .فس ي قدبري صف  ة    أشطر ي   ظ شكؿ كل  ت.كف .

 «أهب شظط  ف ا.  مظ »    

 ي«ل  .فس هذا»    

ت ا.ذي تحت جفف إ.ف   حتى تشطري أنؾ  ستطدةي .فس .دفن  سبى »     خذي كؿ ا.ًب
ػػتي سػػػهكبف هنػػػ   طػػػؾ  أرفػػػد  نػػػؾ أف تمػػطظ شػػػفئً  باحػػػدًا  ػػػظ داعػػظ .لطجلػػػةي  ل ا.ًب

 سػػػهتقيل  ي عتيػػػ ر  فخصػػػنظي .ػػػف  اعتيػػػ رؾي كػػػؿ  ػػػ  فخصػػػؾ  كػػػؿ شػػػظط دبف اسػػػتثن ط
 ي«فكبف علفؾ ا.قلؽ يشهف هذا أيداً 

 ي«ًا .ؾ  إننظ سطفدة ي .زباج  نؾشكر »    

ي  ػ  ا.ػذي .ػـ ًت ا.طبفؿ ا.ذي كن  نظف أن   ت ح أ   نػ .كف .ـ فكف .دفن  ذ.ؾ ا.ب     
إذا ح ب.ػػت  ى ا.تطيفػر عنػػ   هػؿ .  ػر عوًػػة ي خت  ئهػ   ري ػ يتكػف كب فكػب ًػػ درة علػ

   ػػػرأف أنتػػػزع  ػػػ  .ػػػدفه   .ري ػػػ  تجنيػػػت خسػػػ رته  اخفي .كػػػف لي يطػػػد    كػػػرت  ػػػظ األ
استخلصػػػت إننػػػظ  ػػػ  كنػػػت ألسػػػتطفع إر   هػػػ ي ً .ػػػت إنهػػػ  ل تسػػػتطفع أف تطيػػػر ع ػػػ  

 يداخله  ي .كل  تي أفً  ك ف   قد ك ف  بؽ ط ًته ي 
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هت ػػت  ػػ ي ك سػػ ه را  كنػػت يػػفف ا.نػػـب  ي«هنػػ ؾ ي ألسػػ ؿ  طػػ ئر ا.زنيػػرؾ أنػػت  »    
.كنػػ  .ػػـ فكػػف حل ػػً ي عنػػد   نظػػرت    باعتقػػدت أنػػظ أسػػ ع ا.صػػبت  ػػظ حلػػـ با.فقظػػة

 ألس ؿ  هف  ف  ط ئر ي أعرؼ أنؾَ »  ي ك س ه را  صغفرًا بيطفدًاي . على  رأفت بج  
 ي«ا.زنيرؾ  أجينظ 

 ي«أن  هن »ًلت:     

 «يحؽ ا.س  ط     ا.ذي ت طل  هن  .  ذا »    

 ي«أ كر»    

 «يد أن  أ ر  زع   ل أ هـ  .  ذا علفؾ أف تهيط إ.ى ً ع يئر .ت كر  ل»    

 ي«ز هكذاي ا. ك ف  ظلـ بي رد به دئف كننظ أف أرك»    

 «أت طؿ هذا كثفرًا »    

 ي«ً ع يئر هكذال  .فس كثفرًاي هذ  هظ أبؿ  رة أهيط إ.ى »    

 « ر ن جح  هؿ فس عدؾ على ا.ت كفر هؿ األ»    

 ي«ز.ت أجّرب يطدي    ل أعرؼ هذا»    

  ظ ا.يئري   ً .لصبت صدى ع .في ك ف تنحنحتْ     

 « ا.زنيرؾ  هؿ لحظت اخت  ط ا.سلـعلى أي ح ؿ ف  ط ئر »    
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 ي«ي .طيع  ًيؿ ًلفؿ»    

 «هؿ اعتقدت أننظ  ف ر طت  »    

 ي«عتقد ذ.ؾل  .ـ أ»    

 «   ف ا.ذي كنت تطتقد أن  ر ط  حسن ً »    

.كػف  كػرة أف فكػبف  هػذا ف أعرؼي ل أعرؼ كفؼ أعير عف .ـ أك»: ًلت ص دً ً     
 دًً   طػػؾ  اعتقػػدت أنػػ  اخت ػػى أحػػدهـ ًػػد ر طػػ  .ػػـ تخطػػر علػػى يػػ .ظ ًػػطي ألكػػبف صػػ

 ي« حسب

تقػد ص تت   ي ك س ه را ًلفًو  ثـ ً .ت ينيرة تبجس  ظ صبته   ك ػ  .ػب أنهػ  تط    
اخت ػػػى ‘يػػػػ اخت ػػػى  حسػػػب  أ ػػػـي  ػػػ  ا.ػػػذي تطنفػػػ  » :أف كل ػػػ تظ تنطػػػبي علػػػى  ػػػخ  ػػػ 

 «اخت ى  حسبيي  ف تلق طيي ن س      أن ’ حسب

 ي«ري  »    

ب هػػذا األ ػػر اخف  .كنػػؾ  رفػػ أتطػػرؼ فػػ  طػػ ئر ا.زنيػػرؾ   ػػف ا.غرفػػب أف أذكػػر»    
 «رؼ هذا ؿ  رايتؾي أتطاألطباري ل فبجد كثفربف ي ث

 ي«.سُت  رفيً  ي .نسية إ.ظ  »    

 ي«تخت ظ ييس طة  أف ا.سو.ـإذًا    ا.ذي فجطلؾ تطتقد »    
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  ظ ا. ح دثة  ع   ي ك س ه راي حشد تركفزيكت بجهظ يفدي الثنفف بح ب.ت  ر     

 «أنِت ا.تظ ر طت   أ.فس كذ.ؾ »    

ر طتػػ ي تسػػللت  ػػظ  أنػػ   هػػذايػػ .طيع  .ػػفس ي .مػػربرة أف تكػػبف عيقرفػػً  .تكتشػػؼ »    
 ي«ا.لفؿ بر طت 

 «.كف .  ذا »    

ل  أتطػػرؼ كػػـ  ػػرة ذهيػػت إ.ػػى  نز.ػػؾ يػػ أل س  أردت  نػػؾ أف تػػذهب  طػػظ  .ػػـَ »    
إ.ػى ا.ط ػػؿ  جػػددًاي ب.ػـ تكػػف يػػ . نزؿ  يػ .طيعي ثػػـ بجػػدت تلػؾ ا. وحظػػة ا.تػػظ تركتهػػ  

ة طبفلػة .لغ فػة  .كنػؾ .ػـ تطػدي  ظننػت أنػؾ ري ػ  تكػبف ا. طػيخ  .ػذ.ؾ انتظػرت  ػد ظ 
صػػؼ   تػػبح با.سػػلـ  تػػد.ظي  ػػع  جػػددًاي بجػػدت  طػػ ط ا.يئػػر ن . نػػزؿ ا. هجػػبرعنػػد ا

ذ.ؾ  .ـ فخطر .ػظ أنػؾ ًػد تكػبف ي ألسػ ؿي اعتقػدت أف ع  ػؿ  ػ  أب أحػدهـ كػ ف هنػ  
 «ظ ً ع يئر عند   فرفدبف ا.ت كفر بترؾ سل  ي أعنظ  كـ عدد ا.ذفف فجلسبف  

 ي« طِؾ حؽ  ظ هذا»    

ده  ً ػػزت .ػػفًو  .كنػػؾ .ػػـ تكػػف هنػػ ؾ يػػ .طيعي عنػػ ؾ ه ػػ  فكػػف  تسػػللت إ.ػػى  نز.ػػ»    
 كػرة ع ػ  ًػد تكػبف ت طلػ     تكبف  ظ ا.يئري .ـ تكػف .ػدّي أيا. كرة  ظ رأسظ  أنؾ ري 

هن  ي ألس ؿ  .كف ك   تطرؼ  ك   ًلػت .ػؾ  إنػؾ  رفػب األطػبر نبعػً   ػ ي جئػت إ.ػى 
 ي« طت ا.سلـي أراهف أنؾ  قدت صبايؾا.يئر بر 



 

123 
 

 ي«أجؿ  إنؾ  حقة»    

 «أ.دفَؾ شفئً  تهكل  أب تشري  »    

 ي«كف .دي ثوث ًطع  ف حلبى ا.لف بف. ًلفؿ  ف ا.  طي .ـ أحمر أي طط ـ »    

 « نذ  تى أنَت هن  »    

 ي« نذ ًيؿ ظهر األ س»    

 ي«ل يد أنؾ ج ئع»    

 ي«ظف هذاأ»    

 «أ.فس علفؾ أف تتيبؿ أب    ش ي  »    

 هيبطظ إ.ى ا.يئريأتيبؿ بل  رة  نذ ي   أنه  ذكرت األ ر  أدركت أننظ .ـ     

 ي«.فس ت   ً   ل  كؿ أب أشرب ا.كثفر»    

ػػػؼ فػػػ  طػػػ ئر ا.زنيػػػرؾ  ري ػػػ  ت ػػػبت هنػػػ ي أتطػػػرؼ »     هنػػػ  األ ػػػر علػػػى  زاجظ   فتًب
ا.بحفدة ا.تظ تطرؼ أنؾ هن   بأنػ  ا.تػظ خيػهت سػلـ ا.حيػ ؿي هػؿ تػدرؾ هػذا  إذا سػرت 

 فسػ طؾ أحػػدي .ػػف خ  .كػف  .ػػفاصػػر ؾ ا.ت ػػبتي ف كنػ  سػبؼ يتطػدة عػػف هنػ   حسػػب  
ط ػػؿ فخطػػر ألحػػد أنػػؾ  ػػظ ًػػ ع يئػػري بأراهػػف أف ل أحػػد سػػفوحظ اخت ػػ طؾي إنػػؾ ل ت
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  أحػػدهـ سػػفوحظ اخت ػػ طؾ  ػػظ ا.نه فػػة تػػرض أف شػػركة  بزبجتػػؾ هريػػتي أ .ػػدى أي
ت  ب.فبفيلو ا.شرطة  .كنؾ   ي «جثتؾ أيداً فطثربا على  ستكبف  فتً  يحلبؿ ذ.ؾ ا.ًب

 ي«ب قً  . زاجؾ .  كف أف أ بت هن  ا   ف يو شؾ نؾ  حقةإ»    

 «كفؼ تشطر حف ؿ هذا »    

 ي«ي .خبؼ»    

 ي«ل تيدب خ ئ  ً »    

أزاؿ أ ػػرؾ خػػديي .ػػـ أكػػف أسػػتطفع رؤفػػة فػػدي  علػػى خػػدي  ػػظ ا.ظػػوـي  كنػػت  ػػ      
 زاؿ  بجبدًايجبدت في ك ف جسدي    ف.كنه   ك نت   ب 

 ي«ألننظ .ـ أدرؾ األ ر يكؿ تيط ت  هذا»ًلت:     

 ي«شخص أسهؿ يكثفر     فطتقد ا.ن س أدركت ي أراهف أف ًتؿأن   حسنً  ».ت:  ً    

 ي«ري   فطت د ذ.ؾ على ا. زاج»    

 كػر يػ أل ر كػؾ هنػ ي .ػفس علػظ  أف أ طػؿ شػفئً ي ترْ سفكبف سهًو     علظ  سػبى »    
ا.ططػػش   ػػظ ً    ػػف ا.جػػبع ب ئت ػػبت شػػفئً   شػػف ؿ  ػػدى  ط ن تػػؾ ي تخّفػػفػػ  طػػ ئر ا.زنيػػرؾ

 ي«ا.ظوـي .ف فكبف سهوً 

 ي«إنِؾ  حقة يو شؾ»    
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ننػػظ ل ف كػػف أف أكػػبف   تطتقػػد أل تصػػدًنظ حقػػً   أ.ػػفس كػػذ.ؾ فػػ  طػػ ئر ا.زنيػػرؾ»    
 ي«يهذ  ا.قسبة

  طله  أب ل ف كنؾي كؿ شظط أعرؼ حقً   .فس األ ر أننظ أعتقد أنؾ ف كنؾل »    
 ي«ي الحت  ؿ  بجبدي هذا    أعتقد ف ا.حدبث  ك

سػ ع  .ػدي  كػرة  ا»ي ً .ت ينيرة  ظ   فة ا.يربدة ي«احت  ؿإننظ ل أتحدث عف »    
خطػػػرت .ػػػظ .لتػػػبي إنػػػؾ تجشػػػ ت عنػػػ ط ا.تسػػػلؽ هيبطػػػً  إ.ػػػى هنػػػ ؾ حتػػػى تػػػت كف  ػػػف 

.تركفػػػز علػػػى أ كػػػ رؾ علػػػى نحػػػب ل أصػػػلح .ػػػؾ األ ػػػر حتػػػى تػػػت كف  ػػػف ا ا.ت كفػػػري .ػػػـَ 
 «أ مؿ 

 «كفؼ ف كنؾ  طؿ هذا »    

ت  ػػػظ ظ نصػػػؼ  بهػػػة ا.يئػػػر ا.  تبحػػػةي  صػػػر ً .ػػػت بهػػػظ تغطػػػ ي «كفػػػؼ  هكػػػذا»    
 ظوـ ت ـي  
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10 

 ماي كاساهارا تتحدث عن الموت والتطور

* 

 الشًء الذي ُخلق فً مكان آخر

* 

ذ.ػػػؾ ت جػػزطًا  ػػف أرا  هػػب ا.طػػدـي ب ػػدب  بكػػؿ  ػػػ  كنػػت رايمػػً   ػػظ ا.ظػػوـ ا.تػػ ـ     
ػظ  ظا.طدـي أ  مت عفنظ بأصغفت .صبت ًلي   بصبت ا.ػدـ بهػب فتػد ؽ  ػظ عرًب

ك نػت كػؿ حركػة   ػظ ذ.ػؾ ا.ظػوـ    بت بج ت أحشػ ئظ ا.تػظ تتمػبريئتظّ بتقلص ت ر 
.ح ػػػظي .كػػػف  ػػػظ ب هػػػب جسػػػدي   يمػػػة تتمػػػخـ تمػػػخ ً  هػػػ ئًوي كػػػ فبكػػػؿ ن  ا.كثفػػػؼ

 ا.ظوـ  ك ف شفئً    دفً   حسبي 

عػف جسػدي ا. ػ ديي رأفػت ن سػظ طػ ئر قلظ ا.باعظ فنز.ؽ يطفدًا سرع ف    يدأ ع     
جرة مػخ ة  ػظ  كػ ف  ػ     أحلؽ عيػر سػ  ط ا.صػفؼ  بأحػط علػى  صػف شػا.زنيرؾ
فقـب أحدهـ يباجي ت ي ا.ط .ـي إف .ـ فطد هن ؾ ط ئر زنيرؾ حقً    فجب أف  زنيرؾُأدفر 

ل ا.طػ .ـ يػدًل   إدارة زنيرؾ أحدهـ إذ سفتطفف على ػؼ ا.نظػ ـ ا.ػدًفؽ نػ ي باا سػبؼ فتًب
 ي فد ا.ذي لحظ اخت  ط ط ئر ا.زنيرؾا.بح نظعف ا.ط ؿي .كف فيدب أن
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درًا صػػبتً   ػػف أسػػ ؿ حلقػػظ   صػػ يػػذ.ت  ػػ  يبسػػطظ .تقلفػػد صػػفحة طػػ ئر ا.زنيػػرؾ     
 ثػؿ احتكػ ؾ شػفئفف ًيفحػً  يػو  طنػى  نجػحي كػؿ  ػ  صػدر عنػظ كػ ف صػبت ً .كننظ .ـ أ

حد  هب  ف فستطفع إصدار ا.صػبت  ا.حقفقظ ب  ا.زنيرؾًيفحفف ل  طنى .ه  ي ط ئر 
 نيغظ إدارت ي ط ئر ا.زنيرؾ بحد  هب  ف فستطفع إدارة زنيرؾ ا.ط .ـ ك   ت

 فػػر ًػػ در علػػى إدارة نػػ يض ا.طػػ .ـ  ًػػررت أف   ػػع ذ.ػػؾ  ي ػػ  أننػػظ طػػ ئر زنيػػرؾ    
كػ ف    كؿ  ػ اتمح أن  سهؿ نسيفً ي ح .   ارت طت    أحلؽ عير س  ط ا.صفؼ  بهب

 ػػ عظي ي .زابفػػة ا.صػػحفحة  .كػػظ أعػػدؿ اتجػػ هظ بارت يجنػػ حظّ  علػػّظ  طلػػ  هػػب ا.خ قػػ ف
ي نظػرت إ.ػى ا.طػ .ـ بحلقػت يػو جهػد حفث ػ  أردت  .حظة ا. ه رة  ظ أتقف جسدي هذ 

 ػػ  نلػػت ك ػػ فتظ  ػػف ا.تحلفػػؽ  كنػػت أحػػط علػػى  ػػف بجهػػة نظػػر طػػ ئر ا.زنيػػرؾي ب تػػى 
خمػػػراط إ.ػػػى أسػػػطح ا. نػػػ زؿ با.طػػػرؽ   صػػػف شػػػجرة بأحػػػدؽ خػػػوؿ أبراؽ األشػػػج ر ا.

بش هدت ا.ن س فتحركػبف علػى األرض  فزاب.ػبف  هػ ـ حفػ تهـي .كػف . سػؼ  .ػـ أكػف 
 ػػػف ًيػػػؿ ًػػػط   طػػػ ئر ا.زنيػػػرؾ ظ .ػػػـ أرَ نػػػ  إ.ػػػى أنًػػػ درًا علػػػى رؤفػػػة جسػػػديي بهػػػذا  ػػػردّ 

 ب.فست .دي  كرة عف شكل ي 

ت      بنظ طػ ئر زنيػرؾ كػ طبفؿ  ل أدري  قدار طب.   كنت طػ ئر ا.زنيػرؾي .كػف.ًب
يطيفطة ا.ح ؿ  .كػف .ػـ فكػف يبسػطظ  نتفجةي ك ف ا.طفراف   تطً   .ـ ف ِض يظ إ.ى أي

ظػوـ ًػ ع ا.يئػري تًب ػت نج ز  ي ألس ؿ  ظ صلة الست ت ع . يدي ث ة شظط علظ  إ با
 بعدت إ.ى ن سظي  عف كبنظ ط ئر ا.زنيرؾ
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* 

 تعنػد   ر طػ يقلفؿ  ا.ث .ثة يطد ا.ظهري.ث .ثة ث نفة يطد ازارتنظ   ي ك س ه را  رة     
ح ػػػظ عفنػػػظ  ا.لتػػػ ف ا.نهػػػ ر ا.يػػػ هرةي بأل شػػػ س طػػػ ط ا.يئػػػر    رتنػػػظ أشػػػطة  نصػػػؼ
ػػػتي  جػػػرد  كػػػرة بجػػػبد حنفػػػت رأسػػػظ أا.ظػػػوـ ا.تػػػ ـ  أ  مػػػته   ب  أعت دتػػػ  يطػػػض ا.ًب

 ي  ف عفنظ ا.مبط ي ألعلى تسيب  ظ سفوف خفط ر فع  ف ا.د بع

تزاؿ    أجينظ إف كنت   ز.ت حفً  ف  ط ئر ا.زنيرؾ ي أ  يرؾر ا.زن رحيً   ف  ط ئ»     
 ي«حف ً 

 ي«أزاؿ حف ً    »    

 ي«ل يد أنؾ ج ئع»    

 ي«أظف هذا»    

ػػػت طبفػػػؿ ’أظػػػف هػػػذا‘ ػػػ  زا.ػػػت إج يتػػػؾ »     ًيػػػؿ أف   حسػػػب  إذًا سػػػبؼ ف مػػػظ ًب
 ي«تمبربف جبعً  ف بتبف يسهب.ة    داـ .دفهـ ا.  طت بت  ف ا.جبعي ا.ذفف ف

دد  ػظ أرجػ ط كػ ف عػدـ ا.فقػفف  ػظ صػبتظ فتػر  ي«هػذا صػحفح علػى األرجػح»ًلت:    
 ي على األرجح ـ أي س ة  ظ ا.صبتخّ ا.صدى فم ا.يئري
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ً  صػغفرًا  ػظ ا. كتيػة صػي ح أعلػـ أنػ  صػحفحي أجرفػت يحثػ»ً .ت   ي ك س ه را:     
أف   فػػ  طػػ ئر ا.زنيػػرؾ  ؿ كنػػت تطػػرؼعػػف كػػؿ  ػػ  فتطلػػؽ يػػ .جبع با.ططػػشي هػػ ا.فػػـب

 ي «  ظ أف ـ ا.ثبرة ا.ربسفة فب  ً أحدهـ ع ش تحت األرض اثن ف بعشربف 

 ي«يو  زاح»ًلت:     

 ي«يد أن  ع نى كثفراً  ل»    

 ي«أجؿ  ي . طؿ»    

و يػد أف  ػ.قد نج   .كف تس ًط شطر  بج فع أسن ن   كؿ شظطي حتى إذا ع ش  »    
 ي«ذ.ؾ ك ف  ربع ً 

 ي«أجؿ  ي . طؿ»    

طػفش حفػ ة ع دفػة إ.ػى ن نؾ بشػطرؾ  أعتقػد أنػؾ ف كنػؾ ا.أس .كف حتى إذا  قدتَ »    
 ي«على ي ربكة لئقة بزرعت أسن نً  صن عفة حٍد كيفر إذا حصلت

أجػػػػؿ  تطػػػػبرت ا.ي ربكػػػػ ت باألسػػػػن ف ا.صػػػػن عفة تطػػػػبرًا كيفػػػػرًا  نػػػػذ أفػػػػ ـ ا.ثػػػػبرة »    
 ي«بسفةي ًد فسهؿ هذا ال بر ًلفوً ا.ر 

 ً .ت   ي ك س ه را بهظ تتنحنحي  «يير ا.زنيرؾيأتطرؼ  ف  ط ئ»    

 «  ذا »    
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إف كػ نبا ل فشػفخبف أيػدًا  بفسػت ربف  ػظ ا.طػفش  إذا ك ف ا.ن س فطفشػبف . يػدي»    
أتطتقػػد أنهػػـ سػػفكل بف أن سػػهـ   ف بتػػبف  ب ػػظ ت ػػ ـ ا.صػػحة دائ ػػً ي ػػظ هػػذا ا.طػػ .ـ  بل

تقرفيػػً    نػػظ  نحػػف ن كػػر يكػػؿ شػػظطت كػػر اخف  أععنػػ ط ا.ت كفػػر ي ألشػػف ط يط ػػؽ  ك ػػ  
شػػظط  دبي أعتقػػد أنػػ  إف .ػػـ فكػػف ث ػػةا. لسػػ ة  بعلػػـ ا.ػػن س  با. نطػػؽ  با.ػػدفف  باأل

 «يييدت  ثؿ تلؾ األ ك ر ا. طقدة  ظ ا.ط .ـي أعنظجِ س   ا. بت  .   بُ ا

 ػػػظ ظػػػوـ ا.يئػػػر  «أعنػػػظ»كل ػػػة ة  تطلقػػػت خو.هػػػ  سػػػ ه را هنفهػػػي ك صػػػ تت  ػػػ     
ػت  كشظفة  ف  كرةي ري    قػدت ا.ر يػة  ػظ ًػبؿ ا. زفػدي أب ري ػ  ك نػت يح جػة إ.ػى ًب

تانتظرته   ظ ا.ظوـ .تك ؿ ح ي.ت كر ي   ستقب.   ي دفثه   ن ظرًا . س ؿ طباؿ ا.ًب

لػف فشػكؿ .هػ  ذ.ػؾ  خطر .ظ أنػ  إذا أرادت  ػ ي ك سػ ه را أف تقتلنػظ  ػظ ا.حػ ؿ      
ف كنهػػ  ييسػػ طة أف تلقػػظ يصػػخرة كيفػػرة  ػػظ ا.يئػػري إذا ح ب.ػػت يمػػع   شػػكلة إطوًػػً ي

 سبؼ تسقط باحدة على رأسظ حت ً ي   رات  

ر يجدفػػة يشػػهف  ػػ  تطنفػػ    .كػػفييي فمػػطر ا.نػػ س .لت كفػػهػػذا  ػػ  أعتقػػد ييي أعنػػظ»    
تٍ ألنهـ فطل بف اخف حف تن  هن    ػف ًػد ف كػر   ػ   صػحفح  أنهـ سبؼ ف بتبف  ظ ًب

ذا ًػد فكل ػبف أن سػهـ  أب حتػى . ػ    يػدبف حفػً  إذا كنػ  نحفػ  بنحفػ  .تكػ  ظ  طنػى أف
    ‘ألرجػػػح سػػػفقب.بف ألن سػػػهـ .هػػػـ أف فكل ػػػبا أن سػػػهـ   ػػػإنهـ علػػػى ا فنيغػػػظ إف كػػػ ف

ػػت .ػػذ.ؾ  سػػػه كر يػػ  لحقػػ ً  حسػػنً   أ ػػ  ظ ر   ل نسػػتطفع النتظػػ نػػ  .كن’ تسػػع  ػػف ا.ًب
ػػت لحػػؽي علفنػػ  أف ن كػػر يكػػؿ شػػظط تدهسػػنظ سػػبؼ  ػػظ هػػذ  ا.لحظػػةي ري ػػ   حتػػى ًب
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   ت بت جبعً   ذات صي ح يطد ًرايػة  ري .غدي بأنت  ف  ط ئر ا.زنيرؾش حنة عصر ا
ثوثة أف ـ  ف اخف   ف ا.  كػف أف تكػبف  فتػً   ػظ ًطػر يئػري أرأفػت  ل أحػد فطلػـ  ػ  
سػػفحدثي .ػػذ.ؾ نحػػف يح جػػة إ.ػػى ا. ػػبت .فجطلنػػ  نتطػػبري هػػذا  ػػ  أعتقػػد ي ا. ػػبت هػػب 

فنػ  أف ن كػر ي ألشػف ط سػ طع بمػخـ   بكل ػ  إزداد سػطبعً  بمػخ  ة  صػ ر عل شظط
 ي«على نحب أكثر جدفة

 يت   ي ك س ه را ًلفوً ص ت    

 «ف  ط ئر ا.زنيرؾييي ًؿ .ظ »    

 «  ذا »    

 «ت كر ي بتؾ  يكف فة  بتؾ هن    هؿ كنت بأنت هن ؾ ي ألس ؿ  ظ ا.ظوـ»    

لت:       ي«ل  .ـ أكف أ كر يهذا»ت هلت أل كر يسؤا.ه   ًب

ـَ ل »     سه.تنظ   ي ك س ه را ينيرة اش ئزاز  ك   .ػب ك نػت تتحػدث إ.ػى حفػباف  ي«.
ننػػػظ ل اخفي إ -حر فػػ ً -إنػػػؾ تباجػػ  ا. ػػػبت . ػػ ذا .ػػػـ تكػػف ت كػػػر يػػ . بت  »ي   سػػبخ

 ي«علظ  ًؼ إف  سه.ة حف تؾ أب  بتؾ تتب  أعيث  طؾي ًلت .ؾ  ف ًيؿ

 ي«ف كنؾ أف تلقظ صخرة»ًلت:     

 «دث عن     ا.ذي تتح صخرة »    

 ي«ف كنِؾ أف تيحثظ عف صخرة كيفرة بتلقفه  علظّ »    
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 ي«حسنً   ف كننظ  طؿ هذا ي .طيع»   

 ي.كف يدا أنه  .ـ تحيذ ا. كرة   

يػػد أنػػؾ تتمػػبر جبعػػً   بتسػػفر ح .تػػؾ  ػػف    لعلػػى أي حػػ ؿ  فػػ  طػػ ئر ا.زنيػػرؾ»    
أل ت كػر يػ . بت   ل أف ا. ػ ط  نػؾي .ػذ.ؾ كفػؼ ف كنػؾ سػفف إ.ػى أسػبأي بسػبؼ فن ػد

 ي«تطتقد أف هذا  رفب 

ػػتي  يلػػى »     أظػػف أنػػ   رفػػب نبعػػً   ػػ   .كننػػظ كنػػت أ كػػر يهشػػف ط أخػػرى طػػباؿ ا.ًب
حقػػً ي   زا.ػػت أ ػػ  ظ  بعلػػى األرجػػح سػػه كر يػػ . بت أفمػػً   عنػػد   أيػػدأ أشػػطر يػػ .جبع

 ي«ثوثة أس يفع ًيؿ أف أ بت  صحفح 

كػػ ف  ػػف كيػػ ر  ػػوؾ  كػػ ف .ػػدفؾ   طي هػػذا  ػػ  حػػدث  ػػع ذ.ػػؾ ا.ربسػػظي إذاهػػذا »    
  األرامػػظ أب  ػػ  شػػ ي ي أ.قػػ   ا.حػػرس ا.ثػػبري  ػػظ  ػػدخؿ  ػػنجـ  .كػػف ك نػػت ث ػػة  فػػ 

تػػ ـ   ثلػػؾ ت   ػػً ي هيقى ن سػػ  حفػً ي كػػ ف  ػػظ ظػػوـ تتسػرب  ػػف ا.جػػدار  بكػػ ف فلطقهػػ   ػػ
 ي«.دفؾ كثفر  ف ا.  ط  أ.فس كذ.ؾ  ًلت .فس

 ي«ل  يقظ ا.قلفؿ»ًلت يصدؽ:     

تػػؾ .لت كفػػر يػػ . ب »     ت  إذًا علفػػؾ أف تكػػبف حػػذرًا  ارتشػػؼ رشػػ  ت صػػغفرة  بخػػذ ًب
ت  بعف ا.كف فة ا.تظ ست بت يه ي    ي«فزاؿ أ   ؾ  تسع  ف ا.ًب
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كفػػػر يػػػ . بتي  ػػػ   صػػػلحتؾ  ػػػظ ح لػػػظ علػػػى ا.ت . ػػػ ذا أنػػػِت ع ًػػػدة ا.طػػػـز علػػػى »    
 «هذا 

ي  ػ  ا.ػذي فجطلػؾ تطتقػد ت .ظ  صػلحة  ػظ هػذا.فس» :أج يت   ي ك س ه را يحدة    
 ر عوًة .فس .   أف  ف  صلحتظ أف أح لؾ على ا.ت كفر ي بتؾ  إنه  حف تؾ أنت

 ي«يظي إننظييي  هت ة  حسب

 « ؿب يدا ع ا. م»    

 ي«ن سي بكفؼ هب شطبر ا. بتي ا. مبؿا. مبؿي حف ؿ كف فة  بت ا. نطـ »    

صػػ ت ع فػػؽ ا. ػػراغ  ػػف  عنػػد   انقططػػت  ح دثتنػػ    ػػ  يصػػ تت  ػػ ي ك سػػ ه را    
نظػر . علػى  ألرى  ػ  إذا ظػر ا. رصػةي أردت أف أر ػع بجهػظ بأكػ ف فنت حب.ظ  كهن 

ي كنت  تهكدًا أنػ  سػفحرؽ ك ف ف كننظ رؤفة   ي ك س ه راي .كف ا.مبط ك ف ًبفً  جداً 
ي   عفنظ 

 ي«أف أخيرؾ ي  أرفد ث ة شظط»ًلت:     

 ي«حسنً   أخيرنظ»    

  إننظ  تهكد إ.ى درجة    على األًؿي .ـ أدرؾ ذ.ؾ  .كف  ً زبجتظ عشفقاتخذت »    
تزاؿ تطػػػفش  طػػػظ  ك نػػػت تنػػػ ـ  ػػػع ذ.ػػػؾ ا.رجػػػؿي .ػػػـ أسػػػتطع عنػػػد   ك نػػػت  ػػػ   .شػػػهبر

تصػػدفؽ هػػذا  ػػظ يػػ دئ األ ػػر  .كػػف كل ػػ   كػػرت  ازددت اًتن عػػً ي باخف عنػػد   أنظػػر 
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ػػ ت  ي.ل  مػػظ  أرى ج فػػع أنػػباع ا.تل فحػػ ت ا.صػػغفرة ك نػػت تطػػبد إ.ػػى ا. نػػزؿ  ػػظ أًب
يهػػػ ي ب.ػػػـ  هػػػـ اإلشػػػ راتي بثقػػػت  رفيػػػة  أب تج ػػػؿ عنػػػد   أ. سػػػه ي .كننػػػظ .ػػػـ أسػػػتطع 

 ي«عوًة  ع أحدهـ ًطي .ـ فخطر .ظ ذ.ؾ  حسب فخطر .ظ أنه  ًد تقفـ

 ي«عجي ً »ً .ت   ي ك س ه را:     

ب.ػـ تطػد ًػطي تن ب.نػ  اإل طػ ر  طػً   ػظ ذ.ػؾ ا.صػي حي  ا. نػزؿ بذات فـب    درتْ »    
ب ػػ درت إ.ػػى ا.ط ػػؿ  رتدفػػة  ويسػػه  ا. طتػػ دةي كػػؿ  ػػ  ك نػػت تح لػػ   طهػػ  هػػب حقفيػػة 

ي بزة بتنبرة  ف ا. غسلةي هذا كؿ شػظطي ل بداع  ل رسػ .ة  ل شػظط   بأخذت يلفده
ي بعلػى األرجػح .ػف يس بكػؿ شػظطذهيت كب فكب  ت ركة خل ه  ج فع أ رامه   ا. و

 ي«األًؿي هذا    أعر   ي .فس ير يته  على.ظ  إ تطبد إ.ى هن  

 ي«خر اخفأتطتقد أف كب فكب  ع ا.رجؿ اخ»    

ًلت بأن  أهز رأسظي شطرت ي .هباط ا.ذي فتحرؾ  ف  رأسظ كهن   ػ ط  ي«أدريل »    
 ي«إنه    طً  على األرجح»ي ثقفؿ  ف نبع     دبف أف أشطر يس ئؿ

 ي« جبع اخف ف  ط ئر ا.زنيرؾ  ب.هذا هيطت إ.ى ا.يئر  إذًا أنت»    

ا.سػػيبي  إننػػظ   جػػبع يػػ .طيع  إلداركػػظ  ػػ  كػػ ف فحػػدثي .كننػػظ .سػػت هنػػ  .هػػذا»    
ف إننظ ل أختيف  ف ا.باًعي  ك ػ  ًلػت سػ يقً   إننػظ يح جػة إ.ػى  كػ ف ف كننػظ أف أكػب 

ب تى هػػػذا  ػػػ  ل  كفػػػؼ سػػػ طت عوًتػػػظ يكب فكػػػب  فػػػ  بحػػػدي بأركػػػز علػػػى ت كفػػػريي 
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 ػرأة  ػظ فً  حتى .حظة اخت  ئه ي رجػؿ باك ف  ث . أستطفع  ه  ي ل أًبؿ إف كؿ شظط
   شخصفة  ختل ة ت   ً   حدث با.تقف   ظ  كػ ف  ػ  ا.طشرفن ت  ف ع ره    .كؿ  نه

ػػػررا أف فطفشػػػ   طػػػً ي .ػػػفس هنػػػ ؾ زبجػػػفف  ػػػظ أي  كػػػ ف .ػػػفس .ػػػدفه   حصػػػته    ػػػ ف ًب
ي .كننػػظ كنػػت أعتقػػد أف حف تنػػ  ل يػػهس يهػػ   بأف أي  شػػكلة صػػغفرة سػػبؼ ا. شػػكوت

ػػػتي .كننػػػظ كنػػػت  خطئػػً ي خ ػػػظحػػؿ  ػػػف تلقػػػ ط ن سػػػه  ي ػػتُ   هػػػـي  نػػػظ شػػػظطع ربر ا.ًب
 ي«بهرفً ي هذا    جئت هن  أل كر ي  ترض أننظ ارتكيت خطًه جبأ

 زدردت رفقظي .ـ تقؿ   ي ك س ه را شفئً ي ا    

طؿ إف كػػ ف هػػذا سػػفيدب  نطقفػػً  .ػػؾ: عنػػد   تزبجنػػ  ًيػػؿ سػػت سػػنبات  كنػػ  أتسػػ »    
ض خ .فػػةي ك نػػت .ػػدفن  أف نينػػظ  نػػزًل  ػػظ ًططػػة أر   نحػػ بؿ أف نينػػظ ع . ػػً  جدفػػدًا .نػػ 

ينػى    كن  نرفد ي .ـ نكف يح جة إ.ى  نزؿ  خفـ أب  ػ  شػ ي    جػرد  بامحة . صبرة
نػػ  أف نكػػبف  طػػً ي .ػػـ نكػػف يح جػػة إ.ػػى أشػػف ط فقفنػػ   ػػف تقليػػ ت ا.طقػػس   ػػ  د نػػ  يإ ك ن

 ػػظ   فػػة  سػػبى اعتػػراض طرفقنػػ ي يػػدا .نػػ  كػػؿ شػػظطإمػػ  فةي ا.تػػظ .ػػف ت طػػؿ .نػػ  شػػفئً  
 فف  ػػػظ ا.ػػػذه ب إ.ػػػى  كػػػ ف  ختلػػػؼ ت   ػػػ ً ا.يسػػػ طةي هػػػؿ سػػػيؽ أف شػػػطرِت يهنػػػِؾ تػػػر ي

 ي«بتصفرفف شخصً   ختل ً  ت   ً  

ت»      ي«ي .طيعي أشطر يهذا طباؿ ا.ًب

ظ  ػػف ن سػػظ  ذاتػػ  طلػػ  عنػػد   تزبجنػػ ي أردت ا.خػػربج حسػػنً   هػػذا  ػػ  كنػػ  نحػػ بؿ»    
ي بكػػػذ.ؾ كب فكػػػبي  ػػػظ ع . نػػػ  ا.جدفػػػد ذاؾ  كنػػػ  نحػػػ بؿ ا.تػػػظ ك نػػػت  بجػػػبدة حتػػػذاؾ
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 ًنػػ ي كنػػ  نطتقػػد أننػػ   ػػًة . ػػ  نحػػف علفػػ   ػػظ أع ى ذبات جدفػػدة أكثػػر  وطا.بصػػبؿ إ.ػػ
 ي«ش حف ة  ث .فة تن سب    كن  علف عفف كنن  

يدا .ظ أف  ػ ي ك سػ ه را  فػرت بمػطفة جلبسػه   كنػت أستشػطر حركتهػ ي بيػدت     
ي ظ شػظطأنه  تنتظرنظ ألباصؿ حدفثظ  .كف .ـ فطد .دي    أًب.  عنده ي .ـ فخطػر .ػ

 ت ي .تطب  ف صبتظ ا.ذي فتردد يفف جدراف ا.يئر ا.خرس نفةي شطر 

 «هذا  نطقفً   أفيدب .ؾِ »    

 ي«ي .طيع»    

 «  رأفِؾ  ظ األ ر  »    

ف  هذا  إننظ   ز.ػت ط لػة  ك ػ  تطػرؼي بل أعػرؼ شػفئً  عػف ا.ػزباجي بل أعػرؼ »    
عنػػد   يػػدأت تطيػػث  ػػع رجػػؿ  خػػر أب عنػػد    شػػفئً  ع ػػ  كػػ ف فػػدبر  ػػظ ذهػػف زبجتػػؾ

ؼ  ػػ  أتطػػر  يخ طئػػة  نػػذ ا.يدافػػة تنػػظ يػػ  .لتػػب  أعتقػد أف  كرتػػؾهجرتػؾي .كػػف   ػػ  أخير 
 طػؿ لػى أي شػخص فسػتحفؿ ع أعنف  ف  ط ئر ا.زنيرؾ     تحػدثَت عنػ ييي  ل أدري 

عفد خلػػؽ حسػػنً   اخف سػػه‘  أب ’هينظ ع . ػػً  جدفػػدًا ت   ػػ ً اخف سػػ حسػػنً  ‘شػػفئً  كهػػذاي 
أنػؾ ينفػت ع . ػً  جدفػدًا أب أعػدت خلػؽ ذاتػؾ  .كػف  تطتقػدهذا    أعتقد ي ري    ’يذاتظ

 تريصػػة تحػػت ا.سػػطح  بعنػػد   فحػػدث شػػظط  ذاتػػؾ ا.قدف ػػة سػػتكبف  بجػػبدة دائ ػػً   
ي فيػػدب أنػػؾ ل تػػدرؾ هػػذاي إنػػؾ ُخلقػػت  ػػظ  كػػ ف  خػػري ’هػػ ي‘تطؿ يرأسػػه  بتقػػبؿ سػػ

هػذا  إعػ دة خلػؽ ذاتػؾ  حتػى هػذ  ُخلقػت  ػظ  كػ ف  خػري حتػى أنػ  أعػرؼ  كػرةبحتى 
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ي إنػؾ رجػؿ يػ .و  أ.ػفس كػذ.ؾ  كفػؼ ل ت هػـ هػذا  هػذ   شػكلة ا.قدر ف  ط ئر ا.زنيرؾ
ا.طػػ .ـ   ػػظ رأفػػظي ب.هػػذا تتطػػرض .لطقػػ ب علػػى فػػد ج فػػع أنػػباع األشػػف طي علػػى فػػدكيفػػرة 

 «ص  نه ي أت هـ    أًب.  خلا.ت خلص  ن   بذاتؾ ا.تظ ح ب.تا.ذي ح ب.ت ا.ت

 أًب. ي علّظ ي .ـ أكف أعرؼ    ظللت ص  تً  أحدؽ  ظ ا.ظوـ ا.ذي فغلؼ ًد ظّ     

 ي «  ب كر كر  ب كر حسنً   ف  ط ئر ا.زنيرؾ  ت يع ت كفرؾي»ة: ً .ت يرًّ     

 أ.قت ي .غط ط  ظ  ك ن   بأ لقت  بهة ا.يئر  جددًاي     

* 

تػػردد صػػدا   يػػة بهززتهػػ    هصػػدرت صػػبتً  خ ف ػػً  ا.حقف أخرجػػت ًػػ ربرة ا. ػػ ط  ػػف     
 ػ ي  يسػندت رأسػظ إ.ػى ا.جػدار بأ  مػت عفنػظا.ظوـي ري   تيقػى  نهػ  ا.ريػعي أ  ظ

لقػت  ػظ  كػ ف ك س ه را  حقة على األرجحي هػذا ا.شػخص  هػذ  ا.ػذات  هػذ  األنػ   خُ 
ى جػػ ط  ػػف  كػػ ف  خػػر  بسػػبؼ فػػذهب إ.ػػى  كػػ ف  خػػري .ػػـ أكػػف سػػب   خػػري كػػؿ شػػظط

 أن ي ػ  طير .لشخص ا.ذي فطرؼ ي

 ف  ط ئر ا.زنيرؾي كفؼ ل ت هـ هذا  حتى أن  أعرؼ هذا      
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11 

 الجوع باعتباره ألما  
* 

 رسالة كومٌكو الطوٌلة
* 

 الطائر نبٌا  
* 

  بت باستفقظت يمع  راتي ك نت  ترات ًصفرة ب قلقة  ف ا.نـب  ك    
ؾ على الستغراؽ  ظ نـب كل   أبش ند   فكبف على  تف ط ئرةيفحدث .ل رط ع

ي بهكذا  ظ كل   أبشؾ على الستفق ظ ا.ت ـ  أع فؽ  أج ؿ باستفقظي ب  نز.ؽ إ.ى ا.نـب
  ك ف ا.ز ف فترّنح  ثؿ بجبد تغففر  ظ ا.مبطحلقة   ر ة ل نه فة .ه ي  ع عدـ 

مطفة جلبسظ ا.غرفيةي عرية ذات  حبر عجلة  تقلقؿي ك ف جسدي  نهكً  يسيب ب 
 أنظر إ.ى س عتظ  ا.تظ ك ف إفق عه  ثقفًو ب مطريً ي  ستفقظكؿ  رة أ ب ظ

ي   أننظ .ـ فكف .دي شفئً  أ مؿ أل طل   كنت أح ؿ ا. صي ح ا.فدبي  
تج ه ت عشبائفة  إ.ى األرض با.جدراف  ب ط ط ا.يئري بدائ ً  ظ ابأصبب أشطت   

ي بك نت ا.ظوؿ ا.تظ ن س    كنت أجد األرض ن سه   با.جدراف ن سه   ب ط ط ا.يئر 
ف ا. تحرؾ تتراًص  بتت دد بتتقلص  بتنت خ بتنك شي بعند   أسهـ   فكّبنه  ا.مبط

ت  تحسسً  بجهظ   تهذا قً   ظ ل سً  كؿ انحن طات  بتج بف     دً  أ مظ ا.ًب



 

139 
 

جدفً  يشكؿ أذنظ  ف ًيؿي إذا طلب  ًس  تظ  جددًا ألح ظ شكله ي .ـ أكف  هت  ً 
.كنت  ظ حفرة  -حتى ب.ب  جرد شكؿ تقرفيظ –أرسـ صبرة ألذنّظ  نظ أف  أحدهـ

 ف أ ريي .كف اخف  .ت كنت  ف تصبفر كؿ انحن طة بتجبفؼ يت  صفؿ دًفقةي 
استغريت  ف  دى اختوؼ أذنّظ عف يطمه  ي .ـ تكف .دي  كرة عف سيب 

 أثر    على األرجح(ي  ذاي أ.دفالختو  ت أب عف أثر عدـ ا.تن ظر ه

يد أننظ نظرت  ل يف دًفقةس عتظ إ.ى ا.س يطة بث  نفة بعشرف ت عق ربأش ر  
ف .يئري ك نت ا.س يطة بث  نفة بعشرفأ. ظ  رة  نذ نزب.ظ إ.ى ا إ.ى س عتظ ًراية

ع ا.ث .ث أب يدافة ا.ريع  ي راة يفسيبؿ  ستكبف نه فة ا.ريدًفقة  س ًط  هذا  ؤكدي  ظ 
 ظ  ك ف ع ؿ  ظ  درج ت أًصى   عند   كنت ط وً   كنت أحب ا.جلبسا.رايعي

ر ا.صفؼ بهب فح بؿ أل فزبؿي ا.ش س تغبص  ظ األ ؽ ا. لطب بأش هد نه 
ك    فزاؿ  ته.قً  بج فًوي تلقظ أمباط ا. لطب يظوؿ طبفلة    ا.غريظ  .كف ا.ش ؽ  

.ب أنه  تلّ ح إ.ى شظط   ي ك نت تم ط باحدة تلب األخرىي  ع ذ.ؾ ك ف ث ة مبط 
ف  ف ًراطة صحف ةي ظلت ذاكرة بحجـ ا.نه ر ا.طبفؿ تحرس س  ط ف كّ ك ؼ  ظ ا.

 ا.ي ب .ت نع .فؿ ا.صفؼ  ف ا.دخبؿي

.كف اإلم طة ا.صن عفة ك نت تكسب  طركته   ع مبط ا.ش س  يصير  
طة  ا.يهفجةي خمرة أرمفة ا. لطب ا.ف ن  ج .ية  طه   فمً   ف األ.باف ب ث يرة

س ت حدفثً   ب. ط ف ا.يفم ط ا. ستقف ة ا.تظ رُ  با.تراب األسبد ا.ج فؿ  با.خطبط
ا.ذي فيدب  ظ أ م رب ا.وعيفف  بدخ ف ا.سج ئر ا.ذي فسيح  ظ  فض ا.مبط 
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كؿ هذا فيدأ  األف ـ ا.تظ فكبف هباؤه  س كنً   ثؿ أرباح تيحث عف شخص .تحؿ  ف (ي
.تظ يفف عة ا.جطة ا.صغ ر أف دفهـ  بفلبحبف ي .نقبد ا ي .ظهبر يجوط ت ـي فر ع ي

أص يطهـي فنهض ا.ج هبر  ف  ق عدهـ .فت يطبا  س ر كرة تحلؽ ع .فً   بترت ع 
أصباتهـ  ع ا.قبس ا.ذي تتخذ   أب تذبب  ظ تنهفدةي أسراب صغفرة  ف ا.طفبر 
تطفر ي رت  ع  نخ ض ن حفة ا.يحر ع ئدة إ.ى أبك ره ي ك ف هذا هب ا. لطب  ظ 

 ا. س ط عند ا.س يطة با.نصؼي

س نت  ي ج ط  رفؽبؿ ا.تظ ش هدته  على  ر األعباـي رف ت ا.يفس يتذكرت  
.بفس ك ردفن .ز إ.ى ا.ف ي ف  رة  عند   كنت صغفرًا  .فلطب  ي راة بدفةي ش هدت تلؾ 
ؼ  ا. ي راة  ع با.دي  ف  طقد ًرفب  ف أرمفة ا. لطبي ًيؿ ا. ي راة ن سه   ًب

فط تهـ  دفن .ز حبؿ حدبد ا. لطب ب طهـ سوؿ  لفئر لعيب ك  ة يكرات تنس تح ؿ تًب
با فلقبنه  نحب ا. درج ت يهسرع    ف كنهـي  قد ا.ن س صبايهـ بكؿ  نهـ فح بؿ براح

يؿ أف أعظ     أف فلتقط كرة .ن س   .كننظ ظللت ج .سً   ظ  قطدي دبف حراؾ  ًب
 يفحدث  سقطت كرة  ظ حجريي ك ف حدثً  سحرفً    رفيً  ب   جئ ً 

ًاي ا.س يطة بست بثوثبف دًفقةي انقمت ث  نفة دً ئؽ نظرت إ.ى س عتظ  جدد 
ريت  ف أذنظ   ه  نذ  خر  رة نظرت إ.فه ي ث  نفة دً ئؽ  حسبي نزعت ا.س عة ًب

كت ظ  ظ ا.ظوـي شظط  رفب ك ف  هبحى .ظ صبته  يهنه  على    فراـي هززت 
تي ري  حدث إلحس سظ ي .ز في ًررت ف كف .ـ ف أل أنظر إ.ى ا.س عة يطض ا.ًب

لى ذ.ؾ ا.نحب ا. تكرر .ـ فكف .دي أي شظط  خر أل طل   .كف ا.نظر إ.ى ا.س عة ع
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ً  حتى أ نع ن سظ  ف ا.نظر إ.فه ي ك ف األ.ـ  ي ً صحفّ   ع ذ.ؾ  يذ.ت  جهبدًا خ ًر
شيفهً  يذ.ؾ ا.ذي شطرت ي  عند   أًطلت عف ا.تدخففي  نذ ا.لحظة ا.تظ ًررت 

ت  .ـ فا. فه  ؼ عف ا.ت كفر ي .ًب ع عقلظ ا.ت كفر يهي شظط  خري ك ف نبعً  ستطتًب
ت  بجدتن  ف ا.تن ًض ا. ص  ظي كل   ظ  ر  ً  على ا.ت كفر ح ب.ت نسف ف أ ر ا.ًب

ي ي دبف أف أعظ    فحدث  تيحث عفن ي عف ا.س عة على  طص ظ األفسري ب تى 
هظ يظ نتأ  ض عفنظ  بأج هد .كظ ل أنظري ا   حدث هذا  كنت أشفح يبجهظ  ب 

صؿ عقلظ تحسس ح ه   ظ حقفية ا.ظهري ب ع ذ.ؾ  باً ؼ بأن  أنزع ا.س عة بأا. ط
تي ك نت تت يع دً ته  ا.صغفرة  طلنةً  ا.س عة داخؿ ا.حقفية  حفث   ربر ا.ًب

ت يو   ت  ظ ا.ظوـ   حرب ً   ف تقدـ عق رب ا.س عة  ًب بهكذا تد ؽ ا.ًب
ؼ ا .ز ف عف كبن  خطً   ستقف ً  تقسفـ أب  قف سي بح .    قد نق ط ترسفـ حدبد   تًب
  فت دد بفتقلص لشكؿ .    ست رًا  بص ر  يدًل  ف ذ.ؾ  نبعً   ف أنباع ا.سبائؿ

ت  ن ت باستفقظتب قً  إل ن ت باستفقظتي  ثـ رادت ي خوؿ هذا ا.نبع  ف ا.ًب
ت جسدي .فدرؾ أننظ باعتدت تدرفجفً  بعلى نحب  تزافد على ا.حف ة يدبف س عةي دري

تي .كف سرع ف    شطرت يقلؽ ه ئؿي صحفح إننظ حررت يح جة إ.ى ا.ـ أعد  .ًب
عص ب  .كف    إف تظ كؿ خ س دً ئؽ ا. ثفرة . ن سظ  ف ع دة ا.نظر إ.ى س ع
.قفت  ظ ا. حفط .فًو ت   ً ي يدأت أشطر ك   .ب أننظ أُ  توشى اإلط ر ا. رجطظ .لز ف

لت ا.س فنة طرفقه    يتطدة  ف سطح س فنة  تحركةي .ـ فوحظ أحد صرخ تظ  بباص
 يحتى أبشكت على ا.تباري عف نظريأكثر  هكثر 



 

142 
 

 تخلفً  عف  جهبداتظ  بأعدته  إ.ى  طص ظي   أخرجت ا.س عة  ف ا.حقفية 
رجحي  خر ع  ا.س دسة با.ريع صي حً  على األك نت عق ريه  تشفر إ.ى ا.س دسة با.ري

بثوثفف دًفقة  س ًطي يدا .ظ أن   رة نظرت  فه  إ.ى ا.س عة ك نت عند ا.س يطة بست 
ًتي ب ف ا. ستيطد نقمت  نذ ذ.ؾ ا.ب طقبؿ أف تكبف إحدى عشرة س عة ًد ا ف ا. 

ي    ا. رؽ ا.جبهأف تكبف ثوثً  بعشرف ري يفف ف س عةي .كف .ـ فكف يبسطظ ا.جـز
إحدى عشرة أب ثوث –ف س عة  أفً  ك نت إحدى عشر س عة بثوث بعشرف

صيح ل فط ؽي .ـ فكف إحس س ا.جبع ا.شدفد  ثل ً  تخفلت ي  إف جبعظ أ –فبعشرف
كنت ًد أ ترمت أف ا.جبع سفكبف شطبرًا يغف ب شظطي يدًل  ف ذ.ؾ  ك ف أًرب 

ب ا.خنؽي ك   ك ف إ.ى أ.ـ جسدي  حض    دي ب ي شر   ثؿ ا.تطرض .لططف أ
 ة اإل   ط  س ؽي ك ف فرت ع  ثؿ  د  تمخـ حتى أيلو ح األ.ـ  ت  بتً   بف تقر .وت

 ثـ فنحسر تدرفجفً ي

ز أ ك ري على ا.جبع ا. ؤ. ة تلؾ  ح ب.ت تركف ألشتت انتي هظ عف بخزات 
 ك ر  ظ ت كفرًا ج دًاي تنيثؽ شظ فً  األ  خري .كف ك ف فستحفؿ علظ أف أ كر شظط

عقلظ  ثـ تتوشظ ين س سرعة انيث ًه ي كل   ح ب.ت اإل س ؾ يباحدة  تنز.ؽ  ف يفف 
 ثؿ حفباف .زج ل شكؿ . يأص يطظ  

جزاط جسديي كؿ عملة أخذت ن سً  ع فقً ي  . تنظ ج فع أنهمت بت ددت ب  
ت ت طفة طبفلةي جلبسظ يبمطفة خًر ط  دبكؿ   صؿ ك ف فصرخ  ف األ.ـ يسيب 

شطرت ي .دباري  عدة  رات  .كف يطد عشرة  رات نفت ركيتظّ . على ييطط  ثـ ث
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نحدر  ف  با.طرؽ في ك نت أذن ي تطنّ بأ  مت عفنظّ ته .كت على األرمفة  جددًا   
أل سؾ ي ي شطرت  شظط ف هن ؾيشظط   ي .كف .ـ فك على بجهظي أردت اإل س ؾ

تن س يط ؽ   ظ شظط ف كننظ تقفؤ ي بح ب.ت ا.  .كف .ـ فكف  ظ جب ير ية  ظ ا.تقفؤ
.كف  ة   ًو أف أنطش ذهنظ يتيدفؿ ا.هباط ا.ذي يداخؿ جسدي  بتطزفز دبرتظ ا.د بف

 يفاخإف جسدي  ظ   فة ا.مطؼ ت .ن سظ  تنقشعي ًل ا.غفـب ا.تظ  ظ ذهنظ .ـ
جسدي  ظ   فة ا.مطؼ ‘ ب.ت أف أًبؿ ا.كل  ت يصبت ع ِؿ: ب ظ ا.باًع  ح

.فتنظ أستطفع رؤفة ي .كف   ظ باج  صطبية  ظ تشكفؿ ا.كل  تي ًلت .ن سظ  ’اخف
ي أ لا.نجـب    قت   ي ك س ه را  بهة ا.يئري.كف .ـ أكف أستطفع رؤفة ا.نجـب

ت    خوؿ  اا ترمت أف   ي ك س ه ر   سبؼ تطبد إ.ى ا.يئر  جددًا  ظ ًب
ت  ظ انتظ ر بصب.ه    تكئ ً  على ا.جداري  ا.صي ح  .كنه  .ـ تهتي أ مفت ا.ًب

 ظ ا. قدرة على تركفز ن س  على أيطباؿ ا.صي ح  ب قد عقل لز نظ شطبر ا.غثف ف
ت خة أ ك ر  ب.ب .يره خر  با.ظوـ  ف بجفزةي ظلت بخزات ا.جبع تط بدنظ  ف ًب

 ب ع كؿ  بجة جبع  تقؿ  قدرتظ على ا.تركفزي  حب.ظ فتك ثؼ بفخؼي

  مت عفنظ بح ب.ت أف  خذ ي أ رت  ترة ا.ظهر  ب.ـ تظهر   ي ك س ه را 
لـ  ف ي ع فقً  يحفث أحًسطً   ف ا.نـب    ًو  ف أحلـ يكرفت  ك نبي .كننظ .ـ أنـ نب ً  

ت عف  جهبداتظ  ظ ا.تركفز على ا.ت كفر  يدأت ج فع أنباع أجزاط يطد   تخلف
 ظ ص ت   ثؿ   ط ف   كه ً  تحت األرض ييططي  تْ ر .ذكرف ت تزبرنظ  َحمَ ا

أ  كف زرته   بأن س ً يلتهـ  جربج أصيت يه   بحبارات خمته   بأشف ط اشترفته   
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 ت  صفؿ  ذهلةي تذكرت   ج فطه  يجوط ب بأشف ط  قدته : كنت ً درًا على تذكره
م طته ي تذكرت ينبا ذه  بخزان عشت  فه     ن زؿ بشقؽ أس تذتظ ا.ذفف ته  باا

  ف هذ  ا.ذكرف ت ك نت  تصلة ي ًلةدرسبنظ   ف ا. درسة اإليتدائفة حتظ ا.ج  طة
اعظ دبف ترتفب ز نظي ب ف حفف خخر  تتد   طنى .ه  بك نت ت  هة ل ييطمه  
  .كف كؿ ذكرى ك نت جلفة على نبية  ف بخزات ا.جبع ا. ؤ. ة تد ؽ ذكرف تظ تق طع

 تنظ يقبة إعص ريبهزّ  نحب  ذهؿ 

.يثت ج .سً  أش هد عقلظ فسطى خلؼ تلؾ ا.ذكرف ت  حتى تذكرت ح دثة  
طت عباـي ك نت  شكلة عيثفة ت  هة  .كف كل    ظ ا. كتب ًيؿ ثوثة أب أريطة أ ًب

ية  تزافد شطبري ي .مفؽ  حتى تحبؿ ا.مفؽ إ.ى  مب تذكرت ت  صفله  ا.غرف
ي ا.غمب ا.ذي ت لكنظ ك ف  ست إنه كظ   –ظط  خر طرًا .درجة أن  حجب كؿ شع ـر

 سظ لهثً ي خ ؽ ًليظ يصبت لرتط ش بص ر تناب .ظ بسيّ  -بجبعظ  ب خ ب ظ
بمخ ا.غمب د ظ ا. شيع ي ألدرفن .ففي ك ف جداًل يدأ  ف سبط ت  هـ   س بع 

 يسفطي ًذ نظ ا.رجؿ اخخر ييطض ا.طي رات ا. سفئة  بت كنت  ف ًبؿ    .دي أفمً ي
ر يطمن  .يطض  بامطفف حدًا ته  باعتذؾ  دى ت  هة ا. سه.ة ير ّ ن  أدر .كف كلف

تكبف  شغبًل  ب رهقً    .ل بمبع دبف إم  ر أي مغ ئفي هذ  األشف ط تحدث:
ر ته ي .كف  ظ ظوـ ا.يئر بف لت  نؾ تطلفؽ .ـ ت كر ي   لفً ي نسفت ا. سه.ة ي

يطفدًا جدًا عف ا.باًع  ع دت تلؾ ا.ذكرى إ.ى ا.حف ة يبمبح ت ـي كنت أشطر  ا.ح .ؾ 
  بأس طه  تشبي جلديي .  ذا ك ف ردي على  ثؿ ذ.ؾ ا.تطلفؽ ا.ش ئف يحرارته  علظّ 
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  .لرجؿي .ؾ ا.مطؼ  اخف خطرت .ظ األشف ط ا.تظ ك ف فنيغظ .ظ أف أًب.هي ثؿ ذ
 زدادت حدة  ازددت  ميً يصقلته  بشحذته ي بكل   ا

ليسنظ  ب.ـ فطد أي طنظ ا.شفط ف ا.ذي ك ف فت  ت  حلّ ب ف ثـ  بدبف أي  قد 
 يطث  ثؿ هذ  ا.ذكرف ت ا. فتة     ا.  ئدة  ف ذ.ؾ  .  ذا ك ف علظّ   ف هذا فهـي
ت طبفؿعلى األرجح ن حتى   نسفت  أن  أفم ً  يسظ ذ.ؾ ا.رجؿ ذ.ؾ ا.جداؿ  نذ ًب

هذ  ا.لحظةي أخذت ن سً  ع فقً   بأرخفت كت ظ ب صت يجسدي  ظ ا.ظوـي ح ب.ت 
ت  نظ ا.ذكرف تي بص ر .كف ح .   زاؿ ا.جبع ا.رهفب  ن د  وحقة ذكرى أخرى 

 رأسظ خ بفً   ثؿ  طدتظي

أتحدث إ.ى ن سظ  أه هـ يه ك ر  ظ    فحدث  بجدتنظأف أع يطد ذ.ؾ  بدبف 
.ـ أكف أعرؼ أننظ أ تلكه ي ب.ـ أستطع إفق ؼ ن سظي س طت   ظ بهب فصبغ 
كل  ت  .كننظ .ـ أكف أ هـ شفئً      كنت أًب. ي ك ف   ظ فتحرؾ  ف تلق ط ن س   

فط ب ست ف ا.كل  ت  ظ ا.ظوـ  كل  ت .ـ أت كف  ف ابفحفؾ سوسؿ طبفلة    .ف ً 
 أخرىي .ـ فكف جسدي سبى ن ؽ خ .ظ   ظ ظل ة ل ة  بُت تصتخرج  ف ظُ    طن ه 

 تتشكلر ًن ة .نقؿ ا.كل  ت  ف هن ؾ إ.ى هن ي ك نت أجزاط أ ك ر ًططً   .كنه  أ ك 
 خ رج بعفظي

 بجدت  نظرت إ.ى س عتظي    ا.ذي فحدث هن   هؿ يدأت أ قد أعص يظ  
إ.ى ا.ث .ثة باثنفف بأريطفف دًفقةي ا.ث .ثة باثنفف بأريطفف دًفقة يطد  تشفر عق ريه 
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ا.ظهر على األرجحي تصبرت  نظر ا.مبط عند ا.ث .ثة باثنفف بأريطفف دًفقة  ظ 
 بح ب.ت اإلصغ ط إ.ى كؿ عصر أحد أف ـ ا.صفؼي تخفلت ن سظ  ظ ذ.ؾ ا.مبط

فبر  أب زفز حص د  ل صفح ت ط:   أذن ي  .كف .ـ فكف ث ة صبتقطصبت ًد تلت
  أب ا.زنيرؾ ر ط ئر ا.زنيرؾدِ أثن ط بجبدي  ظ ا.يئر  ري   .ـ فُ  أب أصبات أط  ؿي

ؼ ا.ط .ـ عف ا.حركةي  قد ا.زنيرؾ ًبت  ا.دا طة شفئً   شفئً ي ب ظ  رحلة ري        تًب
رتط ش أبراؽ األشج ر  بتحلفؽ ا.طفبر عير انسف ب األنه ر  با تًب ت كؿ ا.حرك تي

 طيا.س  

ة طبفلةي  ي ك س ه را ت طل   .  ذا .ـ تهِت  .ـ تظهر  نذ  د   ا.ذي ك نت   
  ة لنقؿ ح دث حركةي ب ظ هذ  ا.ح . رة أف شفئً   ربعً  ري   حدث .ه يصطقتنظ  ك

ننظ حقً  سه بت  بتً   خر  ظ ا.ط .ـ فطرؼ أننظ هن  ي أل.ـ فطد هن ؾ أحد  س ؿي باا
نظر .  ر  ف ن حفة  ختل ةي   ي ك س ه را .فست يطفئً   ظ ً ع ا.يئري ًررت أف أ

  يسهب.ةي ك نت  ظ  ر ته  على  ه لة إ.ى هذا ا.حد  ب.ف تدع سف رة تصد ه
بتتخفلنظ هن  أس ؿ ا.يئري ك نت   حة ي نظ ره  يفف ا. نفة باألخرى ت سح ا.ي األرجح 

تً  طبفًو ف ر حتى تشطرنظ  ـ ا.تخلظ ي .خبؼ بيهننظ تت طؿ هذا عف ع دي تدع ًب
ت ف ر عف هذا ك ف عنظي ذا ك نت تدع ا.ًب ع د   إف خطته  ك نت  هب تخ فنظي باا

جرتي كل   عج بي كنت خ ئ ً  حقً ي بشطرت يهننظ هُ ثفر .إلن جحة على نحب  
د يسيب  ترة طبفلة  أتن س ي .ك تط ف هن   ظ ا.ظوـ خطرت .ظ  كرة أننظ ًد أ

ت  أزداد ل    را.خبؼ ا.ذي ُفحكـ خن ً  علّظي ك بخزات  مط ً   حتى تصفر ا.ًب
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جبعظ عنف ة ي   فك ظ .تقتلنظي .كف ًيؿ حدبث ذ.ؾ  ري   أ قد ا. قدرة على تحرفؾ 
ل أت كف  ف تسلق ي   ري  جسدي يإرادتظي حتى إذا أنزؿ أحدهـ .ظ سلـ ا.حي ؿ  

 بسبؼ فتس ًط شطري بج فع أسن نظي 

هذ  األسطبانة ا.خرس نفة ف أًلؽ يشهف ا.هباط  ظللت  ظ ً ع ثـ خطر .ظ أ 
 لقت ا. بهةي .ـ تكف ث ة حركة هباط أكثر  ف فب فف  ب    زاد ا.طفف يلة  أُ ا.مفقة 

إذا ك نت      جهة يدأت أشطر ي .هباط  ف حب.ظ ثقفًو بخ نقً ي .ـ أستطع ا.جـز يذكرتُ 
قفًو يسيب نقص األكسجففي ألعرؼ أـ أف ا.هباط  طًو ك ف ث  خفلتظ تتوعب يظ

ي فؽ بز فر ع فقةي .كف كل   تن ست ازدادت ح .تظ سبطاً ذ.ؾ  ً ت يط لف ت شه
ً ي ح لظ زا ا. بت عق . ً  يدأت  ظ ا.ت كفر ي .هباط   بجطلنظ ا.خبؼ أتصيب عًر

 ثؿ  ف   سبداط ص  ت    تسلًو إ.ى كؿ ركف  ف  ي عتي ر  باًطً  بشفكً ي انيجس
 ةب ظ هذ  ا.ح . ي حت  ؿ  بتظ جبعً يحتى تلؾ ا.لحظة    فظي كنت أ كرأرك ف بع

تي سفحدث كؿ شظط سرفطً  إذا ن دسفكبف أ   ظ  ستع  ف ا.  األكسجففي ًب

ه   هؿ ستكبف ع لفة   كفؼ هب شطبر ا. بت اختن ًً      ا. دة ا.تظ فستغًر
  تخفلت   ي يطفئة ب ؤ. ة  أـ سه قد بعفظ تدرفجفً  بأ بت ك   .ب كنت أن ـ

  ك س ه را بهظ تهتظ إ.ى ا.يئر بتجدنظ  فتً ي ستن دفنظ عدة  رات  بعند   ل أجفيه 
ستلقى ييطض ا.حصى  ظ ا.يئر ظنً   نه  أننظ ن ئـي .كننظ .ف أستفقظي عنده  

 ستدرؾ أننظ  فتي
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بأننظ ج ئع  أصرخ يهننظ حيفس هن    أردت أف أصفح  ن دفً  أحدهـي أردت أف 
هريت يسيب نزبة عدت ط ًو صغفرًا ي ئسً ي ط .ـ فطد ص .حً ي شطرت يهننظ بأف ا.هبا

رأفتة عدة  راتي  ب.ف أجد طرفؽ ا.طبدة إ.ى ا. نزؿ أيدًاي نسفت ا.طرفؽي ك ف حل  ً 
كؿ تلؾ ا.كبايفس  نذ    بأ قد طرفؽ ا.طبدةي كنت ًد نسفتؿأمِ  ك ف ك يبس صي يي

ط فقة  ع دت .لحف ة  جددًا يجوط رهفبي ا.يئر ا. سنباتي .كف عندئٍذ   ظ ً ع تلؾ
 ع د ا.ز ف .لبراط  ظ ا.ظوـ  .فيتلط  نبع  ختلؼ  ف ا.ز في

أخرجت ً ربرة ا.  ط  ف حقفية ا.ظهر  ب تحت  ط طه  يطن فة شدفدة  حتى ل  
احت ظت يه   ظ ب أ قد نقطة باحدة  تركت ك فة ًلفلة  ف ا.  ط تجد طرفقه  إ.ى   ظي

ـ ايتلطته  يهيطه    ف كفي صدر صبت ع ؿ  ف حلقظي ك   .ب أف ة طبفلة  ث  ظ  د
زدراد يمع ًطرات على األرمفة  .كن  ك ف  جرد صبت اشفئً  ثقفًو صليً  سقط 

   طي

* 

 «سفد أبك دا »      

 ينب ظ س طت ا.صبت أثن ط ك ف أحدهـ فن دفنظي

 «سفد أبك دا  سفد أبك دا  استفقظ  ف  ملؾ »
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  ظ األ ر كف ذ.ؾ .ـ فغفرك نبي ت كنت  ف  تح عفنظ  .  يدا .ظ كصبت كرفت
حدبد  ي .ـ تكف ث ةً  ي .ظوـ بل أستطفع رؤفة شظطأزاؿ  ح ط شفئً    قد كنت   

 ظ جلستظ  .كف .ـ تكف .دي ًبة ك  فة  فف ا.نـب با.فقظةي ح ب.ت العتداؿبامحة ي
 فة  ظ ا.جزط ا.خل ظ ثؿ ًططة خف ر  نس  يطظي شطرت يجسدي ي ردًا بذايًو  ظ أص

كترث  ا طلظ    فحلب .ؾ  ل أ  ره ؽ با.بهفي ًلتًو ي إل ف ثوجةي بك ف عقلظ  كيّ 
ت فدفه  .تنزع حزا ظ  .كف صبت إف ك ف هذا    ترفدفن ي  ظ بعفظ ا.مي يظ  انتظر 

ظ ف  ك نب ك ف فهتتفكر  ك نت  «سفد أبك دا  ا سفد أبك د»نظ  ف  ك ف يطفد  ًب
ه تن دفنظي نظرت . علىي ألجد ن س  ط ج فلة  لفئة  صؼ  ط ط ا.يئر   تبحً  ب ًب

ي س  ط على شكؿ نصؼ ً ري   ي .نجـب

 ي«أن  هن  »

بؼي بنظرت . عا  «أن  هن  »: على بهت ت  جدداً تد.ت بت كنت  ف ا.ًب

 «هؿ أنت هن ؾ ي ألس ؿ  سفد أبك دا »:ا.حقفقفة  ك نب تفً .ت كر 

 «هن     أن نطـ»

 «كفؼ حدث هذا »

 ي«إنه  ًصة طبفلة»

 «على ًلفًو   عؾ يبمبحي أف كنؾ ا.تحدث يصبت أستطفع سا. طذرةي ل أ»



 

150 
 

إنه  ًصة طبفلة  سهخيرؾ عنه  عند   أخرج  ف هن ي ل أستطفع »: تهت 
 ي«ا.حدفث يصبت ع ؿ اخف

 «هؿ هذا هب سلـ ا.حي ؿ ا.خ ص يؾ هن  ي ألعلى »

 ي«نطـ   إن  هب»

 «كفؼ ر طت  إ.ى هن   هؿ أ.قفت   »

ـَ عس ي ًد أ «ل ي .طيع » ف كننظ  طؿ شظط كهذا   طؿ شفئً  كهذا  كفؼ .
 ي«  ر ط  أحدهـ دبف عل ظي .طيع ل»

 ي«.كف هذا سفجطؿ خربجؾ  ف ا.يئر  ستحفوً »

هذا    حدثي ل أستطفع »ي ك في ًلت  تحلفً  ي .صير ًدر اإل«ي .تهكفد»
نز.ظ ا.سلـ  هكذا ف كننظ  طرب ً  بتُ  ظذ.ؾ أف كنؾ أف تسدفنا.خربج  ف هن ي .

 ي«ا.خربج

 ي«نز. نطـي ي .طيعي سه»

جذع  هًو .حظة  ًيؿ أف تنز.ف   أف كنؾ أف تت كدي  ف أن   ريبط يهحك ـ إ.ب»
ّلييي  «ا.شجرة  باا

يصري على  بهة ا.يئر .كنه  .ـ تكف تجفبي يدا .ظ أف ل أحد هن ؾي ركزت 
ي  ف ططت  .كننظ .ـ أت كف  ف رؤفة أي أحدي أخرجت ا. صي ح ا.فدب ستيقدر    ا
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   .ـ فسقط على أي شكؿ يشرييب  .كف ا.مبط ا.حقفية بصبيت أشطت  . على 
كشؼ عن  هب سلـ ا.حي ؿ   تد.فً  حفث فجب أف فكبف  ك   .ب أن  ك ف  ظ  ك ن  

تي تن ست ا.صطداط  بشطرت ظ  ركز جسدي  ع تنهفدتظ  يطقدة صلية    طباؿ ا.ًب
 ترتخظ بتذببي

 يهت ت  .كف     ف  جفب « ك نب كرفت أنت هن ؾ   »

ا.باحدة بسيع دً ئؽ .فًو ب س عتظ إ.ى ا.باحدة بسيع دً ئؽي ر أش رت عق 
ظ هب    د.نظ على ذ.ؾي علقت ا.حقفية على ظهري   ي .طيعي يرفؽ ا.نجـب  ًب

ا.حي ؿ ا. تهرجح صطب ف سلـ شرعت  ظ ا.صطبدي ك ع فقً   ثـ  بأخذت ن س ً 
  تئف ج فع عموتظ ب   صلظ بعظ  ظي صطدت ا.تسلؽي  ع كؿ  جهبد أيذ. 

 ظ ا.هباط  لب األخرى يحذر شدفدي بسرع ف    استشطرت شفئً   ف ا.دؼطدرجة ت
ثـ يلو صرفر ا.حشرات  س  طظي بمطت   حفط يظ  ثـ رائحة ا.طشب ا.  فزة ا.

رجت على  ًب   بتدح خفر  ر طت ن سظي جهبد أب فدي على ح  ة ح جز ا.يئر  
ت  ظللت  ب سطح األرضي صر  ت   دًا على ؽ سطح األرض  جددًاي ب.يطض ا.ًب

 رة تلب  ت يط ؽ تن سي نظرت إ.ى ا.س  ط ب ر يهي شظطظهري  حسب  ل أ ك
األخرى  هباط أ سفة صف فة دا ئة  تطيؽ يرائحة ا.حف ة ا. نطشةي كنت أشـ رائحة 

بي ا.رائحة بحده  ك نت ك  فة .ت نح فدي  إحس س  و سة ا.تراب  برائحة ا.طش
ا.تراب با.طشب  بأردت أف  خذ  نه  ح ن  يفدّي بأ.ته ه ي .ـ تطد هن ؾ أي نجـب 
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 ف  نجـب .ـ فكف  ف ا.  كف رؤفته  إلف كف رؤفته   ظ ا.س  ط  بل باحدةي تلؾ ا.
 ً ع يئري ب.ـ فكف  ظ ا.س  ط سبى ً ر يدفف شي   كت ؿي

ت طبفؿ        ت ا.ذي أ مفت   ستلقفً  يج نب ا.يئري ب.ًب .فست .دي  كرة عف ا.ًب
 يد  ل أ طؿ شفئً  طفش .ظي شطرت يهننظ ف كننظ ا.كؿ    كنت أس ط  هب نيض ًلي

سبى الست  ع إ.ى نيض ًليظي ب ظ ا.نه فة  نهمت  ف األرض بنظرت  ف   
 ظ ا.لفؿ  بت ث ؿ ا.ط ئر  بتذببراؼ ا.حدفقة أط ت ددحب.ظي .ـ فكف هن ؾ أحدي ت

 ي ب    ف أمباط  ظ  نزؿ   ي ك س ه راي ب.ـ فكفا.س  ط كطهدي ي  فحدؽ إ.ى
  ا.ش حب إ.ى حدبد ا.ًز ؽ هن ؾ سبى  صي ح زئيقظ  ظ ي حته   فلقظ مبط

 ا. هجبري أفف  ف ا.  كف أف تخت ظ كرفت  ك نب 

 نزؿي أذهب إ.ى ا.ذه ب إ.ى ا.ح ؿ  أبؿ    ك ف علظ  طل  هب  على أي
ئحتظ كرفهة على أشرب شفئً   بأتن بؿ شفئً   ب خذ ح   ً  طبفًوي ك نت راا. نزؿ  

تخلص  ف ا.رائحة ًيؿ كؿ شظط  ثـ أ    طدتظ ا.خ بفةي بكؿ    األرجحي بعلظ ا.
ت  لحقً ي  عدا ذ.ؾ سفهتظ ًب

  ب فر  ؽ يدا .ظ  ختل  ً تيطت طرفقظ ا. طت د ع ئدًا إ.ى ا. نزؿ  .كف ا.ًزا
ا.ركبد با.خراب يربزًا  بيرزت .ظ عو  ت  ه.ب ً   ري   يسيب مبط ا.ق ر ا.غرفبي

ك ف  ن ت  فتة  بع بنة ا.يراز با.يبؿيبامحً   فر  طت د  بكنت أشـ رائحة حفبا
أب فهكلبف أثن ط  ش هدة  ظ عدد  ف ا. ن زؿ  فتحدثبف  فزا.بف  ستفقظففا.ن س   
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يد   ظ ب طدتظي     تحرشةً عير إحدى ا.نبا ذـ تسللت رائحة طط ـ دسا.تل  زي
  ب ررت جبار  كفؼ هباط  غ رنظ يهباط دا ظطي بس طت صبتً  ص درًا  ف ح  ـ

 برأفت ظًو مي يفً  ألحدهـ عير ن  ذة ا.ح  ـي

ت كنت  ف تسلؽ ا.جدار ا. ح ذي . نز.ظ بهيطت  ظ ا.ي حةي  ف  ك نظ  يدا 
   ً .ظ يهي شظط  ف ا.دؼط  حيس أن  س ي ب.ـ فبحِ كهن  فظ ظوـ كثفؼ ا. نزؿ   ًر

با.ح ف فةي ك ف  ف ا.  ترض أف فكبف ا. نزؿ ا.ذي كنت أعفش  ف  حف تظ فب ً  يطد 
ي .كف إف ك ف .دي ي  دبف أثر ألي إنس ف  رّ  ك ف  جرد  ينى خ ؿ فـب  .كن  عندئذٍ 
    هب ذ.ؾي نزؿ أعبد إ.ف 

بثقفًو  نظرًا ف ا.هباط راكدًا خطبت إ.ى ا.شر ة بسحيت ا.ي ب ا.زج جظي ك 
ة طبفلةي بك نت تنيطث  ن  رائحة خلفط  ف   كهة   رطة  دا. نزؿ ك ف  غلقً   ألف
 .تظ تركته  على ط ب.ة ا. طيخا.قصفرة ا ا.رس .ةبجدت م  ب يفد حشراتي ا.ن
 تزاؿ  ظ  ك نه ي باألطي ؽ ا.تظ  سلته  ظلت  ظ  ك نه  ين س ا.ترتفب ا.ذي تركته   

علف  على .بح ا.تج فؼي أخذت كهسً  ب  ت  ي  ط ا.صنيبر بشريت عدة كؤبسي .ـ 
وجة شفئً  فذكري يق ف  أطط ة تج طت كف    ات ؽ  ب كبن ت ُأستخدـ  نه  فكف  ظ ا.ث

  طس  بي ذنج ف  بخس  بط  طـ  بتب ب.حـ خنزفر  بسلطة يط ب   ا.قلفؿ: يفض
فب  ظ بع ط  ف ًر ئؽ ا.ذرة بأكلتي  ف بجينة س ئلة  بحلفبي سكيت يطمً   ف ا.حل

  كدت أل ا.  ترض أننظ أتمًبر جبعً   .كف يطد   رأفت طط  ً  حقفقفً   ظ ا.ثوجة
يغثف ف خ فؼي  ع ذ.ؾ   -إف ك ف .دي شطبر -ي جبع  يؿ كنت أشطر أشطر يه
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يطت ًر ئؽ ا.ذرة ييطض ا.يسكبفت  بيهذا .ـ أر ب أ.ـ  طدتظ ا.خ بفة  أتْ  حتى أخ ؼ
 ظ أكؿ ا. زفدي 

ته   ظ ا. غسلةي ًب ت تحت   بنزعت ج فع  ويسظ  بأ.قفذهيت إ.ى ا.ح  ـ
.شطر ا.يوستفكظ  ط ط اك ف ركت كؿ يبصة  ظ جسدي ب سلت شطريي ا.دش ب 

فزاؿ  طلقً   ظ ا.ح  ـ  بكذ.ؾ ا.ش  يب ا.خ ص يه   با. رش ة  ا.خ ص يكب فكب   
ت  ًيؿ ؼ السن في يدا كؿ شظط ك   تركَ سن ف  بخفط تنظف  ب رش ة األا.يوستكفة
ي ا.تغففر ا.بحفد ا.ذي جلي   ف يه  ك ف حقفقة باحدة يسفطة: كب فكب .ـ تطد  غ درته 

 هن ي

بت حصت بجهظ  ك ف  غطى يلحفة سبداط ًصفرةي يطد  ًب ت إزاط ا. ر ة
سهجرح ن سظ على  .حظة  ف ا.تردد  ًررت أف أحلؽي ًلت .ن سظ  إذا حلقت اخف  

ت أسن نظ  كف علظ  ق يلة أي أحدي نظ ؿي .ـ تألرجح  صي ح ا.غد سفكبف أ ما
ت عدة  رات  ب  درت ا.ح  ـي ثـ  تحت علية جطة  بأخرجت ا.ط  طـ مبت م 

با.خس  ف ا.ثوجة  بأعددت سلطةي بح .   أكلته   يدأت أشطر ييطض ا.ر ية  ظ 
ف شرفحتفف  ف ا.خيز  األكؿ  .ذ.ؾ أخرجت يطمً   ف سلطة ا.يط طس  ببمطته  يف

بأكلتي .ـ أنظر إ.ى ا.س عة سبى  رة باحدةي كـ س عة أ مفته   ظ ا.يئر  .كف 
  ل أرفد ا.ت كفر ي .ز في هذا أكثر    .ت كفر ي .ز ف جطؿ رأسظ فنيضي ل جرد ا

 أر ب  ظ تجنب ا.ت كفر يشهن ي



 

155 
 

تً  طبفًو  ذهيت إ.ى أصدؽ ا. دة  غ مً  عفنظي .ـ أكد  دبرة ا. ف   بتيب.ت ًب
ته ي شطرت يهننظ ًد فغ ى علّظ بأن  أًؼ  ظ ا.ح  ـا.تظ اس ي ب ف ثـ اتجهت تغًر
  بحدًت إ.ى ا.سقؼي ك ف أ رب شطبر ص .ة ا.جلبس  بت ددت على األرفكةإ.ى 

أختيرت : ك ف جسدي  رهقً   .كف عقلظ ك ف  ستفقظً  ت   ً ي ب.ـ أشطر يهًؿ ًدر  ف 
 ا.نط سي

* 

حقؽ  ف صندبؽ ا.يرفدي ري   فكبف أحدهـ ًد راسلنظ خطر .ظ  جهة أف أت
 .ة باحدة بصلتنظي .ـ أثن ط بجبدي  ظ ا.يئري ذهيت إ.ى ا. دخؿ ببجدت أف رس

ؼ عنباف ا. رسؿ .كف ا.كت ية على ا.بج  األ   ظ ك نت يخط كب فكبي فح ؿ ا.ظر 
كت ية س ت رس ً ي ك ف أسلبب تيت كؿ ا.ر بز ا.صغفرة يدًة  تن هفة  كهن   رُ كُ 

تً   .كنه  ا.ط نتقلت عفن ي إ.ى خ تـ ا.يرفد رفقة ا.بحفدة ا.تظ ك نت تطر ه ي افستغرؽ ًب
  بري   ’ت ك ‘ة ا.ر ز نت يصطبيعلى ا. بري ك ف  لطخً  ب قربطًا ي .ك د  .كننظ تيفّ 

  تسب ا.تظ  ظ  ق ططة ك   با  .ـ تكف كب فكب تطرؼ أحدًا  ظ ي ت ك ’ بتسب‘
ؿ شفئً  عف ركبب ل ظي .ـ فذهب كون  إ.ى هن ؾ ًط  ب.ـ تقعلى حد ع ت ك   تسب

  .ـ فدخؿ أفً    ييس طة رة إ.ى شفكبكب أب عيبر ا.جسر ا.جدفدي السـ ت ك   تسبا.طيّ 
  ف حباراتن  ًطي ري   .ـ تكف ا.كل ة ت ك   تسبي
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 ب.ة  باستخد ت  ه   فكف  ح لت ا.رس .ة إ.ى ا. طيخي بجلست إ.ى ا.ط
شريت جرعة  ف جطتظ  أًطع ا.برؽ يداخل ي ؼ   ح ذرًا ألّ ظر  قصً  . تح ا.

 ألهدئ ن سظيا. تيقفة 

األزرؽ ا.داكف ا.ذي تستخد   دائ ً ي بك ف  كتيت كب فكب يحير  بف يوف 
  دي ا.خ فؼ ا.ذي في ع  ظ كؿ  ك ف:ا.برؽ  هب برؽ ا.رس ئؿ ا.ط

لق  تَ يد أنؾ ُصدِ  ل» عند   اخت فت  جهة دبف أي كل ةي كنت أنبي  تًب
ت أ لت  نظ بأن   ت أيكر بأ سر كؿ شظط ك   فنيغظ  .كف ا.ًب ا.كت ية .ؾ  ظ ًب

عف  ش عري يدًة أب أبمح يه  أف أعير  ت كفر  ظ ا.كف فة ا.تظ ف كننظأطفؿ ا.
  ًب ظ ا.ح .ظ حتى تستطفع أف ت ه نظي أشطر ي .ذنب حف ؿ هذاي

ت  أننظ ارتيطت يرجؿي كنت أًفـ  ط  عوًة ري   يدأت تشؾ  ي حلبؿ هذا ا.ًب
جنسفة .   فق رب ثوثة أشهري ك ف رجًو ً يلت   ظ ا.ط ؿ  ل تطر   إطوًً   بل فهـ 

نتهت ا.طوًة  ي .نسية .ظ على األًؿي ري   تجد اكثفرًا  ف هبي .ف أرا   جددًا أيداًي 
  ظ هذا شفئً   ف ا.طزاط  بري   ل تجدي

كنت أحي   ل تبجد طرفقة ف كننظ اإلج ية يه  عف هذا ا.سؤاؿي ا.سؤاؿ  هؿ
عف هذا دبف أدنى تردد:  صلةي هؿ كنت أحيؾ  ف كننظ اإلج يةن س  فيدب  فر ذي 
فزاؿ هذا هب شطبريي .  ذا  ظ   فة ا.سط دة ألننظ تزبجتؾ  ب  نطـ  .ط .   كنت  

ع أحدهـ  بألك ؿ ا. ه ة  تركت إذًا  ري   تتس طؿ  ك ف علّظ أف أًفـ عوًة  
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.  ذا علّظ أف ا. نزؿ  سه.ت ن سظ هذا ا.سؤاؿ  رارًا بتكرارًا بأن  أًفـ  ط  عوًة: 
 أ طؿ هذا 

ر ية  ظ  أ سر يه  األ ري .ـ تكف .دي أدنى .فست ث ة طرفقة ف كننظ أف
ف اتخ ذ عشفؽ أب إً  ة عوًة  فر شرعفةي  ثؿ هذ  األ ك ر ك نت أيطد    تكبف ع

عقلظ عند   يدأت  باعدت ي ا.تقفن  يمع  رات ألسي ب  تصلة ي .ط ؿ  بر ـ أنن  
بجدن  سهب.ة  ظ ا.حدفث  ع يطمن    طظـ    حدث يطد ذ.ؾ ك ف تطلفق ت ع يرة 
على ا.ه تؼ تج بزت حدبد ا.ط ؿي ك ف أكير  نظ يكثفر  ب.دف  زبجة بأط  ؿ  ب.ـ 

  رجًوي .ـ فخطر .ظ ًط أننظ ًد فكف جذايً  على نحب خ ص ي .نسية .ظ يبص 
 رتيط ي  ارتي طً  ج دًايأ

تزاؿ تطت ؿ  ظ  رة النتق ـ  نؾ .ـ تدر يخلديي   ل أعنظ يهذا ا.قبؿ أف  ك
صدري حقفقة أنؾ أ مفت .فلة  ع ا رأة    ذات  رةي صدًتؾ عند   ًلت إنؾ .ـ 

زفؿ ا.غي ر عف  طلتؾي ت طؿ شفئً   طه   .كف  جرد حقفقة أنؾ .ـ ت طؿ  طه  شفئً  ل ت
هذا    شطرت ي   حسبي .كف  ع ذ.ؾ  .ـ أًـ عوًة  ع ذ.ؾ ا.رجؿ ألنتقـ  نؾي 
أتذكر ًب.ظ إننظ سه طؿ  .كف ذ.ؾ .ـ فكف سبى تهدفدي ن ت  ط  ألننظ أردت أف 
أن ـ  ط   ألننظ .ـ أستطع تح ؿ عدـ ا.نـب  ط ي ألننظ عجزت عف كيح ر يتظ 

 ا.جنسفةي
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ة  بيطد ا. راغ .ـ نكف ًد ا.تقفن  ًيله   نذ  د ا.ط ؿ ذات  رة ا.تقفن  يداعظ  
 ف ا.ط ؿ  تن ب.ن  ا.طش ط  طً  ثـ ذهين  إ.ى  ك ف    .نتن بؿ  شربيً  سرفطً ي بي   
أننظ ل أستطفع ا.شراب  ي .طيع   إف كؿ    تن ب.ت   .ل ج  لة  حسب  ك ف ك سً  

ذ.ؾ .ـ فكف .لكحبؿ عوًة ي    ف عصفر ا.يرتق ؿ دبف أي ًطرة  ف ا.كحبؿي .
حدثي كن  نتحدث بنهكؿ  حسب يطرفقة ع دفة .لغ فةي .كف خوؿ .حظة  . سن  
يطمن  َعَرمفً   بكؿ    استططت ا.ت كفر ي  هب أننظ أرفد أف أكبف يفف ذراعف ي  ظ 
.حظة  و ستن   عر ت أن  فر ب  ظ جسدي  بيدا .ظ أن  استشطر أننظ أر ب  ظ 

رت ين  شحنة كهري ئفة    رة بط ئشةي شطرت ك   .ب أف ا.س  ط جسد ي كهن    
 ثقفؿ أس ؿ خصري ته بت علظي ا.تهب خدّاي  بخ ؽ ًليظ يطنؼي باعترانظ شطبر

  ك ف شطبرًا ط  فً ي .ـ أدرؾ    ي كنت أجلس ي .ك د على  قطد ا.ح نةكهننظ أذبب
ا.شهبةي شطرت ك ف فحدث يداخلظ  ظ ي دئ األ ر  .كف سرع ف    أدركت أنه  

ير ية ع ر ة تج ه  .درجة أننظ كنت أتن س ي .ك دي سرن  إ.ى  ندؽ  ج بر  دبف أف 
 فكبف أي  ن  هب ا. ي در ي لًتراح  بأً ن  عوًة ج  حةي

كت ية    حدث صراحة هكذا سبؼ تؤ. ؾ على األرجح  .كننظ أعتقد  على 
ؿ .كلفن ي ًد فكبف صطي ًي ا. دى ا.طبفؿ  أف سردًا   صًو ص دًً  سفكبف  ف األ م

 .كننظ أرفد  نؾ أف تحت ؿ األ.ـ بتباصؿ ا.قراطةي

ي كؿ    أردت  هب أف فحتمننظ «ا.حب»    طلت   ط  .ـ فكف .  أي عوًة يػ 
بفَِلجنظي .ـ أختير  ظ حف تظ  ثؿ تلؾ ا.ح جة ا.خ نقة إ.ى جسد رجؿي كنت ًد ًرأت 
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تى ذ.ؾ ا.فـب  .   استططت تخفؿ     ظ ا.كتبي .كف ح ‘ا.ر ية ا.تظ لتحت ؿ’عف 
 تطنف  هذ  ا.طي رةي

.فست .دي  كرة عف سيب ت ّجر هذ  ا.ح جة  جهة  بعدـ حدبثه   طؾ يؿ  ع 
رجؿ  خري .كف ا.ر ية ا.تظ شطرت يه  عندئٍذ ك ف  ف ا. ستحفؿ إخ  ده   ب.ـ 

س طرفقةي ا.جن خطر .ظ .لحظة إننظ كنت أخبنؾ يهيأح بؿي أرجب أف ت هـ: .ـ ف
ا.ذي   رست   ط   ظ  راش ذ.ؾ ا. ندؽ ك ف أ رًا أًرب إ.ى ا.جنبفي بألكبف صرفحة 
ت   ً   .ـ فرابدنظ شطبر يتلؾ ا.ربعة  ظ حف تظ ًطي ل  األ ر .ـ فكف يهذ  
ا.يس طةي .ـ فكف شطبرًا رائطً   حسبي ك ف جسدي فت رغ  ظ طفف دا في تشيّع عقلظ 

ـ ان جري ك ف أ رًا إعج زفً ي بأحد أربع األشف ط ي . تطة ا.خ .صة .درجة الن ج ر  ث
 ا.تظ حدثت .ظي 

تي ب.ـ تدرؾ أننظ كنت أًفـ  ب ف ثـ  ك   تطرؼ  أخ فت األ ر طباؿ ا.ًب
ت  عوًةي .ـ تس برؾ أي شكبؾ تج هظ  حتى عند   يدأت أعبد إ.ى ا. نزؿ  ظ ًب

ف كف أف أخبنؾ  تهخري كلظ فقفف يهنؾ كنت تثؽ يظ ثقة  طلقةي كنت تطتقد أننظ ل
أيدًاي .ـ أكف أشطر يهي ذنب جراط خف نتظ .ثقتؾي كنت أتصؿ يؾ  ف  ر ة ا. ندؽ 

ت  تهخري كدّ  ست األك ذفب  بؽ يطمه   بأًبؿ إف ا.ط ؿ سبؼ فيقفنظ ي .خ رج .ًب
.كنه  .ـ تسيب .ظ أ. ً   بيدت .ظ أ رًا طيفطفً  .لغ فةي ك ف ًليظ يح جة إ.ى أف أعفش 

زؿ ا.ذي كنت أش رك   طؾ هب ا. ك ف ا.ذي أنت ظ إ.ف   ع . ظي حف تظ  طؾي ا. ن
اخخر  ط ر ة تج ه ي ك ف نص ظ هن   بنص ظ.كف جسدي اجت حت  تلؾ ا.ر ية ا.



 

160 
 

ت   هن ؾي كنت أعلـ  إف ع جًو أـ  جًو  أننظ س ًطع عوًتظ ي   .كف  ظ ذ.ؾ ا.ًب
أعفش  طؾ حف ة شطرت يهف تلؾ ا.حف ة ا. زدبجة سبؼ تست ر . يدي هن  كنت 

 ه دئة  س . ة  بهن ؾ كنت أ  رس  ط  ا.حب ا.ج  حي

أرفدؾ أف ت هـ شفئً  باحدًا  على األًؿي .ـ فكف األ ر أنؾ أًؿ  ن   ف ا.ن حفة 
ا.جنسفة أب أنؾ ت تقر .لج ذيفة ا.جنسفة  أب إننظ سئ ت  ف ا.جنس  طؾي كؿ     ظ 

ت  إف جسدي أحس يذ.ؾ ا.جبع  ي .ـ فكف األ ر   ظ ذ.ؾ ا.ًب ا.طنفؼ ا.ذي ل فق ـب
 كرة عف سيب حدبث أشف ط كهذ ي كؿ  ظ  طؿ أي شظط . ق ب ت ي .فست .ديّ يبسط

   ف كننظ ًب.  هب إف ذ.ؾ حدثي  كرت عدة  رات  خوؿ الس يفع ا.تظ كنت أن ـ 
 فه   ط   يشهف    رسة ا.جنس  طؾ أفمً ي يدا .ظ أن  .فس  ف ا.طدؿ أف أن ـ  ط  

يد أنؾ لحظت  .    .كننظ .ـ أشطر يهي شظط إطوًً  يفف ذراعفؾي لب.فس  طؾي 
كنت أختلؽ كؿ أنباع األعذار ألتجنب إً  ة عوًة جنسفة  أننظ فق رب ا.شهرفف 

  طؾي

.كف ذات فـب  طلب  نظ أف أهجرؾ  ف أجل ي ً ؿ إنن   ث .ف ف .يطمن  بأن  
سفهجر أسرت ي طليت  ن  أف .فس ث ة سيب ف نطن   ف أف نكبف  طً ي ًب ؿ إن  

تً  أل كر ي أل ري .كف  ظ طرفؽ عبدتظ على  تف ا.قط ر يطد   تركت  تلؾ  ف نحنظ ًب
ا.لفلة  أدركت أننظ .ـ أعد أشطر نحب  يهي شظطي أن  ن سظ ل أ هـ هذاي .كف ح .   
طلب  نظ أف أكبف  ط   اخت ى ذ.ؾ ا.شظط ا.خ ص ا.ذي ك ف يداخلظ ك   .ب أف 

 ت ي   باخت ت ر يتظ تج ه  دبف أي أثري َ صَ فة هّيت بعَ رفحً  ع ت
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بعندئٍذ يدأت أشطر ي .ذنبي ك   كتيت س يقً   .ـ أشطر يهي ذنب طباؿ ا. ترة 
ا.تظ ك نت تت لكنظ  فه  ا.ر ية ا.ط بفة تج ه ي كؿ    كنت أشطر ي  هب  دى 

  د َت    وًي ي طلتظ   فئً ي اعتقدت أننظ ف كننظ ا.نج ةارتف حظ ألنؾ .ـ توحظ ش
ك نت صلتظ ي  تنت ى إ.ى ع .ـ  ختلؼ عف ا.ط .ـ ا.ذي تنت ظ إ.ف  صلتى يؾي .كف 

 يطد تيّخر ر يتظ تج ه   أحسست ي .مف عي

.ط .   اعتقدت أننظ شخص ص دؽي صحفح إف .دي عفبيظ  .كف  ف   فتطلؽ 
شفئً   ي ألشف ط ا. ه ة  .ـ أكذب على أي أحد ًط  ب.ـ أخدع ن سظي ب.ـ أخِؼ عنؾ

د ك ف هذا  صدر  خر صغفر ي .نسية .ظي .كف  ف ثـ  ب.طدة شهبر  صرت  ًطي ًب
 أكذب علفؾ ي ست رار دبف أف فطرؼ .ظ ج في

هذ  ا.حقفقة عفنه  هظ    يدأت تطذينظي جطلتنظ أشطر ك   .ب أننظ شخص 
   رغ بت    لفس بى شفئً ي ب ظ ا.باًع هذا    أن  علف  على األرجحي .كف ث   شظط
 خر فم فقنظ عوبة على ذ.ؾ  بهب هذا ا.سؤاؿ: كفؼ صرت أشطر يتلؾ ا.ر ية 
ا.جنسفة ا.ِ لح حة تج   رجؿ ل أحي   هذا    ل أستطفع استفط ي ي .بل تلؾ ا.ر ية  
.   ز.ت أست تع يحف تظ ا.سطفدة  طؾي ب.ظؿ ذ.ؾ ا.رجؿ صدفقً  .طف ً  أح دث   ف 

خوؿ    هد ت كؿ    ينفن  هبة ا.غ  رةحفف خخري .كف ذ.ؾ ا.شطبر  تلؾ ا.ش
ا.سنبات ا.  مفةي بحر تنظ  ف كؿ    كنت أ لك ي حر تنظ  نؾ  ب ف ا. نزؿ ا.ذي 

 أسسن    طً   ب ف ع لظي .  ذا فجب أف فحدث شظط كهذا 
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رؾ ي ي ثوث سنبات  إف ث ة    أبد أف إخي ًلت .ؾ  يطد   أجهمت ًيؿ 
ري   ك ف فنيغظ .ظ إخي رؾ يكؿ    ك ف  ظ  أتذكر  ري   ك ف فنيغظ .ظ إخي رؾي

ًليظ ًيؿ أف تؤبؿ األ بر إ.ى هذاي ري      ك ف هذا .فحدث أيدًا إذا أخيرتؾي .كف 
د حدث  ل أعتقد أف ي ستط عظ إخي رؾ ي   كنت أشطر ي   -حتى اخف-اخف ًب

ط ر ع   يداخلظ ي .كل  ت  سبؼ فسب ح .   أعيّ عندئٍذي ألف    فيدب .ظ هب أننظ 
ا.بمع أكثر     هب سفف اخفي ب.ذ.ؾ شطرت أن   ف األ مؿ أف أتجرّع ا. رارة 

 بحدي بأخت ظي 

ست تع  طؾ جنسف ً  ـ أ س ة ألف علّظ إخي رؾ يهذاي .كف ا.حقفقة هظ أننظ .
سباط ًيؿ زباجن  أب يطد ي كنت أحب احتباطؾ .ظ يفف ذراعفؾي .كف كؿ    كنت 

إحس س شخص  خري هذا د فيدب .ظ كهن  أشطر ي  هب إحس س    ض يطفد فك 
طرفقةي عدـ ًدرتظ على ا.شطبر ك نت  سؤب.فتظ أن   حسبي ك ف  .فس خطهؾ يهي

بعند   انجرؼ   ث ة انسداد    يداخلظ  بهب    ك ف فحجب أي  ش عر جنسفة .دي
ي   رستظ ا.جنس  ط    .ـ تطد .دّي  –ألسي ب ل أستطفع استفط يه   –ذ.ؾ النسداد 

 ع   فنيغظ .ظ  طل ي كرة 

فؽ يفنن   أنت بأن ي ك ف  بجبدًا  نذ ا.يدافةي  .ط .   ك ف هن ؾ شظط ح ف ظ ًر
ُد َر اخف ألننظ   ؽ ا.تربس ا. ث .ى  ذ.ؾ ا.شظط ا.سحري.كن  اخف م ع . يدي تطش  

د رت ي أب ألتحرى ا.دًة  شظط    جطلنظ أد ر ي إننظ  س ة .لغ فة .حدبث ذ.ؾي .فس 
كؿ أحد  حظبظ  ي   فك ظ .فن ؿ ا. رصة ا.تظ نلته   طؾي أكر  ا.شظط ا.ذي تسيب 
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يحدبث كؿ هذاي .فست .دفؾ  كرة عف  دى كراهفتظ . ي أرفد أف أعرؼ   هفت  
    هب تحدفداًي علظ أف أتقصى جذبر  بأح ك   بأع ًي يتحدفداًي علظ أف أعرؼ 

نة     إذا ك نت .دي ا.قبة . طؿ هذاي .كف شظط باحد  ؤكد  بهب أف  .ست  ًب
 هذ   شكلتظ بحدي ب.فس .  ر عوًة يؾي

أرفد أف أطلب  نؾ شفئً  باحدًا  رج طً ل تشغؿ ن سؾ يظ يطد اخفي برج طً ل 
ي  حسبي ب كر  ظ يدط حف ة جدفدةي أ    ف   فتطلؽ تح بؿ ا.طثبر علىي انَس أ ر 

يط ئلتظ   سبؼ أ طؿ ا.باجب ا.وئؽي سهكتب .هـ  بمحة أف كؿ هذا خطئظ  بأنؾ 
طرفقةي .ف فسييبا .ؾ أي  ت عب  بسبؼ تيدأ إجراطات ا.طوؽ   فر  سؤبؿ يهي

رضي ا.رس فة ًرفيً  على    أعتقدي سفكبف ذ.ؾ أ مؿ .كلفن ي .ذ.ؾ رج ًط ل تطت
ج ِرهـ  حسبي أ    ويسظ بأ رامظ األخرى ا.تظ تركته  خل ظ   س ة  .كف رج طً 
تخلص  نه  أب تيرع يه  .جهة   ي ص ر كؿ شظط  ف ا.  مظ اخفي كؿ شظط 

 استخد ت   ظ حف تظ  طؾ  .فس .دي ا.حؽ  ظ استخدا   اخفي

 بداعً ي

ه  إ.ى ا.ظرؼي ثـ أخذت   بأعدتًرأت ا.رس .ة  رة ث نفة  ف يدافته  إ.ى نه فته 
ط .لشربع  ظ بتجرعته ي إذا ك نت كب فكب تخط علية جطة أخرى  ف ا.ثوجة

ظ النتح ر على ا. بري أشطرنظ فطنظ أنه  .فست .دفه  ا.نفة   إجراطات ا.طوؽي  هذا
ـ ارتط ت يحقفقة أننظ .ـ أ  رس ا.جنس  ع أي يشظط  ف ا.راحةي ث هذا ا.خ طر
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ً .ت كب فكب  ظ رس .ته    قد ك نت تت لص  ف ا.نـب  طظ  شهرففي ك   أحد ًراية
تي ً .ت إف .دفه  أعراض اطباؿ    ظ ا. ث نة  بأف ا.طيفب  خ فؼ .ته بذ.ؾ ا.ًب

تي بصدًته  يطيفطة ا.ح ؿي .ـ فكف .أ ره  ي ل تن ع عف ا.جنس   ديّ يطض ا.ًب
 سيب .طدـ تصدفقه ي

ل أب  ظ ع .ـٍ    –خوؿ هذفف ا.شهرفف  أً ت عوً ت  ع نس ط  ظ أحو ظ 
ؼي ك نب با رأة ا.ه ت كرفت  ع  –يحلـ  سبى   م ف حدبد   رداتظف كننظ أف اس ف 

 رأة حقفقفة شهراف  نذ  خر  رة ن ت  ع ا ىمانق .كف عندئٍذ عند    كرت ي أل ر 
مجطً  على   .تظ رأفت  فه  جسد كب فكبا. رة األخفرة ارت ك ظ ا.ط .ـ ا.حقفقظي تذ

انحن طة ظهره  ا.ن عـ عند   األرفكة   حدًً  إ.ى فدّي ا.لت ف على صدريي تذكرت 
.كف إف ك ف    ً .ت   ظ ا.رس .ة ست نه   برائحة ا.ططر خلؼ أذنفه ي ر طت سح ب  

 تْ تيَ هب ا.حقفقة ا.تظ ل ف كف دحمه    طلى األرجح .ف أن ـ  ع كب فكب  جددًاي ك
  ذا  ف ا.  كف أف فكبف سبى ا.حقفقة ا.تظ ل ف كف  كؿ شظط يحـز بيبمبح ت ـي

 دحمه  

كل    كرت يشهف احت  ؿ أف عوًتظ يكب فكب ًد أصيحت شفئً   ف ا.  مظ  
ي است تطت ي .نـب  ظ .دؼط جسده  ا.ن عـ ا.ذي ك ف فنت ظ .ظ ذات فـب ازداد شًب

ن   .كف حتى يطد    مت يطض ا.سنبات  طه ي بي .طيع  است تطت ي  ًيؿ زباج
   كنت است تطي .جنس  ع كب فكبي ظهره  ا.رشفؽ ح  سة ا.يدافة إ.ى درجة    َخَيتْ ب 
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 جوط  ل س ج فع أجزاط جسده  كهننظتذكرت ي ب ؤخرة عنقه   بس ًفه   بنهدفه ي
 اخفي بتذكرت كؿ األشف ط ا.تظ كن  ن طله ي  أراه

ف كننظ  شخص  خر .ـ أكف أعر    بيشغؼده  .ت جس َ سلَ أ.كف كب فكب 
د اكتش تْ  ب تحت   تطة .ـ تكف ً درة على ا.شطبر يه   طظي ذهيتُ  تخفل  ي .ك دي ًب

  ف سلطة ا.يط طسي أدرت   بشريته ي ثـ تن ب.ت ًلفوً ا.ثوجة  بأخرجت علية جطة
  را يً   ظ س  ع ا. بسفقىي بميطت  على  حطة  بسفقى كوسفكفة رادفب إؼ إـ

ي .ست  ظ ا. زاج »يصبت  نخ ضي ك نت كب فكب تقبؿ:  إننظ  رهقة .لغ فة ا.فـب
 ي«ا. ن سبي  س ة  حق ً 

 ي«ل يهس  .فس ي أل ر ا.جلؿ»كنت أجفيه : 

رة .تش فكب سكظ  يدأت  قطبعة يف نب ًصف 5’سفرفن د األبت ر‘عند   انتهت 
بعند   انتهت   ة  .كننظ .ـ أستطع تذكر اس ه يت كهنه  .شب  في ك نت  ه.ب يد

ا.ط ئر ‘يطنباف  .شب  ف 6’ ش هد ا.غ ية‘ا. شهد ا.س يع  ف  ً .ت ا. ذفطة إنه  ك نت
بتر ع س ًفه   بتغرز  كب تتلّبى يبركفه  تحت ذ.ؾ ا.رجؿ لت كب فتخفّ  .7’نيف ً 

  ف أظ  ره   ظ ظهر   بفسفؿ .ط يه  على أ طفة ا. راشي أبمحت ا. ذفطة أف شب 
 تنيه ي . ستقيؿيف  أّ.ؼ  شهدًا   نت زفً   ب ف  فطفش ط ئر    ض

                                                           
5
 Serenade For Strings - Tchaikovsky 

6
Forest Scenes 

7
 Bird As a Prophet 
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ا.جطة ا.  ر ة  دبف صبت      ا.ذي كنت أعر   عف كب فكب  اعتصرت علية
عتقدت أف فكبف صحفحً  أف كب فكب ا.تظ ا ف ا.  كفبأ.قفته   ظ سلة ا. ه وتي أ ِ 

ف ا.  كف أف أ ِ  –طباؿ تلؾ ا.سنبات   ه   كب فكب ا.تظ احتمنته  زبجًة .ظأننظ أ ه
ا.جزط  ك   أف سطحفة .شخص كب فكب ن سه   ت    ً تلؾ .ـ تكف سبى طيقة  كب فكب

  ذا  كذ.ؾ   ظ ا.حقفقة .ط .ـ ًن دفؿ ا.يحر  إف ك ف ال ر  األكير  ف هذا ا.ط .ـ فتيع
 تطنف   ه   ط     ذا ك نت  ب   ا.ذيعف تلؾ ا.سنبات ا.ست ا.تظ أ مفن 

* 

 قذ نظ صبت   ف األرفكةي   كنت أًرأ رس .ة كب فكب  جددًا عند   رّف ا.ه تؼ
َ ف ِ ف ا.  كف أف فتصؿ عند ا.ث نفة صي حً   كب فكب  ل  .ف تتصؿ هن  أيدًاي   ي 

ررت أف تتصؿ يظي  د رأتنظ أ  در ا. نزؿ ا. هجبري ك نت ًك س ه را على األرجح ًب
د تكبف أب   ف ا.  كف أف تكبف كرفت  ك نب  ترفد أف تبمح .ظ سيب اخت  ئه ي ًب

ا.طدفد رس .ة   ي ك نت   ي ك س ه را  حقةي ث ة  ا رأة ا.ه تؼ  تح بؿ أف تبصؿ إ.ظّ 
   صرت جباريي بعند ف ا.نس ط حب.ظي  سحت ا.طرؽ عف بجهظ ي نش ة ك نت ي

 ي« رحي ً » ستطدًا  ر طت ا.س  عةي ًلت: 

  .ـ فكف صبت ك   ج طنظ صبتي .ـ فكف صبت   ي ك س ه را ي« رحي ً »
ا.سفد أبك دا  اس ظ   .ط   رحيً   هؿ هذا »ي ك نت   .ط  ك نبي ً .ت: ا. رأة ا.ُ ْلِغزة

 ي«ك نبي أتس طؿ    إذا كنت تتذكرنظ
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ًلت  ح بًل تهدئة خ ق ف ًليظي كفؼ ل ف كننظ  «ي .طيع  أتذكرؾ جفداً »
 تذكره  

ت ا. تهخر  ف ا.لفؿي .كن  أ ر يد أف أ ل» عتذر لتص .ظ يؾ  ظ هذا ا.ًب
ط رئي إننظ  دركة ت   ً  . دى ًب حتظ ب دى  ميؾي .كننظ شطرت يهننظ  مطرة 

 ي« ً  عف ذ.ؾي إننظ  ظ   فة األسؼإلجراط ا. ك . ة ر 

داعظ .لقلؽ   قد كنت  ستفقظً  على أي ح ؿ  ب.ـ أشطر يهي  ط هنته  يهن  ل
 انزع جي
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28 

 اكتشاف أثناء الحالقة 

* 

 اكتشاف عند االستٌقاظ

* 

ت ا. تهخر» ف سفد أبك دا هب أننظ شطرت  سيب اتص .ظ يؾ  ظ هذا ا.ًب
 .فه   تب.د .ديأثن ط است  عظ إ ي«يمربرة التص ؿ يؾ  ظ أسرع  رصة   كنة

تخت ر كؿ كل ة بترتيه   ظ ج ؿ  نظ ة ب قً  . ي دئ  نطقفة ص ر ة  انطي ع يهنه 
عددًا  ف األسئلة أت نى أف   إف .ديّ  إف .ـ فكف .دفؾ اعتراض »ؿ دب ً ي ك   ت ط

 «تس ح .ظ يطرحه  علفؾ ف سفد أبك داي أف كننظ ا. ت يطة 

اسه.ظ عف كؿ    بر  ت ملظ على ا. »ًطدت على األرفكة   سكً  ي .س  عة: 
 ي«تبدفف  طر ت 

هؿ حدث أف ايتطدت عف ا. نزؿ خوؿ ا.فب فف ا.  مففف ف  سفد أبك دا  »
 ي«ح ب.ت  ه ت تؾ عدة  رات  .كف يدا .ظ أنؾ كنت خ رج ا. نزؿ

تي كنت   نطـ  كنت ي .خ رجي أردت اليتط سن ً ح» د عف ا. نزؿ يطض ا.ًب
 ي«كثفرًا  ف األشف ط ا.تظ فجب أف أ كر يه يح جة .ون راد ين سظ أل كر ًلفًوي .دي 
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ـ   تشطر ي ي تغففر ا. ك ف ت   ً ي أت هّ  عظ هذاأجؿ ف  سفد أبك داي إننظ أ»
 ف ا.  كف أف فكبف   فدًا عند   فر ب ا. رط  ظ ا.ت كفر  لفً  يشهف شظط   ي  ظ 

ف يطفد .ـ تكف  ظ  ك  -ننظ أتط ؿبأعلـ أننظ أيدب كه -  سفد ابك داف ةهذ  ا.ح .
 «جدًاي أ.فس كذ.ؾ 

نقلت ا.س  عة  ف فدي ب ًلت  تط دًا ا.غ بضي  ي«جداً حسن   .فس يطفدًا »
عير عف هذا  كنت  ظ  ك ف  نطزؿ نبعً  كفؼ ف كننظ أف أ»سرى إ.ى ا.ف نىي ا.ف

د عدت ًيفؿ    ي .كننظ ل أستطفع أف أخبض  ظ ذ.ؾ ي .ت صفؿي .دي أسي يظي ًب
 ي«.ةبل أستطفع تقدفـ ت سفرات  طبّ ًلفؿي إننظ  رهؽ .لغ فة 

ح علفؾ .ِ ي ج فع ا.ن س .دفهـ أسي يهـي .ف أُ ـ هذاي .طيع  ف  سفد أبك داي أت هّ »
يد أنؾ  رهؽ ي . طؿي ف كننظ  طر ة هذا  ف صبتؾي رج ًط ل تشغؿ  .ت سر .ظي ل

تي إننظ  س ة .لغ ف ةي ن سؾ يظي فجدر يظ أل ازعجؾ يهسئلة كثفرة  ظ  ثؿ هذا ا.ًب
ت  وئـي أعرؼ إنه  ًب حة  نظ أف أس .ؾ  ف كنؾ دب ً   ن ًشة هذ  ا. سه.ة  ظ ًب

ًد  سفئً  جداً  ننظ كنت أخشى أف شفئ ً ألنظ سه.تؾ ا.سؤاؿ ا.شخصظ  .كن ا ثؿ هذ
 ي«حدث .ؾ خوؿ األف ـ ا.  مفة

ح ب.ت أف أرد ردًا  وئ ً ي .كف ا.حشرجة ا.تظ صدرت  ف حلقظ يدت أًرب 
 ف يفف كؿ األشف ط ي شفئً  سفئً  جداً إ.ى شهقة حفباف   ئظ  ختنؽي ًلت .ن سظ  
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ا.تظ ك نت تحدث .ظ  أفه  ك ف سفئً  بأفه  .ـ فكف سفئً   أفه  ك ف ل يهس ي  بأفه  .ـ 
 فكف  

طد   ت كنت  ف إخراج صبتظ ك   ًلت ي ي«شكرًا على ًلقؾ علظّ »
ًا حدث .ظ  .كف .ـ فكف .كننظ يخفر ح .فً ي .فس يبسطظ ا.قبؿ يهف شفئً  جفد»يفنيغظ

 ي«على نحب خ ص أفم ً  ث ة شظط سفف

 ي«إننظ سطفدة يس  ع هذا»

 ي«إننظ  رهؽ  حسب  هذا كؿ     ظ األ ر»أم ت: 

أبك دا  أتس طؿ ي . ن سية ف  سفد »يت نحنحة خ فؼأصدرت   .ط  ك نب صب 
 ي«كنت ًد لحظت تغففرًا جسدفً  كيفرًا خوؿ األف ـ ا.قلفلة ا.  مفة    إذا

 «تغففر جسدي   ّظ أن  »

 ي«نطـ ف  سفد أبك داي تغففر     ظ جسدؾ»

ر طت بجهظ بنظرت إ.ى انطك سظ على ي ب ا. ن ط ا.زج جظ  .كننظ .ـ أتيفف 
أي شظط ف كف تس فت  يتغففر جسديي كنت ًد  ركت ج فع أجزاط جسدي  ظ ا.ح  ـ 

 .كننظ .ـ ألحظ شفئً ي 

 «أى نبع  ف ا.تغففر تقصدفف »
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ن  فنيغظ أف فكبف بامحً  .كؿ  ف فنظر ًد فكبف  .ك .فست .دي  كرة ع  »
 ي«فؾإ.

. نمدة بحدًت إ.ى راح  فدي  .كنه  ك نت راحة يسطت فدي ا.فسرى على ا
قة  ف ا.ذهب  يهى شكؿ ف كننظ  وحظت ي .ـ تكتِس يطيب.ـ تتغفر  فدي ا. طت دة 

ف عند   تقب.فف إن  فنيغظ أ»ي ب.ـ تتكبف شيكة يفف أص يطظي .ـ تكف ج فلة أب ًيفحة
تطنفن   شظط  ثؿ جن حفف فنيت ف على فكبف بامحً  .كؿ  ف فنظر إ.ظ     ا.ذي 

 «ظهري 

صبته  ا. سطحة  ً .ت   .ط  ك نب ينيرة ي« ف ا.  كف أف فكبف شفئً  كهذا»
 ي«  يطيفطة ا.ح ؿأحد الحت  لتأعنظ أف هذا »يا. طت دة

 ي«ي .طيع»

 «تغففرًا كهذا  إذًا  هؿ لحظتَ »

طلى  أعنظ  إذا نيت جن ح ف على ظهري   يل  .فس حتى اخف على األًؿ»
 « نظ سبى ا. وحظة  أل تطتقدفف هذااألرجح .ف فسط

ل على األرجحي .كف كف حذرًا ف  سفد أبك داي  طر ة ا. رط يح .ت  .فست »
 سه.ة يسفطةي ل فستطفع ا. رط أف فنظر إ.ى بجه   ي شرة يطفنف   على سيفؿ 
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إ.ى انطك س   ظ ا. ر ةي يسيب ا.رؤفة  فنظرا. ث ؿي .فس أ     خف ر سبى أف 
 ي«ف ا.صبرة صحفحة  .كف هذا كؿ شظطأ نطتقد  ةا. تكرر 

 ي«سهكبف حذراً »

ت  .ـ » .دي شظط باحد يطد أبد أف سه.ؾ عن  ف  سفد أبك داي  نذ يطض ا.ًب
أت كف  ف إنش ط اتص ؿ يشقفقتظ  ت   ً  ك    قدت التص ؿ يؾي ري   تكبف صد ة  

ي .ظربؼ ا.ك  نة ري   تكبف .دفؾ  طر ة  أ رًا  رفيً  .لغ فةي كنت أتس طؿ  .كننظ أجد 
 ي«براط هذا األ ر

 ي«ك نب   كرفت »

 «يهذا ا.خصبص  طخطر .ؾ شظ  هؿ فنطـ»

ين ًط  ًبؿ .ه  ذ.ؾألأجيت يهف لشظط فخطر .ظي .ـ تكف .دي أسس بامحة 
ت أنعلفه  ط  ك نب عف .أًبؿ شفئً  .      ف األ مؿ ألّ   .كننظ شطرت  ظ ذ.ؾ ا.ًب

ك نب شخصفً   بأنه  اخت ت يطد ذ.ؾ  ي شرةي ك ف  كرفت حقفقة أننظ تحدثت  ؤخرًا  ع 
  جرد شطبري

 س ط األ س   ًلقة حف ؿ  قداف التص ؿ يؾ ف  سفد أبك داي خرجتْ  كنتُ »
هذ   ف تطثر علف   .كنه  .ـ تطد حتىً ئلة إنه  تخطط .زف رة  نز.ؾ .ترى    ف كنه  أ

 ي«ب.سيب     .ـ أعد استشطر بجبده خرةي ا.س عة ا. ته
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سهخيره  يهف تتصؿ يؾ على     إذا حدث أف ج طت هن  ه تي حسن ً »
 ي«ا. بر

ألًبؿ .ؾ ا.حقفقة  ف  سفد أبك دا  إننظ ًلقة » ظلت   .ط  ك نب ص  تة ًلفًوي
أن  بهظ .فس ع دفً ي .كنه  .فست ملفطة  ثلظ  ه ي  ك   تطرؼ  ا.ط ؿ ا.ذي نزاب. علف
إ.ى أنه  .فست  بهبيةي إنه   بهبية جدًا  ظ  س ئؿ ذ.ؾ ا.ط .ـي ل أعنظ ا.تل فحي 

 ي«ا.باًعي .كنه  .ـ تتكفؼ ت   ً   ع  بهيته  يطد

 ي« ه ت»

تشطرت .دفه  نبعً  سة أطبؿ  ف ا. رة ا.س يقةي اص تت   .ط  ك نب ث نفة  . د
  ف ا.ترددي

 «هن ؾ   رحيً ي أ   ز.تِ »

 ي«نطـ ف  سفد أبك دا     ز.ت هن »

سبؼ أحرص على إخي ره  يمربرة ا.تباصؿ  إذا رأفته   »ًلت  جددًا: 
 ي« طؾ

ت  تآخربيطد ي«شكرًا جزفوً »ً .ت:  أنهت      اعتذرت لتص .ه   ظ ًب
ا. ك . ةي ببمطت ا.س  عة أفمً   بنظرت إ.ى إنطك سظ على ا. ر ة  رة أخرىي ثـ 
صطقتنظ  كرة أننظ ًد ل أتحدث  ع   .ط  ك نب  جددًاي ًد فكبف هذا  خر اتص ؿ 
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.ظ  طه ي  ف ا.  كف أف تخت ى  ف حف تظ . يدي .ـ فكف .دي سيب  طفف فدعبنظ 
 اه نظي .هذا العتق د  يؿ ك ف  جرد شطبر د

* 

ي سفكبف  ف األ مؿ  جهةي كنت ًد تركت   تد.فً   ظ ا.يئر تذكرت سلـ ا.حي ؿ
ت   كف على األرجحي  ف ا.  كف أف تنشب  شكوت إذا ستطفدأف أ    ظ أسرع ًب

بجد  أحدهـ هن ؾي ثـ هن ؾ  سه.ة اخت  ط كرفت  ك نب ا.   جفي رأفته   خر  رة عند 
 ا.يئري 

ت حذائظ  بسرت إ.ى ا.حدفقة ظ جفيظ  بانتطلت ا. صي ح ا.فدبي  أًح 
ي ك ف  نزؿ   ي ررت عير ا.ًز ؽ إ.ى ا. نزؿ ا. هجبربتسلقت ا.جدار  جددًاي ثـ  

ً   ظ ا.ظوـي بعق رب س عتك س ه  دخلت إ.ى ي حة  يظ تدنب  ف ا.ث .ثة صي ح ً را   ًر
صد إ.ى جذع    فزاؿ  ريبط ً ت ا.يئر  ي شرةي ك ف سلـ ا.حي ؿ  ا. نزؿ ا. هجبر ًب

   تزاؿ نصؼ   تبحةية ب تد.فً   ظ ا.يئر  ا.تظ ك نت  ا.شجر 

نبع  ف ا.هت ؼ ظ شظط    ألنظر إ.ى داخؿ ا.يئر بأن دي اسـ كرفت  ك نب يد طن
فصؿ ا.مبط س ؿ ا.يئري .ـ  صي حظ بصبيت  إ.ى أا.ه  سي .ـ فجب أحدي أخرجت 
 ب   نخ ضي ح ب.ت  ن داته   جددًاي إ.ى ا.ق ع  .كننظ س طت صبت ته

 يً .ت كرفت  ك نب ي«س  إننظ هن ل يه»
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 « ظ  ك ف كهذا  ت طلفن    ا.ذي »سه.ته  يصبت  نخ ض: 

ف   أنت   أ طؿ األ ر ن س  ا.ذي كنت ت طل أ طل    ا.ذي » :ً .ت يغ بض
 « كري هذا  ك ف  ث .ظ حقً  .لت كفري أ.فس كذ.ؾ سفد أبك دايإننظ أ

  نطـ  أظن  كذ.ؾي .كف شقفقتؾ اتصلت يظ  ظ ا. نزؿ ًيفؿ ًلفؿي إنه  حسن ً »
ًلق  .لغ فة يسيب اخت  ئؾي نحف  ظ  نتصؼ ا.لفؿ ب.ـ تطبدي إ.ى ا. نزؿ  بتقبؿ 

رؾ يهف تتصلى يه   برًا إذا بأرادت  نظ إخي   إنه  ل تستطفع أف تستشطر بجبدؾ
 ي«رأفتؾ أب س طت  نؾ

 ي«.تكيدؾ ا.طن ط  شكرًا  ه تي حسن ً »

ل تهت ظ يذ.ؾ ف  كرفت  ك نبي هو أسدفتنظ  طرب ً  بخرجتي علظ أف أتحدث »
 ي« طؾ

 ي.ـ تجب

 أط هت ا. صي ح بأعدت  إ.ى جفيظي

 ي« دا  ف كنن  أف نجلس هن  بنتحدثؿ إ.ى هن  ف  سفد أبكـَ ل تنز .ِ »

.يئر  جددًا أف أتسلؽ هيبطً  إ.ى ً ع ا ت .ن سظ  ري   ل تكبف  كرة سفئة ًل
جت حنظ شطبر ثقفؿ ف تذكرت ا.ظوـ ا.رطب  ظ ا.ق ع باك نب  .ك كرفت بأتحدث  ع 
  ظ  طدتظي 
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ل   سؼي .ف أنزؿ إ.ى هن ؾ  جددًاي بفجب علفؾ أف تخرجظ أفمً ي ري   »
 ي«هباط راكدفر ع أحدهـ ا.سلـ  جددًاي ك   أف ا.

ت ً  نظ أرفد ا. كبثي .كنأعرؼ هذا» ؽ ن سؾ قلِ أطبؿ ًلفًوي ل تُ  هن  ي ألس ؿ ًب
 ي«يشهنظ

.ـ فكف يبسطظ  طؿ شظط ي   أف كرفت  ك نب .ـ تكف .دفه  ا.نفة  ظ ا.خربج  ف 
 ا.يئري

أتفؾ هن ي   ؿ أننظ قتؾ على ا.ه تؼ  .ـ أخيره  أننظ ر عند   تحدثت  ع شقف»
 ي« طلت األ ر ا.صحفح

 ي«أحسنت صنطً ي رج ًط ل تخير شقفقتظ يهننظ هن »ً .ت: 

ل أرفد أف أثفر ًلقه ي .كننظ يح جة إ.ى  رصة »ثـ أم  ت يطد .حظة: 
.ف  يإذا تلط ت كفر أحف نً  أفمً ي سهخرج ح .   أنتهظي أبد أف أكبف بحدي اخف .لت 

 ي« ت عب أسيب .ؾ أي

ت ا.راهفي ف كننظ أف أعبد  ظ  ًررت أف أتركه  بأعبد إ.ى ا. نزؿ  ظ ا.ًب
ف كننظ أف أتط  ؿ  سلـ ث نفة أثن ط ا.لفؿ   ي ك س ه را ا. ا.صي ح ألت قده ي إذا ر طت

 ع ا.بمع عنده  بأت كف  ف  س عدة كرفت  ك نب على ا.خربج  ف ا.يئر يطرفقة أب 
يهخرىي ذهيت إ.ى ا. نزؿ  بنزعت  ويسظ  بت ددت على ا. راشي ح لت ا.كت ب 
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ظ   فة ا.تبتر ا.ذي كنت أًرأ   ب تحت ا.ص حة ا.تظ كنت أًراه ي شطرت يهننظ  
 حتفف ك  لتفف  ت لكنظ ا.نط سي ب.ف أستطفع أف أن ـ على ا. بري .كف ًيؿ أف أًرأ ص

ي ه   لقت ا.كت ب  بأط هت ا. صي ح  ب ظ ا.لحظة ا.ت .فة كنت أ ظ  ظ ا.نـب

* 

لقً  يشهف ً  ارتدفت  ويسظ ك نت ا.ت سطة با.نصؼ صي حً  عند   استفقظتي
رعت عير ا.ًز ؽ إ.ى ا. نزؿ به  سظ عن ط  سؿ بجهظؼ ن دبف أف أكلّ   كرفت  ك نب
 ح ا.رطب ي ك نت ا.غفـب تتد.ى  نخ مة  ظ ا.س  ط  بيدا أف هباط ا.صيا. هجبر

يد أف  .حظةي ك ف سلـ ا.حي ؿ ًد اخت ى  ف ا.يئري ل فهدد يسقبط أ ط ر  ظ أي
  ط ط ا.يئر  ظ  أحدهـ حّل   ف جذع ا.شجرة بح ل  إ.ى  ك ف   ي بك ف نص 

احدًا بنظرت إ.ى الس ؿي بن دفت   بعلى كؿ  نه   حجري  تحت ج نيً  ب   ك نه
  ك نبي .ـ تكف ث ة إج يةي ح ب.ت يمع  رات أخرى   نتظرًا يطد كؿ  رةي أ.قفت كرفت

يطض ا.حصى  ظنً   نظ أنه  ن ئ ةي .كف يدا .ظ أن  .ـ فطد هن ؾ أحد  ظ ً ع ا.يئري 
 طه  ف ا.يئر عند حلبؿ ا.صي ح  بأخذت رجة  ك نب خ  كرفت على األرجح تسلقت 

 ا.سلـ إ.ى  ك ف   ي أعدت ا.غط ط إ.ى  ك ن  بايتطدت عف ا.يئري

راًب  نزؿ باتكهت على سف ج ا. نزؿ ا. هجبر  برحت أ عدت إ.ى ا.ًز ؽ 
بتخرجي .كف .ـ فكف .ه      ي ك س ه راي اعتقدت أنه  ري   توحظ بجبدي  ك .ط دة

ف  ظ   فة ا.سكبف      ف ن س  ب    ف مجف   ف أي نبعي أي أثري ك ف ا. ك 
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ت بأن  أنيش بل حتى صرفر حشرة ظي األرض ي قد ة حذائ زفز حص دي أ مفت ا.ًب
ب فر  ه.بؼي ث ة شظط تغفر خوؿ األف ـ ا.تظ  استشطرت شفئً   رفيً   ظ ا.حظ 

جدفد  استقر بيسط زاح  باًٌع ا. ك ف ا.قدفـ أ كنت  فه   ظ ا.يئر  ك   .ب أف باًعَ 
 ي كنت أشطر يهذا  ظ  ك ف     ظ أع  ًظ  نذ خربجظ  ف ا.يئر بذه يظ سلط ن

 إ.ى ا. نزؿي

ت أسن نظي ع ئدًا عير ا.ًز ؽ إ.ى ا. نزؿ  باتجهت إ.ى ا.ح  ـ بنظ سرت 
.لتب  ف  نُتشؿأُ  فة سبداط ًصفرة يط ر عدة أف ـ تغطظ بجهظي يدبتكشخصك نت .ح

يهذا ا.طبؿي أبؿ  رة  ظ حف تظ أترؾ  فه  ذًنظ تن ب  حط ـ س فنةي ك نت تلؾ
.سيب      طد ت كفر داـ .لحظة ًررت أف أحلقه ي.حفتظ  .كف ي داعيتنظ  كرة إطوؽ

 عند     درت كب فكبي .ظ  ف األ مؿ أف أحت ظ يبجهظ ك   ك فيدا 

يللت ذًنظ ي نش ة رطية  ب طفت بجهظ يطيقة س فكة  ف  طجبف ا.حوًة  
بحذر  حتى أتجنب جرح ن سظ: أس ؿ ا. ؾ أبًل  ثـ  ط ظ ا.حوًة  ييط ثـ شرعت

فت  ظ على بشؾ ا. راغ  ف خدي األف ف  رأا.خد األفسر  ثـ ا.خد األف في بأن  
 ظ ي دئ ظننت   ف نبع   ي  طؼ أن  سظ  ك نت يقطة زًر ط  سبّدةا. ر ة    خ

ف ا.حوًة ب سلت أننظ .طخت ن سظ يشظط دبف ًصدي  سحت يقفة  طجب   األ ر
س نجة  .كف ا.يقطة ظلت  ظ  ك نه ي ي .ص يبف با.  ط  ب ركت ا.يقطة يإبجهظ جفدًا 
صيطظ   شطرت يهف تلؾ ا.يقطة أد ه غلغلت ع فقً   ظ جلديي تحسسته  يإيدا أنه  ت

   ف فزه ي ك نت عو ةي ك نت .دّي  ث ة ف يقفة بجهظ  .كف عدا عف ذ.ؾ  .ـ فكف 
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  ً  على ا. بمع ا.ذي شطرت  ف  ي .حرارة عند   عيرت خوؿ عو ة على خدي ت 
 ا.جداري

ؼ يت بجهظ  ف ا. ر ة بت حصت ا.طو ة يطن فة ًصبىي ك نت تقع خلًرّ 
ة أًرب . سبد  د رمفعي ب.بنه  ا.م رب عظ ة ا.خد  ي شرة  بيحجـ راحة ف .لزًر

 األزرؽ ا.داكف ا.ذي استخد ت  كب فكبي  ثؿ حير  بف يوف

ري   ل ست  تلؾ ا.طو ة ك نت ردة  طؿ حس سفة ت سفرات ا.  كنة أف أحد ا.
ي .كف     ظ ً ع ا.يئر تسيب  ظ ط ح جلدي  ك .حس سفة ا.تظ فسييه  ا.برنفش شفئ ً 

ا.ذي ف كف أف فكبف هن ؾ   ظ ً ع ا.يئر  .فسيب شفئً  كهذا  ت حصت كؿ شظط  ظ 
رمفة ا.ترايفة با.جدار   ب.ـ أعثر على شظط سبى األصي حظ ا.فدبيا. ك ف ي 

ا.خرس نظي إ.ى ج نب ذ.ؾ  هؿ تترؾ ا.حس سفة أب ا.ط ح ا.جلدي  ثؿ هذ  ا.طو ة 
 ا. حددة يبمبح 

 ثؿ   يمع .حظ ت  قدت ا.حس ي إلتج ه تاجت حنظ شظط  ف ا.ذعري ب 
إ.ى داخله ي سقطت اإلس نجة عند   ترتطـ يؾ  بجة ع وًة عند ا.ش طظط بتسحيؾ 

ل  ً  يطي رات ست يقد ظ على شظط   ه ه.ى سلة ا. ه وت  بدُ  ف فديي نظرت إ
تي ثـ ت كنت  ف استط دة ري طة جهشظ  بات كهت على ا. غسلة   طنى .ه  طباؿ ا.ًب

 يكف فة ا.تط  ؿ  ع هذا ا.باًعي بيدأت أ كر يهدبط



 

180 
 

 مؿ    ك ف ف كننظ  طل   نذاؾ هب النتظ ر برؤفة    فحدثي ف كننظ دب ً  أ
تةى ا.طيفا.ذه ب إ.   أب شظط سفش ى  ف تلق ط ب يطد ذ.ؾي ري   تكبف ح .ة  ًؤ

خت ظ ين س ا.سهب.ةي ت خوؿ أف ـ ًلفلة  .ذ.ؾ ري   تلي تشكّ ا.برنفشن س   ثؿ ط ح 
ًهبةي كنت ج ئطً ي .كف  تى    ح ب.ت أكؿ أي ى ا. طيخ بأعددت .ن سظ ذهيت إ.
 تتوشظ شهفتظ  ثؿ سرابي  شظط

ر  رحت أش هد ا. طر ا.ذي يدأ فهطؿي  ف حفف خخت ددت على األرفكة ب 
تغففرًا على ا.طو ةي ك نت ًد  ا. ر ة  .كننظ .ـ أرَ  كنت أذهب إ.ى ا.ح  ـ بأنظر  ظ

 صيغت خدي يلبف أزرؽ داكف فك د فكبف ج فًوي

ب هذاي بهب  ربري عير .ـ فخطر .ظ سبى أ ر باحد ري   فكبف ًد سيّ 
 ا.هلبسة عند   كنت  ظ ا.يئر  با رأة ا.ه تؼ تقبدنظا.جدار  ظ حل ظ ا.ذي فشي  

ت كف  ف ا.هربب  ف شخص خطفر ك ف ًد  ف فديي جذيتنظ عير ا.جدار حتى ن
 تح ا.ي ب ً د ً  إ.ى ا.غر ةي  ظ ا.لحظة ا.تظ عيرت  فه  ا.جدار  أحسست يحرارة 

تظ ري   .ك نت ا.صلة ا على خدي   ظ ن س  ك ف ا.طو ة اخفي يطيفطة ا.ح ؿ  أف ً 
.جدار بظهبر ا.طو ة على بجهظ   إنه  تيقى  ف  فر تكبف  بجبدة يفف عيبري ا

 ت سفري 

ت  فر »ندؽي حذرنظ: ا.رجؿ ا.ذي يو بج   ظ ردهة ا.  تحدث إ.ظّ  هذا ًب
.كننظ مريت يتحذفر  عرض ا.ح ئط  ي« ن سب  إنؾ .ـ تطد تنت ظ إ.ى هذا ا. ك ف
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   ب  ميً   ف ارتي كظي بنتفجة نبيبرب بات فرفقظي كنت   ميً   ف بباصلت ط
 .ذ.ؾ  ري    انطيطت على بجهظ هذ  ا.طو ةي

ذ.ؾ ا.حلـ أب ا.بهـ ا.غرفب أب أفً  ك في  ري   ك نت ا.طو ة د غة طيطه  علظّ 
حدث ي . طؿ   .ـ فكف ذ.ؾ حل ً  يؿفخيربننظ ي   ف خوؿ ا.طو ة:   اهذا    ك نب 

 ي ة  .ف فسطؾ سبى تذكر ب ظ كؿ  رة تنظر إ.ى ا. ر 

هززت رأسظي تبجد أشف ط كثفرة يو ت سفري ا.شظط ا.بحفد ا.ذي كنت أ ه   
على بج  ا.تهكفد هب أننظ .ـ أكف أ هـ شفئً ي يدأ رأسظ فنيض نيمً  خ ف ً ي .ـ أعد 

يأخذت رش ة  ف ا.قهبة ا.  ترة . طؿ أي شظط.ـ أشطر ير ية  لحة ب أستطفع ا.ت كفري 
 ة ا. طريبت يطت  ش هد

* 

كنت يح جة إ.ى ا.تحدث  ع  ًلفًوي يطد ا.ظهر  اتصلت يخ .ظ ألح دث 
أل طؿ شفئً  حف ؿ ذ.ؾ ا.شطبر يهننظ كنت  -.ـ فكف فهـ كثفرًا  ف هب - ص   شخ
 ًذؼ يطفدًا عف ع .ـ ا.باًعيأُ 

عند   سه.نظ عف ح ؿ كب فكب  ًلت إنه  يخفر  حسبي بأم ت  إنه   ظ 
ر  يصدؽ ي   ك ف فحدث  .كف ترتفب ً ي ك ف ف كننظ إخي ًصفرة ح .ف رحلة ع ؿ

    فيدب  نطقفً  .طرؼ ث .ث سفكبف  ستحفًوي .ـ تكف تيدب األحداث األخفرة  ظ نظ ـٍ 
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ا.حقفقة عف خ .ظ  ظ  ننظ شرحه  .شخص  خر  ًررت إخ  ط نطقفة   كفؼ ف ك .ظ
ت ا.راهفي  ا.ًب

 «تطفش  ظ هذا ا. نزؿ  أ.فس كذ.ؾ  كنتَ »سه.ت : 

اشترفت ا. نزؿ عند    .حظةييي ي .طيع  ست أب سيع سنبات يهك له ي  هوً »
كنت  ظ ا.خ  سة با.ثوثفف بعشت  ف  حتى يلغت ا.ث نفة باألريطففي سيع سنباتي 

تي   ي «ذ  ا.شقة عند   تزبجتثـ انتقلت إ.ى هعشت هن ؾ بحدي طباؿ ذ.ؾ ا.ًب

 «ت هن  عند   كن تس طؿ  حسبي هؿ حدث .ؾ شظط سففكنت أ»

 «   ثؿ   ذا شظط سفف»

 ي« ثؿ ا. رض أب الن ص ؿ عف ا رأة أب    ش ي  ذ.ؾ»

 ان صلت عف أكثر  ف ا رأة  هذا أ ر» يأطلؽ خ .ظ محكة  ف أع  ؽ ًلي 
سفئً  على  ؾ شفئ ً ي ل  ل ف كننظ اعتي ر ذ. ؤكدي .كف .فس أثن ط إً  تظ  ظ ا. نزؿ

دًً   طؾي أ    ف   فتطلؽ نحب خ صي     ف أحد كنت أخشظ  قدان   ألكبف ص 
بـر صغفر  ظ  ؤخرة عنقظ  .كف هذا     .ديّ ي . رضييي أ ـ  ل  ل أظف ذ.ؾي ن

كؿ    أتذكر ي بجد  ا.حوؽ  ًب ؿ إننظ فجب أف أزفل  تحسيً ي .ذ.ؾ ذهيت إ.ى 
أً يؿ طيفيً  أثن ط  طفري ك نت تلؾ أبؿ ب خر  رةا.طيفب  بأتمح إن  .فس ي أل ر ا.خ

 «ا. نزؿي فجب أف أحصؿ على تخ فض  ظ ته فنظ ا.صحظ  إً  تظ  ظ
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 «    ف ذكرف ت سفئة  رتيطة يهذا ا. ك ف   إذاً »

ـَ كؿ هذا   جهة هكذا ل  ل تبجدي .كف  »   كر .لحظة: ً ؿ خ .ظ يطد   «ف

طت إ.ى ا. نزؿ ا ً  ذات فـب بج رّ .فس أ رًا  ه ً ي ً يلت كب فكب ع»:كذيت
  أف هذا هراط عتقدُ ؿ  بأن   نحبس ب   إ.ى ذ.ؾي أعف هذا ا. نز  قفؿ با.ق ؿا.يهخي ر 

 ي«.كننظ بعدته  يهننظ سبؼ أست سر  نؾ عف األ ر

 بري ؼ شفئً  عف هذ  األأ  ـ     ا.ذي فس بن   ِ راسة ا. ن زؿ  ل أعر »
س ي   ب.فست  ف  أي  شكلةي أن  ل يهنطي عظ عن  .كننظ عشت  ظ ذ.ؾ ا. نزؿ  با

 ي«  .كنؾ يطفد عن أ    نزؿ  ف باكظ  هب أ ر  خر  ي .طيع

 «   ف ا.ن س ا.ذفف ع شبا هن  يطد   انتقلت  نكفؼ ك»

دعنظ أرى: ج ط يطدي أست ذ  درسة ث نبفة بأسرت  بع شبا ثوث سنباتي ثـ »
نظ ل أتذكر ي ل أستطفع ع ًو    .كنزبجفف ش يفف خ س سنبات  ك ف ا.رجؿ فدفر 

ت فتب.ى بكفؿ عق را ا. نزؿي ك ف .ديّ  حف ة سطفدة  ظ باجـز يهف ا.ج فع ع شا.
ًطي بل أعرؼ سيب انتق .هـ إ.ى  شؤبف ا. نزؿ نف ية عنظ  .ذا .ـ أً يؿ ا. ستهجرفف

 ترمت أف ي احدث ألي باحد  نهـ ف  خري .كننظ .ـ أس ع يهي شظط سفف ك 
خ صة يهـ  أب شظط  ف  ن ز.هـ ا. أرادبا تشففد بأأصيح صغفرًا ي .نسية .هـ  ا. ك ف

 ي«هذا ا.قيفؿ
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أخيرنظ أحدهـ ذات  رة أف انسف ب هذا ا. ك ف ًد ُأعفؽي هؿ فطنظ .ؾ هذا »
 «شفئً  

 «انسف ب ا. نزؿ ًد ُأعفؽ »

 ي«أن  أفمً  ل أدري    فطنف  هذاي هذا    أخيربنظ ي   حسب»ًلت: 

نه فتظ  كف ري   ك ف إ وؽل  ل فخطر .ظ شظطي .»يخ .ظ يذ.ؾ يرهة كر  
إف ش رعً  يو  دخؿ أب  خرج .هب أ ر   ي عند   ت كر ي أل ر كرة سفئة ا.ًز ؽ
ذا أعفقت ا. يدأ األس سظ . شف ط  ثؿ ا.شبارع ب األنه ر هب أنه  رفبي   تنس ب  باا
 ي« سبؼ تركد  حركته 

أخفر أبد أف أس .ؾ عن ي هؿ سيؽ أف  ة شظط  ث اخفأ هـ    تطنف ي ب »
 «س طت صبت ط ئر ا.زنيرؾ  ظ هذا ا.حظ 

 « ط ئر ا.زنيرؾ  ب   هذا»       

أبمحت .  أ ر ط ئر ا.زنيرؾ  بكفؼ أن  فحط على شجرة على  قرية  ن  
 صبتً  أشي  يصبت زنيرؾ فتـ .ّ  ي بفطلؽ

دًا ًطي إننظ أحب ا.طفبر  هذا أ ر جدفد ي .نسية .ظ  .ـ أس ع أب أَر باح»:ً ؿ
أس ع شفئً  كهذاي أتطنظ  س  ع أصباته   .كف هذ  هظ أبؿ  رةب.ط .   كنت  هت ً  ي

 «أف .هذا ا.ط ئر عوًة ي . نزؿ 
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 ي«كنت ًد س طت   حسبإذا       .فس ت   ً ي كنت أتس طؿل»      

هذ  األشف ط  عف ا.ذفف سكنبا  ظ  أتطرؼ  إف كنت ترفد  طر ة خي ف   ثؿ»
طلفؾ أف تتحدث إ.ى ا.سفد إشفك با ا.طجبز  بكفؿ ا.طق رات  يطدي ب   ش ي    ا. نزؿ

هب  ف  ننظ أرسلتؾيشى .لطق راتي أخير  أإفت ي بك .ة سفت   ف  داي حطةلا. ق يؿ .
فد فخيرؾ يكؿ    تر سبفطفش  ظ ا.حظ  نذ األزؿي ري    سنبات تب.ى إدارة ا. نزؿ 

ز ا.ذفف فحيبف  طر ت ي بهب ا.ذي أخيرنظ يشهف  نزؿ  ف باكظي إن  أحد أب.ئؾ ا.طج ئ
 ي«ا.ذه ب . ق يلت  ا.حدفثي فنيغظ .ؾ

 ي«شكرًا   سهذهب إ.ف »ًلت: 

 «     هظ أخي ر ا.يحث عف ا.ط ؿ ح ؿ على أي»

ألصدًؾ ا.قبؿ  .ـ أكف أيحث يجدي كب فكب تط ؿ  بأن  أعتنظ  شظط يطدي ل»
ت ا.راهف  ي«يشؤبف ا. نزؿي إنن  نتدير أ رن   ظ ا.ًب

ت أخيرنظ إذا ُسدّ »يمع .حظ ت  ثـ ً ؿ: يدا .ظ أف خ .ظ ف كر  ظ شظط    
 ي«كؿ ا.طرؽ أ   ؾ  ري   أت كف  ف  د فد ا.طبف .ؾ

  دثتن يبهكذا انتهت  ح ي«شكرًا  سهخيرؾ»      
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 با كرت ي لتص ؿ يس س ر ا.طق رات ا.طجبز بسؤا.  عف خل فة ا.ذفف ك ن
ؼ  جرد ا.ت كفر ي ثؿ هذ  خْ فطفشبف  ظ هذا ا. نزؿ ًيلظي .كف يدا .ظ  ف ا.سُ 

 ه تي  قررت نسف ف األ ريا.ترّ 

ظؿ ا. طر فهطؿ هطبًل .طف ً  حتى ا.طصر   يلًو أسقؼ ا. ن زؿ  
باألرضي تن ب.ت خيزًا  ح صً  بحس ًط على ا.غداط  بأ مفت باألشج ر ظ ا.ي ح ت  

يقفة ا.طصر  ستلقفً  على األرفكةي أردت أف أخرج .لتسبؽ  .كف ا.طو ة ا.تظ على 
  تزاؿ على عدـ ترؾ .حفتظ تن بي ك نت   بجهظ جطلتنظ أتردد بأحجـي كنت ن د  ً 

 ب.دي األرز  .دي يطض ا.خمربات  ظ ا.ثوجة  بيطض ا. طلي ت  ظ ا.خزانة 
 فب فف أب ثوثة أف ـ على األًؿيب.دي ا.يفضي ف كننظ إطط ـ ن سظ 

ت إ.ى ًرأت كت يً   باست ط  ستلقفً  على األرفكة  أ كر يهي شظط إطوًً ي.ـ 
ت أحدؽ إ.ى ا. طر ا. تس ًط على ا.حدفقةي يدا .ظ شرفط  بسفقى كوسفكفة  برح

ي   ُفطزى هذا ا.ى  ترة ا.ت كفر ف ته ي ر أف  قدراتظ اإلدراكفة بصلت إ.ى أدنظ  ستب 
 ز ا.طبفلة  ظ ً ع ا.يئر ا. ظلـيفتركي

أشطر يه.ـ خ فؼ  ظ رأسظ ك   .ب  جدفً  يشهف أي شظط  ت ا.ت كفركل   ح ب.
ذا ح ب.ت  أن  ُفطصر يفف  كظ تذكر أي شظط  فيدب .ظ أف ج فع ِ ْلَز ة  يطنةي باا
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أيذ. ي شطرت يهننظ تحب.ت إ.ى  عموت بأعص ب جسدي تتشن   ع ا. جهبد ا.ذي
 صدئت    صلظ بص رت يح جة إ.ى تزففتي ي8’أبز س حر‘ ظ  فلـ ’ رجؿ ا.ص فح‘

كنت أذهب إ.ى ا. غسلة  ف حفف خخر ألت حص ح .ة ا.طو ة على بجهظ  
.كنه  ظلت ك   هظي .ـ تت دد أب تتقلص  ب.ـ فتغفر .بنه ي ب ظ .حظة     لحظت 

رتي كظ  ظ   رة ا نه ط ا.حوًةنسفت إ بؽ ش تظ ا.طلف ي أننظ تركت يطض ا.شطفرات
 ف  ًلفوً ي  سلت بجهظ  جددًاي ببمطت   اكتش ت ا.طو ة على خدي األف فعند 

.ى ا. ر ة   كرت  نب  تظ ا. كبكفة طجبف ا.حوًة  بأز.ت ا.شطر ا. تيقظي خوؿ رحو اا
تبخظ ا.حذر  بأنن  يسيب ا.نظر  فجب علفؾ    .ط  ك نب على ا.ه تؼ: ي   ً .ت
د  ذهيت إ.ى  ر ة ب.لتهك نطتقد أف ا.صبرة ا.تظ نراه   ظ ا. ر ة صحفحةي ا. تكرر

ا.نـب بنظرت إ.ى بجهظ  ظ ا. ر ة ا.طبفلة ا.تظ ك نت كب فكب تستخد ه  كل   ارتدت 
  ويسه ي .كف ا.طو ة ظلت  بجبدةي .ـ تكف  جرد شظط  ظ ا. ر ةي

.كنه  ذ  ظ جسدي عدا عف ا.طو ةي ًست درجة حرارتظ  .ـ أشطر يهي شذب 
فهكؿ ننظ شطرت يجبع خ فؼ  ي .نسية .شخص .ـ ك نت ع دفةي عدا عف حقفقة أ

ت خخرخوؿ ثوثة أف ـ تقرفيً   بأ أا.ذي ري    ننظ كنت أشطر يغثف ف خ فؼ  ف ًب
 ينت أشطر ي   ظ ً ع ا.يئر( ك ف جسدي ع دفً  ت    ً ك ف است رارًا .   ك

ب    ف رس .ة بصلتي ب    ف أحد ك نت  ترة ا.طصر ه دئةي .ـ فرف ا.ه تؼي 
    ف ًطط تطير ا.حدفقةي ب     ف أصبات جفراف تطكر ا.هدبطي ب عير ا.ًز ؽي  أتى

                                                           
8
 The Wizard Of Oz 
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 ب    ف طفبر تهتظ بتصفحي تطلؽ حشرة زفز حص د صرفرًا  ف حفف خخر  .كف
 طت دةي .فس ي .حدة ا.

يدأت أشطر يشظط  ف ا.جبع ًيفؿ ا.س يطة  .ذ.ؾ أعددت .ن سظ عش ًط  كبنً  
 ف أطط ة  طلية بخمرباتي است طت إ.ى األخي ر ا. س ئفة على ا.رادفب ألبؿ  رة 
 نذ دهبر  .كف     ف شظط   فز ك ف فحدث  ظ ا.ط .ـي ًُتؿ يطض ا. راهقفف  ظ 

خرى بارتطـ ـ  ظ تخطظ سف رة أ شؿ س ئؽ سف رتهح دث على ا.طرفؽ ا.سرفع عند   
ا.تحقفؽ  ظ ًمفة تتطلؽ يقرض  فخمطبف   دفر ب   رع  صرؼ كيفر يجداري  بظ ب

علفه   مري ً  ش بٌ  انه ؿ ؿ  ظ ا.س دسة بثوثفف  ف   شفدا  فر ً نبنظي رية  نز 
ة حتى ا. بت  ظ ا.ش رعي .كف هذ  أحداث  ف ع .ـ  خر ن ئظي ك ف ا.شظط  ي طًر

 ظ ع . ظ هب سقبط ا. طر على ي حتظ  يص ت  بر ؽي عند    ا.بحفد ا.ذي فحدث
أش رت ا.س عة إ.ى ا.ت سطة  انتقلت  ف األرفكة إ.ى ا. راشي بيطد   أنهفت  صًو  ف 

ي أج كت ب كنت ًد يدأت   أط  ت ا. صي ح بخلد لت  ستفقظً   ظ ت إ.ى ا.نـب
ا.يدفهظ أن    نتصؼ حلـ   ي .ـ أستطفع تذكر    ك ف فحدث  ظ ا.حلـ  .كف  ف

ة  ظ ظوـ ح .ؾي  ك ف  لفئً  ي .تبتر  ألف ًليظ ك ف فخ ؽ يشدةي ك نت ا.غر ة   ًر
ت يطد   استفقظت ظي  رت  ترة ًيؿ أف أدرؾ على تذكر  ك ن ر.ـ أًد  .يطض ا.ًب

ى يطد ا.ث نفة صي حً  إ. تشفر عق رب س عة ا. نية نز.ظ  ب ظ  راشظيك نت   ظ أننظ
هظ ا. سؤب.ة عف دبرات  ر ا. نتظ ة  ظ ا.يئر على األرجحس ع ت نب ظ  ف يقلفؿي

طة تلؾي ا.نـب با.ف ح .   زاؿ تشبشظ  شطرت يح جة إ.ى ا.تيبؿي ب قظة  فر ا. تًب
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ا.نـب  .كف .ـ فكف .ظ ك نت ا.جطة ا.تظ شريته  على األرجحي كنت أ مؿ ا.طبدة إ.ى 
ل ست فدي  ش ت .  ر ا.باًع بجلست على ا. را ري بعند   رمخخف ر  ظ األ

جلد شخص ن ئـ إ.ى جباريي .ـ ف  جئنظ ذ.ؾ   قد ك نت كب فكب دائ ً     تن ـ هن ؾي 
كنت  طت دًا على نـب شخص    يجباريي ثـ أدركت أف كب فكب .ـ تطد  طظ  بأنه  

 تركت ا. نزؿي شخص  خر ك ف فن ـ إ.ى ج نيظي

 كرفت  ك نبي ت ا. صي ح ا.ذي إ.ى جبار ا. راشي ك نت حيست أن  سظ بأمئ
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13 

 

 بقٌة قصة كرٌتا كانو

* 

ت كرٌتا كانو عارٌة تماماً، نابمة مستلقٌة إلى جانبً فً مواجهتً. ال وجد    

ترتدي شٌباً، أو تضع ؼطاًء، كاشفة عن نهدٌن مكورٌن، وحلمتٌن صؽٌرتٌن 

ٌبدو كمنطقة وردٌتٌن، وأسفلهما بطن مسطحة تماماً، ومثلث أسود من شعر العانة، 

كنت حابراً فً تفسٌر  مظللة فً رسم. وجلدها ناصع البٌاض متوهج قلٌالً. مع إننً

أننً واصلت التحدٌق إلى جسدها الجمٌل. كانت تلصق ركبتٌها  وجودها، إال

 ببعضهما بإحكام وتثنٌهما قلٌالً، وتضم قدمٌها. شعرها ٌؽطً نصؾ وجهها، األمر

عمٌق. . لكن من الواضح أنها كانت تؽط فً نوم الذي جعل رإٌتً لعٌنٌها مستحٌالً 

ت المصباح، وكان تنفسها هادباً ومنتظماً. وبالمقابل ولم تشعر بؤي شًء عندما أضب

فؤت كنت مستٌقظاً تماماً. أخرجت لحافاً خفٌفاً من الخزانة وؼطٌتها به، ثم أط

 الطاولة قلٌالً.ا أزال مرتدٌاً بٌجامتً، ألجلس إلى المصباح. قصدت المطبخ، وأنا م

ا تزال موجودة. العالمة. كانت البقعة على خّدي ما تزال دافبة قلٌالً. م تذكرت    

حسناً، لم أكن بحاجة إلى النظر إلى المرآة. لم تكن شٌباً بسٌطاً سٌختفً من تلقاء 

نفسه بٌن لٌلة وضحاها. فكرت بالبحث عن طبٌب متخصص فً األمراض الجلدٌة 

دما تشرق الشمس، لكن بَم أجٌبه إذا سؤلنً عما أعتقد أنه السبب؟ فً دفتر الهاتؾ عن

كنت فً ببر ٌومٌن أو ثالثة.. ال، األمر ال ٌمت للعمل بصلة، كنت هناك ألفكر ‘

قلٌاًل.. ظننت أن قاع الببر سٌكون مكانًا جٌدًا.. ال، لم آخذ معً طعامًا.. ال، لم تكن 

فً الحً.. دخلت دون  زل مهجور، تقع فً منزل شخص آخر، منالببر فً منزلً

 .’إذن
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 . ال ٌمكننً قول هذه األشٌاء ألي أحد بالطبع.تنهدتُ     

أسندت مرفقً إلى الطاولة. ودون أن أشعر، وجدت نفسً أتذكر جسد كرٌتا     

ٌّة. كانت نابمة فً فراشً نوماً عمٌقاً. تذكرت ذلك الحلم  كانو العاري بتفاصٌل جل

ا أزال أتذكر ملمس نت ترتدي فستان كومٌكو. كنت موكا عندما ضممنا جسدٌنا

بشرتها، وثقل جسدها. إذا لم أتتّبع ذلك الحدث، خطوة بخطوة، متقصٌاً تفاصٌله، فلن 

أتمكن من تمٌٌز الحد الذي ٌنتهً عنده ما هو حقٌقً، والذي ٌبداً عنده ما هو ؼٌر 

ً على األقل، بدا لً حقٌقً. بدأ الجدار الذي ٌفصل بٌن العالمٌن ٌذوب. وفً ذاكرت

أن الحقٌقً وؼٌر الحقٌقً ٌقٌمان معاً بنفس الوزن والوضوح. كنت قد أوصلت 

 جسدي بجسد كرٌتا كانو، وفً الوقت نفسه، لم أوصله.

ألصفً ذهنً من تلك الصور الجنسٌة المختلطة، ذهبت إلى المؽسلة ورششت     

ا تزال تؽط فً فوجدتها ملٌل، تفقدت كرٌتا كانو، وجهً بماء بارد. وبعد ذلك بق

نومها، وقد أزاحت الؽطاء إلى خصرها. لم أكن أرى سوى ظهرها من المكان الذي 

أقؾ فٌه. وذّكرنً بآخر مرة نظرت إلى ظهر كومٌكو. وبما أن األمر خطر لً 

عندبٍذ، الحظت أن قوام كرٌتا كانو ٌشبه قوام كومٌكو إلى حد كبٌر. لم أالحظ الشبه 

ن شعرهما وذوقهما فً المالبس والمكٌاج كانا مختلفان تماماً. حتى تلك اللحظة أل

 كانتا بنفس الطول، ونفس الوزن تقرٌباً. وترتدٌان مقاس الفستان نفسه على األرجح.

حملت ؼطابً إلى صالة الجلوس، وتمددت على األرٌكة، وفتحت كتاباً. كنت     

الٌابانٌة لمنشورٌا قبل كان عن اإلدارة  أقرأ كتاب تارٌخ أحضرته من المكتبة.

الحرب وعن المعركة مع السوفٌٌت فً نومونهان. أثارت قصة المالزم مامٌا 

فضولً بشؤن أحوال القارة اآلسٌوٌة فً تلك الفترة، فاستعرت عدة كتب تتناول 

الموضوع. لكن بعد أقل من عشر دقابق من السرد التارٌخً الدقٌق، وجدتنً أنزلق 

لكتاب على األرضٌة، بقصد إراحة عٌنً بضع لحظات، على حافة النوم. وضعت ا

 لكننً رحت فً سبات عمٌق، والمصابٌح مضاءة.

أٌقظنً صوت قادم من المطبخ. وعندما ذهبت ألتحقق منه، وجدت كرٌتا كانو،     

 تعد اإلفطار، مرتدٌة تٌشٌرت أبٌض، وسرواالً أبٌض قصٌر من مالبس كومٌكو.
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 سؤلتها واقفاً عند الباب. «أٌن مالبسك؟»    

آه، آسفة. كنَت نابماً، لذلك سمحت لنفسً باستعارة بعض مالبس زوجتك. »    

. قالت كرٌتا كانو وهً «ألرتدٌه ا وقاحة منً، لكن لٌس لدّي أي شًءأعرؾ أنه

تلتفت لتنظر إلً. وفً وقت ما منذ آخر مرة رأٌتها، عادت إلى موضة الستٌنٌات 

 كٌاجها، ولم ٌكن ٌنقصها سوى الرموش الصناعٌة.فً تصفٌؾ شعرها وم

 .«ٌد معرفته هو ما حدث لمالبسكال، هذه لٌست مشكلة. ما أر»قلت:     

 .«فقدتها»قالت ببساطة:     

 «فقدِتها؟»    

 .«نعم، فقدتها فً مكان ما»    

دلفت إلى المطبخ واتكؤت على الطاولة، ورحت أشاهد كرٌتا كانو وهً تعد عجة     

 ٌض. كسرت البٌض، بحركات ماهرة سرٌعة، وأضافت إلٌه التوابل، ثم خفقته.ب

 «أتعنٌن أنك جبت إلى هنا عارٌة؟»    

كنت ». قالت كرٌتا كانو كما لو أن ذلك أمر طبٌعً تماماً. «نعم، هذا صحٌح»    

 .«عارٌة تماماً. تعرؾ ذلك ٌا سٌد أوكادا، أنت ؼطٌتنً

لكن ما أرٌد معرفته هو كٌفٌة ومكان فقدانك أجل، هذا صحٌح. »ؼمؽمت:     

 .«مالبسك، وكٌفٌة وصولك إلى هنا وأنت ال ترتدٌن شٌباً 

قالت وهً تحرك المقالة وتقلب العجة على  .«لٌس المسإول بؤعلم من السابل»    

 نفسها.

 .«لٌس المسإول بؤعلم من السابل»قلت:    

لٌل من سٌقان البركولً المطهوة وضعت كرٌتا كانو العجة على طبق وزٌنتها بق    

على البخار. أعدت خبزاً محمصاً أٌضاً، ووضعته على الطاولة، إلى جانب القهوة. 
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أخرجُت الزبدة والملح والفلفل. ثم جلسنا إلى الطاولة، كزوجٌن متزوجٌن حدٌثاً، فً 

 مواجهة بعضنا.

ظرت إلً، ولم عندبٍذ تذكرت عالمتً. لم ُتبِد كرٌتا كانو أي دهشة عندما ن    

 تسؤلنً عنها. رفعت ٌدي ولمست البقعة فوجدتها دافبة قلٌالً، كما فً السابق.

 «أتإلمك ٌا سٌد أوكادا؟»    

 .«ال، إطالقاً »    

 .«تبدو كعالمة ما»حدقت كرٌتا كانو إلى وجهً بعض الوقت، وقالت:     

بً عرضها على  إنها تبدو لً كعالمة أٌضاً. أتساءل ما إذا كان ٌجدر»قلت:     

 .«طبٌب أم ال

 .«ٌتراءى لً أنها لٌست شٌباً بوسع الطبٌب التعامل معه»    

 .«ربما تكونٌن محقة. لكن ال أستطٌع تجاهلها فحسب»    

إن كنت ترٌد شراء بعض الحاجٌات ».ة، ممسكة بالشوكةفكرت كرٌتا كانو هنٌه    

قى بالداخل بقدر ما ترٌد، إذا أو لدٌك بعض األعمال، ٌمكننً مساعدتك. ٌمكنك أن تب

 .«كنت ال تفضل الخروج

كما ال ٌمكننً  إننً ممتن لعرضك، لكن ال بد أن لدٌك أعمالك الخاصة بك.»    

 .«لؤلبد حبٌس هذه الجدران البقاء

سوؾ تتدبر مالطا كانو أمرها على ».ةفكرت كرٌتا كانو بذلك أٌضاً هنٌه    

 .«األرجح

 «تصال بها من أجلً؟إذاً هل تمانعٌن اال»    

. أخذْت «مالطا كانو هً التً تتصل بالناس، وال تسمح لآلخرٌن باالتصال بها»    

 قضمة من البركولً.
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 .«االتصال بها بالطبع لكنك ٌمكنكِ »    

 .«بال شك، نحن شقٌقتان»    

حسناً، عندما تتحدثً معها، لَم ال تستفسري منها عن عالمتً؟ أو ٌمكنك أن »    

 .«منها االتصال بً تطلبً

آسفة. هذا ما ال أستطٌع فعله. لٌس مسموحاً لً بمخاطبة شقٌقتً بالنٌابة عن »    

 .«شخص آخر. هذه قاعدة نتبعها

الحدٌث  أتعنٌن إذا أردتُ »أطلقت تنهٌدة وأنا أمسح الزبدة على الخبز المحمص.     

 «ى تتصل بً؟مع شقٌقتك بشؤن أي شًء، فكل ما ٌمكننً فعله هو انتظارها حت

أما هذه »وأومؤت. ثم أردفت:  .«هذا ما أعنٌه بالضبط»قالت كرٌتا كانو:     

العالمة، ما لم تإلمك أو تزعجك، أقترح أن تنسى أمرها بعض الوقت. ال أدُع مثل 

هذه األشٌاء تزعجنً. وٌنبؽً لك أال تدعها تزعجك أٌضاً ٌا سٌد أوكادا. ٌصاب 

 .«أحٌاناً الناس بمثل هذه األشٌاء 

 .«أتساءل عن هذا»قلت:     

عدة دقابق بعد ذلك. لم أتناول اإلفطار مع شخص  ثم لبثنا نتناول إفطارنا بصمت    

ة، وقد كان ذلك اإلفطار شهٌاً على نحو خاص. وبدت كرٌتا كانو آخر منذ مد

 مسرورة عندما أخبرتها بهذا.

 «على أي حال، بشؤن مالبسك...»قلت:      

 سؤلتنً بقلق واضح. «ٌقَك ارتدابً مالبس زوجتك دون إذنك؟أٌضا»    

ال، إطالقاً. ال أكترث بما ترتدٌنه من مالبس كومٌكو. فهً قد تركتها هنا. ما »    

 .«ٌقلقنً هو كٌفٌة فقدانك مالبسك

 .«لٌست مالبسً فحسب، حذابً أٌضاً »    
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 «إذاً كٌؾ حدث ذلك؟»    

ًّ ال أستطٌع التذكر. كل ما أع»      رفه هو أننً استٌقظت فً فراشك ولٌست عل

 .«دث قبل ذلكقطعة قماش. وال ٌمكننً تذكر ما ح

 «كذلك؟ ، ألٌسلقد نزلِت إلى الببر، بعدما ؼادرتُ »    

 .«أتذكر ذلك. ونمت هناك. لكننً ال أتذكر شٌباً بعد ذلك»    

 «ال تتذكرٌن كٌفٌة خروجك من الببرمما ٌعنً أنك »    

رفعت كرٌتا كانو سبابتٌها، مباعدة بٌنهما قرابة  .«ثمة فجوة فً ذاكرتًأجل. »    

 ثمانً بوصات. لم تكن لدي فكرة عن مقدار الوقت الذي ٌفترض أن تمثله إشارتها.

 .«ال أعتقد أنك تتذكرٌن ما فعلته بسلّم الحبال أٌضاً. لقد اختفى، كما تعلمٌن»    

ال أتذكر ما إذا كنت قد تسلقته ألخرج من  ال أعرؾ شٌباً عن السلم. إننً حتى»    

 .«الببر

 «أتمانعٌن أن ترٌنً باطن قدمٌِك؟»رمقُت كوب القهوة الذي فً ٌدي، وسؤلتها:     

. وجلست على الكرسً المجاور لً ومّدت ساقٌها ناحٌتً «ال، إطالقاً »قالت:     

ما من جروح، أو  حتى أتمكن من رإٌة باطن قدمٌها. كانتا نظٌفتٌن، وشكلهما جمٌل.

 وحل. ال شًء إطالقاً.

  .«ما من جروح أو وحل»قلت:     

 .«هكذا إذاً »    

كانت تمطر طوال الٌوم باألمس. إذا فقدِت حذاءِك فً مكان ما وسرت إلى »    

هنا، فٌنبؽً أن ٌعلق شًء من الوحل بقدمٌك. وال بد أنك دخلت عبر الحدٌقة. لكن 

 .«فً أي مكانقدمٌك نظٌفتٌن، وما من وحل 

 .«فهمت»    
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 .«مما ٌعنً أنِك لم تسٌري من مكان ما إلى هنا حافٌة القدمٌن»    

كل هذا مّتسق »أمالت كرٌتا كانو رأسها كما لو أننً أثرت إعجابها. وقالت:     

 .«منطقٌاً 

قد ٌكون متسقاً منطقٌاً، لكنه ال ٌساعدنا. أٌن فقدت حذاءك ومالبسك، وكٌؾ »    

 «هنا؟سرت إلى 

 .«لٌست لدي فكرة»هزت كرٌتا كانو رأسها، وقالت:     

* 

 

أثناء وقوفها عند المؽسلة، مستؽرقة فً ؼسل األطباق، ظللت جالساً عند طاولة     

 المطبخ، أفكر بهذه األشٌاء. وبطبٌعة الحال، لم تكن لدي أدنى فكرة أٌضاً.

 «تذكر المكان الذي كنت فٌه؟اء ؼالباً، أاّل تستطٌعً ٌهل تحدث معِك هذه األش»    

 هذه لٌست المرة األولى التً ٌحدث لً فٌها شًء كهذا، وال أستطٌع تذكر»    

الذي كنت فٌه أو ما كنت أفعله. ال ٌحدث هذا ؼالباً، لكن من حٌن آلخر.  المكان

فقدت بعض المالبس ذات مرة، لكن هذه أول مرة أفقد كل مالبسً وحذابً وكل 

 .«شًء

 الصنبور ومسحت الطاولة بمنشفة أطباق. أؼلقتْ     

أتعرفٌن، ٌا كرٌتا كانو، إنِك لم تخبرٌنً بكامل قصتك المرة الماضٌة. كنت فً »    

منتصؾ القصة عندما اختفٌت، أتذكرٌن؟ إذا لم تمانعً، أود سماع بقٌتها. قلت لً 

بعدما أن العصابة أرؼمتك على العمل عاهرة لحسابهم، لكنك لم تقولً لً ما حدث 

 .«قابلت نوبورو واتاٌا ونمت معه

. انحدرت قطرات من الماء      ًّ اتكؤت كرٌتا كانو على مؽسلة المطبخ ونظرت إل

من ٌدٌها عبر أصابعها وسقطت على األرضٌة. وكان شكل حلمتً نهدٌها ظاهراً 
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بوضوح من خالل التٌشٌرت األبٌض، مذكراً إٌاي بجسدها العاري الذي رأٌته اللٌلة 

 ابقة.الس

 .«بكل ما حدث بعد ذلك. اآلن سؤخبركحسناً إذاً، »    

 جلست كرٌتا مجدداً على المقعد المقابل لً.    

الٌوم وأنا فً منتصؾ القصة، ٌا سٌد أوكادا، هو أننً لم  ذلك سبب مؽادرتً فً    

أكن مستعدة تماماً إلخبارك بكل شًء. كنت قد بدأت سرد قصتً تحدٌداً ألننً 

نً ٌجب أن أخبرك، بصدق قدر اإلمكان، بما حدث لً. لكننً لم أستطع شعرت بؤن

 .«ما اختفٌت فجؤةدأن أواصل حتى النهاٌة. ال بد أنك ُصدمَت عن

ًّ مباشرة أثناء حدٌثها.      وضعْت ٌدٌها على الطاولة، وهً تنظر إل

حسناً، أجل. ُصدمُت، رؼم أن ذلك لم ٌكن أكثر شًء صادم حدث لً »    

 .«مإخراً 

* 

 

ما كنت عاهرة جسد هو نوبورو دكما قلت لك من قبل، كان آخر زبون لً عن»    

طا كانو، وتعرفت علٌه على الفور. إذ لواتاٌا. قابلته مرة ثانٌة عندما جاء زبوناً لما

ًّ نسٌانه. لست متؤكدة مما إذا كان قد تذكرنً أم ال. السٌد واتاٌا لٌس  ٌستحٌل عل

 ه.ظهر مشاعربالشخص الذي ٌُ 

لكن دعنً أعود ألرتب األحداث. سؤخبرك أوالً عن لقابً بنوبورو واتاٌا زبوناً     

 لً.كان ذلك قبل ست سنوات.

معها القدرة على اإلحساس  كما ذكرت سابقاً، فً ذلك الوقت كنت فً حالة فقدتُ     

من أي نوع. كنت أعٌش فً  فحسب، لم تكن لدّي إحساسات بؤي ألم، ولٌس األلم

قرار له. وبالطبع ال أعنً أن أقول إننً لم أكن أشعر بؤي شًء إطالقاً.  خدر ال
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ر باألشٌاء بارداً، أو مإلماً. لكننً كنت أشعكنت أعرؾ عندما ٌكون شًء ساخناً أو 

كؤنها قادمة من مكان بعٌد، من عالم ال ٌمت لً بصلة. ولهذا لم أشعر بالحاجة إلى 

ما ٌفعله أحدهم  جال مقابل المال. أٌاً كانمقاومة فكرة إقامة عالقات جنسٌة مع ر

. جسدي الذي ال ٌحس لم بً، فإن اإلحساساتالتً كنت أشعر بها لم تكن إحساساتً

 ٌكن جسدي.

اآلن، فلنر. أخبرتك عن كٌفٌة بداٌة عملى مع العصابة. عندما أمرونً بالنوم مع     

 .«الحد هذا ا بلؽتالرجال، فعلت. وعندما دفعوا لً المال، قبلته. وؼادرت عندم

 أومؤُت لها.    

الطابق السادس عشر فً فندق  الٌوم أمرونً بالذهاب إلى ؼرفة علىفً ذلك »    

بوسط المدٌنة. كان اسم الزبون ؼٌر مؤلوؾ: واتاٌا. طرقت الباب ودخلت، فوجدت 

الرجل جالساً على األرٌكة. وبدا أنه كان ٌشرب القهوة التً تقدمها خدمة الؽرؾ 

ء قراءته كتاباً. ٌرتدي قمٌص بولو أخضر وسروال قطنً بنً. شعره قصٌر، أثنا

وٌضع نظارة بإطار بنً. وعلى منضدة القهوة التً أمامه ٌضع كوبه وركوة القهوة 

ا ٌزال فً عٌنٌه. لم تكن ؽمساً فً القراءة. كان ثمة برٌق موالكتاب. بدا أنه كان من

ن كانتا تشع منهما طاقة ؼرٌبة. عندما مالمحه ممٌزة بؤي شكل، لكن تلكما العٌنا

رأٌتهما أول مرة، ظننت للحظة أننً فً الؽرفة الخطؤ. لكنها لم تكن الؽرفة الخطؤ. 

 أمرنً الرجل بالدخول وإؼالق الباب.

ا ٌزال جالساً على األرٌكة، ودون أن ٌقول أي كلمة، جال بعٌنٌه فً وهو م    

. هذا ما  ًّ ٌحدث عادة عندما أدخل ؼرفة أي جسدي، من رأسً إلى أخمص قدم

ٌا سٌد أوكادا، هل سبق  زبون. ٌلتهمنً معظم الرجال بؤعٌنهم. معذرة على السإال

 «؟ونمت معها ت عاهرةأن طلب

 قلت إننً لم ٌسبق لً.    

كان األمر كما لو أنهم ٌتفحصون بضاعة. ال ٌمر وقت طوٌل قبل االعتٌاد »    

 مقابل الجسد، رؼم كل شًء، ومن الطبٌعً من على تلك النظرات. فهم ٌدفعون ماالً 
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جانبهم أن ٌتفقدوا البضاعة. لكن الطرٌقة التً كان ٌنظر بها ذلك الرجل كانت 

مختلفة. بدا أنه ٌنظر من خالل جسدي إلى شًء على الجانب اآلخر. أشعرتنً عٌناه 

 أصبحت كابناً بشرٌاً نصؾ شفاؾ. ًبالضٌق، كما لو أنن

أعتقد أننً كنت مرتبكة قلٌالً. أسقطت حقٌبة ٌدي على األرضٌة، فؤصدرت     

صوتاً خفٌفاً. لكننً كنت شاردة الذهن، لوهلة، ولم أِع ما فعلته. ثم انحنٌت لحمل 

الحقٌبة. فُتح المشبك عندما ارتطمت باألرضٌة، وسقطت منها بعض أدوات 

وقنٌنة عطر صؽٌرة وأعدتهم إلى التجمٌل. التقطت قلم الحاجبٌن، ومرطب الشفاه، 

ًّ طوال الوقت.  حقٌبتً. كان ؼارساً عٌنٌه ف

خلع عندما انتهٌت من جمع أشٌابً من األرضٌة ووضعها فً الحقٌبة، أمرنً ب    

كان الجو حاراً  ام أوالً، ألننً كنت أتعرق قلٌالً.ستحممالبسً. قلت له إننً أود اال

ر األنفاق. قال إنه ال ٌكترث لذلك وأنه لٌس ذلك الٌوم، وكنت أتصبب عرقاً فً قطا

 أمامه متسع من الوقت. أراد منً أن أتجرد من مالبسً فً الحال.

حالما صرت عارٌة، أمرنً باالستلقاء على الفراش ووجهً لؤلسفل، ففعلت.     

. ًّ  وأمرنً بؤن أظل ساكنة وأؼمض عٌنً، وأاّل أتحدث ما لم ٌتحدث إل

مالبسه. وهذا كل ما فعله. جلس بجانبً فحسب.ولم ٌمس  جلس بجانبً مرتدٌاً     

شعرة منً.جلس وراح ٌنظر إلى جسدي العاري فحسب، وظل على ذلك الحال 

قرابة عشر دقابق، وأنا مستلقٌة، وجهً لؤلسفل، دون أن أحرك ساكناً. كنت أشعر 

ًّ بنظراته تخترق مإخر تخترقنً بحدة تكاد  -ة عنقً، وظهري، وعجٌزتً، وساق

كون مإلمة. خطر لً أنه ربما ٌكون عاجزاً جنسٌاً. أصادؾ مثل هإالء الزبابن من ت

ٌُحضرون عاهرة، وٌجردونها من مالبسها، و نظرون إلٌها. بعضهم ٌحٌن آلخر. 

ٌعّري المرأة وٌصلون إلى الذروة معتمدٌن على أنفسهم فً حضورها. افترضت أنه 

 واحد من أولبك.

العشرة  ترب منً وبدأ ٌلمسنً. زحفت أصابعهاقلكن بعد مضً بعض الوقت،     

ًّ إلى ظهري، ومن ظهري إلى عجٌزتً، بحثاً عن شًء ما.  على جسدي، من كتف
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لم تكن مداعبات، كما لم ٌكن تدلٌكاً، بطبٌعة الحال. تحركت أصابعه على جسدي 

 ة مالمسته للحمً، بدا أنهقتفً مساراً على خرٌطة. وطٌلة مدبعناٌة شدٌدة، كؤنه ٌ

بشؤن أمر ما بتركٌز تفكٌرًا جدًٌا ٌفكر. لٌس بالمعنى العادي للكلمة، بل كان ٌفكر 

 تام.

فً لحظة، ٌبدو لً أن أصابعه تحوم هنا وهناك، وفً لحظة أخرى، ٌتوقؾ     

مدة طوٌلة. شعرت كما لو أن أصابعه نفسها تتؤرجح بٌن  واحد وٌتجمد فً مكان

ًّ وٌفكر، الشك والٌقٌن. هل أعبر عن نفسً تعبٌ راً واضحاً؟ بدا لً أن كل إصبع ح

 بإرادته الخاصة. كان شعوراً ؼرٌباً ومربكاً.

ول مرة فً حٌاتً. لم ٌكن الجنس سوى ألومع ذلك، أثارتنً لمسات أصابعه،     

كان ٌمؤلنً بالخوؾ،  مصدر ألم بالنسبة لً إلى أن صرت عاهرة. مجرد التفكٌر به

ماماً هو ما حدث بعدما ننً سؤكابده. والعكس تاأللم الذي كنت أعرؾ أ خوؾ من

إذ لم أعد أشعر بؤي شًء. لم أعد أشعر باأللم، كما لم أعد أشعر بؤي  صرت عاهرة،

شًء آخر أٌضاً. كنت أتنهد وأتظاهر بؤننً مستثارة من أجل إمتاع الزبون فحسب، 

انت المسنً هو، ك لكن كل شًء كان مزٌفاً، مجرد تمثٌل احترافً. لكن عندما

تخرج من أعماق جسدي. وعرفت أن شٌباً بداخلً بدأ ٌتحرك، كؤن  حقٌقٌة، تؤوهاتً

 آخر.ان ٌؽٌر مكانه، متنقالً من مكان إلى مركز الجاذبٌة داخل جسدي ك

فً النهاٌة، توقؾ الرجل عن تحرٌك أصابعه. وبدا أنه ٌفكر، واضعاً ٌدٌه على     

فسه ه كان ٌهدئ نفسه، وٌنظم تنجزم بؤنخصري. ومن خالل أصابعه، أمكننً ال

ًّ مؽمضتٌن ووجهً مدفوناً فً الوسادة، فً  بهدوء. ثم بدأ ٌنزع مالبسه. أبقٌت عٌن

.وانتظار ما سٌحدث بعد ذلك.  ًّ ًّ وساق  ما إن تجرد من ثٌابه، باعد ما بٌن ذراع

كانت الؽرفة هادبة على نحو ٌكاد ٌكون مخٌفاً. والصوت الوحٌد فٌها هو هدٌر     

أصوات مسموعة، ولم أكن  خافت. الرجل نفسه لم تصدر عنه أيٌؾ الهواء المك

ًّ  أسمع حتى تنفسه. وضع راحتً ٌدٌه ، فتخدرُت. ثم المس عضوه عجٌزتً، عل

 ا ٌزال رخواً.كان ملكنه 
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عندبٍذ رن الهاتؾ القابع على المنضدة المجاورة للفراش. فتحت عٌنً وأدرت     

ثمانٌة أو تسع لكنه بدا ؼٌر مدرك لرنٌن الهاتؾ. رن رأسً ألنظر إلى وجه الرجل، 

 .«الصمت على الؽرفة مجدداً  مرات ثم توقؾ. فران

بضع مرات. وظلت صامتة وهً تنظر إلى  توقفت كرٌتا كانو وتنفست بعمق    

 «آسفة، هل تمانع إذا أخذت استراحة قصٌرة؟»ٌدٌها. وقالت: 

القهوة وأخذت رشفة. شربْت ماءها ء كوب لوأعدت م «ال. إطالقاً »قلت:     

 البارد، ولبثنا جالسٌن دون أي كالم قرابة عشر دقابق.

كل جزء من جسدي،  بدأت أصابعه تتحرك مجدداً، مالمسةً »تابعت كرٌتا كانو:     

كل جزء دون استثناء. فقدت القدرة على التفكٌر. وضّجت أذناي بصوت خفقان 

ت عد أستطٌع السٌطرة على تنفسً. صرخم أقلبً، الذي كان ٌخفق ببطء ؼرٌب. ول

بصوت عال وهو ٌالمسنً. حاولت أن أسٌطر على صوتً، لكن شخص آخر كان 

ت. ٌستخدم صوتً للصراخ والتؤوه. شعرت كما لو أن جمٌع براؼً جسدي قد ارتخ

ًّ شٌباً من  لَ ا أزال ممدة ووجهً لؤلسفل، أدخَ ومن ثم، بعد مدة طوٌلة، وأنا م ف

ما كان. كان ضخماً وصلباً، لكنه لم ٌكن عضوه. إننً ت ؼٌر متؤكدة مالخلؾ. ما زل

 متٌقنة من هذا. تذكرت أننً كنت محقة، فقد اتضح أنه عاجز فً النهاٌة.

     ، ًّ جعلنً أشعر باأللم للمرة األولى منذ فقد أٌاً كان ذلك الشًء الذي أدخله ف

ولٌس شخصاً آخر. كٌؾ أعبر محاولة انتحاري الفاشلة، ألم حاد وحقٌقً ٌخصنً أنا 

لك عن هذا؟ كان األم حاداً على نحو ٌكادٌكون مستحٌالً. شعرت كما لو أن ذاتً 

الجسدٌة تنفلق إلى جزأٌن من الداخل إلى الخارج. رؼم ذلك، رؼم فظاعة األمر، 

كنت أتلوى من المتعة بقدر ما كنت أتلوى من األلم. المتعة واأللم كانا شٌباً واحداً. 

ًّ  أتفهم ما أعنٌه؟ كان األلم مرتكزاً على المتعة والمتعة مرتكزة على األلم. كان عل

ابتالع االثنٌن باعتبارهما كٌاناً واحداً. فً خضم ذلك المزٌج من المتعة واأللم، 

استمر جسدي فً االنفالق. ولم تكن ثمة طرٌقة أمامً لمنع وقوع ذلك. ثم حدث 

 ًّ ًّ الجسدٌتٌن المنفلقتٌن، زحؾ شًء  شًء فً ؼاٌة الؽرابة. من بٌن نصَف ذات

دى ضخامته، لكنه مخارجاً، شًء لم أره أو ألمسه من قبل قط. ال ٌمكننً الجزم ب
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كان رطباً ولزجاً كطفل حدٌث الوالدة. لم تكن لدّي أدنى فكرة عن ماهٌته. لطالما 

 معرفة به. ذلك الرجل سحبه منً. بداخلً، ومع ذلك لم تكن لدّي أي كان

. فقد كان جزءاً أ     ًّ منً رؼم كل  ردت أن أعرؾ ماهٌته، وأردت رإٌته بعٌن

ه. لكن ذلك كان مستحٌالً. كنت أنجرؾ مع تٌار المتعة واأللم. شًء. ومن حقً رإٌت

كنت كابناً جسدٌاً محضاً. لم أستطع فعل شًء سوى الصٌاح، وإسالة اللعاب، 

ًّ مستحٌالً.  والتشنج. لذا كان مجرد فتح عٌن

م بلؽت ذروتً الجنسٌة، مع إننً شعرت، بدالً من كونها ذروة، بؤننً أْقَذُؾ من ث    

مت. لم أشعر أن كل قطعة زجاج فً الؽرفة قد تهشحافة عالٌة. صرخت، وشعرت 

بها فحسب، فً الواقع، رأٌت النوافذ وكإوس الشراب وسمعتها تتشظى، وشعرت 

. ثم شعرت بؽثٌان رهٌب. وبدأ ًّ وعًٌ ٌنزلق بعٌداً عنً، وصار  بالشظاٌا تنهمر عل

جسدي بارداً. أعرؾ أن هذا سٌبدو لك ؼرٌباً، لكننً شعرت كما لو أننً تحولت إلى 

والكتل تنبض، نبضات ضخمة وبطٌبة،  لٌبة بعصٌدة باردة، دبقة ومتكتلة،قصعة م

مع كل نبضة من نبضات قلبً. تعرفت على ذلك النبض. إذ حدث لً من قبل. ولم 

اً طوٌالً ألتذكر ماهٌته. كنت أعرفه كما أعرؾ ذلك األلم البؽٌض، ٌستؽرقنً وقت

الممٌت، الذي ال نهاٌة له، الذي اختبرته قبل محاولة االنتحار الفاشلة. وكان األلم، 

مثل عتلة، ٌخلع ؼطاء وعًٌ، ٌخلعه بقوة قاهرة وٌجّره خارج محتوٌات ذاكرتً 

ٌبدو علٌه هذا، فقد كان ذلك مثل  الهالمٌة، دون أي اعتبار إلرادتً. مع ؼرابة ما

مشاهدة شخص لعملٌة تشرٌح ُتجرى على جثته. أتفهم ما أعنٌه؟ شعرت كما لو أننً 

ٌُنتزع منه عضو لزج تلو اآلخر. ٌُشق و  كنت أشاهد، من مكان عال، جسدي 

ظللت مستلقٌة فً مكانً، لعابً ٌسٌل على الوسادة، وجسدي هّدته االختالجات،     

شتات نفسً،  كنت أعرؾ أننً ٌنبؽً أن أحاول استجماع ح شهوتً.عاجزة عن كب

ًّ فحسب، بل تساقطت أٌضاً.  لكننً فقدت كل طاقة فً جسدي. لم ترتِخ جمٌع براؼ

فً ذهنً الضبابً، داهمنً شعور طاغ بالوحدة والعجز. كل شًء كان ٌنفلت 

ندلقت خارج خارجاً منً. األشٌاء المحسوسة وؼٌر المحسوسة تحولت إلى سابل، وا

جسدي كؤنها لعاب أو بول. كنت أعلم أنه ٌجدر بً أاّل أسمح لذاتً باالندالق للخارج 
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هكذا والضٌاع لؤلبد. لكن لم تكن بٌدي حٌلة الٌقاؾ التدفق. لم ٌكن ٌسعنً سوى 

استمراره. تراءى لً أننً فقدت جمٌع  مشاهدة. ولم أكن لدّي فكرة عن مدةال

اكتنفنً الظالم بداخلً صار بالخارج. وفً النهاٌة، ذكرٌاتً، وكل وعًٌ. كل شًء

 .قٌلةمثل سقوط ستارة ثخالل لحظة، 

 .«تعدت وعًٌ، وجدتنً شخصاً مختلفاً وعندما اس    

، ثم قالت:      ًّ  .«هذا ما حدث عندبذٍ »توقفت كرٌتا كانو عند هذا الحد، ونظرت إل

 انتظرت بقٌة قصتها.و لم أقل شٌباً،    
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14 

 تغادر مجددا   كريتا كانو

* 

 :ت يطت كرفت  ك نب ًصته         

يهف جسدي ًد تداعىي .ـ أكف  .يمطة أف ـ يطد ذ.ؾ  ش عرةً   كنت أعفش»
أ مع  بأن   كؿ   يهننظ  .ـ أكف أشطرب يهف ًد ّظ تطآف األرضي  بأن  أ شظ   أشطر

س كنة  فجت حنظ شطبر  رعب يهف جسدي فسقط  شفئً   ظ ا.باًعي بأثن ط جلبسظ
ي  د  ف نبع     عير  م ط ل  تن  أس ؿ  نط أب فط ب . على  سقبطً  ل نه فة . 

حس س ت .ـ أعد أستط يذاتظ  يؿ ك نت تط ؿ ك   تش ط   فع ريط حرك ت جسدي باا
 سيفوً     حددي  ع ذ.ؾ .ـ أكف أعرؼتج قظ ي ًل إلرادتظ  بدبف نظ ـ أب الدبف أف تُ 

.بمع حد .هذ  ا. بمى ا.ط ر ةي كؿ    استططت  طل  هب النتظ ر حتى فستقر كؿ 
ب كؿ  سظ  ظ  ر تظ  ف ا.صي ح إ.ى ا.لفؿ شظط  ف تلق ط ن س ي كنت أحيس ن 

 يظ سبى إننظ .ست على    فراـشفئً  ي .ك دي بل أًبؿ ألسرت

ظفي ب ف ثـ  على    أف ـ  رت يمطة أف ـ على هذا ا.نحبي ثوثة أب أريطة أ 
ت ثـ ذهيت  ظ طرفقه ي نظرت  ف   حب.ظ  هدأ كؿ شظط  ك   .ب أف رفحً  ع تفة هيّ 



 

205 
 

   كنت  حتى بت حصت ن سظ  بأدركت أننظ أصيحت شخصً  جدفدًا   ختل ً  ت   ً  ع
ذاتظ ا.ث .ثةي ذاتظ األب.ى ك نت تلؾ ا.تظ ع شت تك يد األ.ـ  تلؾ ا.لحظةي هذ  هظ

ر دبف أي أ.ـي ك نت دَ ا.ث نفة ك نت تلؾ ا.تظ ع شت  ظ خَ . ي ذاتظ  ا.ذي ل نه فة
بعند    األ.ـ  رِنفْ  ة  ع جزة عف تحرفر عنقظ  فالب.ى هظ أن   ظ ح .تظ األصلف

ذاتظ ا.ث نفة: أن   أصيحتُ  -ر ب شلتأي عند   ح ب.ت النتح  –ر  ن  ح ب.ت ا.تحر 
تةي صحفح أف األ.ـ ا.ذي ك ف فطذينظ ح تبارت كؿ  ًد اخت ى  .كفتذاؾ  ًؤ

درتظ  يمي ب  و.ة  ف األخرى خلؼ اإلحس س ت إرادتظ  ظ ا.حف ة  بحفبفتظ  ًب
ا.طقلفة على ا.تركفز: ج فطه  اخت ت  ع األ.ـي يطد  ربري يتلؾ ا. رحلة النتق .فة 

إذا ك نت هظ ذاتظ ا.تظ ك ف    يا.جدفدة كلفً ي ل ف كننظ ا.جـز  ا.غرفية  ظهرت ذاتظ
تي .كف ك ف .دي شطبر  يغض ا.نظر عف  فنيغظ  دى أف تكبف  بجبدة طباؿ ا.ًب

 ي«   ظ التج   ا.صحفحعلى األًؿ   بم  بعدـ تحدفد   يهننظ 

 ع ر طت كرفت  ك نب عفنفه  بنظرت إ.ّظ  ي شرة  ك   .ب أنه  ترفد أف تس 
 تزالف على ا.ط ب.ةي بفدفه     انطي ع تظ عف ًصته ي

   تقب.فن  هب أف ذ.ؾ ا.رجؿ أعط ؾ ذاتؾ ا.جدفدة  هؿ أن    إذاً »ًلت:  
 « حؽ 

ً .ت كرفت  ك نب بهظ تب في بك ف بجهه  خ .فً   ف ا.تط يفر  ي«ري   أعط نظ» 
ي داعي ت ذ.ؾ ا.رجؿ  بجطل  إف ي أشطر يتلؾ » ثؿ ً ع حبض سي حة ج ؼي 



 

206 
 

دي  كرة .فست . ئًويا. تطة ا.ط ر ة ألبؿ  رة  ظ حف تظ  اختيرت تغففرًا جسدفً  ه 
 ف يفف كؿ ا.ن س  على فد ذ.ؾ  ك ف فجب أف فكبف عف سيب حدبث   ب.  ذا

أننظ بجدت ا.حقفقة  ظ نه فة ا. ط ؼ  فً  ك نت ا.ط لفة ا.تظ حدثت  تيقىأا.رجؿي 
سطفت .تقيؿ   ن سظ  ظ بع ط جدفد كلفً ي بح .   تخطفت الرتي ؾ ا.ذي ذكرت  س يق ً 

ب أنه   عتي ره  شظط أكثر أص .ة  حتى .ب ك ف ا.سيب ا.بحفد ههذ  ا.ذات ا.جدفدة ي
 نظ  ا.ذي ك ف سجنً  خ نقً  .ظي ر ا.ثقفؿ ا.ذي ك ف فسريلدَ  ّكنتنظ  ف ا.هربب  ف ا.خَ 

تً  طبفوً  ع ذ.ؾ  لز تنظ اخث ر ا.سفئة      ثؿ ظؿ ً تـي كنت أشطر يمفؽ ًب
ا.شظط ا.ذي أًح   يداخلظ    ظفع كل   تذكرت أص يط  ا.طشرة  بكل   تذكرت ذ.ؾ

ن  خرج(  نظي .لزج ا. تكتؿ ا.ذي خرج أأب شطرت أبكل   تذكرت ذ.ؾ ا.شظط ا
ي ح ب.ت  حب ذ.ؾ ا.فـب  ف   شطرت يغمب بفهس .ـ فكف يبسطظ ا.تط  ؿ  طه

د  ط ط شظط   تحً  إف   يدا ا.رجؿ .كننظ كنت ع جزة عف هذاي خلع ذاكرتظ  خلظ  ًب
إ.ى ج نب  يذكرى ذ.ؾ ا.رجؿ ارتي طً  بثفقً  بارتيط  ا لز نظ إحس س ا.خلع هذ

 ي ك ف شطبرًا  تن ًمً ي أت هـ    أعنف   ي .تدّنس ا.ذي ل ف كف إخ  ط حس سظإ
ا.تحبؿ ا.ذي اختيرت  ك ف صحفحً  بحقفقفً  يو شؾ  .كف ذ.ؾ ا.تحبؿ سّيي  شظط 

ترؼ بخ طظطي هذا ا.تن ًض هب    أر ًنظ ًذر  شظط  نح  ي«فوً طب   ً ًب

 رفت  ك نب إ.ى فدفه  ا.لت ف على ا.ط ب.ة  جددًايحدًت ك 
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ظؿ بج  ي « غزى  ف األ ر   تًب ت عف يفع جسديي .ـ فطد ث ةيطد ذ.ؾ»
ؼ يهذ  ا.يس طة  ت كنتِ »كرفت  ك نب دبف تط يفري سه.ته :   « ف ا.تًب

 سظ  حسبي يهذ  ا.يس طةي .ـ أًؿ شفئً  ألي أحد  تًب ت عف يفع ن»أب هت 
ك ف سهًو .درجة تك د تكبف  حيطةي اعتقدت أنهـ  ي شكلة .كف هذا .ـ فسيب .ظ أي

با يظ على الًؿي بهفهت ن سظ .ذ.ؾ ا.فـب  .كنهـ .ـ فتصلبا ب.ـ فقب.با .ظ لسفتص
ـ ه ت ظي بك ف ي إ ك نهـ تهدفديي .كف .ـ شفئً  إطوًً ي ك نبا فطر بف عنبانظ  بًر

 فحدث شظطي

ت  ب ًؿ   ت ة ع دفة  جددًاي لى األ  ظ هرفً  عصرت بهكذا يحلبؿ ذ.ؾ ا.ًب
  ؿي كنت ًد د طت .با.دي كؿ    كنت أدفف .  ي   بادخرت  يلغً  جفدًا  ف ا.

ت  ي .تسكع هن  بهن ؾي ب   باشترى شقفقظ سف رة جدفدة   ي    نحت  .   .فهدر يه  ًب
 ف .فتخفؿ     طلت  ألعفد .    . يك 

ت ألعت د  أّي ك ئف هظ ذاتظ هذ   على ذاتظ ا.جدفدةي كنت يح جة إ.ى ًب
م عي كؿ شظط ك ف يداخلظ خ رجً  ب    بكفؼ  اند.ؽ     ا.ذي تشطر ي كفؼ تحف 

ت عفن  ا.ذي كنت  ف  ك ف علظ أف  تقرفيً ي جدفدة كلفً   كنت خ بفة ت    ً   ظ ا.ًب
أب  ’يأن ‘ب أ   ذ.ؾ ا. راع يفدّي  شفئً   شفئً ي ك ف علّظ أف أخلؽ هذا ا.شظط ا. دع

 ننظيك ف على خلؽ األشف ط ا.تظ تكبّ   ي ألحرى



 

208 
 

رس فً   .كف .ـ تكف .دي ا.نفة  ظ ا.طبدة إ.ى ا.ج  طةي   أزاؿ ط .ية كنت   
كنت أ  در ا. نزؿ  ظ ا.صي ح  بأذهب إ.ى  نتز   بأجلس على  قطد بحدي طباؿ 

  بعند   ت طر نت أهفـ على بجهظ  ظ طرؽ ا. نتز  ا.فـب  ل أ طؿ شفئً ي أب ك
أذهب إ.ى ا. كتية  بأمع كت يً  على ا.ط ب.ة أ   ظ  بأتظ هر ي .قراطةي بأحف نً  
أ مظ ا.فـب يطب.   ظ ص .ة سفن  ي أب أتجبؿ حبؿ ا. دفنة يو هدؼ  ستقلة خط 

وـ  بحدي ت   ً ي ف   نبتظ ا.دائريي شطرت ك   .ب أننظ أسيح  ظ  م ط ح .ؾ ا.ظ
طلب نصفحت ي إذا ك نت شقفقتظ   .ط   بجبدة  .ت كنت  أحد ف كننظ .ـ فكف ث ة

رة   .ط   تؤدي  ف ا.يبح .ه  يكؿ شظطي .كنه   نذاؾ ك نت  ظ عز.ته  يطفدًا  ظ جزف
ؿ يه ي بهكذا ة .وتص ف أعرؼ عنبانه   ب.ـ تكف .دي بسفلي .ـ أك   رس ته  ا.تقش فة

ف سر األشف ط ا.تظ  ين سظي     ف كت ب تطّفف علّظ  ط .جة كؿ هذ  ا. شكوت
 أكف تطفس ي كنت ً درة على ا.تشيث اختيرته ي  ع ذ.ؾ  ر ـ إننظ كنت بحفدة  .ـ

 يذاتظ  على األًؿ عند   ك نت .دي ذات ألتشيت يه ي

ك ف ي قدبر ذاتظ ا.جدفدة أف تشطر ي أل.ـ   ع إن  .ـ فكف ح دًا ك    ظ 
ت عفن  تطل ت طرفقة . نظ إننظ لهربب  ن ي أعا.س يؽي كنت أشطر ي ي ب ظ ا.ًب

 ص ؿ عف ذاتظ ا.  دفة ا.تظ تشطر ي ل.ـي أت هـ    أعنف   كنت كنت ً درة على الن
ً درة على تقسفـ ذاتظ إ.ى ذات   دفة بذات  فر   دفةي ًد فيدب األ ر صطيً  عند   

إطوًً ي عند   فداه نظ األ.ـ   ذا  .كف ح .   تتطلـ ا.طرفقة   هب .فس صطي ً أص   هك
عند   فهتظ  ة  در ذاتظ ا.  دفةي ت   ً   ثل   عند   تنسحب إ.ى ا.غر ة ا. ج بر أ
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 شخص ل ترفد  ق يلت ي ف كننظ  طؿ هذا على نحب طيفطظي أدرؾ أف األ.ـ حؿّ 
يجسدي بأشطر يبجبد األ.ـ  .كننظ .ست  بجبدة  يؿ أكبف  ظ ا.غر ة ا. ج برةي 

 ي«بهكذا فطجز نفر األ.ـ عف تطبفؽ عنقظ

 «نؾ الن ص ؿ عف ذاتؾ يهذ  ا.طرفقة  تى    أردت ف ك»

لي  ظ ي دئ األ ر  .ـ أكف أستطفع »ً .ت كرفت  ك نب يطد .حظة  ف ا.ت كفر: 
.ـ هب   ت ح انشق ؽ بعفظي جسدي فختير أ.   جسدفً ي ك ف األ  طؿ ذ.ؾ إل إذا ك ف
.كف ذ.ؾ ك ف  ظ  .ى حٍد   يط  ك نب  تطل ت  طؿ ذ.ؾ يإرادتظ إبلحقً   ي س عدة   .

  رحلة  تهخرةي

ت طبفؿ  تلقفت رس .ة  ف   .ط  ك نبي أخيرتنظ أنه  أخفرًا  يؿ  مظ ًب ًب
أنهت ثوثة أعباـ  ف تدرفٍب    ك نت ت  رسه ظ   .ط  بستطبد إ.ى ا.ف ي ف خوؿ 

على اإلً  ة  ظ ا.ف ي ف يص ة دائ ةي كنت  ظ   فة ا.ح  سة  عز تْ أنه  أسيبع  ب 
ن  ًراية ث  ف سنباتي بك   ذكرت س يقً ي   .ط  ك نت  ألننظ سهراه   جددًاي ا تًر

 يبح .ه  يكؿ    فطت ؿ  ظ ًليظيا.بحفدة  ظ ا.ط .ـ ا.تظ ف كننظ ا.

ًصتظ  است طت إ.ى يأخيرت   .ط   فـب عبدته  إ.ى ا.ف ي ف  يكؿ    حدث .ظ
ا.طبفلة ا.غرفية حتى ا.نه فة دبف أي تطلفؽ  بدبف أف تسه.نظ سؤاًل باحدًاي بعند   

أعرؼ أننظ ك ف فنيغظ أف أكبف  طِؾ  : ‘أطلقت تنهفدة ع فقة ًب .ت .ظ هفت انت
ت  ي .سيب     .ـ أدرؾ أف .دفؾ  شكوتبك ف فنيغظ أف أعتنظ يؾ طباؿ هذا ا.ًب
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رية جدًا  نظي .كف  ه   فكف  ث ة أشف ط تبّجب علّظ يهذا ا.حجـي ري   ألنؾ كنت  ق
 ’يكف يفدي حفلة طله   بأ  كف تبجب علّظ ا.ذه ب إ.فه   ب.ـ ت

أن    ظ ا.نه فةي  تشغؿ ي .ه  ي أل ري  هذ   شكوتظ ألًلت .ه  إنه  فنيغظ 
ننظ كنت أتطبر شفئً   شفئً ي  كرتْ  ط كؿ الشف ‘ي   ًلت  ًلفًو يص ت  ثـ ً .ت:  باا

إنؾ   رفرة ب ؤ. ة .ؾي .كف ك   تقب.فف ا.تظ اختيرته   نذ  غ درتظ ا.ف ي ف ك نت 
تتجهفف إ.ى ح .ة أ مؿ  خطبة تلب األخرىي انتهى األسبأ ي .نسية .ؾ  ب.ف فطبد 
أيدًاي  ثؿ هذ  األشف ط .ف تحدث .ؾ  جددًا أيدًاي .ف فكبف األ ر سهو  .كنؾ سبؼ 

تي .كف دبف ذات    إف ف ر  قدار  ط ةنسف ف أشف ط كثفر  تت كنظ  ف فف  ف ا.ًب
ل فستطفع ا. رط أف فباصؿ حف ت ي إنه  ك لرض ا.تظ نقؼ علفه    دبف  حقفقفة 

 األرض  ل ف كنن  ين ط أي شظطي

أّل تنسف   طلقً   بهب أف ذ.ؾ ا.رجؿ دّنس  .كف ث ة شظط باحد فجب علفؾِ 
 يدي ا.  كف أف تمفطظ  . فحدثي ك ف  فجسدؾي إن  شظط    ك ف فنيغظ أف 

ت  ب.ري   بجدت ن سؾ ه ئ ة بسط ا.طدـي .حسف ا.حظ   إف ذاتؾ  ظ ذ.ؾ ا.ًب
اًطة أثر عكسظ   يدًل  ف أنه  .ـ تكف ذاتؾ ا.حقفقفة األصلفةي .ذ.ؾ ك ف .لب  ص دؼ

س نَ هذا .حسف حظؾ  حسبي .كف ا.دّ  ثداحتج زؾ  حررتؾ  ف ح .تؾ النتق .فةي بح
 سؾ  ن ي بهذا يداخلؾ  ب ظ  رحلة     سبؼ فتطّفف علفؾ تخلفص ن  فزاؿ ي ًفً   

 ي’ طل  .ؾي علفؾ أف تكتش ظ ا.طرفقة ين سؾ  بتن ذفه  ين سؾأ ر ل أستطفع 
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.دت  ف ظ علّظ اس ظ ا.جدفد: كرفت  ك نبي ً .ت ي   أننظ بُ تثـ أطلقت شقفق
  .ط  ك نب  ننظ يح جة إ.ى اسـ جدفد  بأحييت  على ا. بري ثـ يدأتجدفد   إ

تحت إشرا ه   ا. زفد يشهف كف فة ا.تحكـ  ظ   تستخد نظ بسفطً  ربحفً ي بتطل ت
ذاتظ ا.جدفدة بكف فة  صؿ ا.جسد عف ا.ربحي بأخفرًا  ألبؿ  رة  ظ حف تظ  صرت 

فدة عف تزاؿ يط ـي بي .طيع ك نت ذاتظ ا.حقفقفة   ً درة على ا.طفش يشظط  ف ا.سو
أزاؿ أ تقر .لكثفري .كف يبجبد   .ط  ك نب  ك نت .دّي    نط ؽ استفط يظ   قد كنت 

ت  رشدتظ علف   شخص ف ه نظ بفتقيلنظي أصيح ا.ر قة  شخص ف كننظ العت  د
 ي«بح  فتظ

 «   جددًا  أ.فس كذ.ؾ نبيبرب بات ف ثـ ً يلتِ »

هذا صحفحي ً يلت نبيبرب بات ف   جددًا   ظ »أب هت كرفت  ك نب ًب .ت: 
.ط ـي ك نت ًد  رت خ س سنبات  نذ .ق ئظ األبؿ ي  بخمبعظ   رس  ف هذا ا

 يؿ .لتحبؿ بيدافة ع لظ  ع   .ط  ك نبي ا.تقفن  بجهً  .بج  عند   زار  نز.ن  .فق
.قفت علف   جرد . حة عند ا. دخؿي .كف تلؾ ا.ل حة   .ط ي .ـ نتحدث إ.ى يطمن ي أ

 ف .ظي خر زيب  ذ.ؾ ا.رجؿك نت ك  فة .تج فدي  ظ  ك نظي ك ف 

انتحفت ي  .ط  ك نب ج نيً  بأخيرته  يهف ذ.ؾ ا.رجؿ هب ا.ذي دّنسنظي 
 طلت ’ي دي  باحرصظ على أل فراؾايتط  حسنً   دعظ .ظ كؿ شظط  ل تقلقظ:‘ً .ت
 ي« رتي ب.هذا ل أعرؼ    ن ًش   ع   .ط  ك نب عندئذٍ ك   أُ 
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 «ك نب    ا.ذي  ف ا.  كف أف فرفد  نبيبرب بات ف   ف   .ط  »

 ي« س ة ف  سفد أبك دا  .فست .دي  كرة»هزت كرفت  ك نب رأسه  

 « فهتظ ا.ن س إ.ى  نز.كـ ألنهـ فرفدبف شفئً   أ.فس هذا هب ا.بمع ع دةً »

 ي«لى  إن  كذ.ؾي»

 «ي نبع  ف األشف ط فهتبف  ف أجله  أ»

 ي«ج فع أنباع األشف ط»

 «أف تططفنظ  ث ًل  نبع  ف األشف ط  أف كنؾِ  أي.كف »

 ي«أشف ط م ئطةي أًدارهـي ا. ستقيؿي كؿ شظط»عمت كرفت  ش ته  .لحظة: 

 «بأنت   تطر  ف  ثؿ هذ  األشف ط »

ً .ت كرفت  ك نب بهظ  ي«طر ه ي .فس كؿ شظطي .كف  طظـ األشف ط هن ن»
 ي«كؿ    علفؾ  طل  هب ا.دخبؿ»يتشفر إ.ى صد ه 

 « ثؿ ا.نزبؿ إ.ى يئر »

 ي«كهذا طنطـي شظ»

 على ا.ط ب.ة بأخذت ن سً  طبفًو ع فقً ي   ر قظّ  بمطتُ 
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اخفي إذا .ـ ت  نطظ  ث ة شظط أرفد  نؾ أف تخيرفنظ ي ي ظهرِت  ظ »
 « نؾ  يك  ؿ إرادتؾي هؿ أن   حؽ  أحو ظ يمع  راتي ب طلت هذا يبعظ

نطـ  إنؾ  حؽي ك ف ذ.ؾ يك  ؿ إرادتظي دخلت إ.ى بعفؾ  بم  ت جسدي »
 ي«جسدؾإ.ى 

 « طؿ أشف ط كهذ   ف كنؾِ »

 ي«نطـ  ف كننظي هذ  إحدى بظ ئ ظ»

عند   س طت ن سظ أنطؽ هذ   ي«أن  بأنت م  ن  جسدفن   ظ ذهنظ»
ب ف  فة ص رخة على جدار أيفضيقت .بحة سرف .ا.كل  ت  شطرت ك   .ب أننظ علّ 
تلؾ ا.كل  ت  طد ألت كد  ف أنه  .فست   ئلة  ًلتف يُ ثـ  كهن   أنظر إ.ى ا.لبحة  

أن  بأنت م  ن  جسدفن   ظ ذهنظي .كننظ .ـ أطلب  نك   أي شظطي ب.ـ »:ث نفة
على ع تقؾ  طؿ  فخطر .ظ أف أعرؼ  نك   أي شظطي صحفح  إذًا .  ذا أخذتِ 

 «شظط كهذا 

 ي«ف   .ط  ك نب أ رتنظ يذ.ؾأل»

    ا.ذي ك نت.لتنقفب  ظ عقلظي  نفف أف   .ط  ك نب استخد تؾ بسفطةتط»
 «بات ف  أـ .كب فكب  برببيتيحث عن   إج ي ت .ن



 

214 
 

تي بيدت  رت.ـ ت طؿ كرفت  ك نب شفئً    ل أعرؼ حقً ي .ـ تُقّدـ»يكة يطض ا.ًب
كثر ع بفةي  ه تظ قة ف كننظ أف أكبف بسفطة أ.ظ  طلب  ت   صلةي بيهذ  ا.طرف

 طنى ظ ا.تظ تحدد ن س تطير  ف خو.ظي ب  .ط  ك نب ها.بحفدة هظ جطؿ عقبؿ ا.
إف   .ط  ك نب تقؼ إ.ى ج نيؾي بأن   ي .كف أرجب أف ت هـ ف  سفد أبك د    أجد   فه 

 ف برب بات ف   ك   تطرؼي بأكثر    فهـ   .ط  ك نب هب أن ي إنه   طلت هذا نبيأكر  
 ي«ف  سفد أبك داي هذا    أعتقد  أجلؾ أنت

أعطفته  ا.  ؿ  رفت  ك نب .لتسبؽ  ظ  ركز ا.تسبؽ ا.ذي  ظ ا.حظي خرجت ك
قةي أب هت بذهيت إ.ى  ويس لئ غظ .ه  ارتداط  ي   أنه  ستخرج   فنيباًترحت علفه 
 زهبريي ت يلبزة ًطنفة يفم ط بتنبرة  بش ةحفث ارتد  ر ة كب فكب 

 «أف أرتدي  ويس كب فكب  أل فزعجؾ ف  سفد أبك دا»

.ف فنزع    ظ رس .ته  أف أتخلص  نه  ج فطه ي طليت  نظ»هززت رأسظي 
 ي« ويسه  أحد إذا ارتدفتِ 

طتي كؿ ش ك د فكبف  رفيً ي ه  ت   ً   على نحب فظط ك ف فن سيت   ً  ك   تًب
حتى  ق س ا.حذاط ك ف ن س ي   درت كرفت  ك نب ا. نزؿ بهظ تنتطؿ صندؿ كب فكبي 

  أشطر  جددًا يهف ا.باًع فغّفر جطلنظ  نظر كرفت  ك نب  بهظ ترتدي  ويس كب فكب
 ر س فنة رك ب مخ ة  س ره  ييططيتج ه  يطرفقٍة     ك   تغفّ ا
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برحت أحدؽ إ.ى ا.حدفقة   يطد   خرجت كرفت  ك نب   امجطت على األرفكة
د استح ؿ عقلظ ص حة يفم طي ع دت يسف رة أجرة يطد نصؼ س عة تح ؿ ثوثة  ًب

 بسلطة س ردففي  ً بيفم  ً ت .ظ .ح أكف س مخ ة  لفئة ي . شترف تي ثـ أعدّ 

 «ًؿ .ظ ف  سفد أبك دا  هؿ .دفؾ أي اهت  ـ يكرفت »      

 سه.تنظ كرفت  ك نب دبف س يؽ انذار يطد    ر ن   ف األكؿي 

 «كرفت  أتطنفف جزفرة كرفت ا.باًطة  ظ ا.يحر ا. تبسط »

 ي«نطـ»

 ي«ل أدريي ل أظف أنظ  هتـ يه ي .ـ أ كر يه  كثفراً » هززت رأسظ

 « طظ إ.ى كرفت  ا.ذه بأتبد »

 «إ.ى كرفت   طؾِ  ا.ذه ب»

تي هذا    كنت أ كر أبد اليتط د عف ا.ف ي ف  .باًع حسنً    ظ ا» يطض ا.ًب
شطرت  السـ    .ط  علظّ  تف أطلقبدي  ظ ا.يئر يطد     درتي ب نذ إي  طباؿ بج

ي باستطدادًا .ذ.ؾ ا.فـب  ًرأت كتي ً  كثفرة عف  ير ية  ظ ا.ذه ب إ.ى كرفت ذات فـب
حتى أستطفع أف أعفش هن ؾ  إننظ درست ا.لغة ا.فبن نفة ين سظ ا.جزفرة  حتى 

تي .دّي يطض ا ة طبفلة دبف . دخرات     فك ظ .نطفش هن ؾ  دعند   فحفف ا.ًب
 ي«صطبيةي .فس علفؾ أف تقلؽ يشهف ا.  ؿ
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 «هؿ تطرؼ   .ط  ك نب أنؾ تخططفف .لذه ب إ.ى كرفت »

أنه  .ف تطترضي بعلى عف األ ري .كننظ  تهكدة  ف  لي .ـ أًؿ .ه  شفئ ً »
خوؿ  ئً  جفدًا .ظي ك نت تستطفف يظ بسفطةسفكبف شف األرجح ستطتقد أف هذا

ة   ي ك جرد أداا.خ س سنبات ا.س يقة  .كف .ـ فكف األ ر بكهنه  ك نت تستغلنظ 
بات أن س ك نت ت طؿ ذ.ؾ .تس عدنظ على ا.تط  ظ أفمً ي تطتقد أف ت رفر عقبؿ أب ذ

 ختل فف  ف خو.ظ  ف شهن  أف ف كننظ  ف  هـ أع ؽ .ذاتظي أت هـ    أعنف   
 األ ر أشي  يخيرة  ستق ة  ف اخخرفف عف   هفة ا توؾ ذاتي

تظ أف ًلت ألي أحد  دبف عند   أ كر ي أل ر  .ـ فحدث ب.ب  رة  ظ حف 
أعفش باأل.ـ هب  ركز  نذ .حظة  فودي  كنت ي ‘إننظ أرفد أف ا طؿ هذا‘ بارية: 

حف تظي بهد ظ ا.بحفد  ظ ا.حف ة هب أف أجد طرفقة .لتط فش  ع األ.ـ ا.ح دي بيطد   
ر ع فؽ  حؿ األ.ـي دَ حّؿ خَ  خت ى األ.ـ عند   ح ب.ت النتح ر يلغت ا.طشرفف با

عي طة ثقفلة  ف عدـ ا.شطبري ب.ـ فكف .دّي أي  سفر على ًد ففي سريلتنظكنت جثة ت
ؾ جسدي بُخلع ذ.ؾ هِ نتُ عند   أُ   ي ب ف ثـكننظ أف أطلؽ علف  إرادةظط     ف ش

برب بات ف   ِنلت ذاتظ ا.ث .ثةي حتى  ع ذ.ؾ  نبيا.غط ط ا.ذي ك ف  ظ عقلظ على فد 
 ط أزاؿ  رفية عف ن سظي كؿ    ت كنت  ف  طل  هب اإل س ؾ ي .بع كنت   

 ّررت   د   .ط  ك نب رشا.مربري .لذات   جرد بع طي بي عتي ري بع ًط  تحت إ
 عددًا  ف ا.ذبات  ف خو.ظي
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إذًا  هكذا أ مفت األعباـ ا.ست بعشربف  ف حف تظي تخف ؿ  حسبي ستة 
بعشربف سنة  .ـ أكف شفئً ي صد تنظ هذ  ا. كرة يقبة عند   كنت أ كر  ظ ا.يئري 

ت ’ أن‘ أدركت أف ا.شخص ا.ذي فدعى ك ف ل شظطي .ـ أكف سبى  طباؿ هذا ا.ًب
 ع هرةي ع هرة جسد  بع هرة ذهنفةي

أح بؿ أف أستبعب ذاتظ ا.جدفدةي إننظ .ست بع ًط أب بسفطً ي إننظ  .كف اخف 
 ي«س ذاتظ هن  على بج  ألرضؿ تهسفأح ب 

 «أ هـ    تقب.فن  .ظ  .كف  ع ذ.ؾ  .  ذا ترفدفف ا.ذه ب إ.ى كرفت  طظ »

    ف د أبك دا  ب.ظي لى األرجحي .ؾ ف  سفألف ذ.ؾ سفكبف أ مؿ .ن  ع»
ت ا.راهف جبد أي  ن  هن ب ح جة إ.ى    أشطر أن   ف األ مؿ ة هذ ا.ح .ي ب  ظ ا.ًب

أي خطة  تي ع   س ر فجب علفؾ ا ن ي ًؿ .ظ ف  سفد أبك دا  هؿ  فكبف هن .ن  ألّ 
 «.   ست طل   ف اخف  ص عدًا 

ل ف كننظ  طؿ  .حدفث إ.ى كب فكبيا.شظط ا.بحفد ا.ذي أحت ج إ.ى  طل  هب ا»
ي .كف .فست   بتقبؿ .ظ إف حف تن   طً  انتهتحتى نلتقظ بجهً  .بج   أي شظط  خر

 ي«.دّي أدنظ  كرة عف كف فة ا.طثبر علفه 

هؿ ست كر ي .ذه ب    ‘انتهى’زباجك    ك   ًلت ب .كف إذا عثرت علفه   » 
ي ً .ت بهظ «جدفدة  ظ  رحلة    طظ إ.ى كرفت  سفكبف على كلفن  أف فيدأ يدافة 

 تنظر إ.ى عفنظي
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 ي«فيدب .ظ أف ا.ذه ب إ.ى جزفرة كرفت .ف فكبف يدافة سفئة»      

بؿ  رة تيتسـ .ظي ايتس ت كرفت  ك نب .ظي عند    كرت ي أل ر  أدركت أنه  أ 
د أشطرنظ ذ.ؾ  يهف ا.ت رفخ يدا فتحرؾ  ظ اتج   صحفحي ًب

تي حتى إذا تطجلت  فزاؿ أ   ن   تس   »ً .ت:   سبؼ استغرؽ  ع  ف ا.ًب
ت .لت كفر ي أل ر ف  سفد أبك داي ل أعرؼ أسيبعفف .و ستطدادي أرجب أف تستغؿ ا.ًب

   إذا ك ف هن ؾ شظط ف كننظ أف أ نحؾ إف  ي فيدب .ظ أننظ ل أ لؾ شفئً   ف كننظ 
د يدأت .لتب ت ا.راهفي إننظ خ بفة  حر فً  تقرفيً ي ًب بمع يطض   نح   ظ ا.ًب

ا. حتبف ت  ظ هذا ا.بع ط ا.  رغ شفئً   شفئً ي ف كننظ أف أهيؾ ن سظ ف  سفد أبك داي 
 ي«إف ك ف هذا فن سيؾي أعتقد أنن  ف كنن   س عدة يطمن 

لت:  سه كر يذ.ؾ  إننظ  سربر ألنؾ ًد ت .ظ هذا ا.طرض  »أب هت  ًب
ر يشهف كثفر  ف ا.ت كف بأعتقد أن  سفكبف  ف ا.رائع أف نذهب  طً   حقً ي .كف علظّ 

 ي«ببمع األ بر  ظ نص يه   األشف ط

.ف   ترفد ا.ذه ب إ.ى كرفت   و تقلؽ إنؾ ل ب ظ نه فة ا. ط ؼ  إذا ًلتَ »
 ي«ج يتؾ ا.ص دًةم فؽي سهشطر ي ألسؼ  .كننظ أرفد إأت

* 
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يفؿ   ربب ا.ش س  دعتنظ يقفت كرفت  ك نب  ظ  نز.ظ  جددًا تلؾ ا.لفلةي ًب
زؿي    ا.طو ة ا.تظ على بجهظ بأ  در ا. ن ا.حظي ًررت نسف ف  نتز .لت شظ  ظ 

  ت شفن  س عة  ظ  س ط ا.صفؼ ا.ج فؿ  ثـ كهذ  أشف ط ا. غزى  ف ا.قلؽ يشهف
 عدن  إ.ى ا. نزؿ بتن ب.ن  ا.طش طي 

يطد عش طن   ً .ت كرفت  ك نب إنه  ترفد أف تن ـ  طظي ً .ت إنه  ترفد أف تقفـ 
جسدفةي ك ف ذ.ؾ    جئً   ب.ـ أعرؼ    علّظ  طل   بهب    ًلت :   طظ عوًة جنسفة

 ي«هذا    جف .ظ  ل أعرؼ    علظ  طل »

سباط أردت ا.ذه ب  طظ إ.ى كرفت » كرفت  ك نب بهظ تنظر إ.ّى  ي شرة:ً .ت 
أـ ل ف  سفد أبك دا   هذا أ ر  ن صؿ ت   ً ي أرفد  نؾ أف تهخذنظ كط هرة  رة باحدةي 

ي .ظ األخفرة ا.لفلةي ستكبف ا. رةي أرفد  نؾ أف تشتري جسديي هن   باحدة  قط رة 
ؼ عف ا.دع رة  سباط ك نت جسدفة أب ذهنفةي بسبؼ أتخلى عف اسـ كرفت   بسهتًب

هن  ‘حً ي شظط فقبؿ رسـ حدًا بامي .كف  ف أجؿ  طؿ ذ.ؾ  أرفد أف أك نب أفم ً 
 ي«’فنتهظ كؿ شظط

 «مح  .كف .  ذا ترفدفف ا.نـب  طظ هـ ر يتؾ  ظ رسـ حد باأت ّ »

أل ترى ف  سفد أبك دا  ي .نـب  طؾ  ظ ا.باًع  يتبصفؿ جسدي يجسدؾ »
  أرفد ذا ا. دعب ا.سفد أبك داي ي طؿ هذا طلفً   أرفد أف أعير  ف خو.ؾ   ف خوؿ ه

 ي«ظي سفكبف هذا هب ا.حد ا.ذي سهًؼ عند لر  ف ا.دنس ا.ذي يداخأف أتطهّ 
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 ي«.كننظ ل أشتري أجس د ا.ن سحسنً    سؼي »

  يدًل  ف ا.  ؿ  اعطنظ يطمً  فؾ يهذا إذاً    رأ»عمت كرفت  ك نب ش ته : 
 ف  ويس زبجتؾ  بأحذفته ي ف كنن  أف نجطؿ  نه  ث نً  شكلفً  .جسديي ل يهس  ظ 

 ي«نجب  عندئٍذ سههذا  أل تطتقد ذ.ؾ

 «برب بات ف  يداخلؾ س ا.ذي ترك  تبينَ تطنفف أنؾ سبؼ تتخلصظ  ف ا.دّ »

 ي«نطـ  هذا    أعنف  ت    ً »

خيرفنظ  أ»ةي ًلت: بجهه  ط ب.فً  دبف ر بشه  ا.صن عف حدًت إ.فه ي يدا .ظ
حقً   إن  شقفؽ زبجتظ  .كننظ أعر   ي .ك دي    ا.ذي ف كر   ف هب نبيبرب بات ف  هذا

 ي«يطمن  ر   على بج  ا.تهكفد هب أنن  ن قتي   ب   ا.ذي فرفد   كؿ    أع

ص تت  ي«نبيبرب بات ف  شخص فنت ظ إ.ى ع .ـ فن ًض ع . ؾ تن ًمً  ت   ً »
 ظ ع .ـ »كرفت  ك نب بيدا أنه  تيحث عف ا.كل  ت ا.تظ تحت ج إ.فه  .تك ؿ حدفثه ي 

 فكسب كؿ شظطي  ظ ع .ـ تُنيذ تخسر  ف  كؿ شظط ف  سفد أبك دا  نبيبرب بات ف 
 ي«ي ب.هذا ف قتؾ .هذ  ا.درجةا.صحفح ت    ً  ف   فكبف هب  قيبًلي ا.طكس هب 

  ي  ن بذي ب ق رنة   بص حبًد فوحظ أننظ حظ  إن  شهفر ـَ  هـ هذاي .ِ ل أ»
 «أن  ل شظطي .  ذا فكلؼ ن س  عن ط كراهفتظ 
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ا.كراهفة  ثؿ ظؿ ً تـ بطبفؿ  حتى ا.شخص »هزت كرفت  ك نب رأسه  ًب .ت: 
حّدففي  فؼ ذبس ظ  طظـ ا.ح لتي إنه  ك  ا.ذي فسقط علف  ل فدري  ف أفف فهتظ

عند   تجرح ا.شخص اخخر  تجرح ن سؾي بتؤذي ن سؾ يقدر    تؤذي ا.شخص 
اخخري ب ف ا.  كف أف تكبف ً تلةي ب.فس  ف ا.سهؿ ا.تخلص  نه ي كف حذرًا رج ًط 

مرب ا.كراهفة يجذبره   ظ ًليؾ  فصطب ف  سفد أبك داي إنه  خطرة .لغ فةي ح .   ت
 ي«ًا اًتوعه جد

ً درة على ا.شطبر يه   أ.فس كذ.ؾ  جذبر ا.كراهفة  ظ ًلب نبيبرب  كنتِ »
 ي«بات ف 

جسدي  بهظ  اخفي إنه  ا.تظ تسييت  ظ ان وؽ نطـ  شطرت يه   بأشطر يه »
ستنظ ف  سفد أبك داي ب.هذا ل أرفد  أف فكبف  خر زيبف .ظ كط هرةي هؿ ا.تظ دنّ 
 « ه ت 

ع كرفت  ك نب  ظ تلؾ ا.لفلةي نزعت    ك نت ترتدف   ف أبفت إ.ى ا. راش  
 ويس كب فكب بم  ت جسدي إ.ى جسده   ير ؽ بهدبطي شطرت ي أل ر كهن  
ا تداد .حل ظ  ك   .ب كنت أعفد  ظ ا.باًع أداط األشف ط ا.تظ  طلته   ع كرفت  ك نب 

س س ا.بامح ً ي .كف ك ف ث ة شظط   قبد: اإلح ظ حل ظي ك ف جسده  حقفقفً  بحفّ 
 ع كب فكبي ب.فس كرفت   ي  شفنظ بهـ عدة  رات يهننظيهف هذا ك ف فحدث  طوً 

نً  أننظ سهستفقظ ح .   أ ك نبي   يلو ذربتظي .كننظ .ـ أستفقظي ك ف باًط ً كنت  ًب
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ن  أصيح أًؿ ي .باًع كههذ  ا.حقفقة  أشطر . باًطً  حقفقفً ي .كف كل   ازداد إدراكظ
فت كؾ بفيتطد عف ا.باًع  خطبة تلب األخرى  .كف  ع ذ.ؾ  ك ف  باًطفةي ك ف ا.باًع

 باًطً ي

ف  سفد أبك دا  .نذهب إ.ى كرفت » فت  ك نب بذراعفه  فُحفط ف يظهري:ً .ت كر 
 طً ي هذا ا. ك ف .ـ فطد  ن سيً  .ن ي .فس  ن سيً  .ؾ ب.فس  ن سيً  .ظي فجب أف نذهب 

 «ي إننظ  تهكدةيسففي أعرؼ هذاي إذا يقفت هن    سفحدث .ؾ شظط إ.ى كرفت

 « شظط سفف»

 ي«.لغ فة شظط سفف»

ط ئر ا.نيظ ا.ذي ا.تنيهت .ظ كرفت  ك نب يصبت  نخ ض .كن  ث ًب   ثؿ  
 ك ف فطفش  ظ ا.غ يةي
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 الشًء السٌئ الوحٌد الذي حدث فً منزل ماي كاساهارا

* 

 ماي كاساهارا تتحدث عن مصدر الحرارة المقٌت

* 

 
ي نظرت إ.ى ا.س عة بأن  أمع طت صبت ا رأةس  ي«ف  ط ئر ا.زنيرؾ  رحي ً »

س  عة ا.ه تؼ على أذنظي ك نت ا.رايطة عصرًاي عند   رف ا.ه تؼ  كنت ن ئ ً  على 
األرفكة   يلًو ي .طرؽي بك نت نب ة ًصفرة يغفمةي جطلتنظ أشطر كهف أحدهـ ك ف 

ت نب ظي أف ً  ى أ ط  ظ ا.نـب  بج ط ك ف   قد انتظر حت فجثـ على صدري طباؿ ًب
 نهض ب  در ًيفؿ استفق ظظيبجلس علّظ  ثـ 

ك ف صبته  أشي  يهدفؿ ه  سي بيدا أن  ف ر عير طيقة إم  فة  ي« رحي ً »
 « طؾ   ي ك س ه راييي»ي ف هباط خ فؼ ًيؿ أف فصلنظ

.كف   ظ .ـ فتحرؾ ك   أردتي ري   خرجت  ي« رحي »ح ب.ت أف أًبؿ: 
  يل ة بهظ أشي     تكبف يتهبّ ا.ك

 «   ا.ذي ت طل  اخف »سه.تنظ ينيرة ن ع ة: 
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 ي«ًلفوً  ل شظط  كنت    ف ً »يا.س  عة ألتنحنح ًلت  يطداً  ي«ل شظط»

 «هؿ أفقظتؾ »

 ي«هسي ك نت  جرد   بة ًصفرةنظ ي .طيعي .كف ل يأفقظتِ »

ا.زنيرؾ  هّو أتفت    رأفؾ ف  ط ئر ».حظةي ثـ ً .ت: ترددت   ي ك س ه را 
 «إ.ى  نز.ظ 

يه.باف بأشك ؿ  ختل ة تحـب  رأفت أمباطً   أ  مت عفنظي ب ظ ظوـ ج نظّ 
 هن  بهن ؾي

 ي«ل أ  نع»

 ي«ا.ي حة  .ذ.ؾ أدخؿ  ف ا.خلؼ  حسبإننظ  خذ ح  ـ ش س  ظ »

 ي«حسن ً »

 «ًؿ .ظ ف  ط ئر ا.زنيرؾ  هؿ أنت   مب  نظ »

ثـ  تظ إ.فؾي أبد  استحـ بأ فر  ويسظ  أي ح ؿ  سبؼ.ست  تهكدًاي على »
 ي«أف أتحدث  طؾ يشهف شظط   

ذهنظ  ثـ ا تسلت ي .  ط ا.س خفي بانهفت  أخذت ح   ً  ي ردًا سرفطً  ألصّ ظ
أزاؿ أشطر   ظظ  .كننظ كنت   ح   ظ ي .  ط ا.ي رد  جددًاي ك ف ذ.ؾ ك فؿ يإفق
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 رت عدة  رات .إل س ؾيجسدي ثقفًوي ك نت س ً ي تيد ف ي لرتط ش  بامطر 
ري   كنت  نهكً   ي .قمفب ا.ذي أعلؽ علف  ا. نش ة  أب .لجلبس على ح  ة ا.حبضي

 أكثر     ظننتي 

بنظرت إ.ى   ت أسن نظخرجت  ف تحت ا.دش بج  ت ن سظ  نظ يطد   
تزاؿ  ظ  ك نه ي .ـ فصيح .بنه   ك نت ا.طو ة ا.زًر ط ا.داكنة    بجهظ  ظ ا. ر ةي

بث ة ه .ة   أ  ؽ أب أ تح  ف ذي ًيؿي ب ظ  قلتّظ شيكة  ف خفبط ح راط صغفرة
سبداط أس ؿ عفنّظي بيدا خّداي   ئرافي بك ف شطري يح جة إ.ى تخ فؼي كنت أيدب 

  ثؿ جثة ع دت إ.ى ا.حف ة .تبه  بشّقت طرفقه  خ رجة  ف ا.قيري 

يطة بنظ رة داكنةي خرجت إ.ى ا.ًز ؽ   ارتدفت تشفرت بسربالً  ًصفرًا  ًب
كؿ   ف نه فت ي كؿ شظط حظ  بؽ األرض  ببجدت أف ا.نه ر ا.س خف .ـ فقترب

زّخة  طر    جئةي .كف .ـ فكف هن ؾ أثر  ظط ف كف رؤفت   ك ف فلهث   ًو  ظش
 راكدي ك ف.سح ية باحدة  ظ ا.س  طي اكتن ت ا.ًز ؽ  وطة  ف ا.هباط ا.س خف ا.

ا.ح ؿ دائ ً ي جفدي  ظ فـب س خف كذ.ؾ  ببجهظ فيدب يتلؾ  ا. ك ف  هجبرًا  ك   هب
 ا.يش عة  .ـ أكف أرفد  ق يلة أي شخصي

  ك ف ت ث ؿ ا.ط ئر    فزاؿ فحدؽ إ.ى ا.س  ط   نزؿ ا. هجبر ظ ي حة ا.
د ط  تس خً      رأفت   ظيدا .ظ أكثر ا ك .ط دة  را طً   نق ر ي .  ا.َيَلى ا. رة ا.س يقة ًب

شظط  ظ نظرت ي بيدا أن  فحدؽ يشدة إ.ى  نظر ي عث على ا.كآية فط ب  ظ  بث ة
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ا.س  طي بألش ح ينظر  يطفدًا إذا ك ف فستطفع  طؿ ذ.ؾ  .كف عفنف  ك نت   ثيتت ف  ظ 
فط ي .ت ث ؿ  ك نه    ب.فس .دف  خف ر سبى ا.نظري ظلت األعش ب ا.طبفلة ا.تظ تح

 ظ انتظ ر نيبطة  ظ تراجفدف  إ رفقفة فنظر ح يسً  أن  س   سدبف أي حراؾي  ثؿ كبر 
بك ف هبائظ ا.تل  ز على ا.سقؼ فقحـ ًربف استشط ر  ا. مفة  ظ ا.حر  عّرا ةي

 تحت ش س ا.صفؼ ا.وهيةي  داً كؿ شظط ك ف فيدب ذايًو ب ستن َ ا.خ نؽ يطدـ  ي لةي 

 ي ك س ه راي ي حة   دخلت إ.ى  ين ظرّي  ظ ي حة ا. نزؿ ا. هجبرلت د   جُ يط
ًو فيدب ي ردًا على ا. رجة  .كف  ف ا.بامح أف   ي ظ لقظا.يلبط تُ  ك نت شجرة
ةي ك نت  ستلقفة على ظهره  على تتجني   بتت دد تحت ا.ش س ا.و ح ك س ه را

كفنظ صغفر يلبف ا.شبكبلتة  بأً شت  ا.شحفحة فكرسظ ً  شظ طبفؿ   رتدفة ي
   إذا ك ف يإ ك ف أحدهـ ع فطةي .ـ أ لؾ سبى ا.تس ؤؿ  ثيتة  ظ أ  كنه  يخفبط ر 

أف فسيح  طًو  رتدفً  شفئً  كذ.ؾي ك   ك نت تمع ا.نظ رة ا.ش سفة ن سه  ا.تظ ك نت 
كرف ت كيفرة  ف ا.طرؽ  تن ثرة على بجهه ي بتحت ب تمطه  عند   ا.تقفن  أبؿ  رة  

عليت  سيرافت   ر تفف كرسفه   نش ة يفم ط  بعلية ده ف تس فر  بيمع  جوتي ب 
بفيدب أف أحده   تؤدي بظف ة  ن مة سج ئري بث ة خرطـب    لق تفف إ.ى ج نيه 

 ف    زّبد يرش ش  لقى على ا. رجة  ب.ـ فكلؼ أي أحد ن س  عن ط .ّ   يطد   
 استخد  ي

عند   اًتريت  جلست   ي ك س ه را بأط  ت ا.رادفبي ك نت س رته  أدكف  ف 
بع على ا.ش طظطي ك ف .ـ تكف س رة ع دفة  ف ًم ط نه فة أسيا. رة ا.  مفةي 
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أس رًا على نحب ج فؿي يدا .ظ أنه  .ـ تكف ت طؿ شفئً  سبى الستلق ط  جسده  يك  ل 
ت ا.ذي ًمفت   ظ ا.يئر      ف شؾ  ظ  تحت ا.ش س طباؿ ا.فـب  ي    ظ ذ.ؾ ا.ًب

مفة  ا. رجة ا.باسطة  شذية  رة ا.  يدت ك   ك نت ا. هذاي أ.قفت نظرة على ا.ي حةي
 شطر ي .ظ هييطن فة  با.يركة    تزاؿ   ر ة  بتيدب ج  ة .درجة تُ 

جلست على كرسظ ا.ق  ش ا.طبفؿ ا.ذي يجباره  بأخرجت حلبى .ف بف  ف 
 .حلبىي نظرت   ي ك س ه را إ.ّظ جفيظي تسييت ا.حرارة  ظ ا.تص ؽ برؽ ا.تغلفؼ ي

   هذ   نيرؾ    ا.ذي حدث .ؾ ف  ط ئر ا.ز ».حظة دبف أف تقبؿ شفئً ي ثـ ً .ت: 
 «ا.طو ة ا.تظ  على بجهؾ  إنه  عو ة  أ.فس كذ.ؾ 

إ.ى  نظرتي فة ظهبره على األرجحي .كننظ ل أعراؼ كف  أعتقد هذا »
 ي«هظ ذي به  بجهظيي

هظي ثـ كهت على  ر قه  بحدًت إ.ى بجتر طت   ي ك س ه را جذعه  با
ه  ا.ش سفة . على تبد طت نظ ر   يفي ت ا.طرؽ ا. تج طة ي .قرب  ف أن ه  سحت حُ 

 ًلفوي ك نت ا.طدس ت ا.داكنة تحجب عفنفه  ت   ً ي

.فست .دفؾ  كرة إطوًً   أدنى  كرة عف  ك ف أب كف فة انطي عه  على »
 «بجهؾ 

 ي« طلق ً »
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 « طلقً  »

 ف ا.يئر  بيطد ذ.ؾ يقلفؿ نظرت  ظ ا. ر ة برأفته ي حقً ي هذا كؿ  خرجتُ »
 ي«شظط

 «هؿ تؤ. ؾ »

 ي«إنه  ل تؤ. نظ  بل تشطرنظ ير ية  ظ حكه ي .كنه  دا ئة ًلفوً »

 «هؿ ذهيت . ق يلة طيفب »

ت على األرجح سفكبف هذا»هززت رأسظ:   ي«إهدارًا .لًب

 ي«على األرجحي إننظ أكر  األطي ط أفم ً »

ستخد ت  ندفلظ . سح ا.طرؽ عف جيهتظي با ينزعت ًيطتظ بنظ رتظ ا.ش سفة
 ص ر إيط  ا.تشفرت ا.ر  دي داكن ف يسيب ا.طرؽي 

 ي«كفنظ رائعفي»ًلت: 

 ي«شكراً »

كهنهـ صنطب   ف ًص ص ت ا.ق  ش  .تحقفؽ الستغوؿ األ ثؿ . باردن  فيدب »
 ي«ا. حدبدة

 ي«ا.ج فع أنزع ا.قططة ا.طلف  عند   فخرج»ً .ت: 
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 ي«حسنً   حسن ً »      

ـ عذرًاي صحفح إف نه  تقدً .ت كه ي«.فس بكهف هن ؾ ا.كثفر ألكشؼ عن »
 فزالف صغفرفف ب فر  كت لظ ا.ن بي نهدفه  ك ف   

 «هؿ تسيحفف  رتدفة هذا ا.شظط »سه.ته : 

 «طوًً ي ل أعرؼ ا.سي حةي   ذا عنؾ ف  ط ئر ا.زنيرؾ إ  ل»

 ي«ف كننظ ا.سي حة  نطـ»

 « إ.ى أي  س  ة»

 ي« س  ة يطفدة»

 «  تراتة كفلب عشر »

 «نزؿ اخف  فبجد أحد ي . على األرجحييي أل»

 س  إ.ى  نز.ن  ا.صف ظ  ظ إفزبي ج فطهـ فرفدبف ا.ذه ب   دربا ي أل»
 ي«با.دّي بشقفقظ األصغر ‘ج فطهـ’.لسي حة خوؿ عطلة نه فة األسيبعي أعنظ يػػػ

 « طهـ  .ستِ  ـَ .ِ »

هزت كت ه  هزة صغفرةي ثـ أخرجت علية سج ئر هبب بثق ب  ف يفف طف ت 
  نش ته  بأشطلته ي
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 ي«ا.هفئة ف  ط ئر ا.زنيرؾ تيدب زريّ »

زري ا.هفئة يطد أف ـ  ظ ً ع ا.يئر دبف طط ـ أب شراب تقرفيً    ي .طيع أيدب»
 « ف ا.ذي .ف فيدب زري ا.هفئة 

تزاؿ .دفه  تلؾ  بأدارت بجهه  إ.ّظ  بك نت     رته نزعت   ي ك س ه را نظ
 «نت   مب  نظ ًؿ .ظ  ف  ط ئر ا.زنيرؾ  هؿ أ» ي ا.ندية جبار عفنه

 ي«ا.غمب  نؾ ط كثفرة أل كر يه  ًيؿ أف أيدأ.ست  ت كدًاي .دّي أشف »

 «هؿ ع دت زبجتؾ »

 ي«أرسلت .ظ رس .ةي بتقبؿ إنه  .ف تطبد أيداً »هززت رأسظ 

جلست ب ّدت فده  ببمطته  على ركيتظ  ي« يرؾ ا. سكففف  .ط ئر ا.زن»
ًد ل تصدؽ هذا  .كننظ  ا. سكففي أتطرؼ ف  ط ئر ا.زنيرؾ  ف  .ط ئر ا.زنيرؾ»يير ؽ

ؾ ًلفًوي  حسب  بتطذفي ؾإخ  تكنت أخطط إلنق ذؾ  ف ا.يئر  ظ ا.نه فةي أردت أف 
فتطلي  األ ر  ًد ف أرى   ك ف يبسطظ أف أجطلؾ تصرخي بأردت أأردت أف أرى إف 
 ي«ًيؿ أف ت قد صبايؾ

 .ـ أعرؼ كفؼ أرد على هذا  .ذ.ؾ أب  ت  حسبي 

هؿ اعتقدت أننظ كنت ج ّدة عند   ًلت إننظ سهدعؾ ت بت هن ؾ »
 «ي ألس ؿ 
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يدًل  ف إج يته  على ا. بر  جّطدت  وؼ حلبى ا.لف بف بجطلت  ن  كرةي ثـ 
إخ  تظ  حسب    ك   يدبت كهنؾ تح ب.فف.ظ ج دة .ـ أكف  تهكدًا حقً ي يدبت»ًلت: 

أحدهـ  ظ األعلى  فحدث شظط يئر  بتتحدثفف إ.ى أفمً ي عند   تكبنفف  ظ ً ع 
.كف  ظ  يل ف كنؾ ا.تق ط ا.تطيفرات  ظ صبت ا.شخص اخخر  رفب .لصبتي

اًع  كّبف  ف طيق ت  ختل ةي ا.نه فة  إنه  .فست  سه.ة    هب صحفحي أعنظ أف ا.ب 
ج دة  ظ  ظا.باًعي .كنؾ .ـ تكبن ذ.ؾ  كنت ج دة يشهف  ح ب.ة ًتلظ  ظ ري  .ذ.ؾ 
ؼ على ا.باً هذا  أن  ط  با.باًع ا.ذي أتط  ؿ  أنت ع ا.ذي تتط  لففا.باًعي األ ر فتًب
 كرة ا.تظ صنطته   ف  وؼ ا.حلبى  ظ  تحة علية سيرافتيا.أًح ت  ي« ط 

أف كنؾ أف »ُ لقى على ا. رجة: ا.خرطـب ا.إ.ى  ً .ت   ي ك س ه را بهظ تشفر
تسدفنظ  طرب ً  ف  ط ئر ا.زنيرؾ  هو رششتنظ يذ.ؾ  ا.جب س خف .لغ فة  سبؼ 

 ي«فغلظ د   ظ إذا .ـ أيلؿ ن سظ

رت أل.تقط ا.خرطـب ا.يوستفكظ األزرؽ  ف  ف كرسظ ا.ق  ش بسِ  نهمتُ 
 تي تد قج ة ب تحت ا.صنيبردا ئً  برخبًاي ثـ  ددت فدي خلؼ األ ا. رجةي ك ف
  انخ مت ا.تظ ك نت  ظ ا.خرطـب  ظ ي دئ األ ر  .كف حرارته ةا. ف   ا.س خن

نحبه   ت ي ردةي ت ددت   ي ك س ه را على ا. رجة  بصبيتُ حتى ص ر   تدرفجف ً 
ي  ا.خرطـب
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أب   إن  شطبر رائع  »يعفنفه  بتركت ا. ف   تنه ر على جسده  أ  متْ 
 ي«ا.زنيرؾفجدر يؾ أف تيلؿ ن سؾ أفمً  ف  ط ئر 

 را.كف يدا .ظ أف   ي ك س ه  ي«إننظ ل أرتدي ا. ويس ا. ن سية»ًلت: 
ع ا. ق ب ةي خلطت ا.تشفرت ا. يلؿ  لـ أستط  فرًا  بك ف ا.حر ل ح ً تست تع ي .  ط كث

ى تلؾ ا.بمطفة  ي .طرؽ  بانحنفت إ.ى األ  ـ  بصبيت ا.  ط على رأسظي بأن  عل
 بعذيً ي ك ف ي رداً  ايتلطت يطض ا.  طي

 «اس طظ  هؿ هذ   ف   يئر »سه.ته : 

 كنؾ تهتظ عير  مخةي إنه  رائطة  أ.فس كذ.ؾ  بي ردة جدًاي ف ي .طيع »
  ًب ؿ إن  ظ ًسـ ا.صحة أف فختير جبدة ا. ف    شريه  أفمً ي طلين   ف  بظؼ

ن  فك د فكبف  ف ا. ستحفؿ أف تحصؿ على  ف   يهذا ا.نق ط  .فس ث ة خطب يه   باا
طبكفبي ك ف  ذهبًلي .كف  ع ذ.ؾ  إنن  نخشى شريه ي  ع كؿ هذ  ا. ن زؿ  ظ 

 ي«ة هكذا  .ف تطرؼ    فتسرب إ.فه ا. كتظ

.كف أل تطتقدفف أف هذا  رفب  يئر  ؿ  ف باكظ ج  ة كطظ ة  .كف يئركـ »
 ـَ  لفئة يكؿ هذ  ا. ف   ا.طذية  ب نز.هـ فقع على ا.ج نب اخخر  ف ا.ًز ؽ  ي شرةي .ِ 

 «ا الختوؼ هذ
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    ظ تغفر  نطـ  ي . طؿي ري   تسيب شظطٌ »أ  .ت   ي ك س ه را رأسه : 
عرؼ    ًد فكبف ا.سيب .ذ.ؾ ج ت يئرهـ ب.ـ تجؼ يئرن ي ل أ حركة ا. ف   ا.جب فة 

 ي«عيطا. حدد ي .

 « ظ  نز.كـ  هؿ حدث أي شظط سفف»سه.ته : 

حدث  ا.سظط ا.بحفد ا.ذيا.شظط »ي جّطدت   ي ك س ه را بجهه  بهزت رأسه 
 « ظ هذا ا. نزؿ خوؿ ا.طشر سنبات ا.  مفة هب أن   مجر .درجة .طفنة 

تظ د جطةي ًلت إننظ أرفدي أحمرت ًنفنأرف   إذا كنت عج  ت ن سه  بسه.تنظ 
 باحدة  بشرْيُت  األخرىي ه فنفِكف ي ردتفف  ف ا. نزؿي شريتْ 

 «ـز  طل   ف اخف  ص عدًا أخيرنظ ف  ط ئر ا.زنيرؾ     ا.ذي تطت  إذاً »

بري   أ  در   .ـ أحسـ أ ري  .كننظ على األرجح سبؼ أترؾ هذا ا. ك ف»
 ي«ا.ف ي ف

 «تغ در ا.ف ي ف  أفف عس ؾ ًد تذهب »

 ي«إ.ى كرفت»

 «  أف  ك ف اس ه  كرفت  هؿ .هذا عوًة يتؾ ا. رأة»

 ي«عوًة  نطـث ة »
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 ي كرت   ي ك س ه را يهذا ًلفوً  

 «ك ف اس ه  هذ  هظ ا.تظ انقذتؾ  ف ا.يئر  بهؿ أف ً »

 ي«ـ إنه  هظكرفت  ك نبي نط»ًلت: 

 «.دفؾ أصدً ط كثفرفف  أ.فس كذ.ؾ ف  ط ئر ا.زنيرؾ »

 ي«.فس ت   ً   يؿ إننظ  طربؼ يهف .دي ًلة ًلفلة  ف األصدً ط»

ا.يئري .ـ  كفؼ عر ت كرفت  ك نب أنؾ كنت  ظ ً ع  ع ذ.ؾ  إننظ أتس طؿ »
 «أحد يهنؾ ذاهب إ.ى هن ؾ  أ.فس كذ.ؾ تخير أي 

 ي«ل أدري»

 «ح ؿ  إنؾ ذاهب إ.ى كرفت  صحفح  .كف على أي»

ف أسّبي ال بر  ع .ـ أحسـ أ ري ت   ً ي هذا أحد الحت  لتي فجب علظ أ»
 ي«كب فكب أبلً 

بمطت   ي ك س ه را سفج رة يفف ش تفه  باشطلته ي ثـ ل ست ا.ندية ا.تظ 
أتطرؼ ف  ط ئر ا.زنيرؾ  طباؿ  ترة »ي .قرب  ف عفنفه  يطرؼ إصيطه  ا.صغفري 

ا.ش س  أش هد حدفقة ا. نزؿ  ستلقفة هن  تحت  ئر  كنتبجبدؾ  ظ ً ع ا.ي
ّبر جبعً  بتزحؼ نؾ تتمر يؾ بأنت  ظ ا.يئر  بكفؼ أ  بأسّ ر ن سظ  بأ كا. هجبر

 ع جز عف س ؿ علـ أنؾ هن ؾ ي ألحفدة ا.تظ أنحب ا. بت شفئً   شفئً ي كنت ا.ب 
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تشطر ي : األ.ـ   ظ إحس س جلّظ .لغ فة ي   كنتَ ا.خربجي عند    كرت يذ.ؾ  رابدن
 نؾ يشدة  با.قلؽ  با.خبؼي أت هـ    أعنف   ي مؿ ذ.ؾ  كنت ً درة على الًتراب 

حقً ي .كننظ أردت الست رار إ.ى أيطد حد  ت بتي هذا صحفح     كنت ألدعؾ
  كف  حفث تيدأ ي .تداعظ بت قد صبايؾ  ف ا.خبؼ بل تستطفع ا.تح ؿ أكثري 

 ي«ف هب أ مؿ    ف كف  طل   .ظ ب.ؾشطرت حقً  إف ذ.ؾ سفكب 

أ رًا  أعتقد أنؾ إذا است رفت إ.ى أيطد حد   كف  .ري    حسنً   سهًبؿ .ؾِ »
.نه فةي ب.ك ف األ ر أسهؿ     ظننتي إذا ذهيت إ.ى ذ.ؾ ا.حد  كؿ    ك ف يلغت ا

.ن سؾ إف ذ.ؾ أ مؿ .ظ   طة صغفرة أخفرةي بيطد ذ.ؾ .قلتسفتطلي  األ ر هب د
 أخذت رش ة  ف ا.جطةي ي«ب.ؾ

ري   تكبف «ة  بهظ تطض ش ته   ًب .ت:  كرت   ي ك س ه را يذ.ؾ هنفه
 ي«ى بج  ا.تهكفدعل هذا  حقً   حتى أن  ل أعرؼ

رتدفت نظ رتظ ا.ش سفة با.تشفرت  خر جرعة  ف ا.جطة بنهمتي ا شريتُ 
 «شكرًا على ا.جطة» يا. يلؿ ي .طرؽ

أتطرؼ ف  ط ئر ا.زنيرؾ  .فلة األ س  يطد     درت أسرتظ إ.ى ا. نزؿ »
ع ت  تباصلة  ج .سة  ظ إ.ى ا.يئري بيقفت هن ؾ خ س أب ست س  ا.صف ظ  نز.تُ 
 ي«سكبف  حسب

 ي«ا.تظ أخذت سلـ ا.حي ؿ إذا أنتِ »
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 ي«أجؿ  أن  ا.تظ أخذت »ً .ت يطيبس خ فؼ: 

 ف األرض ا.رطيةي  . رجة ا.باسطة  بك ف ا.يخ ر فتص عدأدرت عفنظ إ.ى ا
   ر ةيا.سيرافت ا. عقب سج رته  يداخؿ علية بمطت   ي ك س ه را

تم فقت ًلفًو  ف .ـ أشطر يشظط ُفذكر  ظ ا.س ع ت ا.قلفلة األب.ىي »أرد ت 
بجبدي  ظ  ثؿ ذ.ؾ ا. ك ف ا. ظلـ  .كننظ .ـ أكف  ذعبرة أب خ ئ ة أب أي شظطي 

هف يسيب أت   األشف طي  ئؾ ا. تف ت ا.وتظ فصرخف حتى ُتَشؽ.ست  ف أب. حلًب
هن ؾ ألف ـ ف  ط ئر ا.زنيرؾ بتطرؼ  .كننظ كنت أعلـ أن  .ـ فكف  جرد ظوـي كنتَ 

خشى أ ر ي .كف يطد يمع س ع ت  ص رت  طر تظ ين سظ أن  ل فبجد هن ؾ شظط فُ 
يداخؿ  –بأن  ج .سة يسكبف  ظ ا.ظوـ  أف شفئً  يداخلظ  كنت أشطرتقؿ شفئً   شفئً ي 

فن بي  ثؿ جذبر شجرة  ظ  ا.شظطك ف فتمّخـ شفئً   شفئً ي شطرت يهف هذا  -جسدي
نظ  بستكبف تبأن  عند  يأصفص لؾ نه فتظي  ثؿ   فيلو حج ً   طفنً   سبؼ ف ًز
 قد يقى خ  دًا  عند   كنت  ي أفً  ك ف هذا ا.شظط فتشظى إ.ى  لفبف ًططة أصفص

يدأ فن ب يسرعة  خف ةي ص  ذاًط     ظ ا.ظوـ  تحت ا.ش سي .كف ك   .ب أن  ا ت
ح ب.ت افق     .كف .ـ أستطعي بعنده  شطرت يخبؼ شدفد  ك ف أعظـ خبؼ شطرت 

يداخلظ  ذ.ؾ ا.شظط األيفض ا. قفت ا. قرؼ ا.ذي  ي   ظ حف تظي ك ف ذ.ؾ ا.شظط
فشية كتلة  ف ا.شحـ  ك ف فجت حنظ  بفلته نظ  ف ا.داخؿي ذ.ؾ ا.شظط ا. قفت ك ف 

 ي«صغفرًا .لغ فة  ظ ا.يدافة ف  ط ئر ا.زنيرؾ
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.حظة بحدًت إ.ى فدفه   كهنه  تتذكر    تًب ت   ي ك س ه را عف ا.حدفث 
خ ئ ة حقً ي أظف أف هذا    أردتؾ أف تشطر ي ي أظننظ  كنتُ » يحدث .ه  ذ.ؾ ا.فـب

 ي«أردتؾ أف تس ع صبت ذ.ؾ ا.شظط بهب ف مغؾ

ل  ف .ى جسد   ي ك س ه را ا.ط ري إعلى ا.كرسظ ا.ق  شظ بنظرت إ جسلتُ 
 ظ ا.ث .ثة عشرة أب نفة  ت ة ا.يكفنظ ا.صغفري ك نت  ظ ا.س دسة عشرة  .كف .دفه  يِ 

د   كف  ف بف  فه  أًؿ عد جسده  يتلؾ ا.رسـب ا.تظ فستخدرنظ ذكّ  ا.رايطة عشرةي
ت ن س    سً  ًبفً  ي .باًطفةي .كف  ع ذ.ؾ حس ا.خطبط  ب ع ذ.ؾ تططظ إ  ظ ا.ًب

 انطي عً  يهن  ط عف  ظ ا.سفي ك ف ث ة شظط يشهف جسده  ترؾ .ديّ 

 «سؾ هؿ سيؽ بشطرت يهف شفئً     ًد دن  ».ه : سهثـ خطر .ظ  جهة أف أ

 ثؿ  أتطنظ جسدفً  »ؽ عفنفه  ًلفًو بهظ تمفّ  نظرت إ.ظّ  «نظ سدنّ »
 «ال تص ب 

 ي«ف ً أف  ك في جسدفً  أـ ذهن»

جسدفً   لي أعنظ »ينظرت   ي ك س ه را إ.ى جسده   ثـ حب.ت نظراته  إ.ظّ 
 ي«أننظ   ز.ت عذراطي س حت . تى يهف فتحسسنظ  .كف  بؽ  ويس  حسب

 يأب هتُ 

 ي« تهكدةي ل أعرؼ تحدفدًا  طنى أف تتدنس ذهنف ً فً   أ  ـ  .ست ذهن»
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ي  أـ لي إذا .ـ تشطري  شطرتأن  أفمً  ل أعرؼي األ ر هب    إذا كنت ًد »
 ي«دّنسظي    إف هذا على األرجح فطنظ أنؾ .ـ تُ 

 «.  ذا تسه.نظ عف هذا »

ـ ج فع أنباع ا. شكوت بفسيب .ه ف يطض ا.ذفف أعر هـ فشطربف يذ.ؾ أل»
 «.  ذا ت كرفف دائ ً  ي . بت  دةي .كف ث ة شظط باحد أرفد أف أسه.ؾ عن يا. طق

بمطت سفج رة يفف ش تفه  بأشطلت عبد ثق ب يفد باحدة  ثـ ارتدت نظ رته  
 ا.ش سفةي 

 «أتطنظ أنؾ ل ت كر كثفرًا ي . بت ف  ط ئر ا.زنيرؾ »

تي  ف حفف خخر  حسب   ثؿ  أ كر» ي . بت  ي .طيعي .كف .فس طباؿ ا.ًب
 ي« طظـ ا.ن س

ف  شظط  ختلؼ  ظ إ.فؾ    أعتقد  ف  ط ئر ا.زنيرؾ  ُفب.د كؿ شخص ب.د»
حرؾ كؿ شخص ر حرارة فا.شظط  أفً  ك ف  فصيح أشي  ي صد  ركز بجبد ي بهذا

ً  فخرج عف سفطرتظ   ف ا.داخؿي .دّي باحد ي .طيع   ثؿ ا.ج فعي .كن  أحف ن
ف أش رؾ هذا ا.شطبر عنظي    أبد  طل  حقً  هب أبفتمخـ أب فنك ش يداخلظ  بفزعز 

 ع شخص  خري .كف فيدب أننظ ع جزة عف هذاي ا.ن س ل ف ه بف  حسبي ًد تكبف 
 أف ي .كننظ أعتقد  ي .طيعا. شكلة هظ أننظ ل أعير عف ن سظ على نحب بامح
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ـ فست طبف  .كنهـ ل فست طبف جفدًاي فتظ هربف يهنه ا.سيب هب أنهـ ل فست طبف
 ي«ي .ذ.ؾ أخرج عف طبري أحف نً   بأ طؿ أشف ًط جنبنفةحق ً 

 «أشف ط جنبنفة »

ع .قً   ظ ا.يئري أب عند   أكبف راكية خلؼ أحدهـ على  تركؾَ   لنقؿ  ثًو »
 ي«دراجة ن رفة  أمع فدّي على عفنظ ا.شخص ا.ذي فقبد

 ه يا.ندية ا.تظ جبار عفن . ستْ عند   ً .ت هذا  

ع ح دث ا.دراجة ا.ن رفة » سه.ته :   «بهكذا ًب

.كف  كة  ك   .ب أنه  .ـ تس ع    ًلت  نظرت   ي ك س ه را إ.ّظ نظرة  تشك
لؼ ا.نظ رة ع تيّفف تط يفر عفنفه  خب.ـ أستط يكؿ كل ة نطقته  يلغت  س  طه 

انتشر على بجهه    ثؿ زفت ُسكب على ر دَ ف نبعً   ف ا.خَ ا.داكنةي .كف يدا .ظ أ
 س كفي طسطح   

 «  ذا حدث .لش ب »سه.ته   جددًا: 

 ظة ي .سفج رة يفف ش تفه   أب ري  باصلت   ي ك س ه را ا.نظر إ.ّظ   حت 
 «أف أجفب عف هذا ا.سؤاؿ ف  ط ئر ا.زنيرؾ  هؿ علظّ »يك نت تنظر إ.ى عو تظ

تر يظ  ظ رت ا. بمبعي إذا .ـ  ظ ذ.ؾي أنت ا.تظ أث .فس إذا .ـ تر يظ»
 ي«ا.حدفث عن    و تتحدثظ
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ع فقً   ف   ً ح ئرة  ف   علفه   طل ي عّيت ن سبيدت  ص تت   ي ك س ه را 
نزعت نظ رته  ا.ش سفة يحرك ت ثقفلة بأدارت بجهه  ا.دخ ف بن ثت  ييططي ثـ 

شفئً   شفئً   هف تد ؽ ا.ز ف فتي طه كبأن  أراًيه     .لش س   غ مة عفنفه ي شطرت
 دأ ف قد ًبت يك   .ب أف زنيرؾ ا.ز ف ي

 يصبت خ ؿ  ف ا.تط يفر  كهنه  استسل ت .شظط   ي ً .ت أخفرًا  ي«  ت»

 «  ت »

نقرت   ي ك س ه را على سفج رته  .تن ض عنه  ا.ر  د  ثـ ح لت  نش ته  
نت ًد ك  ب سحت ا.طرؽ عف بجهه   رارًا بتكرارًاي ب ظ ا.نه فة  كهنه  تذكرت  ه ة

ع ا.ح دث ي .قرب  ف »ة: نسفته   ً .ت يطي رات  قتمي كن  نقبد يسرعة ع .فةي ًب
 ي«إنفبشف  

س يكل ةي أ سكْت يطر ظ ا. نش ة يفدفه  ببمطته  نظرت إ.فه  دبف أف أني
 رة ا.تظ يفف أص يطه   ب ع على خدفه ي ك ف ا.دخ ف األيفض فتص عد  ف ا.سفج

ك ف  ف  ي صغرة ى  ي شرة   ثؿ إش رة دخ فطد . علفص سكبف ا.هباط  ك ف
ا.بامح أنه  .ـ تكف تدري    إذا ك ف علفه  أف تيكظ أـ تمحؾ  أب على األًؿ هذا 
   يدا .ظي ك نت تترنح  بؽ خفط ر فع ف صؿ يفف الحت  .فف  .كف  ظ ا.نه فة .ـ 

 ن س ً تسقط على أي ج نبي ت  .كت ن سه   ببمطت ا. نش ة على األرض  بأخذت 
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ت فقت   ههشطتلفن  يصْ .خ  سة  .كف ا.ش س ك نت تُ رب  ف ا ف سفج رته ي ك ف ا.ًب
 يو هبادةي

 دت أف أت  دى  حسبي كن  ن طؿأن  ًتلت ي .ـ أًصد ًتل  ي .طيعي أر »ً .ت: 
تي أشف طً     بنحف ك نت أشي  يلطيةي كنت أ طظ عفنف  أب أد د كهذ  طباؿ ا.ًب

 «يييدث أي شظط  ف ًيؿي حتى ذ.ؾ ا.فـبفح .كف .ـ على  تف ا.دراجة ا.ن رفة 

 ي ك س ه را بجهه  بنظرت إ.ظّ ر طت   ي 

ب ستي أردت الًترا  لي ل أشطر يهننظ ُدن  ح ؿ ف  ط ئر ا.زنيرؾ على كؿ»
بج ثـ أسحق ي فتطّفف  ف ذ.ؾ ا.شظط ا. قفت  حسبي أردت أف أخدع  بأد ط  .لخر 

يد  إنه  ا.طرفقة ا.بحفدةي ل ا.حدبد إذا أردت أف تخدع  .فخرج  أليطد علفؾ ا.ذه ب
ستي يفد أننظ .ـ ن  ل  ل أعتقد أننظ دُ » يهزت رأسه  ييطط ي«ط ً  جفداً أف تقدـ .  طُ 

  ً  فيدب ا.ط .ـ خ بفً  ت ي أحد ف كن  إنق ذي اخف ف  ط ئر ا.زنيرؾ ُأنقذ أفمً ي .فس ث ة
 زفؼ هب ذ.ؾ فيدب  زف ً ي ا.شظط ا.بحفد ا.ذي .فس ي را  حب.ظي .نسية .ظي كؿ    أ
 ي«ا.شظط ا. قفت يداخلظ

ً  ًصفرة ن  سج .سة س كنة  ظ  ك نه  ًلفًو  تتن س أظلت   ي ك س ه را 
أصبات  ظ ا. ك في     ف صفح ت طفبر أب صرفر   نتظ ةي .ـ تكف هن ؾ أي

 ر خ بفً  ي . طؿيك   .ب أف ا.ط .ـ ص  رهفب على ا.ي حة  خّفـ هدبط يحشرات
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 هنظي يدت كهنه  تذكرت شفئً   جهة استدارت   ي ك س ه را  ظ  كرسفه  .تباج
د خو بجهه   ف أي  تطيفر  ك   .ب أنه   سلت  ًؿ .ظ ف  ط ئر ا.زنيرؾ  هؿ »يًب

 «ن ت  ع ا. رأة ك نب تلؾ 

 يأب هتُ 

 «هؿ ستراسلنظ  ف كرفت »

 ي«ي .طيع  إذا ذهيت»

أعتقد أننظ ري   أعبد   أتطرؼ ف  ط ئر ا.زنيرؾ» :ا.تردد  ف يرهة يطد ً .ت
 ي«إ.ى ا. درسة

 «فؾ يشهف ا. درسة  ه  أب   إذًا  فرت رأ»

إنه   درسة  ختل ةي ر مت ا.طبدة إ.ى  درستظ » يهزت كت ه  هز  خ ف ة
لى ح ؿ  ع ف هن ي .ذ.ؾ  على أيا.قدف ة ر مً  ي تً ي ا. درسة ا.جدفدة يطفدة ًلفًو  

ت األرجح .ف أت كف  ف رؤفتؾ  دة  ف  ي«ا.ًب

ي ثـ أخرجت ًططة  ف حلبى ا.لف بف  ف جفيظ ببمطته   ظ   ظي أب  تُ 
 أ.قت   ي ك س ه را نظرة سرفطة  ف   حب.ه  بأشطلت سفج رةي

 «أخيرنظ ف  ط ئر ا.زنيرؾ  هؿ  ف ا.  تع ا.نـب  ع عدة نس ط »

 ي«.فس .هذا عوًة ي . بمبع»
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 ي« ف ًيؿ جؿ  س طت هذاأ»

 .كننظ .ـ أعرؼ شفئً   خر أًب. ي ي«صحفح»: ًلت

    انس األ ري .كف أتطرؼ أ رًا ف  ط ئر ا.زنيرؾ  إننظ ًررت ا.طبدة »
 ي«.ل درسة ل .شظط إل ألننظ ً يلتؾي ل أ زح

 «ذ.ؾ  ـَ ب.ِ »سه.ته : 

 يطدت زباف  عفنفه  بنظرت إ.ظّ ً .ت   ي ك س ه را  ثـ ج «ذ.ؾ  أجؿ  .ـَ »
ر قتؾ ك نت   ف  ط ئر ا.زنيرؾ إ.ى ا.ط .ـ ا.ط ديي .كف صدً ً  ري   أرفد ا.طبدة»

أشف ط  فر ع دفة ي . رةي   تطةي يو  زاحي أعنظ  إنؾ رجؿ ع دي جدًا  .كنؾ ت طؿ 
يي ل ف كف ا.تنيؤ ي   ست طل ي .ذ.ؾ  إف ا.تسكع  طؾ .ـ فكف   ًو ك   إنؾيي   ذا 

فطنظ أننظ .ف  دى   ئدة ذ.ؾ .ظي عدـ ا.شطبر ي . لؿت .دفؾ  كرة عف  إطوًً ي .فس
أكبف  مطرة .لت كفر يشهف ا.كثفر  ف األشف ط ا.غيفةي صحفح  .ذا  ف هذ  ا.ن حفة  

 ي«ف ص دًة  طؾ  شطرت ي .تبتر أفم ً كنت سطفدة ير قتؾي .كف ألكب 

 « ف أي ن حفة »

طر يهنؾ أش حسنً   كفؼ ف كف أف أعير عف هذا  أحف نً   بأن  أنظر إ.فؾ »
ا    فحدث  ي أعلـ أف هذا فيدب  رفيً   .كف هذ ف أجلظ ري   تق تؿ شفئً  يمرابة 

ه دئً  .لغ فة  ك   .ب أف   طؾي أت هـ    أعنف   دائ ً     تيدب أتطر ؽأشطر أننظ أً تلب 
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ًل فطنفؾ   ه   حدثي .كنؾ .ست كذ.ؾي يطرفقتؾ ا.خ صة  إنؾ تج هد ي ذ ل شظط
ل .   ؾع ا.ن س  طر ة ذ.ؾ ي جرد ا.نظر إ.فحتى إذا .ـ فستطكؿ   يبسطؾ   ي باا

نز.ت إ.ى ً ع ا.يئري صحفح  .كف  ه   فكفي إنؾ ل تق تؿ  ف أجلظ ي .طيعي إنؾ 
أفً  ك ف  با.سيب ا.بحفد   ح بًل  ص رعة هذا ا.شظط ا.ه ئؿ تتداعظ على ن سؾ  

 غزى  ف  .ذ.ؾ .فس ث ةا.طثبر على كب فكبي  ا.ذي فد طؾ .هذا هب ر يتؾ  ظ
ؾ تن مؿ ًظ  ف أجلؾي أعرؼ كؿ هذاي .كف  ع ذ.ؾ  ل أ لؾ سبى ا.شطبر يهنتطر  

  ف أجلظ ف  ط ئر ا.زنيرؾي

ت  يطرفقة     إنؾ على األرجح تق تؿ  ف أجؿ أن س كثفرفف  ظ ن س ا.ًب
هذا     ا.ذي تق تؿ  ف   ف أجؿ كب فكب  بري   .هذا ا.سيب تيدب أيلهً  ت   ً  أحف نً ي

أعتقد  ف  ط ئر ا.زنيرؾي .كف عند   أراؾ ت طؿ هذا  أشطر ي .قلؽ با.تبتر  ثـ 
ي .نسية .ؾي إف ك ف علّظ أف أراهف  ظ  .ت ـي أعنظ  فيدب ا. بز  ستحفوً  لستنزاؼ اي

 ا. طركة  .راهنت على خس رتؾي  س ة  .كف هذا    هب علف  األ ري إننظ استلط ؾ
 ي«أف أ لسكثفرًا  .كننظ ل أرفد 

 ي«أت ّهـ هذا ت    ً »

ؾ أكثر      طلتي .هذا ؽ  ف أجلؾ تهلؾ  بل أرفد أف أتطرّ تش هدل أرفد  »
هن  أ  ـ هذا ا. نزؿ  –إ.ى ع .ـ ع دي ًلفًوي .كف إذا .ـ أً يلؾ هن   ةطبدًررت ا.
ذا ا.نحب  ب.    كرت ي .طبدة إ.ى ل أعتقد أف األ بر ك نت .تسفر على ه -ا. هجبر
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 ف هذ  ا.ن حفة   إف   يدًاي ب.   ز.ت أتسكع  ظ ع . ظ ا.غرفبي .ذ.ؾ. درسة أا
 ي«إنؾ .ست عدفـ ا.  ئدة ت    ً  . مؿ فطبد إ.فؾ  ف  ط ئر ا.زنيرؾيا

ة طبفلة ا.تظ فقبؿ  فه  أحدهـ شفئً  .طف ً  ي ك نت ا. رة الب.ى  نذ  دأب هتُ 
 عنظي

ثـ جلست على  ي«ا.زنيرؾتط ؿ إ.ى هن  ف  ط ئر »ً .ت   ي ك س ه را: 
  ف كرسّظ بذهيت إ.ى كرسفه ي كرسفه ي بنهمتُ 

 ي«أجلس هن   ف  ط ئر ا.زنيرؾ»

  رت ي   بجلست إ.ى جباره ي طلت    أُ 

 ي«نظ بجهؾ ف  ط ئر ا.زنيرؾأرِ »

  بهظ ة فده  على ا.طو ة ا.تظ على خدي  ثـ مغطت يراححدًت إ.ّظ ًلفوً 
 تمع فده  األخرى على ركيتظي

اخف أ  ض عفنفؾ    ف  .ط ئر ا.زنيرؾ ا. سكفف»ت ي   فشي  ا.ه س: ً .
 ي«  يإحك ـ أطيقه

 يأ  مت عفنظ يإحك ـ

ل ست   ي ك س ه را عو تظ يش تفه  ا.صغفرتفف  ثـ ي عدت يفنه   ب ررت 
 ي أ   ا.فد ا.تظ بمطته  على ب طت كؿ جزط  نه  شدفد ط.س نه  على عو تظ  ييط
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كهنه  تهتفنظ  ف تي شطرت يل سته  ا.دا ئة ا.رطية  ك نه  طباؿ ا.ًبظلت  ظ   ركيتظ
لتنظ فدي بجطي ك ف يطفد   ف  ك ف أيطد     .ب عير ج فع حقبؿ ا.ط .ـي ثـ أخذت 

ه ي داعيت ا.ندية ا.تظ يطبؿ نصؼ يبصة   شطرت أ. س ا.ندية ا.تظ يج نب عفن
صدى تْبؽ خ  تي ًلت   أطراؼ أص يطظ إ.ّظ  كهنهي بج ت بعفه  تنيض  ف خوؿ 

على األرجح فجدر يهحدهـ أف فمـ هذ  ا. ت ة يفف ذراعف  يقبةي شخص   .ن سظ
  فريي شخص فصلح إلعط ئه  شفئً    ي

ت    ف  ط ئر ا.زنيرؾ  أت نى رؤفتؾ بداع ً »  ي« جددًا  ظ ًب
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61 
 

 أبسط شًء

* 

 انتقام فً صٌغة معقدة

* 

 الشًء الذي فً حقٌبة الجٌتار

* 

اتصلت يخ .ظ  ظ ا.فـب ا.ت .ظ بأخيرت  يهننظ ري   انتقؿ  ف ا. نزؿ خوؿ  
.كننظ أبمحت   األس يفع ا.قلفلة ا.ت .فةي اعتذرت إلخط ري .  ي أل ر دبف  قد  ت

.  أف ذ.ؾ ألف كب فكب ًد هجرتنظ  دبف س يؽ إنذاري .ـ فطد هن ؾ  طنى إلخ  ط 
ننظ أرفد اليتط د عف هذا إنه  .ف تطبد  بأكتيت إ.ّظ ً ئلة األ ري أخيرت  أنه  ًد 

ت اعتزا ظ ا.رحفؿا. ك ف  ي .ر ـ  ف أننظ .ست  تهكد ي ت سفري ا. بجز ًا حتى  ف ًب
أت  نع إذا زرتؾ »شظط   ي ثـ ً ؿ: طرؼ خ .ظي يدا أن  ف كر  لفً  يتيط  ص ت  ف 

ت ًرفب  أبد أف أرى    فحدث ي تذ طفنظي ك   إننظ .ـ أزر ا. نزؿ  ن ظ ًب  ًب
 ي«طبفؿ

* 

  تظ .كن  .ـ فقؿ شفئً  يشهنه ي ج ط خ .ظ إ.ى ا. نزؿ يطد فب ففي نظر إ.ى عو 
ً  عفنف ي ك ف ًد جلب قستغراب   مفّ .ـ فطرؼ    فقب. ي نظر إ.فه  نظرة ا أن  األرجح
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ه   ف أبداباراي جلسن  شتراكطؾ اة بفسكظ  ف نبعف  جفدة ب.   ة  ف ا..ظ  ط  ًنفن
 ا.بفسكظي  ا.كطؾ بنط ًر نتن بؿ ظ ا.شر ة  

ً ؿ خ .ظ  بهب  ي«أف أت كف  ف ا.جلبس  ظ شر ة  جدداً  ف  .ه   ف  تطة »     
إ.ى هذا ا. ك ف يشدة أحف نً ي  ي .طيعي أحف   شقتن  .فست يه  شر ة» يفب ف عدة  رات

 ي«داخلؾ شطبر   فز ي .جلبس  ظ شر ة .ف تجد   ظ أي  ك ف  خرف

ت  ك ف هوًل أيفمً  رشفقً  يدا ك ظؿ ج .سً          .ب أف فرنب إ.ى ا.ق ر يطض ا.ًب
أ رًا  تبي يدا .ظ أف ط ب  ثؿ ذ.ؾ ا.شظط  ظ ا.س  ط.ل أحدهـ ًد  رغ  ف تشذفي 

 إعج زفً ي

 «   ًصة هذ  ا.طو ة »ب ف ثـ  سه.نظ خ .ظ  يطرفقة ع بفة ت   ً :  

  ت بجبده  دبف أياكتش» يًلت بأخذت جرعة  ف ا.بفسكظ ي«ل أدري» 
ستطفع أف أشرح .ؾ يشكؿ أ مؿ  .كننظ ل د  تي ًيؿ أسيبع ري    أت نى أف أ ق

 ي«أعرؼ كفؼ

 «هؿ ذهيت إ.ى ا.طيفب »

 يسظهززت رأ

.كف دعنظ أًؿ .ؾ هذا: فجب علفؾ أف  ن ظ  ظ    ل فطنفنظ ل أرفد إًح ـ أ»
 ي«لفً  يشهف    هب  هـ ي .نسية .ؾة بت كر  فّ تجلس يرب 



 

249 
 

ي . طؿ  .كف األ بر  ظ   فة ا.تطقفد با.تش يؾ بفيدب  كنت أ كر» ً ئًو: أب هت
ل أعرؼ كفؼ أحؿ تش يؾ على حدةي  أننظ  فر ً در على  رزه  با.تط  ؿ  طه  كوً 

 ي«األشف ط

أتطرؼ    أعتقد   أعتقد أنؾ فجب أف تيدأ ي .ت كفر يشهف أيسط »ايتسـ خ .ظ: 
بؼثـ تنطلؽ  نه  كنقطة يدافة  األشف ط  ظ زابفة   ي على سيفؿ ا. ث ؿ  ف كنؾ ا.ًب

إ.ى ا.ن س ا.ط يرففي .ست  ظ عجلة .تقرر  ع  ظ  ك ف    فب ً  يطد فـب با.نظرش ر 
ؼ بتست تً ي قطأي شظطي ًد فكبف هذا صطيً   .كف أحف نً  فتطفف علفؾ أف تتًب ع ًب

ي بل تتمح .ؾ  ط . ه فنؾ إ.ى أف فجب أف تدرب ن سؾ على ا.نظر إ.ى األشف ط يط
ت  ظ  طؿ شظط  تخَش  ت  ظ ذ.ؾي ف كف أف فكبف إ م ط ا.كثفر  ف ا.ًب إن  ؽ ا.ًب
 « ف أكثر أشك ؿ النتق ـ تكّل  ً    

 «نتق ـ   ف   ا’نتق ـا‘نتق ـ      ا.ذي تطنف  يػػ ا»

 ي«ست هـ هذا ًرفي ً »يتس  ة: ً ؿ خ .ظ ي 

* 

  ظ ا.شر ة  نط ًر ا.بفسكظ  طً   ًرايةلن  ج .سفف لظ  يطد   ًلن  كؿ    .دفن 
. دة أطبؿ  ف ا.وـز  ب  دري صرت  زفدي ثـ نهض خ .ظ  ً ئًو إن  يقظس عة أب ت

بحدي  جددًا  جلست على أرمفة ا.شر ة   تكئً  على ع بد  برحت أحدؽ إ.ى 
ت  كنت ك ف  ً درًا على تن س هباط ا.باًطفة أب أف ً  ا.حدفقة تحت ا.ق ري .يطض ا.ًب
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ة طبفلة  يشظط  ف ا.راحةي  نذ  د    بعلى ا.شطبر  ألبؿ  رة   ترك  خ .ظ خل 
 ش حية  ف األسىظ عي طة  ت  يدأ ذ.ؾ ا.هباط فتيدد باكتن تن.كف خوؿ يمع س ع
عدت إ.ى ع . ظ  جددًا  بذهب خ .ظ إ.ى ع .  ي ً ؿ خ .ظ    جددًاي ب ظ ا.نه فة

.كف استح ؿ علّظ ا.ت رفؽ يفف    هب يسفط  إننظ فنيغظ أف أ كر يهيسط األشف ط أبًل 
ب   هب ش ئؾي ب.ذ.ؾ   ظ ا.صي ح ا.ت .ظ  يطد س عة ا.ذربة  استقللت ا.قط ر إ.ى 

.ـ أكف أعرؼ إف ك ف ذ.ؾ  ف أًؼ هن ؾ بأنظر إ.ى بجب  ا.ن سيشفنجبكبي ًررت أ
سبؼ ف فدنظ يهي طرفقة  .كن  على األرجح أ مؿ  ف ا.جلبس  كتبؼ ا.فدففي إذا 

فرنظ هـ  نهـ  ث ًل .شظط يسفط   لف تمك ف ا.نظر إ.ى بجب  ا.ن س حتى ا.س
ا. ح ب.ةي إف س ر األ ر على نحب جفد  ري   ف نحنظ إش رة .  هفة األشف ط ا.يسفطة  

 ي .نسية .ظي

ار  نخ ض  ف مفت س عتفف ك  لتفف ج .سً  على جد ظ ا.فـب األبؿ  أ 
 هد بجب  ا.ذفف ف ربف يجباريي .كف أعداد ا.طبب ف تد ي ح ذاة  حطة شفنجبكب  أش

 حثفثً ي .ـ أت كف  ف إ.ق ط نظرة ا.ن س ك نت أكير     فنيغظ  بك نبا فسفربف سفراً 
ردفف يطد   جفدة على بج  أي أحد  نهـي ب    زاد ا.طفف يلة  اًترب  نظ أحد ا. ش

شرطظ  ة بيدأ فلقظ علّظ خطية رن نة حبؿ  بمبع   ي ب رّ  در نظ ج .سً  هن ؾ 
ة ا. كتظة خ رج عدة  رات بر قنظ ينظرات ن رفةي .ذ.ؾ تخلفت عف تلؾ ا. نطق

ررت ا.  يحث عف  ك ف  وئـ . راًية ا.ط يرفف  راًية  تهنفةيا. حطة ًب
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ا.غريظ  ف ا. حطة  بيطد   أ مفت  بعلى ا.ج ن سرت على ا.رصفؼ ا.  تد
ت س ئرًا  ظ ذ.ؾ ا.حظ  بجدت س  ج جظ ع ؿي ك ف حة أ  ـ  ينى ز يطض ا.ًب

صغفر  ب ق عد أنفقة حفث ف كننظ ا.جلبس با.نظر إ.ى ا.ن س ك    فتبسطه  ت ث ؿ
 ؿ ا.رئفسا. دخ أب.ئؾ ا.خ رجفف  ف .ـ فكف عدد ا.ن س فدانظ عددفحلب .ظي 

ث ة  شرد فمع زج ج ت بفسكظ  ظ جفي ي ًمفت ا.نه ر هن ؾ   .ل حطة  ب.ـ فكف
تسي بعدت إ.ى ا. نزؿ ف دبنَ نكَ با.قهبة  ف  حؿ دَ  ى تديرًا أ ر  دائظ ي .كطؾ ا. حل  

 ًيؿ س عة ا.ذربة ا. س ئفةي

نتي هظ هـ ا.رج ؿ أصح ب ا.شطر أل ر  ك ف ا.بحفدبف ا.ذفف . تبا ا ظ ي دي ا
ا.خ فؼي بذ.ؾ ي مؿ ا.تدرفب ا.ذي تلقفت   ف إجراط ا. سبح ت  ع   ي ك س ه را 

دبف أف أعظ    فحدث   ظ رأس   تنغرس نظراتظ .ص .ح شركة ا.شطر ا. ستط ري
 ف  ك ف أصلع بأصنؼ ا.رجؿ إ   م ف ا. ئة أ  أب ب  أب جػػػػػػػي يتلؾ ا.طرفقة  ري  

 تصؿ ي  ي ك س ه را بأتطبع .ونم  ـ إ.فه  .لط ؿ  جددًاياأل مؿ أف أ

 .كف يطد  ربر يمطة أف ـ  أ. فت ن سظ ً درًا على  جرد ا.جلبس ب ش هدة
يذ.ؾ ا. ك ف ك نبا  إ.ى ذهنظي  طظـ ا.ط يرفف  كرة تق ز أيبجب  ا.ن س دبف أف 

فط لبف  ظ  ك تب ي . ينى ا.ط .ظي فرتدي ا.رج ؿ ً ص ف يفم ط  بنس طً  رج لً 
ذفة يكطبب ع .فةي با.يقفة ف أحبف حق ئبي ب طظـ ا.نس ط تنتطلبريط ت عنؽ بفح ل

سرفة  تجهة إ.ى أُ رأفتهـ ك نبا  ف زي ئف  ططـ ب ت جر ا. ينى  ب ج بع ت  فا.ذف
لةا.  ف ا.ن س ك نبا   ّرفف ي . ك ف  حسب   ط يؽ األعلى . ش هدة ا. نظر  ًب
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س ئرفف  ف بجهة إ.ى أخرىي بهن  ل ف فؿ ا.ن س .لسفر يسرعةي رحت أش هدهـ 
ب ة باألخرى  فل ت يطمهـ انتي هظ .سيب أفطً   دبف أي هدؼ بامحي يفف ا. فنج 

 ت يطهـ يطفنظيركز على بجبههـ بأخخر  ثـ أ

كنت أستقؿ ا.قط ر إ.ى شفنجبكب عند ا.ط شرة  ف كؿ فـب  يطد س عة ا.ذربة  
بأجلس على ا. قطد  ظ ا.س حة  بأظؿ هن ؾ دبف حراؾ تقرفيً  حتى ا.رايطة  س ط  

 طؿ  عطؿ ذهنظ   ر ً  ت   ً   ب.ـ أستطأحدؽ إ.ى بجب  ا.ن سي ص ر ي قدبري أف أج
على  راًية بج  باحد تلب اخخري .ـ أتحدث إ.ى أي أحد   يت عفنظّ يطد   درّ  هذا إل

ب.ـ فتحدث أي أحد إ.ظي .ـ أكف أ كر يشظط أب أشطر يهي شظطي ب  .يً     كنت 
 أشطر يهننظ أصيحت جزطًا  ف حجر ا. قطدي

ا رأة إ.ّظ  رة  ا راة نحفلة بأنفقة  ظ  نتصؼ ع ره ي ك نت  .كف تحدثت
  ة  حلظ رة ش سفة يإط ر  ف عظـ ظهر ا.سبردي   تح  بنترتدي  ست نً  مفقً  يلبف 

بتطت ر ًيطة يفم ط  بتح ؿ حقفية فدبفة شيكفة يفم طي س ً ه  ج فلت ف  بتنتطؿ 
ل    ي أجيت  حذاًط جلدفً  أيفمً  فيدب ي هظ ا.ث في سه.تنظ ع   إذا كنت أ ر ي حنةٍ 

ع   أ طل ي ًلت إننظ كنت  ي ً .ت  فيدب .ظ أننظ أراؾ هن  كؿ فـب  بسه.تنظإطوً ً 
لت لي ظر إ.ى بجب  ا.ن سي سه.تنظ ع   إذاأن  كنت أ طؿ ذ.ؾ .غرض  طفف  ًب

بأشطلت  ف حقفيته    رجفنف  سلف زإ.ى ج نيظ  بأخرجت علية سج ئر  جلستْ 
د ت .ظ باحدة  باحدة يقداحة ذهيفة صغفرة  .كننظ هززت رأسظي نزعت نظ رته   ًب
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ك نت تحدؽ إ.ى  ت تحدؽ إ.ّظ  ي شرةي أب تحدفدًا راح ا.ش سفة  بدبف أي كل ة 
.تحدفؽ   ح بًل ا.غبص  ظ عفنفه   ا.طو ة ا.تظ على بجهظي ب ف ج نيظ  ي د.ته  ا

فف فتحرك ف ك   شفئً  سبى يؤيؤ   ي .ـ أرَ  ع رصد أي  ش عر  فه.كننظ .ـ أستط
علفه   أح ر ا.ش     معفنيغظ .ه  ي ك ف أن ه  صغفرًا ب دييً   بش ت ه  ر فطتفف  بُ 

يطن فة   ئقةي بجدت صطبية  ظ تخ فف ع ره   .كف ا ترمت أنه   ظ أباسط 
 .كف ا.خطبط ا.تظ يج نب أن ه  تشظاألريطفن تي يدت أصغر  ف هذا  ظ ا.يدافة  

 «هؿ .دفؾ أي نقبد »يإره ؽ  ف نبع خ صي سه.تنظ: 

 «ك ف .دي نقبد  نقبد     ا.ذي تطنف  ي   إذا» بجئت 

 «هؿ .دفؾ أي نقبد  هؿ أنت   لس  إننظ أسهؿ  حسبي»

 ي«لي .فس ح .فً   ب.ست   لس ً »

  هنتي هأ  .ت ش تفه  إ.ى ج نب  كهنه  تته ؿ    ًلت ي بباصلت تركفز كؿ ا
علّظي ثـ أب هتي ب ف ثـ ارتدت نظ رته  ا.ش سفة  بأ.قت سفج رته  على األرض  

  س رت  يتطدةي ظينظرة أخرى ن حفتبنهمت  ف  قطده  يرش ًة  بدبف أف تلقظ 
بهظ تخت ظ بسط ا.حشدي ري   ك نت  جنبنة ًلفًو  .كف هندا ه   ش هدته   ذهبلً 

فج رته  ا. لق ة  بسحقته ي ثـ س ا.ذي ل تشبي  ش ئية صّطب علّظ اعتق د ذ.ؾي بطئتُ 
 س دي أنا.ط .ـ ا.طيفطظ ا. طت ُجلت يطفنّظ  ف حفطظ ييطط  ا.ذي اتمح أن  فسبد  



 

254 
 

ل أعر هـ  بل فطر بننظي أخذت ن سً   .كؿ  نهـ هد    فنتقلبف  ف  ك ف خخر 
  كرة  ظ ذهنظي    أب.ئؾ ا.ن س  دبف أيقً  بعدت إ.ى  ه ة ا.نظر إ.ى بجب ع ف

أتن بؿ  أحد عشر فب ً  دبف انقط عي كؿ فـب باصلت ا.جلبس  ظ ذ.ؾ ا. ك ف 
 ش هدة بجب  ا.ط يرففي عدا عف ا. ح دثة  بل أ طؿ شفئً  سبى ا.قهبة با.كطؾ ا. حّلى 

ا.طيثفة ا.صغفرة  ع ا. رأة ا. تهنقة ا.تظ ايتدرتنظ ي .حدفث  .ـ أتحدث إ.ى أي أحد 
طباؿ أحد عشر فب ً ي .ـ أ طؿ شفئً    فزًا  ب.ـ فحدث شظط   فز .ظي .كف حتى يطد 

 صبؿ إ.ى أيلى ا.ب ع أحد عشر فب ً   .ـ أكف ً دراً دت  ترة ا.خباط هذ  ا.تظ ا ت
 عف حؿ أيسط  شكلةي  اً دة  ع جز قطنتفجةي كنت    أزاؿ ت ئهً   ظ  ت هة  

 ظ   فة ا.غرايةي ك ف   س ط ا.فـب ا.ح دي عشر  حدث شظط.كف يطده    ظ 
ت  تهخر عف ا. طت دي ك ف ا.ذفف  د يقفت هن ؾ أش هد ا.بجب  إ.ى ًب فـب أحد  ًب

 ت ث ةفهتبف إ.ى شفنجبكب فـب األحد  ختل فف عف حشد يقفة أف ـ األسيبع  ب.فس
ع يصري على ش ب فح ؿ حقفية جفت ر سبداطي ك ف  تبسط ا.طبؿ   س عة ذربةي ًب

ستفكظ أسبد  بشطر   نسدؿ على كت ف   بفرتدي سرباًل بفرتدي نظ رة يإط ر يو
بهب  ذاًط رف مفً  ي .فً ي س ر يجباري بفدب يإعف ط  نتطًو ح  ًب فصً   ف ا.جفنز

كفر ا.ط فؽي عند   رأفت   فنظر أ      ي شرة  بترتسـ على عفنف  عو  ت ا.ت 
   ظ  ك ف   ي ي رأفتأعرؼ ذ.ؾ ا.رجؿًليظي ًلت .ن سظ   صطقنظ شظط     بخ ؽ

 ظ  ذكر أن  ك ف ا. غنظ ا.ذي رأفت  تلؾ ا.لفلة  ظ ا.ح نة.كف استغًرت يمع ثباف ألت
 س يبربي     ف شؾي ك ف هبي
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تركت  قطدي على ا. بر بهرعت خل    بنظرًا إلفق ع سفر  ا. تهنظ  .ـ فصطب 
 ع ي سفري  ع إفق رًا عن  يطشر خطبات  بميطت إفق ععلّظ ا.لح ؽ ي ي تيطت   تهخ

كنت تغنظ  ظ ‘دفث  ط ي كنت ألًبؿ شفئً   ثؿ:  كرت يجدفة  ظ احت  ؿ ا.ح
 ي’ث سنبات  أ.فس كذ.ؾ  س طتؾ هن ؾس يبرب ًيؿ ثو

 ي’    حقً   شكرًا جزفًو .ؾ‘ك ف .فقبؿ: 

أجرت زبجتظ ع لفة إجه ض  ظ تلؾ ‘ :ثـ   ذا  هؿ فنيغظ .ظ أف أًبؿ
ت .فس  د هجرتنظ ًيؿ ًب  ’فؿي بك نت تن ـ  ع رجؿ  خر ي .طب ا.لفلةي ًب

أثن ط سفري خل    طرفقة      حسب بأرى    فحدثي ري   أجدًررت تطقي
 أ مؿ .لتط  ؿ  ع ا.بمعي 

ا. ي نظ ا.ط .فة  بعير  ف  خلؼ سلسلة ك ف فسفر  يتطدًا عف ا. حطة   رّ 
ً   ظ ا.ت كفري ب ف ا.بامح أ طرفؽ أبِ   ا.سرفع  باتج  إ.ى فبفب ظي ن  يدا  ستغًر

فق ع ن س    هب .ـ فتردد أب فنظر  ف   حب.   إن   ظؿ فسفر ي إل ك ف فطرؼ ا. نطقة 
ن ظرًا أ      ي شرةي تيطت  بأن  أ كر ي .فـب ا.ذي أجرت  ف  كب فكب ع لفة اإلجه ضي 

س ًط ندؼ ا.ثل  تت ت   رسي ك نت األرض صلية ب تج دة س يبرب  ظ يداف 
دت يذاكرتظ إ.ى تلؾ ا.شبارعي رئت ي  لئفت ف ي .هباط ة باألخرىي عنفا. رتطشة يفف ا. 

 ا. تج دي برأفت األن  س ا.يفم ط تخرج  ف أ با  ا.ن سي 
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ا.ذي يدأت تتغفر  ف  ذ.ؾ هب ا.فـب  أف األرجح ً زت  كرة إ.ى ذهنظ: عندئذٍ 
قطة ا.تحبؿي  يطد ذ.ؾ  يدأ ا.تف ر  ف حب.ظ   ًططً ي تلؾ ك نت هظ ناألحباؿي أجؿ

ك ف اإلجه ض حدثً   ه   .ن  نحف  تغففرًا  لحبظً ي عند    كرت ي أل ر فشهد 
ت .ـ أعظ  دى أه فت ي ك ف بعفظ  شتتً  ي طؿ اإلجه ض  الثنففي .كف  ظ ذ.ؾ ا.ًب

 ن س   يفن   ك ف ا.شظط ا. هـ حقً   ظ  ك ف  غ فر ت   ً ي

باأل مؿ ك ف علظّ إجراط ا.ط لفةي شطرت أف هذا هب األ ر ا.صحفح  »ً .ت: 
.ن   طً ي .كف ث ة شظط  خر  شظط ل تطر    شظط .فست .دي ا.قدرة على ا.تطيفر 

.ست  تهكدة      عن  ي .كل  ت يطدي ل أخ ظ عنؾ شفئً ي كؿ     ظ األ ر هب أننظ
 ي«عن  ي .كل  ت يطد أـ لي ب.هذا ل أستطفع ا.تطيفر إذا ك ف شفئً  حقفقف ً 

ت  .ـ ف ه  ا.تهكد  ف أف ذ.ؾ ا.شظط ك ف حقفقفً ي كف ي ستط ع ظ ذ.ؾ ا.ًب
بذ.ؾ ا.شظط  دبف أدنى شؾ  ك ف بثفؽ ا.صلة ي .ح ؿ أكثر  ف ع لفة اإلجه ضي 

أف فكبف     ا.ذي   ؿ ا.ذي ك ف  ظ رح ه ي   ذا ف كفري   ك ف .  ر عوًة ي .ط
ًذؼ يه   ظ دبا ة ا.تشبش تلؾ  هؿ أً  ت عوًة  ع رجؿ  خر بر مت بلدة 

ل  .ـ فكف ذ.ؾ  بمع نق شي ً .ت ين سه  إف ذ.ؾ  ستيطد ت   ً ي ك ف ط ل   
ي ي ي .ـ فكف ي قدبره  إخي ر  شظط شؾ  ظ ذ.ؾي .كف ر ـ ذ.ؾ  ك ف ث ةط لظ  ل 

 ره  .ظي كؿ شظط يدأ  ف ذ.ؾيبذ.ؾ ا.شظط ك ف بثفؽ ا.صلة يقرار هجْ 



 

257 
 

  ب   خ ظ عنظي كنت .دّي أدنى  كرة عف   هفة ذ.ؾ ا.شظطكف .كف .ـ ت
ا.بحفد ا.ذي ُترؾ بحفدًا  ا.بحفد  ظ ا.ظوـي كؿ    كنت أعر   على بج  ا.تهكفد هب 

.ظ أيدًاي يدأت إأننظ   د ت ع جزًا عف حؿ .غز ذ.ؾ ا.شظط   إف كب فكب .ف تطبد 
ن حفة ذ.ؾ  داخؿ جسدي شفئً   شفئً    مب  بّج أستشطر  ميً  ص  تً  فن ب 

خ ق ف ً  على رؤفتظي  ددت ظهري  بأخذت ن سً  ع فقً   بهّدأتفّ ا.شظط ا.ذي ظؿ عص
يص ت ك .  ط إ.ى ج فع أرك ف جسديي ك ف  ًليظي ب ع ذ.ؾ   إف ا.غمب تسرب

ى شظط     ب.ـ فكف   عل نقبعً   ظ األسىي .ـ تكف أ   ظ طرفقة ألحّط   مي ً 
 شظط .تيدفد يي ستط عظ  طؿ أي 

* 

ر خط ا.سكة ا.حدفدفة  ظ ا.ث يتي عيَ  باصؿ ا.رجؿ سفر  ين س اإلفق ع
ر  ت هة  ف رفح  بعيْ يفف  ج بعة  ف ا. ت جر  ثـ س ر عيْر م رّ أبداكف  ثـ  

ةي تيطت  بأن  أتحكـ  ظ ا. س  ة ا ع حتى ل .تظ ت صلنظ عن   ظ كؿ  بماألًز
يد أف هن ؾ شظط  .ـ فوحظنظ أتيط ي .ـ فلت ت ًطي ل  فرانظي بك ف  ف ا.بامح أن

هذا ا.رجؿ فجطل   ختل ً  عف ا.ن س ا.ط دفففي .ـ فكف فلت ت إ.ى ا.خلؼ يشهف 
 حسب  يؿ .ـ فكف فنظر إ.ى أي  ف ا.ج نيفف أفمً ي ك ف  ظ   فة ا.تركفزي    

 ي ألحرى  ل ف كر يهي شظط إطوً    ا.ذي ك ف ف كر ي   أـ إن  ك ف
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ثـ دخؿ ا.رجؿ إ.ى  نطقة س كنة يه  ش رع  هجبر على ج نيف   ن زؿ خشيفة 
 ف ط يقففي ك ف ا.ش رع مفقً  ب تطرجً   با. ن زؿ ا.تظ على ج نيف   ته .كة 

أكثر  ف نصؼ ا. ن زؿ ب توصقةي ًلة ا.سك ف  ظ ذ.ؾ ا. ك ف ك نت  رفيةي ك نت 
ن زؿ .ليفع أب تحت تطلف أف ا.  هن ؾ .بح ت  ثيتة أ  ـ األيباب األ   فةخ .فة  ب 
عش ب ؾ   ثؿ أسن ف   قبدة  تن ب  فه  أتبجد ًطع أرض خ .فة هن  بهن ا.تشففدي ب 

 على األرجح ك نت هن ؾ خطة .هدـصفؼ  بكؿ  نه   ح ط يسف ج  طدنظي ا.
رفب بتشففد يطض ا. ي نظ ا.ط .فةي رأفت عددًا  ف ا. نطقة يهك له   ظ ا. ستقيؿ ا.ق

هب.ة  بدراجة ثوثفة ا.طجوت  لق ة على أ  ـ أحد ا. ن زؿ ا.قلفلة ا. هبر أصص ا.زه
ق ف أ  ـ ن  ذة ي .ط يؽ ا.ث نظي ًطط  ت ددة  ظ ج نيه   ب نش ة بزي سي حة ط ؿ  طل

ت ك ف دِ تراًينظ يطفبنه  ا.خَ  –تحت ا.نبا ذ بعند ا. داخؿ كؿ  ك ف   رةي ر ـ أف ا.ًب
شخصي م عت  نظ جغرا فة ا. ك ف  ب.ـ  يدافة ا. س ط  .ـ فكف هن ؾ أثر ألي

أستطع ا.ت ففز يفف ا.ش  ؿ با.جنببي خ نت أننظ كنت  ظ ا. نطقة ا. ثلثة يفف 
ي  به راجبكب  فبفب ظ بسفندا  ف   .كف .ـ فكف يبسطظ ا.جـز

ح ؿي بعلى األرجح ك ف ُفصرؼ ا.نظر  ك ف جزطًا  نسفً   ف ا. دفنة  على أي
فؽ يحفث ت ر ا.سف رات عيره  ي .ك دي ب.ـ تيلو أفدي ع ك نت  ف ا.معن  ألف ا.شبار 

بأن  أسفر  ظ ذ.ؾ ا. ك ف  يهف ا.ز ف ًد ع د إ.ى ا.براط   ا. طبرفف هذا ا.حدي شطرت
أف هدفر  حرك ت ا.سف رات   ظ  رحلة     ًد ُأيتلع  تُ عشرفف أب ثوثفف سنةي أدرك

ؼ  باخت ى اخفي شؽ ا.رجؿ طرفق   ح  ًو حقفية جفت ر   عير  ت هة  ف ا.شبارع بًب
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عند  ينى  ؤ.ؼ  ف عدة بحدات سكنفة   تح ا.ي ب األ   ظ بدخؿ  ثـ أ لؽ ا.ي ب 
 خل  ي ب.ـ فبصد   حسي   رأفتي

تي بك نت عق رب س عتظ تشفر إ.ى ظللت باً ً   ظ  ك نظ  يطض ا.ًب
 تكهت على ا.سف ج ا. طدنظ ا. حفط ي .قططة ا.خ .فة علىف دًفقةي اا.س دسة بعشرف

 ا.ج نب اخخر  ف ا.ش رع  برحت أراًب ا. ينىي 

سكنت  ظ  ينى كهذا عند   كنت ط .يً   ك ف  ف  خزانة أحذفة عند ا. دخؿ  
بح  ـ  شترؾ  ب طيخ صغفري ب.ـ فكف فطفش هن ؾ سبى ا.طوب أب ا.ط  ؿ 

.ـ فترؾ .دي انطي عً  يهف أحدًا فطفش  ف ي .ـ فصدر عن   . ينىا.ط زيففي .كف هذا ا
ؾ فح ؿ .بحة اسـ  فب يطيقة  ف ا.يوستسي صبت أب حركةي .ـ فكف ا.ي ب ا. كأ

 ف ا.بامح أنه  أزفلتي بك نت ج فع ا.نبا ذ  ظ ا. ينى  غلقة يإحك ـ  با.ست ئر 
  سد.ة  ي .ر ـ  ف حر ا.طصري

ت ًرفب على األرجح  إسبة ي . ي نظ ا. ج برةي  ك ف ُفخطط .هدـ ا. ينظ  ظ ًب
أحد هن ؾي .كف إف ك ف هذا صحفحً       ا.ذي ف طل  ا.رجؿ ب.ـ فطد فطفش أي 

طت رؤفة ن  ذة تُ تح يطد دخب.   .كف .ـ فتحرؾ أي  ص حب حقفية ا.جفت ر هن ؾ  تًب
 شظطي

 سرت إ.ى ا.ي ب  سكع  ظ ذ.ؾ ا.ًز ؽ ا. هجبر . يد .ـ فكف يإ ك نظ ا.ت
ا.داخؿ يسهب.ةي ًب ت عند األ   ظ بد طت ي كنت  حقً   .ـ فكف  بصدًا  بان تح إ.ى 
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ت  ح بًل تيّفف ا. ك ف  .كف ي .ك د كنت أرى شفئً   ظ ا.طت ةي ي   ا. دخؿ  يطض ا.ًب
أف ج فع ا.نبا ذ  غلقة  ك ف ا. ك ف  لفئً  يهباط س خف راكدي بذكرتنظ ا.رائحة ا.رطية 

ً  يهباط ً ع ا.يئر  خلؼ أذنظي يطدبانحدرت ًطرة عرؽ  ي ك ف إيط ي فتصيي ف عًر
طبت إ.ى ا.داخؿ بأ لقت ا.ي ب خل ظ يهدبطي ح ب.ت  طر ة    .حظة  ف ا.تردد  خ
على صن دفؽ ا.يرفد أب   طس ي .نظر إ.ى ُرًع األ فطفش  ظ ا. ينىإذا ك ف أي أحد 

    شخٌص  يخزانة األحذفة  .كف ًيؿ أف أت كف  ف  طؿ ذ.ؾ  أدركت أف أحدهـ هن ؾ
 فراًينظي

تنتصب على ا.ج نب األف ف   أب شظط كهذا  ةك نت هن ؾ خزانة أحذفة طبفل
 ف ا. دخؿ  بأحدهـ فقؼ خل ه   ك   .ب أن  فرفد الختي طي حيست أن  سظ بحدًت 
 ظ ا.طت ة ا.رطيةي ك ف ا.باًؼ هب ا.ش ب ص حب حقفية ا.جفت ري ب ف ا.بامح أن  
ثؿ ك ف فختيف خلؼ خزانة األحذفة  نذ .حظة دخب. ي يلو ًليظ حنجرتظ بهب فخ ؽ  

ة تنه ؿ على  س  ري    ا.ذي ك ف ف طل  هن ؾ  هؿ ك ف  ظ انتظ ري    طًر

 «يييف   ف هن ؾ  كنت   ؿ أف أس .ؾ  رحي ً »ح لت ن سظ على ا.قبؿ: 

ع ل  ت  حتى ارتطـ شظط يكت ظ يقبةي .ـ أستطكد أت ب  يتلؾ ا.ك.كف .ـ أ
شظط ا.ذي ارتطـ  طر ة    ك ف فحدثي كؿ    شطرت ي  عندئٍذ هب ا.قبة ا.طنف ة .ل

  أدركت    ك ف فحدثي بثب ا.رجؿ  ف ي ب ف ثـشدبه ً يظي ظللت باً ً   ظ  ك نظ  
ً   ر ع  ب ظ  صطًب خلؼ ا.خزانة ي ربنة ًرد بمرينظ ي مرب يفسيبؿي بأثن ط ًب
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ع اا. مرب ث نفة بهبى ي  علظي ح ب.ت أف أر  بغ  .كف يطد  بات األبافي هذ  ا. رة ًب
ا.فسرىي  قدت أي شطبر  ظ ذراعظ .لحظةي .ـ فكف ث ة أ.ـ  ا. مرب على ذراعظ 

 ل شظط  طلقً ي ك   .ب أف ا.ذراع يهك له  ًد ذايت  ظ ا.طدـي

.كف ًيؿ أف أعظ    فحدث  يردة  طؿ ل إرادفة تقرفيً   بجدتنظ أركل ي .ـ أتلؽ 
ا.ث نبفة ذب .ظ  ظ ا. درسة   ً تدرفيفً  نظ  فً   ظ ا. نبف ا.قت .فة ا. ختلطة  .كف صدفق

س سفةي كنت أتدرب األرك ت  ظ ا.ك راتف  ك ف ًد عل نظ يطض ا.ح  ه رات ع .فة
ي     ف شظط  طقدي  جرد تدرفب على ا.ركؿ ع .فً    ط  على ا.ركوت  فب ً  يطد فـب
بيقبة ًدر اإل ك في ً ؿ .ظ إف ا.ركؿ هب أكثر ا. ه رات   ئدة  ظ ا.ح لت ا.ط رئةي 

د ك ف  حقً ي .ـ ف ع ا.رجؿًب أف فتطرض .لركؿي  -بهب  شغبؿ ي .تلبفح ي مري  -تًب
تظ  أب كور إ.ف   صببأ  .ـ تكف .دي  كرة عف ا. ك ف ا.ذي  ثل   ك ف ه ئجً  ت    ً 

 مري   بك   .ب أف ا.ز ف يعف ا.تلبفح   دى ًبته ي .كف    جهتظ صد ت ي كؼ  
هذ  ا.يدافة  صبيت ركلة حدؽ إ.ّظ يطفنفف خ بفتففي بنظرًا .  ظ تلؾ ا.لحظة  تج د

أًبى بأدؽ إ.ى أس ؿ يطن   بعند   انحنى  لتبفً   ف األ.ـ  انتزعت ا. مرب  ف 
ؾ يس ًظ   ركلت   جددًا ب جددًا   ظ  سركلت  يقبة  ظ أموع ي ح بؿ اإل فدف ي ثـ 

ن س ا. ك في ثـ هبفت على  خذ  ي . مرب   ته .ؾ على األرض بهب فطلؽ 
 صرخة خ  تةي

ا.رعب  حسب  حتى أتجنب  األ ر  كنت أركل  بأمري  يدا ع دئ ظ ي 
ت رعيظ تحبؿ إ.ى  مب ا.تطرض .لمربي .كف ح .   سقط على األرض  بجد
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ي ك ف     مب يداخلظ  ا.غمب ا.ذي ك ف فطت ؿ  ظ صدري س يقً    فزاؿ ث ة ع ـر
ى شظط إ. طلؽ .  ا.طن ف  اند.ع  تحبلً عند   كنت أسفر بأ كر يكب فكبي بيطد   أُ 

ت  خذ ا.رجؿ ي . مرب  جددًاي ك ف ا.لط ب فسفؿ  ف  شأًرب .كراهفة  رفرةي ه
األ.ـ  رؼ    ي يدأ كت ظ بذراعظ ا.فسرى فنيم ف ي أل.ـ حفث مرينظي  هّج ط

ع ي .ـ أستطف بج  ا.رجؿ يتط يفر األ.ـي .كن  ج هد .فنهض  ف األرض ميظي تغمّ 
.ك ً  نهلت على بجه  بًب ت  ًب   با .ذ.ؾ أ.قفت ا. مربتحرفؾ ذراعظ ا.فسرى  

ثـ يدأت تؤ. نظي كنت   يف ن ي  .ك ت  ا. رة تلب األخرى  حتى تخدرت أص يطظ
سهباصؿ مري  حتى فغ ى علف ي أ سكت يطنق  بمريت رأس  ي ألرمفة ا.خشيفةي 

.دي   شخصً   خر يكؿ    طي ب.ـ أمرب .ـ أشتيؾ  ظ شج ر ي ألفدي  ظ حف تظ ً
بيدا .ظ إننظ  ظ تلؾ ا.لحظة  ك ف ا.مرب هب كؿ    أستطفع  طل ي ف ًبةي .كف  

ؼ  بفقبؿ .ظ إف هذا فك ظ  .ـ فطد  ؼي ك ف عقلظ فه رنظ ي .تًب ع جز عف ا.تًب
ؼي أدركت أن  ك ف هن ؾ ًبؼ على ًد ف ي .كف .ـ أستطع ا.ا.رجؿ ً درًا على ا.ب  تًب

درة على إفق ؼ األخرىي هذ   قدت ا. ق إ.ى اثنففي .كف أن ي  نظي ان ص تُ اثن ف 
 َسَرت ًشطرفرة ي ردة  ظ جسديي 

فيتسـي حتى بأن  أباصؿ مري   ظؿ ا.رجؿ فيتسـ .ظي  ثـ أدركت أف ا.رجؿ
كل   مريت   اتسطت ايتس  ت ي ب ظ ا.نه فة  با.دـ فسفؿ  ف أن   بش تف   بفختنؽ 

تًب ت عف  ي ل يد أن   جنبف دةي ًلت .ن سظ  يلط ي   أطلؽ ا.رجؿ محكة ع .فة ح
 مري  باعتد.ت باً ً ي
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سندة إ.ى ج نب خزانة األحذفةي نظرت  ف   حب.ظ برأفت حقفية ا.جفت ر  ُ 
فمحؾ  باتجهت إ.ى حقفية ا.جفت ري  .رجؿ حفث ك ف   دًا  بهب    فزاؿتركت ا

ك نت يداخله ي   تحته  بر طت ا.غط طي .ـ فكف ث ة شظطبمطته  على األرض ب 
    ف ش بعي نظر ا.رجؿ إ.ّظ  بهب فمحؾ بفسطؿي ب فت ر   ر ة ت   ً ي     ف ج

كنت أتن س ي .ك دي ب جهة أصيح ا.هباط ا.رطب داخؿ ا. ينى ل ُفحت ؿي رائحة 
حس سظ ي .غمب با.كراهفة ا.رطبية  ب ل س عًرظ  برائحة ا.دـ با  -.لط ب  باا

ي ج فطه    ًت  قدرتظ على ا.تح ؿي د طت ا.ي ب بخرجت  بأ لقت ا.ي ب خل ظ
ثر ألي أحد  ظ ا. نطقةي ا.شظط ا.بحفد ا.ذي بك    ظ ا.س يؽ  .ـ فكف هن ؾ أي أ

فتحرؾ ك ف ًط ينظ مخـ فته دى عير ًططة األرض ا.خ .فة  دبف أف فلقى .ظ 
 يي لً 

تج   ا.ذي  تهكدًا  ف الحدي .ـ أكف ا. ك ف ًيؿ أف فرانظ أي أ أردت  غ درة
ت طبفؿ ت كنت   ا. شظفنيغظ .ظ أف أسلك   .كننظ شرعت  ظ  يؿ ًب  ف إفج د ًب

ؼ ح  وت  كتبب علف   لت أف أهدئ تن سظ بأسب يأ ِ  ’يإ.ى  حطة شفنجبكب‘ ًب
كؿ  .كننظ عجزت عف كلفه  ي ًلت .ن سظ  رارًا بتكرارًا: شطري ًيؿ بصبؿ ا.يص 

   كنت أح بؿ  طل  هب ا.نظر إ.ى بجب  ا.ن س  كنت أنظر إ.ى بجب  ا.  رّة  ظ 
 حسب  ي .طرفقة ا.تظ أخيرنظ يه  خ .ظي كنت أح بؿ  ؾ تش يؾ أيسط  ا.ش رع

ي عند   صطدت على  تف ا.ح  لة  ا.ت ت ا.تطقفدات  ظ حف تظ  هذا كؿ     ظ األ ر
ثـ أش حبا يبجبههـي ا ترمت أف ذ.ؾ يسيب   ا.رك ب ن حفتظ  بنظربا إ.ّظ يذهبؿ
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ت ًيؿ أف أ درؾ أف ا.سيب هب ًطرات ا.طو ة ا.تظ على بجهظي ثـ  ّر يطض ا.ًب
ب مرب ا.يفسيبؿ .رجؿ( ا.دـ ا. تن ثرة على ً فصظ األيفض أ طظ    ف أنؼ ا

 ا.ذي كنت    أزاؿ   سكً  ي  يفديي

 ثـ أ.قفت   ظ ا.خزانةي  ح ؿ ا. مرب حتى ا. نزؿأانتهى يظ ا. ط ؼ بأن  

ظللت  ستفقظً  حتى شربؽ ا.ش سي يدأت ا. بامع ا.تظ مرينظ  تلؾ ا.لفلة 
باحت ظت ًيمتظ  ذراعظ ا.فسرى تتبـر بتنيض ي أل.ـيعلفه  ا.رجؿ  ف كت ظ ب 
 رة تلب األخرىي أدركت أف فدي    تزاؿ  م ب ة على ا.ف نى يإحس س .كـ ا.رجؿ 

ية .لقت ؿي ح ب.ت يسطه   .كف فدي .ـ تتج ببي ب ف   فتطلؽ شكؿ ًيمة ب تهه
نت عدـ ر ية  ف ي إذا أبفت    كي .نـب  .ـ تكف  سه.ة عدـ  قدرة على ا.نـب يقدر  

جلست  فؿ علّظ تجنب ا.كبايفس ا. ظفطةيسبؼ فستح إ.ى ا. راش  ظ ح .تظ تلؾ  
ة ا.بفسكظ ا.تظ أحمره  بتجرعت يقفة ًنفن   ح بًل تهدئة ن سظ إ.ى ط ب.ة ا. طيخ 

باست طت إ.ى  بسفقى ه دئة على  شغؿ ا.ك سفتي أردت أف أتحدث إ.ى   خ .ظ
 تؼ على ا.ط ب.ة برحت شخص   ي أردت أف فتحدث إ.ّظ شخص   ي بمطت ا.ه

س ع تي  لفتصؿ يظ أحدهـ  رج ًط   لفكف أي أحد  حتى ا رأة ا.ه تؼ أحدؽ إ.ف  
ل أكترثي أرفد أف    دثة األكثر ًذارة بعيثً  بشؤ  ً ا.غ  مة  ل فهـي  لتكف ا. ح
 فتحدث أحدهـ  طظ  حسبي
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مفئت بيطد   أُ  ة ا.بفسكظ ا. تيقفةينهفت نصؼ ًنفن.كف ا.ه تؼ .ـ فرفي أ
راجفً  أّل أحلـ   ت نفً  أف فكبف نب ظ  زح ت إ.ى ا. راش بخلدت إ.ى ا.نـب ا.س  ط  

 ا.فـب  حسبي ذ.ؾ  م ًط خ .فً  ب.ب

طت  ك ف.كننظ   ظفطً ي ظهر  ف  ا.رجؿ   ً ك يبس حل ت ي .طيعي بك   تًب
ت ص حب حقفية ا.جفت ري ً ت ين س األ ط ؿ  ظ ا.حلـ ك    ظ ا.باًع: تيطت   ب تح

يو هبادةي .كف  مري ً  ا. مرب  بمريت ا.رجؿي ب ا. ينى ا.سكنظ  بشطرت يمرية
تغفر ا. شهدي عند   تًب ت عف مري  باتنصيت باً ً   رأفت ا.رجؿ  ا.ذي   يطد ذ.ؾ
.ط ي  بفمحؾ يهف ج  فستؿ  دفة  ف جفي    دفة صغفرة تيدب ح دةي عكست فسفؿ 

ش رته  مبط ا. س ط ا.خ  ت ا.ذي تسلؿ  ف خوؿ ا.ست ئري .كف ا.رجؿ .ـ فستخدـ 
نزع ج فع  ويس  بشرع  ظ سلخ جلد  كهن   ة سوحً  . ه ج تظي يدًل  ف ذ.ؾ ا. دف

تي ت جر ا.دـ  ن  فقشر ت  حةي ك ف فط ؿ يسرعة  بهب فمحؾ يصخب ط باؿ ا.ًب
د  ا.ف نىي  ستخد ً  ف سلخ جلد ذراع  ا.فسرى كبنً  يركة سبداط على األرمفةي

  ص ر كتلة  ف   ا. سلبخة  سلخ جلد ذراع  ا.ف نىي ب ظ ا.نه فةب ستخد ً  فسرا
ألسبد   باصؿ ا.محؾ  ف تجبفؼ     اا.لحـ األح ر ا.ق نظي .كف حتى عندئذٍ 

به   ج حظت ف  ف كتلة ا.لحـي بيطده   .يفم باف ترتطش ف يتشن ا.  تبح  ب قلت   ا
فب  يدأ جلد ا.رجؿ ا. سلبخ ا.ص خب ا.غر  ا. بر  ك   .ب ك ف استج ية .محك  على
رت  .كف س ً ي تس ّ   ركض  يتطداً ي تج هظي ح ب.ت ا. على األرمفة  تحرك ً  فتلّبى

بيدأ فتسلقنظ زاح ً  . علىي زحؼ جلد ا.رجؿ ا. خمب   ظ  ك نه  ي يلو ا.جلد ًد ظّ 
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ا.قبفة  ظ كؿ  ك في  ي .د  ط  تشيثً  يجلدي كطيقة إم  فةي ك نت رائحة ا.د  ط
بجسدي ببجهظي ثـ .ـ تطد عفن ي تيصرافي  ف     طى جلد ا.رجؿ س ًظّ  بسرع

 ي  ظ ا.ظوـ األجبؼي بعنده  استفقظتيبك نت محكة ا.رجؿ تدبّ 

ت   قدت إحس سظ يبجبديي بك نت اجت حنظ ا .خبؼ  با.تشبشي ب.يطض ا.ًب
ت عفن   عل ت أننظ بصلت إ.ى ًراري  أص يطظ ترتطشي .كف  ظ ا.ًب

.فس إ.ى كرفت  ب.فس إ.ى أي  ك في  أف أهربي -بل فجدر يظ –ل ف كننظ 
ه تففي  يفديّ  هذا ا.ط .ـ إ.ى يد أف أستطفد كب فكبي فجب أف أنتشله  بأعفده  بل
هذ  ا.ذات ا.تظ أشفر    نه فتظي هذا ا.شخص ننظ إف .ـ أ طؿ ذ.ؾ   ستكبف عندهأل
  يديسبؼ تمفع  .’ أن ‘.فه  يػػػػ إ
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