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  ة بُنوَّ
  
  

 يف منتصف    عليها أطبق كأنهو .اسرتعى انتباهها صمت املساء   فجأة،  
ن ي، وعـشر  يف صورة ماما خبصالت شـعرها املربومـة       وجتسد  غرفة املعيشة،   

كانت . طفال األعلىو، »مانويل« أشيائها هي و   ىحل الصمت عل   .ضت م اًعام
، الـة مـن االعتـزاز بـالنفس       حب اًمنذ شهر تقريب   الصورةتلك   ماما قد وضعت  

ظ عنـدما  يغـ ال اهبـا ت ين كـان ألنـه بـل   فحسب،  حتب تلك الصورة     كانت   ألهنا ال
ني أن يف ح كان يسرتعي انتباهها عدم وجود أي صورة هلا يف غرفة املعيشة،     

سـخيفة  و صـورهتا موضـوعة هنـاك، أنيقـة     كانـت   .»مانويل« ألم   واحدةهناك  
  تنــاطح مــن أجــل أنقطــع األثــاث،مــع  غــري منــسجمةو ةمناســبولــيس هلــا أي 

  . ماما معاًتكون مرئية، كما هو احلال دائم
 نــربة مــع اهلــاتف،  عــربلتــو للتــها الكلمــات الــيت انتــهت مــن مساعهــامح

للـشعور   علـى اجلهـة األخـرى،        اخلـائف و بـالغ فيـه    الالتـيين امل    اخلادمة صوت
 كمـا فعلـت مـن     حنـو املستـشفى   اًقيبتها وخترج جري  هنا مل تأخذ ح   كو بالذنب

يف احلمـام،  كالعـادة  قالت اخلادمـة إن الـسيدة انزلقـت         . قبل يف مرات أخرى   
الرغم من أهنا مسعـت صـوت االرتطـام والتأوهـات مـن أول حلظـة، مل                 وعلى  

 وهــي.  وكــسروا القفــلاإلســعاف ســيارة وصــلتإىل أن تــستطع أن تــساعدها 
  . يف املستشفىاآلن

 لكوهنــا ف؛ قــد تــأخرت بعــض الــشيء يف اخلــروج مــن املنــزل   كــنت نإو
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 مامـا نفـسها  هو  مينعها من ذلك، رمبا كان هذا الشيء   اًئشعرت بأن مثة شي   
 إليهــا مــن فــوق أحــد الرفــوف وهــي يف اخلامــسة والعــشرين يف    وهــي تنظــر
ه مائــل، وكأهنــا متتثــل  وجــ و مــصطنعةابتــسامةبوض واألســود صــورة بــاألبي

قـد كـان أحـرى    و. »اجلـسي هبـذا الـشكل، ابتـسمي    «: ألوامر املصور وهو يقول   
 لي علـى أن متعليها جب تواما أال تستمع له يف هذه الصورة بالذات، كان ي         مب
 الــصورة الــيت  ي هــذه هــ إذ إن ؛ال تريــد ومــا هأن تفعلــهــي  تريــد ملــصور مــا ا

 هـذه الـصورة يف     لتقطتاوقد  . بعد مرور عام من اخلطوبة    إياها  ابا  بأعطت  
  .لرتفيتيح ا  بعد احلرب حيث مل يكن هناك مالٌسنوات ما

 »مانويـل «مامـا  ل مـ  مـن أن حت ةقلقمل تكن . شيء ما حدث هذا املساء  
ماريــا «، وحتــى »لويــسا« و»ونيــوتأن« إىل باإلضــافةا، يارهتــزعلــى واألطفــال 
ــا مـــن بالنث»فرنانـــدا ، والســـتجداء  لـــشيء إال لرتيهـــم الـــورم الـــضخم ، ال(1)يـ

  حدث مـع مامـا،      ما اًئمن ذلك الشعور بأن شي    مشاعرهم، ولكنها كانت قلقة     
 مـا يكـون     اً تغري يف وجهها الوحيـد أو يف وجوههـا املتعـددة، شـيء أحيانـ               اًئشي

تلــك  أمامهــا، مثــل ةمثــل صــورة غرفــة املعيــشة املوجــود  ال، اً وأحيانــاًســلطوي
  . خلف إحدى الواجهات الزجاجيةةموعة من مراوح اليد املوجوداجمل

ــذ       ــشفى، وشــعرت بال ــدخل املست ــا وهــي يف م ــت امسه نب عنــدما قال
ن و كــثريكــان هنــاك أنــاس . الطــوارئ ضــمن حــاالت أخربوهــا أهنــم أدرجوهــا 

  .  على الدرجاًينتظرون املصعد، وهلذا صعدت عدو
كـان  . »كيـف حالـك؟  « :سألتها عندما فتحت البـاب ورأهتـا يف الفـراش     

  .  يبدو وكأنه ينتظر أن تعطيه الرتمومرت،جانبها طبيب إىل يقف
عليهـا بـشكل    هو  ، ثم أشارت إىل الطبيب لكي يرد        »ابنيت«:  ردت بأمل 

  :قال الطبيب. علمي أكثر
                                                 

  ).املرتمجة. ( إحدى احملافظات الكربى يف شرق بإسبانيا (1)



 7    حسنةةنيّ

الكــسر نظيــف ولكــن عمليــة  . نــصفنيلقــد كــسر ردف والــدتك إىل   -
  .لتحام ستكون صعبةاال

، ألـيس كـذلك     التهاب املفاصل املتكاثر  ب مصابةألنين  تكون صعبة   س -
 يا دكتور؟
 .نعم، بسبب السن -

 أزرق   رداءً ألبـسوها كـانوا قـد      .ادثـة تـشبه مامـا للغايـة       كانت هـذه احمل   
ــ  يزيــد مــن غرفــةالــضوء اخلافــت للكــان ، و فــوق مــشد الــبطناً قبيحــاًمساويّ

ق رْالهلـا عـِ    يظهـر مـن خ     اًفـسجيّ  بن اً لونـ  اختـذت  نأ إىل   ،اهلاالت حول عينيها  
ــغري ــدها    ،صـ ــت جلـ ــو حتـ ــة تنمـ ــب غريبـ ــاك طحالـ ــأن هنـ ــان و.  وكـ ــا اكفكـ هـ
 تبـدو   اشـحوهب ها باإلضـافة إىل     لعج مما   بسوطتني السماء وم  و حن تنيمفتوح

  . هيئة جثة مصلوبةيف
   لتنبئيها كيف حايل؟»ماريا فرناندا«هل هاتفت  -
 هل تتأملني؟. ال، ليس بعد -
 .ي تنهش يف حلماًأتأمل وكأن كالب -
 .اًحسن -
   .كي حيضر اًأيضونيو تونيو، هاتفي أنتوأن -

 أنـه سـيعود     اًد، مؤكِّـ  أبيض طبيب الغرفة دون إزعاج، مثل شبح     غادر ال 
. البالسـتيك فـوق املقعـد     كانت مالبس ماما موجودة يف كيس مـن          .فيما بعد 

مــن بــه  يبــدو أهنــم وضــعوه علــى جــسدها ليخرجوهــا      رداءً  ترتــديكانــتو
  :ىتباكتد طفقت قالت وق. احلمام

  .أنا ال يقع على رأسي إال املصائب يا ابنيت -
 ...لو كنت تركت الفتاة حتممك -
أريـدك أن تـستغين عنـها وأن حتـضري يل         .  ولـصة  الفتاة وقحة تلك   -
 .أخرى
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، إذا كنـت     قـط  اًسرق منك أحـد شـيئ      ما تقولني نفس الشيء و    اًائمد -
خـالل أسـبوع يف آخـر    سـيظهر   سرتين كيـف  ، خاصتك»الربوش«تتكلمني عن  

 . فيهاًمكان ظننت أنه سيكون موجود
 .لخنازيرلة يرثى هلا، مثل زريبة غرفتها يف حالو -
دامـــت الـــشقة مرتبـــة  وأنـــت مـــاذا يهمـــك كيـــف تكـــون غرفتـــها مـــا -
 ونظيفة؟
 . يف فنزويالاًل اليوم هتاتف أناساباإلضافة إىل أهنا تقضي طو -
 ...ال تدعيها تفعل ذلكاألمر بيدك،  -

 لتلــهيها عــن إمنــادث عــن الفتــاة و التحــال جملــرداحملادثــة تــدير كانــت 
  القاني املنقـوش    أثناء ذلك، أخرجت الرداء من الكيس، الرداء األمحر        .آالمها

ــاللون األصــفر األحــرف األوىل   ــا  «، .)أ. أ. م( مــن امسهــا  عليــه ب ــا أنتوني ماري
مـال يف تلـك األيـام    عها الونيا ألونسو هامن، كما كـان يـدعو      ، ماريا أنت  »ألونسو

 كــان  وكــذلك،اًمــا يــزال قائمــ  » للحلــي املعماريــة ألونــسو«  مــصنعحيــث كــان 
تركـه للدراسـة   املصنع بعد   بداية عمله يف     عند   »ونيوتأن«و،  »خواكني« يدعوها

  . هألهنا مل تكن تروق
وافقهـا علـى حنـو    كـان ي ف، من ماما نفسها اما  مبشبه  أكان هذا الرداء    

كـرب  تكـره  كانـت   ولكنـها    كـرب يف الـسن    ال ن تـستنكف  تكـ مل  . اًشـجن  أقل   طبيعي
  ولكنها ،كانت تشعر بالذنب  .  منها ، وختشى أن تكون نسخةً    بالذات سن ماما 
تنــشقت براحــة .  مثــل مامــا، احلــالهمتــوت قبــل أن تــصبح علــى هــذ ودت لــو

 أشـياء   هلـا بـضعة    حـضر  لت عندما خرجت مـن املستـشفى     هواء الشارع البارد    
 وبينمـا   ،سيارة أجـرة  أخذت  ). ان، أدوية، فوطة نظيفة   شاة األسن فر (أساسية

تـذكرهتا  .  منـذ سـتة أعـوام      »مانويـل « وفـاة أم     تـذكرت كانت تتجه حنـو املنـزل       
 ، كــل هــذاتذكرت إحــدى املستــشفيات تــبــسبب املستــشفى؛ كانــت كلمــا دخلــ

ــ ــه يف    تذكروت ــت في ــاو« آخــر أســبوع كان ــد عــن    »بيلب ــد أن تبتع ، مل تكــن تري
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 مل تكـن رائحـة غرفـة   .  عـن تقبيلـها، وال أن تـرتك يـدها     الفراش، وال أن تكـف    
 مـور تلـك األ  د فعلـت    قـ ، ومـع ذلـك ف     تني خمتلفـ  وال هويتها املنعدمة  املستشفى  

ل مــا يف وســعها لفعــل شــيء تريــد أن تبــذل كــكانــت ا ، وكأمنــدون جهــد يــذكر
  . وكرد للجميلاًضروري جدّ

ها مامـا   ، عندما طلبت من   اًعلى عكس ما حدث سابق    وهذا املساء،   يف  
فقـد  ، ومل يكـن هـذا عـادالً،         اًبالغـ  اًتبـذل جهـد   أن تقبلها، قبلتها بفتور وكأهنا      

  .جسيم خطرٍ هذه السن ذا  كسر الردف يفيكون
مـا عنـدما تـصل إىل املنـزل، وكانـت سـتجدمها       تزمع االتصال هب كانت  

 فــال »ونيــوتنأ«يرهــق كــان األســبوع  قــد الــسبت، ومــساء  كــان هة، ألنــبــسهول
ــستطيع اخلــ  ــه و  ي ــدا «روج مــن شــدة تعب ــا فرنان ــام   »ماري  كانــت مــصابة بالزك

   .حسبما قالت ماما
تــذكر يزال  مــافهــو  ،»ونيــوتأن« علــى لثــ متعليهــا أالكــان مــن األســهل  

اكتفى اخلالف الذي نشب بينه وبـني مامـا يف عيـد املـيالد اجمليـد األخـري، فـ                  
  . يف املستشفىتهاغرف وطلب رقم تها عن حالابسؤاهل

  لرتاها؟هل ستذهب -
 .اًنعم، غد -
 . ليست على ما يراماإهن -

مل و . ولكن األمر مل يكـن كـذلك       ، فكرت بوعي فيما قالته    كانت تود لو  
ن يبـدو  إال الطريقة الوحيدة املتاحة إلهناء احلوار، حيث كا    تكن تلك الكلمات  

 تلــك  وقــد اســتدعت أصــعب مــن العــادة،علــى حنــومــن املكاملــة أهنــا ســتنتهي 
 مل تكن .  تعليقات ال ترغب فيها اآلن     لصدوراحتماالت أخرى    وجودالكلمات  

 لــن  مامــا ينكــسر لــه ردفســنيف أي شــخص فــ ؛بــالطبع علــى مــا يــرام مامــا
 احلقيقـي لتلـك اجلملـة،    غزىاملهو مع ذلك مل يكن هذا و، يكون على ما يرام  

 اًأُضــيف إليــه إحــساس  -تني الــضحيامهــ- ا بينــهماً صــامتاً اتفاقــبــدا هولكنــ
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 قبــل أن ينــهي »ونيــوتأن« قــال . املتــواطئ حلالــة مامــاابــسبب فهمهمــبالــذنب 
  :املكاملة

 . إذن، لن أتغيباًسأذهب غد -
ــا فرن  ــرد ماري ــى اهلــاتف إال بعــد   مل ت ــدا عل ــى األقــل ســبع   أنان  رن عل

  . كان صوهتا يشي بتعب الزكاممرات، وعندما ردت
زلقـت   ان –وأردفت  قبـل أن تـسأهلا         ،قالت فجأة  –كُسر ردف ماما     -

 .يف احلمام
 ؟هاافسعسارعوا بإ هلو -
ــاج     - ــأخروا ألهنــا كانــت قــد أغلقــت البــاب بالرت ــيهم أن ، وحتــتم ت عل
 .يكسروه

 :ى الوهن من صوهتاتالش وقد ،قالت ماريا فرناندا باحتقار
ــ -  ال أفهــم ملــاذا نــدفع لتلــك الفتــاة الــيت تراعــي مامــا،    يناحلقيقــة أن

 .فاملفروض أهنا هناك لتساعدها
 ردت مدافعـة عـن الفتـاة حتـى دون           – يساعدها   اًما ال ترتك أحد   ما -

 . فعالًأن تعلم ماذا حدث
 هلـا بـأن تقـول مـا         ان تـسمح  نيلـت ماما ليست يف السن وال احلالـة ال        -

 . الذي ال تريده، ماما يُقال هلا ما الذي عليها أن تفعله فقطوماالذي تريده 
 م ماذا؟ما حدث ألى  أنا عين تريدين؟ أن تلوميذاما -
 . أكثرما أريده هو أن تكوني منتبهة -
 .»بالنثيا« يف وأنت عندكمن السهل عليك قول هذا  -
 .امسعي، لن نبدأ اآلن يف هذه املهاترات -

ــدا «صــمتت  ــت تبغ   »ماريــا فرنان ــأن مــا كان ــيــ لربهــة وك أن  هــو اًه حق
الوقـــت ه لـــيس  أنـــة التقليديـــة، ولكـــن كلتيهمـــا أدركـــتتواصـــل تلـــك احملادثـــ

  .اسب للتغاضي عن أمر ماما واملشاجرةاملن
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 علـى مهاتفـة     تدعتـا فقد ا  ؛اً يف تلك احملادثة أيض    كان مثة أمر غريب   
، ولكـن   مغلـق ماريا فرناندا من منزهلا وهي جالسة يف غرفة املعيشة والبـاب            

ــا    ــزل مامـ ــن منـ ــذا اآلن مـ ــام هبـ ــم كـــسب يُالقيـ ــات طعـ ــأس الكلمـ   غـــضب ويـ
ها، يف إطـار فـضي كـبري،        أمام كانت .رجع لفرتة املراهقة  ت قدمية   مشاجراتو

 لبـاس البحـر، ماريـا فرنانـدا ترتـدي           تـدي تركلتامهـا   : اهتـ دمر لو   تودصورة  
 أحــد تبتــسمان علــى  مــن العمــر، يف العــشرينكانتــا .الفــهــي أمــا  ،بكــيينال

كانــت ماريــا فرنانــدا تبتــسم فقــد لكــي نكــون أكثــر دقــة، و. »كاديــث« شــواطئ
ة، وكان وجهها يف الصورة نفس الوجه الذي      فتعلبابتسامة م ها  يلإوهي تنظر   

أعادهتـا  . مريا حنوها عندما يصوب أحدمها الكا   هلبسكان يقول مانويل إهنا ت    
 علـى  اعتمادهـا حيث ذكرهتا ب ،  تلك الصورة إىل ذكرى كانت تظن أهنا نسيتها       

 اً ســنمهــاكربأ أهنــاعلــى الــرغم مـن  ف ، خــالل كــل تلـك الــسنوات ماريـا فرنانــدا 
 تشرح هلا أمور    اليت فرناندا كانت هي     اً ماري إال أن العام،  صف   ون اًبفارق عام 

كانــت  .اتفيــةاهلمكاملــات وأكثرمهــا إجــراءً لل، اً تفتحــمهــاأكثركانــت والــدنيا، 
ها،  منـ  قربالبـ  وهـي  تـها نتابفطاملا ا نها،  ع ةبعيدوهي  تشعر أهنا أفضل حاالً     

ــالدة ال مفــ      ــامني، ب ــل وتزوجــت بعــدها بع ــى مانوي ــها، إىل أن تعرفــت عل ر من
  . وخجل أبله كذلك الذي يظهر يف الصورة

ــدي مأســ       ــة أو ســيناريو عمــل كومي ــان لعب ــأن األمــر ك ــاوك ت وي، تقبل
كانـت هتوهلـا    . ولة خـالل تلـك الـسنوات      ؤبشكل شبه طبيعي دور األخـت املـس       
، مل يكــن األمــر يهوهلــا  »ســومونتس« مــنعالقاهتــا اجلنــسية مــع ذلــك الفــيت  

ولية ؤ، ولكـن حتملـها للمـس      ) مع مانويل  اً تقريب نفس األمر  اقرتفتفقد  (فعالً  
 أن األمـر    اًا صـدقت متامـ    أجربها علـى رؤيـة األمـر وكأنـه فـضيحة، حتـى أهنـ              

 تأمــل عالقــات اآلخــرين اجلنــسية، ومل  اًمل يكــن يعجبــها أبــد . هــاأفزعفعــالً 
 مامـا، هكـذا     هـو  يف ذلـك ف    اًذنبـ ن ألحـد    لـو أ  .  ماريا فرناندا أي اسـتثناء     متثل
 لكـي تتـوىل كـل       اًجريئـة جـد    بالنسبة ألرملة، و   اًنت مجيلة جد  كا فماما. ظنّت
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ــك األ   ــشركة يف تل ــذكرها   عــوامأعمــال ال ــيت مل تكــن تت ــا  ال ــا وإمنــا  فيه كمام
 إىل أن   حلظـة ذات  وصـل   تقـد   خـواكني    لـو أن   .كالسيدة ماريا أنتونيـا ألونـسو     

طالـب   ت إمّعة، دمية فهو يف حقيقة األمر مل يكن إال      يُحتاج إليه  اًيكون شخص 
 أفضل من أخذ آخر قـروي      فماقتها ماما على أحسن ما يكون،        خل ،باالحرتام

  يف نيـة مامـا    ها الـسيء  ظنـ ولعـل   ويله إىل مدير املصنع؟     وصل من القرية وحت   
بيـب  لَّل  حتـى يتـضح    اًمـد  أمل يكـن هـذا متع      ،ولكـن، مـع ذلـك      .مل يكن يف حمله   

 حتـى بابـا     هنـ إقول   ت أهنا كل شيء؟ أمل يكن هذا ك       يف الواقع  يديرأهنا هي من    
واكني يف خلـ  بديـه  الـذي ت   كـان االحـرتام    .يُحـلّ حملـه   و  يُستبدل  ألن يصلحكان  

 ةبـاطر األ زوجاتككانت  . زدراءتعايل واال  ال  من ء شي خيالطهالسنوات األوىل   
 م مل يكــن يعتــربهننَّ ألهنــ العبيــدأمــام كــن يتعــرين دون خجــل الالتــي الرومــان
 ذلـك   نفـس  مـن اً شـيئ فيهرناندا يف اهلاتف ن صمت ماريا ف   كا.  رجاالً اًأساس

 ، وكأهنا بذلك التـصرف العقلـي املتعـايل أجهـضت مـشاجرةً            زدراءتعايل واال ال
  : سألتها ماريا فرناندا. إىل أي نتيجةلتفضي كانتما 

  ستمكثني معها هذه الليلة، أليس كذلك؟ -
 :ردت برتدد

 . بلى -
  أن متكثي معها؟تفكري يفأمل  -
 ماذا؟ -
 ؟ا فعلتِمل أن متكثي معها طلبت منكما لو  -
  أردتلقــد، ... أنــت اآلن املــشاكل تبــدئي، وال اًصــحيحذا لــيس هــ -

 يف ت حباجة إىل أحـد معهـا كمـا تظـنني، فهـي ليـس      تهنا ليسإ  أن أقول  فقط
 .اًحالة سيئة جد

 مـا   ،اً يف حالـة سـيئة جـد       تهنـا ليـس   إ تقولني   وأنتيُكسر ردف ماما     -
 وجهة نظرك إذن؟هي احلالة السيئة من 
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مهـا  اا طلبـت كلت ينتـه تأكثـر، وقبـل أن    حلظـات    استغرقت املكاملة بضع  
 النــربة اجلافــة الــيت لتلــكالــسماح مــن األخــرى، كعادهتمــا بعــد كــل مــشاجرة، 

يحـل املـشكلة،    ل وأ اًئيقـدم أو يـؤخر شـي      لمل يكن طلبـهما الـسماح       . تكلمتا هبا 
علـى  . حـسن تربيتـهما   أن تُ استطاعت ماما    فتاتني ن ينم ع  اًولكنه كان تصرف  

ل هـذا د      ،الرغم من أهنا كانـت متـوترة       تبـدوان  ون اكتـشاف أن كلتيهمـا        مل حيـُ
 ألن نصـواب عنـدما تكونـان يف تلـك احلالـة، يف الواقـع مل تكونـا تكرتثـا          على

تلك املرة، استحالة القيام مبحادثة عادية مع أختها     ولكن  . تكونا على صواب  
عيد امليالد اجمليد، زادت قناعتها بأن األسـابيع    يفاًآخر مرة كانتا فيها مع ك

  .القادمة ستحمل يف طياهتا الكثري من املصاعب إىل أن تتعافى ماما
بـه    أمر مـريح أرادات أن حتـتفظ   وكأنهبدامانويل زوجها التحدث مع 

هـا  يعـن املكاملـات الـيت أجرهتـا مـع أخو      حكت له عن وضـع أمهـا و       . نهايةإىل ال 
عرض عليهـا أن يـصاحبها      . اءها يف سرد كل التفاصيل    وكأهنا كانت جتد عز   

  .لت أن يبقي مع األطفالطوال الليل يف املستشفى، ولكنها رفضت وفضَّ
 . مشكلةههذ ت أن نطلب جليسة أطفال، فليسناكنمي -

عـد أن حكـت ملانويـل كـل شـيء       أهنـا ب كرد للفضول أن تاً مثري اًكان أمر 
 ما ســأهلا مانويــل عــن حالتــهالــك عنــدعرفــت ذ.  فعــالًء لــه أي شــيمل حتــك

  .ماما، ومل تعرف مبا جتيبحالة  ال ،هي
  .ال أعرف -
 هل أنت متوترة؟ -
 .يال أعرف، ال أعرف ماذا ب -
 . إىل املنزل بعد أن تنامتعايل -

  .بال حراك عندما عادت إىل املستشفىكانت ماما تنتظرها 
  ؟اتصلت هبماهل  -
 .نعم -
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 ماذا قال أنتونيو؟ -
 .اً سيأتي غدقال إنه -
 ؟اآلن يأتي منعه من أنما الذي  -
    .ال أعرف -

ال اجملــصــمتت مامــا لربهــة مــن الوقــت وكأهنــا كانــت تريــد أن تفــسح   
  . اغرمن الفلشيء آخر، أن حتيط ما ستقوله فيما بعد هبالة 

  هل تعرفني أي يوم هو اليوم؟ -
 .ال -

ريخ ذلـك   أجابت بـالنفي علـى الـرغم مـن أهنـا كانـت علـى علـم تـام بتـا                    
  .ها األسئلةيمن املؤكد أن ماما الحظت ذلك ألهنا مل تزد علاليوم، و

 وكأهنــا تريــد بــذلك أن ختــتم مــا كــان جيــب أن  ،»ســبحان اهلل«: قالــت
ماريــا أنتونيــا، تلــك املخلوقــة الــيت يقــال حــول املوضــوع، متحولــةً إىل الــسيدة 

يلة تلـك الـيت      قل ولكنها كانت حلظات  ،  اًخمادع اً خمتلف اًمنحتها السنون قناع  
 ، كسر حـاجز الـصمت والـشروع يف بكـاء شـبه مـصطنع              استغرقتها لتعود إىل  
  .دفةاصمل يكن مبحض امل

  عشرة أعوام؟ -
  :ردت عليها ماما

 . تسعة -
  .يهلإمر أل ما تصدعانمها وكأهنا كلتتوصمت

كانــت نفــس الــساعة بالليــل عنــدما احــرتق      . تــسعة أعــوام بالــضبط  
ة بوضـوح تـام، بيـد أن املـشاهد، علـى عكـس ذكريـات             تذكر تلك الليل  . املصنع

  عليــه أمــسىمــاعنــدما عــادت بــذاكرهتا إىل  . أخــرى، مل يكــن هبــا أي حركــة 
 ، أي شــيءفــوق ،، كــان يطفــو إىل ذاكرهتــا » للحلــي املعماريــة ألونــسو«مــصنع 

يف شــقة عيــشة املنتونيــو وخــواكني وهــم يتــشاجرون يف غرفــة  رة مامــا وأصــو
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الـذنب  وأن  ،  اً الواضح أن احلريق كـان متعمـد        من ه إن خواكني يقول كان  . ماما
، حيـث كـان يهـدد        بسبب طريقتـه يف إدارة عملـه       »أنتونيو«كله يقع على عاتق     
مل بأهنــا شــعرت و.  مــن األعــداءاً حميطــاًالعمــال، خالقــ يف املــدينني، ويــصرخ

ــنت ــدوى كـ ــت   ذات جـ ــدما ذهبـ ــان   عنـ ــرتى إن كـ ــا لـ ــزل مامـ ــا إىل منـ وجودهـ
قد بكت بعد، كانت سـتبكي بعـدها، ولكنـها          ماما   تكن   مل. سيساعد يف شيء  

ونيـو، الـذي كـان يف       تأنو. القاضـي  مكـَ اآلن كانت متثل فقـط وبرباعـة دور احلَ        
 أي  اً يـدافع عـن نفـسه مبـدي        أنالثانية والعشرين من عمـره آنـذاك، بـدالً مـن            

 دون أن تتوقـف     ه،ف عـن سـبِّ    كـ ن يقوله خـواكني، مل ي     دالئل تثبت عكس ما كا    
ا ال  كانــت وكأهنــ ،يف نفــس الوقــت ها،  ولكنــ،حلظــة عــن النظــر إليهمــا  مامــا 

 وصـفعته صـفعة   ، إىل أنتونيـو اجتهـت من مقعـدها، و ، هنضت   اًتعريمها انتباه 
  .رنّانة

ــيناذهــب إىل املنــزل يــ « ــها بعــد ذلــك دون أن  »ا بُ ــربة ة أيــظهــرتُ قالت  ن
امــة غــضب يف كلماهتــا، وكــأن تلــك الــصفعة مل تكــن إال التــصرف الــسليم إلق

  .العدل، وكأن موضوع ذهابه إىل املنزل هو احلل الوحيد
ذين كانـــت تتعامـــل معهـــم مامـــا غـــري  كـــل األشـــخاص الـــرأت كأمنـــا  
ــ حيـــدث شـــيء معنـــدماال وجـــود هلـــم إال ، ومـــرئيني هم هيئـــة كـــسب يئجافـ
 حتـى ذلـك احلـني، وأن        اً أن أنتونيـو مل يكـن موجـود        ا، بـد  ى ذلـك   وعل .وماهية

قد  كرامته   كانت. جسيمةا من ماما قد منحته هيئة       قّاهاليت تل تلك الصفعة   
شــعر .  أهنــا فــضلت خــواكني عليــه  بقــدرا بــسبب مــا فعلتــه مامــ   ، الترحــجُ

ــار وخبــ  املــصنع مل يعــد   احــرتق أن وبعــد فــاآلن يف نفــس الوقــت،  فوباحتق
 آخــر عمــلِعلــى أي  أن حيــصل تهعمل يعــد باســتطا  ، وإمنــاحــسبعــاطالً ف

  . على ذلكلمية جامعية تساعده  مل حيصل على أي درجة عكونهل
 منظـر أخيهـا وهـو علـى وشـك البكـاء علـى العلـن           عـن  فضالً ،كل هذا 

 ني، خمـتلف ني خمـتلف اً يكتـسب يف نظرهـا رائحـة ووزنـ      أنتونيـو ألول مرة، جعل    



باربا  أندرس   16 

عـوام  األعن ذلك األنتونيو الصغري، حيث كان عامل فرق الـسن الـذي يقـارب              
 يفشــبه مــستحيلة، وحيــصرها  بينــهما جيعــل عمليــة التواصــل فيمــا العــشر 

  .كلمات مقتضبة وتافهة
بطء، دون أي بــرحــل أنتونيــو .  عنــد هــذا احلــدلكــن املــشهد مل ينتــه  

.  اجملال حلقد دفني ال يشفيه الزمن      اً ولكن فاحت  ،مظهر من مظاهر الغضب   
الــصمت الــذي مل يكــن يقطعــه إال  و . وهــي»خــواكني«بقــي يف الغرفــة مامــا و 

 على الـتفكري يف اخلطـوة   ها ساعد ماما سن تصرف  حب اًمُشيدثرثرة خواكني   
لقــة بــذلك تخم »خــواكنيســيد قــف يــا «:  قالــت مامــا يف هنايــة األمــر.ةتاليــال

  . دون ألقاباً دائمن حيث كانا يتعامال،اًبي غرآخر اًموقف
، »خــواكني« لــ وجَّهتـها ســخيفة تلـك الـصفعة الــيت   بـل   ،متوقعـة  مل تكـن 

    .  أجربته على محاية نفسه بال طائل ،ه يقوم بردة فعل طفوليةمما جعل
  .»إياك أن أمسعك تتكلم عن ولدي هبذه الطريقة مرة أخرى«

رحــل خــواكني عــن بيــت مامــا متحــوالً مــرة أخــرى إىل ذلــك الــشخص   
دفن فيـه   اًقـروي معـدم مـا كـان ليجـد مكانـ        : الذي أتى أول مرة إىل املـصنع        يـُ

، إىل اخللـف  املـصمغ   لـشعر   البزة السوداء والعطـر الفـواح وتـسرحية ا        . لوالها
  .اًدائمه  كانالذيشخص ال إىل أكثر  بهعود أشياء تكلها كانت

ــوبــدا هلــا أنــه   ــ مــن املنــزل،   خــواكنيرحــل مل يل  اً انتبــهت مامــا أبــد امل
 مــن جديــد علــى املقعــد وأخــذت تنظــر إليهــا بــال أي     مامــاجلــست. لوجــوده

منــها يف تلــك خافــت . تعــبريات، وكأهنــا كانــت تريــد أن تتوقــف عــن التمثيــل   
 خوفـاً  لدرجـة أنـه مل يكـن يبـدو           اً، اعتيادي جد  اً وقدمي اًعتادم اًاللحظة، خوف 

 كانت قد غادرت املنزل منذ سنوات،       .شفقة بال اًإحساس، كان   اً غريب يئاًبل ش 
 ولكنها مع ذلك    ،اجلميعها فيها   حيرتمحيث تزوجت واحتلت وظيفة مرموقة      

فــذلك األمــر . فقة حنــو أمهــامل تعــرف مــاذا تفعــل مــع ذلــك اإلحــساس بالــش
.  وغري مـريح   اً كان يبدو هلا هي غريب     اً طبيعي اًالذي قد يبدو ألي شخص أمر     
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 يف عائلـة  اًإذا مل يكـن األمـر معقـد     و. »مانويـل « يف عائلـة     اًمل يكن األمر معقد   
 فكرة التقرب منها    .عائلتها كذلك يف    اً معقد  أن يكون  نبغيما كان ي  فمانويل،  

 وكأهنــا شــفرة  ومــؤملســريع  علــى حنــوها تلــك الليلــةواحتــضاهنا مــرت برأســ
ما كانت لتعرف كيف تـصف       »ماذا تفعلني هنا؟  « :سألتها ماما فجأة   .حالقة

 ماما صفعتها هـي     كما لو أن   األمر   بدا. بالضبط رد فعلها على تلك الكلمات     
بالسخافة، ثم جـزّت علـى ضروسـها لكـي تتفـادى أن             يف البدء    شعرت   .اًأيض

 عنـدما خرجـت مـن املنـزل منـذ تـسعة أعـوام كانـت علـى                . اًئتالحظ ماما شي  
هنـا سـعدت ألن املـصنع قـد         إ  هبا قائلـة   يح أن تعود لتفتح الباب وأن تص      وشك
  . مل يكن بكاء أمل وال غضب. بكت يف املصعد. حُرِقَ

 مامـــا هيئـــة. بـــال معنـــى، ول كـــل شـــيء فجـــأة إىل أشـــياء بطيئـــة حتـــ
ــ ة يف لفوفــصالت شــعرها املشفى وصــورهتا خبــ  فــوق فــراش املستــ  ةمتاصال

 دون حـــدوث ذلـــك ، إىل شـــخص حقيقـــيتحـــوالتلا تـــلطتخاغرفـــة املعيـــشة 
 شـعورها  فـضالً عـن    ف ، أنتونيو أما.  ال حتب ماريا فرناندا    أهناواقع   ال .بالفعل

ــة لكــن دون ســوء زدريــه كانــت ت،حنــوه بالــشفقة لــسوء حظــه يف الــدنيا    طويّ
ستثن       . وكانت هتابه كخوفها مـن كلـب مـن فـصيلة مفرتسـة             حتـى مانويـل مل يـُ

دون أي سـبب واضـح أو       فبـ . مـسخ  بـل إنـه حتـول فجـأة إىل           تلـك الرتابـة،   من  
 خينقهــا أوالدهــا، ال نقهــا، كمــا  خي كــرب إىل رقــة مانويــل منطقــي، تتحــول  

لة، املسؤولية اليت يطالبوهنا    أوالدها احلقيقيون ولكن صورهم، مفهوم الطفو     
  .اهب

يف مطــبخ منــزل ماريــا فرنانــدا  تتــذكر ذلــك اللقــاء األخــري مــع أخــذت
ة األبدية الكاذبة اليت    تلك الطاق أخذت تتذكر    .ماما وقت عيد امليالد اجمليد    

، شـعورها   من أصـبحت أحنـف مـن األخـرى        فـي احملادثـة   هما حول نفـس     جتمع
 ولويــسا يف غرفــة املعيــشة أنتونيــوبلــذة االنتــصار عنــدما تتأكــد أهنــا أحنــف، 

يد يف التليفزيون دون أن يتحادثا يف انتظار        يشاهدان برامج عيد امليالد اجمل    
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.  كانـت ختلـق وجـود مامـا        ، واحلاضـر  املاضـي منـها    ،كل تلك األشياء  . العشاء
ــستطيع ا ــا  اآلن ال ت ــأن   . لكــف عــن كرهه ــدو وك ــان يب ــا وعــدم   ك ــع لكرهه داف

 أي  يكــن يف ومل،اليــوم بالــذاتإمكانيــة مــساحمتها تعــاظم  يف ذلــك الوقــت و 
 الــذي ركــودلة الوحيــدة عــن هــذا الؤوعلــها املــسجحبيــث أعظم، بــوقــت آخــر 

 دو وكــأنَّ كــان األمــر يبــ .شــياء إىل أشــياء ســخيفة وبــال معنــى  حيــول كــل األ 
، اًسر، وبــدالً مــن أن يُحــدث انفجــار حيمــل كــل حقــدها قــد كُــاً زيتيــاًمــصباح
قالـت  .  بطيء وصامت  على حنو  اًئ فشي اًئشي زيت االحتقار     منه سربأخذ يت 
  :ماما

  . على رأسي إال املصائب يا ابنيتأنا ال يقع -
هـي واقفـة،   تنتهي من لفظ هذه الكلمات حتـى انتفـضت         ماما  مل تكد   

  .ماله وتوجهت حنو البابتحميكنها اوكأهنا وصلت إىل حافة ما 
  إىل أين أنت ذاهبة؟ -
 .سأعود حاالً -
  ولكن إىل أين أنت ذاهبة؟ -

 حنـو  اًعـدو مل تتسبب يف ضوضاء عنـد غلـق البـاب وال عنـد هبوطهـا                
ــشارع ــت الواحــد . ال ــل   والنــصف ةكان ــد منتــصف اللي ــدما توقفــ بع  هبــا ت عن

 وكأهنا كانـت    ،صعدت يف املصعد بغصة يف حلقها     . التاكسي عند باب الشقة   
سأهلا مانويل عندما   . كان األطفال نائمني  . تريد البكاء أو البوح بسر مُخجل     

  :دلفت من باب غرفة النوم
  كيف حالك؟ -

  .مل جتبه
 أنت خبري؟هل  -

ــراش جبانبــه وصــلت إىل أنفهــا رائحــة معجــون         ــدما نامــت يف الف عن
  .أسنان
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  هل أنت خبري؟ -
رت أهنا قبيحة جبانب مانويـل، وشـيء مـا يف أعماقهـا أحـب ذلـك                 شع

  . وبدأت تالطفه حتى أشعلت جذوة شهوتها بني فخذيه يديهوضعت. القبح
  ماذا بك؟ -

ليه، راغبة يف أن تـؤذي      عندما أصبحت فوقه، فعلت ذلك دون النظر إ       
. عن عقاب نفسها، حماولة أن تؤذي نفسها، وكأهنا كانت تبحث بشكل يائس           

 سأهلا يف أول األمـر ملـاذا كانـت تفعـل          .  بسهولة مل يرد مانويل أن يستسلم هلا     
نظـر إليهـا بـتمعن    .  لذتـه الشخـصية    لـى  ع اًرتفعـ هذا، ثم تراجع إىل اخللـف م      

ــه   وأزاح خــصال ــا بيدي ــد ذلــك،    .ت شــعرها عــن وجهه  مل يقــوال أي شــيء بع
  .  دون أن يفهمهاا فيهغرق جبسدهوقد وأظهر الصمت حزن مانويل 

 يف املستــشفى، ة مامــا وهــي منتظــر اًكــان ذلــك الــصمت يــشمل أيــض  
 لرؤيــة مامــا علــى اًأنتونيــو وهــو جييــب بأنــه ســيذهب غــد وماريــا فرنانــدا، و

  .جملاورة يف الغرفة انينائمالاألوالد و الرغم من صعوبة املوقف،
 ملانويـل الـذي اكتـسب وسـامة         اءذإيـ  إىل نفسها   اءذإي حماولتهاحتولت  

منـه   إصـرار  ا دومنـ – غريبـة ببنطلـون البيجامـا اهلـابط حتـى ركبتيـه والـذي       
ذ ااختفوق الفراش حماوالً      وضعها –  على األقل يف هذه اللحظة     ،على الفهم 

 تعــرف الــسبب مل.  ترتكــه يفعــل ذلــك  تكــنملولكنــها وضــعية أكثــر اعتياديــة  
 السخف، والغرق   اذهل هناية   ضع أهنا كانت تريد أن ت      هو ولكن ما كانت تعرفه   

أتي مـن مكـان   ا تـ ، وكأهن إليهاصل ت، حتىكاهذا دون حر  مانويل  تقبل  فيه، و 
كان يعجبها أكثر مـن     . يف احللق ذو طعم معدني    متعة قصرية وجفاف     قصي،

نويـــل وبـــساطة حـــسه حتـــصيل متعتـــها، رؤيـــة مجـــال االنتـــصاب املـــألوف ملا
 ، والــذيهيــيدب خلــف أذنيهــاشــعرها ضع لــذي يــمانويــل هــو اكــان  .اجلنــسي

  .ه خديها، والذي كان يُسمع صوت تنفسهتداعب يدا
  .خربيينأماذا حدث؟  -
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ب الــذي كـل شـيء بــدأ مـن تلــك الرائحـة، مــن ذكرياهتـا لرائحــة اخلـش      
  كانت تتـصاعد   صنع، تلك الرائحة اليت   لتوهم يف امل  كانوا قد انتهوا من نشره      

للحلــي مــن كومــات نــشارة اخلــشب الراقــدة جبانــب مناشــري مــصنع ألونــسو    
بدا هلا أنه مـن الغبـاء الـرد علـى          ماريا فرناندا يف مكاهنا ل    لو كانت   . املعمارية

هـي، كانـت تلـك أكثـر إجابـة          ، ولكـن بالنـسبة هلـا        سؤال مانويل هبذه الطريقـة    
فقط، ولكنها تـذكرت أهنـا عنـدما         مل تكن الرائحة   . ميكنها البوح هبا   منطقية

ركبتيهـا فـوق إحـدى كومـات        علـى   ن ماما موجودة بقرهبـا كانـت جتلـس           تك مل
 بطــن حيــوان ا يفمكانــت تدفنــهلــو كمــا نــشارة اخلــشب وتــدفن يــديها فيهــا  

ال ميكن أن تكون قد جتاوزت العشرة أعوام آنذاك، ولكنـها مـع ذلـك               . ساخن
اخلـشب  من نشارة   ة  دراصالوة املذاق   حل،   تتذكر تلك الرائحة الرطبة     تزال ما

، دون أن جيـرؤ     اً جيـد  اً كـوحش تلقـى تـدريب       خبـوف  يراعيهاوخواكني جبانبها   
 ببطء دون النظـر مباشـرة إىل عـيين           وتدبُّره االعرتاف بذلك   كان .على لومها 

مـن كـل    تكـره املـصنع     بأهنا مل   قبول  أو  اعتداء على نفسها،     ا هو منأ ك مانويل،
، رقـة عذبـة  بأحبتـه  قـد  فيه  اً هناك شيئ أن، بل فحسبقلبها كما كانت تظن  

إال  األمـر  يف حقيقـة لم يكن ، فاً وسخيفاًغريبكان ذلك املساء   أن   هلا   اوإذا بد 
االعرتاف بأهنا قـد    مل يكن   و.  وذا معنى  اً متام اًكل شيء كان واضح   ف؛  العكس

 الـسيدة  ت تلـك  عـن االعـرتاف بأهنـا أحبـت مامـا، ليـس        اًأحبت املـصنع خمتلفـ    
املستلقية اآلن على فراش املستشفى بردف مكسور، بل السيدة ماريا أنتونيا           

صــيد كلــب ك وخــواكني جبوارهــا يف صــمت بــني املناشــريالــيت كانــت تتمــشّى 
 أُثـريت   ها لشخـصها ولكنـ    هـا  رمبـا مل حتبّ    .شـديدة ة  ضخم، بسلطة أنثوية وقو   

ــدا طــوال فــ         ــا فرنان ــا ماري ــيت مارســتها عليه ــسلطة ال ــسلطتها، نفــس ال رتة ب
     .مراهقتها بشكل عفوي

ــدا وجهــ    ــا فرنان ــا وماري ــار. وف واحــد خلــنيكانــت مام ــك  إخب  كــل ذل
ــل اآلن ــشعور الغر  ،ملانوي ــدها نفــس ال ــد عن ــ ولّ ــ بي ــو أهنــا  ال  ذي قــد ينتاهبــا ل
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 وعنــدما ،اً اعتياديــاً تــصف علــى أحــسن مــا يكــون شــعور الــيتكلمــةال تدجــو
ــه  الحظــت وجــدت تلــك الكلمــة  . اً خمتلفــتــسب معنــىً اكقــد  أن الواقــع بأكمل

  :قالت
 . احرتق املصنعأناليوم مرت تسعة أعوام منذ  -
، وجـاء    إراديـة  ال اً جد  يف ملمح بدا كابتسامة خفيفة      مانويل شفتيه  زم

  :ردُّه
  !اًعجب -
 .ما كنت ألتذكر ذلك لوال أن قالته يل أمي اليوم يف املستشفى -
 كيف حاهلا؟ -
 .حبالة سيئة -
 ماذا قال أخوك؟ -
 . لرياهااًال إنه سيذهب غدق -
 .اًأعتقد أنه جيب أن تذهيب أنت أيض -
 .نعم -

 ومعرفة أهنـا هـي يف الوقـت نفـسه           موافقة مانويل واخلضوع حلكمته،   
ــكتــسب مجــاالً  كانــت تتخــذ القــرار، كــل ذلــك ا   الــيت ــسيطاً طبيعي ، اً جــداً وب

احلـزن أكثـر لكـي يطـول احلـوار حتـى آخـر سـاعات                رغب يف متثيل    ا ت هجعلو
  :لليلا

  هل ستعودين إىل املستشفى؟ -
 هل يتوجب علي الذهاب؟. ال أعلم -
 .أعتقد أنه جيب أن ترتاحي بعض الشيء -
 .نعم -
  : التعب قالت منهية احلوارأماراتدما رأت أن مانويل أبدى بعض عن
  .معك حق -
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  . ، سُمعت كحة طفل صادرة من الغرفة اجملاورةمن وراء احلائط
 خاصـــة مـــع تلـــك ،د دخوهلـــا غرفـــة املستـــشفى أمل معـــدهتا عنـــازداد

 بـني حياديـة     تتنـوع و ، من املمـر   صدرانت ت  ك اليتواألنوف   ىالرائحة اليت تغش  
كانت مامـا مـستيقظة وقالـت علـى الفـور           . رائحة راكدة لعرق مكتوم   عقيمة و 

  :ملقية باللوم عليها
  .مل أمن طوال الليل -

  :ةمل جتبها بشيء لتوها، ولكنها سألتها بعدها بفرت
  ؟الفَطورهل أتوا لك ب -
ــهاء، أقــول لــك    وال تغــريي املوضــوع،   - نــين مل إال تعــامليين وكــأنين بل

 .أمك أنا. يغمض يل جفن طوال الليل
 يقـول مجلـة     أن حياول   كمن ينقصها الرتابط فكانت     كانت كلمات ماما  

 . ملدة طويلةفيها كان يفكر ةواحد
 أال حيبك أوالدك؟. الناس حيبون أمهاهتم -
ــز يف جبهــة مامــا ذلــ  كــان يــدل علــى وجــود حقيقــي ألمل  ك امللــح املرتكّ

 الـذي كانـت تـستخدمه للـشكوى      عتـاد  ذلـك االصـطناع امل     اًعميق، ال يشبه أبد   
ملنـزل، وكأهنـا كانـت    إىل اعند الكالم مع مانويل أو األوالد عندما كانت تـصل   

  .ةشفق الاً دائمن احلب جيب أن يتبعأتنعة بمق
 .بلى، حيبونين -
يا :  لتقويل يل  اً يوم ينتفما جئ . اً أبد  أنت مل تقويل يل ذلك     هذامع  و -

 . أنا أحبك،أمي
كان هذا احلوار يعرب عن ماما خري تعـبري، أو مبعنـى أصـح يعـرب عـن                  

كانت مامـا تـشبه نفـسها اآلن        . ما يكون  كملعلى أ  هاسخافة تعبريات وجه  
ح مـ ذلـك املل  أكثر من ذي قبل، خاصة وأن حنافتها كانت تظهر بوضـوح يف             

 اهلاالت الـسوداء حتـت عينيهـا حرمـان وجـه كـان              ة مبساعد يبدوتُاملتأمل،  
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ــ مل تكـــن تلـــك احلركـــة امليلودراميـــة  .  مجـــال أرســـتقراطي حـــازم  ذااًدائمـ
 للغايــة عــن عجزهــا، عــن  اً واضــحاً، ولكنــها كانــت تعــبري اًمــصطنعة متامــ

رى أهنـا ال    ، وعندما كانت تـ    تلتمس احلبَّ كانت  . ملصادر عاطفية افتقارها  
، تطالب به بتلك الطريقة نفسها اليت كانت بإحلاح به بطال كانت ت،تتلقاه

 اللي عندما كان املـصنع      تفعلها عندما تطالب بأن يعيدوا تنعيم بعض احلُ       
    .اًيزال قائم

 الوجوه اخلاصـة مبامـا أو وجههـا الوحيـد، كـان             ومع ذلك، خلف آالف   
ومثلمـا كـان هنـاك تـأريخ     .  تلك الليلةهناك شيء ما يتغري، أو تغري بالفعل يف  

لغرابـة   لتلـك ا   اً جديـد  اًاملصنع، بدا وكأن هنـاك تأرخيـ      ملا قبل وما بعد حريق      
  . ة ملاماعتاداليت غزت امليلودرامية امل

 الذي وضعوه هلا مل يكن      تناولت فطورها يف صمت وبصعوبة، فاملشدُّ     
سـيمر  أنتونيـو إنـه      عنـدما انتـهت سـألتها متـى قـال هلـا           . باالحنناءيسمح هلا   

  : من األسئلةاًمزيد أن تطرح عليها ةً منخوفمتردت عليها . عليها لزيارهتا
  .اًال أعلم متى، ولكنه قال إنه سيأتي مبكر -
 .لن يأتي -
 .اًحق سيأتيقال يل إنه لقد  -

 واصـلت كـذهبا     ، وعندما كُـشف أمرهـا     ،شعرت بالبالهة كطفلة كذبت   
  : كررت ماما.احلقيقةوهي تقسم ألف مرة بأهنا تقول 

  .لن يأتي -
 لقـد فـسَّخ    ف ، أال يأتي أنتونيـو    لفضلت  بيدها يار اخل يف الواقع، لو كان   

 كمـــا مل يفعـــل أي شـــيء منـــذ حريـــق املـــصنع، ،عيـــد املـــيالد اجمليـــد األخـــري
 إياهـا يف  اً، تاركـ دون حـل  املـشاكل قائمـة   أبقىو ،اًالعالقات فيما بينهم مجيع 

ا هــي فريــق يتكــون منــه : ن إىل فــريقنيو ينقــسمجعلــهمإذ  ،حالــة مــن التــوتر
 وضـعهما كـضحيتني، وآخـر يتكـون مـن مامـا        اكتـشفا أهنمـا وأنتونيـو، كمـا لـو    
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دا  عــن أي عــام مــن األعــوام الــسابقة، بــءدون أن يــتغري شــي. وماريــا فرنانــدا
 اآلخـرين   أمـام  أنفـسهم  إثبـات  حباجـة ملحـة إىل        شـعروا  اًاألمر وكأهنم مجيعـ   

حـوّل الـساعات الـيت اسـتغرقها     د ذلك على حل أي شيء،       يساع أن من   وبدالً
عشاء عيد امليالد يف منـزل مامـا إىل أكذوبـة مـسرحية هزليـة، حيـث أخـذوا          
يتالومــون علــى تعاســتهم الشخــصية حتــت قنــاع اجتمــاع عــائلي عــادي دون    

ــوم   ــذلك الل ــل . كــشف حقيقــي ل ــو  ولويــسا  واألطفــالكــان مانوي  زوجــة أنتوني
امتة الــيت ترأســتها مامــا،  يف هــذه املواجهــة الــص جمــرد كومبارســات  يبــدون 
  كما تنتهي كل عام بنهاية االجتماع بعد تنـاول احللـو  - ت املواجهة أفضحيث  

 لعبـة مغـارة يـوم مـيالد املـسيح           وارأغاني عيد امليالد اجمليد جب     إىل أدائهم  -
 ذلـك الكـأس      أنتونيـو  هشِّملو مل ي  .  جبانب املدخل  ةاليت عادةً ما تكون موجود    

 ألوفاملـ  همند حافة املائدة، لكان من املمكن أن يرحلوا من هنـاك بإحـساس    ع
   .يف وقت عيد امليالد اجمليدبالفشل 

 أنتونيــو حطــم، و» أغــاني عيــد املــيالد اً معــلــنغنِّ«: قالــت مامــا وقتــها 
، حاولت هي بعد ذلك أن يبدو كل شيء وكأنـه حـادث           . واحدةالكأس بضربة   

ــل   ــك، مث ــديها  ســعادة أغــاني عيــد املــ    افتعــالولكــن اصــطناع ذل ــد ل يالد، ولّ
  .بُغض بالاًإحساس

 أن يـأتي اآلن  فواقعـة مل يتكلم أنتونيو وماما منذ ذلك الوقـت، ولـذلك           
ــوم عيــد        ــا ي ــوتر الــيت كانــت عليه ــة الت ــدها إىل نفــس حال إىل املستــشفى تعي

ف كــ ذلــك الــصمت، ولكــي تملــواراة اقرتحــت أن تفــتح التلفــاز .املــيالد اجمليــد
لبـت منـها أن تـرتك        عن الشكوى، ولكنها نـدمت بعـد ذلـك ألهنـا ط            اًماما أيض 
ــد حكمــ اًبرناجمــ  أصــيب كــان هنــاك رجــل  .مــاعلــى قــضية   اً حيــاول أن يقل

 أنـه عنـدما   اًبأزمتني قلبيتني يرفع دعوى على إحدى شركات السجائر مؤكـد         
 على السجائر مل تكن علب السجائر حتمل أي حتذير مينع من            اًأصبح مدمن 

حــضرتك استــشرت طبيبــك عنــدما الحظــت  «: قــال النائــب العــام. تدخينــها
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  اقـــرتح عليـــكفقـــداألعـــراض األوليـــة، وكمـــا هـــو مـــذكور يف هـــذا التقريـــر، 
    »...ن تقلع عن التدخنيأ الطبيب وبإحلاح

أُجـرب علـى فعـل شـيء غـري          ظهر أنتونيو عند البـاب بوجـه جـدي كمـن            
  وجودهــا مــن شــأنانالــيت كــجــاء وحــده، دون لويــسا، . دون إرادتــهمــستحب 
بدا هلا أن ذلك االجتماع كـان       . على جعل كل شيء أيسر    يساعد  أن  دون شك   

، وأن عدم وجود ماريا فرنانـدا جعـل مامـا تكتـسب حملـة بـسيطة مـن                   اًمتوقع
  . املسكنة
 –... ولونؤ املـس  تكماوحـضر ولكنين كنت قد أدمنـت يف هـذا الوقـت،           «

ر، الـذي شـعر     س التـصوي  ، ومهنـد  ارتعش صوت الرجل الظاهر على الـشاشة      
ولون ؤ املـس –  عـيين الرجـل، اقـرتب بعدسـته منـه       نبأن دمعـة مـا ستـسقط مـ        

  »...الف من الرجال والنساء مثلي قدموت آعن موتي وعن 
ــو كــان    انــصرفكانــت مامــا قــد   ت عــن مــشاهدة التلفــاز، ولكــن أنتوني

  .  أن يهرب من ماما، حتى يف تلك الظروف،يشاهده كما لو كان حياول
  .ب يا بُيناقرت -

 ، جبانـب البـاب  اً كـان معلقـ  اًدفـرت حركة أنتونيو الفجائية جعلته خيبط    
 اًصدر طنينـ  يُـ  دفرت أخـذ الـ    . الطبيـب  خطَّهـا  فيه تعليقات عـن الطعـام        اًمكتوب

    . بشكل إيقاعي مزعج للغايةاً جيئة وذهاباًتحركم
  .اقرتب -

 أنتونيـو ذن   أنـف وأ   ؛ إذ كـان    يف الـشارع   اًمن املؤكد أن الطقس كان بارد     
  .ين بعض الشيءحممر

 حــاالت الوفــاة الناجتــة عــن وهــل معامــل تقطــري النبيــذ مــسؤولة عــن«
 النائــب ه ســأل-خممــورين؟ فيهــا قائــدو الــسيارات حــوادث املــرور الــيت كــان  
  بـــشكل واعٍ هـــو ألـــيس اســـتهالك املنـــتج– عنقـــه العـــام وهـــو يـــسوي ربـــاط

  »ولية املستهلِك؟ؤمس
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 بــدا ه، فقــدالتاســعة والــثالثني مــن عمــر علــى الــرغم مــن أنــه كــان يف  
 مـن   عائـد  يبـدو وكأنـه ولـد شـقي          كـان .  أمـام مامـا    ةوكأنه يف اخلامسة عشر   

، اقـــرتب بـــبطء.  لتربيـــر موقفـــه إال ذلـــك الـــصمتاًمــشاجرة وال ميلـــك شـــيئ 
 من احلقد واخلوف مـن أال تتـذكر أهنـا مل تـره منـذ أن احـرتق           خليطخياجله  

  . صفعته أمام خواكنيااملصنع وأهن
ل الرجــل الظــاهر علــى شاشــة   قــا - »هــل تــود حــضرتك أن متــوت؟  «
  »...كانت مسؤوليتكهنا إ  فقط أقولوإمناأنا ال أمتنى لك املوت، « - التلفاز

هـي   تنهـض ف ،اً مزعجـ  فجـأة أصـبح حـوار الربنـامج       . طلبت مامـا مـاءً    
 ؛ عمـا مل تنطـق بـه حتـى حينـها     بوضـوح لتكـشف   ومسرعة لتحضر هلـا املـاء،       

  . مل تكن تشعر بالراحةاًأهنا أيض
ــبطء دون أن تتوقــف عــن النظــر        ــاء ب ــا امل ــدما عــادت، شــربت مام عن

  . ألنتونيو
 قـال الرجـل الظـاهر       – »هل تعرف حضرتك معنـى مـرض الـسرطان        «
ــ،هــامرتعز وهــو ينــزع عنــه قبعتــه الــيت كــان ي  يف التلفــا ة بيــضاء عَلْ فتلمــع صَ

ــا «قــائالً خبجــل  ر يف مكانــه جتمــد اجلمهــو . ناجتــة عــن العــالج الكيمــاوي   ي
   .»إهلي

  .»ا خنرج األمور عن مسارها الطبيعيأعتقد أنن«
  .»سأفارق احلياة، أال يكفي هذا إلخراج األمور عن مسارها الطبيعي؟«

 ،اً وواقعيـ  اً تراجيـدي  دون ريـب،   ،م من أن حـوار الربنـامج كـان        على الرغ 
بـدو  ينفـاق مـسرحي جعلـه       فقـد خالطـه      هـذا الرجـل احليـاة،        حيث سـيفارق  

  :كرر الرجل قائالً.  إىل حد بعيداًسخيف
  .»سأفارق احلياة«
ا مبـ  وعـي    علـى كـن   مل ي  وإن   ،اً تقريبـ  اًل أنتونيـو بفظاظـة، صـارخ      اءست
 :يفعله
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 هل حيب علينا أن نشاهد هذا اهلراء؟ -
 فهـذا الرجـل   - عليه مامـا ترد – ،ال يبدو يل أن هذا الربنامج هراء    -
 .سيموت

  مـسألة  هاولكنـ ،  اًل الربنـامج سـخيف    مل يكن موضوع موتـه هـو مـا جيعـ          
، علـى الـرغم مـن حقيقـة آالمهـا،       تقـدم   مامـا   راحـت  تقديم موته بنفسه، كمـا    

  :قالت ماما ألنتونيو. دور متاثلها للشفاء
  .ل والدتكقبِّ. قبلين يا بُين -

 بالكامـل عمـا    غريـب كـشف  عبـوس شُلّت مالمح أنتونيـو وحتولـت إىل      
 عنـد هـذا احلـد       اًهمـ ممل يكن   . للحظة خيفيه حتى تلك ا    استطاع الصمت أن  

اقــرتب منــها أنتونيــو وقبلــها علــى .  الو طلبتــه أ مبــاكانــت مامــا واعيــةإذا مــا 
 العنــاء الــذي كلفــه القيــام  ن يــواري أجهــدهوجنتــها بــسرعة حمــاوالً بأقــصى  

  . بذلك
  أنت حتبين، أليس كذلك يا بُين؟ -
  كنت أحبك؟ إنينتسألين -
 لك؟أنت حتبين، أليس كذ. نعم -

فـضالً  فإثارة الـشفقة،  بني  وتسلطبني الكان تنغيم سؤال ماما يرتاوح ما    
 »بـالطبع «و. ي إجابـة منـه بـالنفي      ألتتقبـل   مامـا   ، مل تكـن     ةًتكلفـ  أهنـا كانـت م     عن

 الكرميـة والـسريعة الـيت       ةا أنتونيـو مل تكـن إال الوسـيلة الوحيـد          تفوه هب اليت  تلك  
 إىل أن أتـى الطبيـب       ،عض الوقـت   ظلـوا جمـتمعني لـب      .وجدها للهرب من السؤال   

 مالحمهـم علـى أهنـا مالمـح قلـق عاديـة علـى               اً فسهّل من وضعهم مفـسر     ،فجأة
  أن لديه عمـالً    مل تعلق ماما بشيء بعد أن رحل أنتونيو حبجة         .والدهتم املريضة 

جـازة، محـل يف     ل ذلـك يف يـوم األحـد، يـوم اإل          ، ولكـن قـو    توجب عليه القيـام بـه     ي
 أنهــو فمتــام االقتنـاع  بـه  كانــت مامـا مقتنعــة  مـا    أمــا.اً انتقاميـ اًتــصرحي طياتـه 
  . لكي ال تذهب إىل العمل يف اليوم التايلاًتصرحي هيتطلب 
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ي على املنـزل واحـضري يل الـرداء اآلخـر،     ، مرّ اً تأتي صباح  أنقبل   -
  .األخضر
 . يا مامااًعمل غد لديّ -
نــاك ن يكــون هأجيــب . اًن يعطــوك إجــازة غــد اطلــيب منــهم أ،اًحــسن -

   جبانيب هنا يف املستشفى، أليس كذلك؟أحد
 وصـــفق احلـــضور ،أدان القاضـــي علـــى شاشـــة التلفـــاز شـــركة التبـــغ 

  .حبرارة
خييفها، ولكنها مل تكـن ترغـب يف    ما الذي كان   اًمل تكن تعرف حتديد   

 مـا جعلـها     اًئشـي أن   يف صف أنتونيو و     تقف رمبا ألهنا كانت  . أن تكون وحدها  
 مل  اً أحـد   أن يف الواقـع،  و.  على حـق بالكامـل     نتونيون أ اك وما.  من ذلك  ختجل

يكن على حق، وعندما سأهلا مانويل كيـف كانـت األمـسية عنـدما عـادت إىل           
 اً أنــه لــن يــتمكن مــن فهــم كــل شــيء مهمــا كــان شــرحها وافيــ  شــعرتاملنــزل، 

ظـل  قـد   ، و اً، األمر قديم جد   قيقةيف احل . لكلمات ماما أو ردود أفعال أنتونيو     
عنـــه اآلن خـــالل ســـنوات كـــثرية، وال ميكـــن أن يـــتم اإلفـــصاح  عنـــه اًمـــسكوت

 شــرحه صــعوبة علــى قــدرو. وشــرحه يف وقــت ضــيق وببــضع كلمــات حمــددة
فرنانـدا   عالقتـها مـع مامـا وماريـا        ، وانتـهى  اً ماضـي  تكانـ . كانت صعوبة حلّه  

وال تبديلها، وال    كانت عالقة ال ميكن وصفها،    .  وانتهى اًيكانت ماض  ووأنتوني
ــا، مل تعــد مــشاعر  و ،ةرحجــمتانــت تتمثــل أمامهــا كخيــوط عنكبــوت   فك حلّه

هـا   ألغـاز ال ميكـن حلّ       هـي  بـل مشاعر حقيقية،   املقت والضغينة الساكنة فيها     
رمبــا مل تقــم وض،  الــبعالــى بعــضهع التعــرف  يف تعــد راغبــةلشخــصيات مل

لـذلك عنـدما تعرفـت إىل       . لى بعضها الـبعض   علتعرف  ابشرف حماولة   حتى  
 مأن حبـه   فكانـت تظـن  ،قيةااملـصد ل لديها شعور دائـم بعـدم     ة مانويل ظ  عائل
 مــن عالقتــها املــصطنعة مــع  اًإتقانــمل يكــن إال عالقــة مــصطنعة أكثــر  هــا إيا

 لتـصبح    هبـا  داك العاطفة كانت حقيقية ع     بعد ذلك أن تل    هااكتشافو. عائلتها
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 والـدة مانويـل كانـت       لـو أن  بشكل غري مباشر، ف    و اًتلقائيمرة أخرى ضد ماما     
مامـا كانـت   إن فـ احلب بني كل أفراد عائلتها،    وجودها عن    أثناءولة  ؤاملس هي

  .احلقدتفشي ق الشمل وهي املسؤولة عن تفرّ
حــال فتــاة يتيمــة  تــشبه  الــيت أحبــت هبــا والــدة مانويــلالطريقــةكانــت 
لمــا ، وكهــةبالال ين إىل درجــة تــصل إىل حــدرضــي والــديها بــالتبحتــاول أن تُ

 لـديها   نبعثت ت كان ، طيبتها وصغرها الصامتني   ترتذكو تذكرهتا بعد وفاهتا  
كنها أن ختـدع نفـسها، فمهمـا     مل يكن ميولكن. لبكاءا يف مرحيةرغبة قوية و 

إىل  اًدائمينتهي هبا   األمر   بعائلة مانويل، كان     جتعل عائلتها تتشبه   أن   تحاول
 عــن مامــا، ولكنــها منــذ أن احــرتق اً كــانوا يــسكنون بعيـد . مامــافـوز شخــصية 

مـع مانويـل    يف البيـت    ع تعودت أن تقـضي هنايـات كـل األسـابيع عنـدها              املصن
 علـى أي    مـن توجيـه اللـوم إليهـا       ولو ملرة واحدة فقط     ها  تأهنا مكَّن  لو. واألوالد
ذلـك، دون حتـى أن      يف فـرض    طريقتها  ل، ولكن   يئهاجمل عليها ملا عتبت  ،شيء

 مل يكــن الــيت كانــت تنظــر هبــا إىل شــخصٍ تلــكبطريقــة التفــضُّل وتــشكرها، 
إذ  ؛تـشاجر معهـا  ت أال آثـرت  وهلـذا . يفعل أكثر مـن أن ينفـذ األوامـر الـصارمة        

ضافة إىل   باإل ، باخلوف من أن يكتشف مانويل عصبيتها      كان خياجلها شعور  
 كانـت  قدرة عالية على اإلقنـاع، و       ماما  لدى كان.  جتاه ماما  فاءشعورها باجل 

  مـشاجرة  ة أي تنشب ت، ولذلك عندما كان    جتعلها تتصرف بفظاظة   عصبيتها
  هـو   األمـر  كان يهون عليهـا   ما   .بينهما كانت تدرك أهنا ستخرج منها منهزمة      

، وانتقامهـا هـي مـن مامـا         مت مـن احليـاة     بـص  تفكري يف أن كل العـامل ينـتقم       ال
. هاتـ بحم ولكـن لـيس      أسـرهتا  منزهلا و  دم هلا تقأن  : على النحو التايل   كان يتم 

قـد  تـشفى نزعـت الـصورة الـيت كانـت           لذلك عندما عادت تلك الليلة من املس      
عـد   وألهنـا مل ت    ،لذلك السبب نزعت الصورة   . وضعتها ماما يف غرفة املعيشة    
األبيض بـ يف صـورة    العـشرين ة وهـي يف لفوفتطيق فجأة خصالت شعرها امل   

هاتفــت بعــد ذلــك املكتــب . واألســود وابتــسامتها املــصطنعة لغــرض التــصوير
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أن حالـة والـدهتا حرجـة       واليوم التايل،   يف  خربهتم أهنا لن تستطيع الذهاب      أو
    .وأهنا جيب أن تظل جبوارها لرعايتها

ــا فرنانــدا دائمــ   ور؛  مــا تظهــر بــنفس املظهــر يف كــل الــص   اًكانــت ماري
ــسامة الفــ  ــشعر  نفــسهاةاغراالبت ــان ال ــه    ه نفــس، ملع ــوحي ب ــذي ت ــبري ال ، والتع

ل مثـل تأمُّـ    ا وهي تكبُر يف ألبومـات الـصور       رؤيته تكان. يتكرر،  ها واحد انيع
ودون أن يــتغري شـيء يف اهليئـة األساســية،    ، لوجــه مجيـل ال يتبـدل  فـين عمـل  
على  لو مل تكن ماريا فرناندا       . يف كل حلظة   اًئ فشي اًبدو أهنا تتآكل شيئ   يكان  
 بـأن تكـون جمـرد       بـال مل تُ و بأهنـا أختـها،      ةً تام جبماهلا، ألصبحت فخور    يوع

ــة الثان  ملزوجــة  ــون يف املرتب ــل وأن تك ــةانوي ــأدَّى   .ي ــو ت ــر يومــ  ول  ىلإ اًهبــا األم
ا بنفــسها، وعلــى قــدرهتا علــى    ا علــى ثقتــه هتسدحلــ علــى شــيء،  حــسدها

مل يكن يهمها   .  فوق حسدها على حُسنها    ،ف مع أي وضع ومع أي حوار      التكي
 كانت تناقض نفسها أم ال بإعجاهبا بأشياء يف أختها مل تكن تعجبها         ن إ اًكثري

ثنني وأهنا تضيع أيـام إجازهتـا        يوم اال  هون اليوم    يكن يهمها أ   يف ماما، كما مل   
على  مرة أخرى يف املستشفى، و     هظهوركان أنتونيو سيتأخر    .   ماما يف رعاية 

 عصبية  ماما إال يزيد  لهذا  ن  اك امف ،ماريا فرناندا الرغم من كثرة اتصاالت     
ن تتقبل الوضـع  أها على ين من أن تع بدالً،راحتها يف الغرفة من عدم   ىوشكو

درِّس فيهـا   هاتفت فيما بعـد املدرسـة الـيت يُـ         . قامة هناك ي هتون عليها اإل   لك
  :ما حدثله  وعدَّدت مانويل

  .ماماة ساءت حاللقد  -1
 . عن مضاعفات يف اجلهاز اهلضمياًشيئالطبيب ذكر  -2
 . وأكلت زباديماما شربت حساءً -3
 .عن أنتونيوأخبار لديهم  يستل -4
ــت تعمــل ع    -5 ــاة الــيت كان ــا الفت ــد مام ــأن خــواكني    ن ــها رســالة ب  أبلغت
 .اتصل



 31    حسنةةنيّ

 بأقـــصى ،يف شـــرحهاأو ،  ملانويـــل يف وصـــف األحـــداثكانـــت جتتهـــد
 الـيت وكأهنـا كانـت حتـاول أن توضـح ردود الفعـل الغريبـة                درجة مـن الوضـوح    

، أو مــن جديــد  ت املستــشفى تــسببه هلــا    أو اخلــوف الــذي كانــ  حتــدث هلــا، 
لطاملـا ظنـت    الـيت    تكـون، هـي      مبا ر ا أهن لتفكريها الكامل بالدهشة    اإلحساس

ن ماما مل تكن هبـذه  أنت تظن من قبل، و  اما ك فوق  أهنا ضحية ماما، اجلانية     
 هبــم كمــا كانــت تعتقــد، فكانــت حتــاول أن تــدخل يف  الــال مبــاالةالدرجــة مــن 

،  مــن قبــل عليهــا الــدخول فيــه قُّشِعــامل الــضغينة اخلــاص هبــا الــذي كــان يَــ  
 ن عـ  جزهـا ع تربيـر  بعينـها تعينـها علـى        اًثدامنه أح  ستنبطحماولة بشدة أن ت   

 الـيت ظنـت فيهـا أن مامـا          تأكثـر اللحظـا   كانت ترى أهنا حتى يف      . مساحمتها
 سـرعان مـا     ، يف األفـق شـك بـسيط       لـوح هلـا   ، كـان ي   اًجنية عليهـا جـد    متكانت  
 شخــصية ؛اإلطــالق ى علــال تــستهويها شخــصية دها فيحوهلــا إىلب ضــينقلــ

مهــا، غــري قــادرة علــى التفــاهم، وتبــدأ صــورة   وقحــة، متــهورة يف أحكاظاملــة،
هذا الكسر قـد ينـتج عنـه مـضاعفات          : قال الطبيب (ماما تتغري يف خميلتها،     

ــه ســلبية يف ــ)  جهازهــا كل ــها،   جتــد مإذا هبــا ف ــا قــد  (امــا تــصارع مــن أجل كن
ــا عــدة  ظالح ــن ــة  )اراتأم ــن لطيف ــا، ، وإن مل تك ــد فمعه ــل   ق ــى األق ــت عل كان

 ولكنـها كـشفت عـن تـدهور يف أعـضاء           ،الكـسر ليست هلا عالقة ب   (،  متفامهة
، بل كان األمر أسـوأ مـن ذلـك، فواقـع أن الطبيـب حتـدث                 )أخرى يف جسدها  

ــاحتمــال وفــاة  ال يــستبعد نْجبديــة مَــ  معهــا بتلــك الطريقــة،  ــها ة عاجل ، جعل
 إنـسان أي كـ يف نفـس الوقـت وهـو أن مامـا،     أبلـه   ولكنـه    اً منطقيّـ  اًتواجه واقعـ  

  . يف حلظة ماعلى وجه البسيطة، ستموت
لكــي تــداري ارتباكهــا وختفيــه إن أمكــن خلــف     جمــالت اشــرتت بــضع 
أن تـدير   من ماما، وعلى الرغم مـن أهنـا جنحـت يف    اً ردّهتعليق تافه تضمن ب 

 يف حـدثت لـو  و ، نـربة مـصطنعة واضـحة   فقـد شـابته    ذلك املساء،    اًمعها حوار 
  . اليهماذا تطلق عاآلن  ولكنها ال تعلم ،اً خوفسبتهاحل  آخرموقف
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   يشبه بابا، أليس كذلك؟أنتونيو -
طـوال   ابـد ، وماما الـيت  هونه أداءً  وأ  من ذلك التمثيل   اًكان السؤال جزء  

، »اًأحيان«كلمة   تريد أن جتري ذلك احلوار املصطنع، توقفت عند          كأهنااليوم  
ــسها     ــا حتـــاول أن تقنـــع نفـ ــا طـــويالً ال يـــالعمـــر  أنوكأهنـ  ولـــذا، زال أمامهـ

  . فقطاًأحيان: ماماقالت . ابات الطويلةتحتفظ له باإلجسف
حلـديث عـن ماريـا فرنانـدا     يف ا السهولة الـيت وجـدهتا    وبقدر ما كانت  

ه إال يف الذي مل تعد تتمثل  ،   عن أنتونيو، أو عن بابا     يف حديثها  صعوبةال كانت
 اًالــذي كــان دائمــ تتالشــى، بابــا ه والــيت تكــادئــلــك الــذكرى البعيــدة عــن عزات

ويف مكتــب ورة املرســومة بالرصــاص يف غرفــة املعيــشة عبــارة عــن تلــك الــص
 بابــا يف شــيء مثلمــا شــاهبه يف جبهتــه العريــضة   أنتونيــوومــا شــابه. املــصنع

ردت مامــا عنــه، كلمــا ســألت كانــت . ونظرتــه الرجوليــة العــاجزة والبــسيطة 
 روايــة بــسيطة عــن عــادات   حتكــي هلــا  ، وكأهنــا بإجابــات غــري شــافية عليهــا
  .ال حاجة لهكان نسان  إلاً حقيقياً تكون وصف أكثر من أن، ماشخصٍ

 عــد فإخبارهــا هبــذا كــان لي  .  هاتفهــا »خــواكني« لــذلك مل ختربهــا أن 
تأبـه لـه    االنتصار الوحيـد الـذي   ولعله كان ،   منها ملاما بانتصار جديد    اًاعرتاف

 خــواكني تــصفية احلــسابات فيمــا   منــهاأن يطلــبفــ. منــذ أن احــرتق املــصنع 
علـى  ( تعطيـه مـا لـه        أنأن تفصله ماما عن العمـل دون        بينهما بعد احلريق، و   

تكلفــة قــف ســيكلفها  ن هــذا املوالبدايــة أمنــذ  الــرغم مــن أهنــا كانــت تعــرف  
كـل هـذا جعـل خـواكني خييـب          )  لو حلّت األمور بـشكل آخـر       اأكثر مم باهظة،  
 فيهــا اعتــزاز  يقــوم بــردة فعــل  مــدلالًطفــالًحيــث بــدا يف نظرهــا   ،ظنــها بــه
 ، دفـع يف مقابـل ذلـك   فقـد نـه حـصل علـى مالـه،        أغم مـن    الـر علـى   و .بالنفس
ــاس مــصدا ــدما حــاول أن ي ،قيته مــع الن ــشئ عن ــ عمــالًن ــه مــستغالً  اً خاصّ  ب

   .»ألونسو للحلي املعمارية«عمالء مصنع 
كـن  ميالـذي   و فعالً الذي صدر عـن مامـا،         الوحيدالقاسي  الفعل  كان   
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ــ بأن تعــرتف ــون قاســي    اأهن ــد أن يك ــضع  انتظــهــو، اً قــصدت عــن عم ار أن ي
ج إىل أكثـر مـن      ه، ومبـا أهنـا مل حتـت       ريخواكني كل ماله يف هـذا العمـل ثـم تـدم           

هــذا بــشكل متقطــع وبنعومــة   فقــد أجــرت، ذلكتني للقيــام بــيمكــاملتني هــاتف
ــواكني«حتـــى أن  ــبب »خـ ــهاً نفـــسه مل يعـــرف سـ ــة  ك.  إلفالسـ ــا دقيقـ انـــت مامـ

لكـي تغلـق هـذا      ف ا،ريف للجرمية مكتملـة األركـان، لـذ       أدق تع كونظيفة، كانت   
 مرة أخرى عنـد  ي ندمه، وأن يستلق»خواكني«ن يبدي امللف كانت حتتاج إىل أ 

  . عاد إىل املنزل عندما احتاج إىل الطعامثم كلب حاول اهلرب كميها قد
علـى الـرغم    و،   علـى أهنـا    خفاؤها اتصال خواكني هبا دلـيالً آخـر       وكان إ 

 لـن تستـسلم    ن عمـد،  ن عـ  و يكـ  قـد ال  ام مامـا هبـا      تظـن أن عـدم اهتمـ      أهنا  من  
 أو ملـساحمتها حتـى      ،شاعر الشفقة اليت اجتاحتها فجـأة حنـو مامـا         ملبسهولة  

  . قبل أن تطلب منها ماما العفو
 عـن تلـك     اً صـوت خمتلفـة متامـ      ة لشيء آخر وبنـرب    اًقال الطبيب ممهد  
  :اليت استخدمها أول يوم

 اهلضمي، رمبا تكـون مـضاعفات       رمبا ال تكون مضاعفات يف اجلهاز     «
  .»مةعا

ــ الــيت نطقهــا اآلن ال عالقــة هلــا ب  »رمبــا« كلمــة  عمليــة الــشفاء  «ه قول
، وال  أي شـيء  بـ  مامـا    إخبـار عـدم   و. ها بثقة أول مرة    لفظ  اليت »ستكون بطيئة 

 دون أن يفعـل    ، يراقـب  كمـن يب، كان يعزز مـن مكانتـها،        حتى عن تقارير الطب   
  . يسري بثقة حنو حائط مااً كفيف،اًشيئ

بدا و. اً وعشرين عام   غرفة ماريا فرناندا اثين     يف نفس  ظلت تنام لقد  
 مـا  اً، ألن شـيئ  يف الواقع أن تتذكر هذا اآلن، ولكن مل يكن كذلك  اً سخيف اًأمر

 يفهما دجمهما مــن ســياق املوقــف ليــ منــمــا كــان قــد أخــرج كــالًيف مالمــح ما
علــى احلــائط، عنــد رأس فراشــها، يف بيتــهم القــديم، . إحــساس أبــسط وأدق

 يف الفـيلم الـذي      »كـريك دوجـالس   « قد وضعت صورة لــ     »رنانداماريا ف «كانت  



باربا  أندرس   34 

، وهو نصف عار، بقطعة من القماش ملفوفـة حـول     »أوليسيس«دور   فيه   أدى
ه يـ لإ، ينظـر  اًكـثري  أن يتعارك مع شخص آخر أضـخم منـه   وسطه، على وشك  
، اًوضـعت صـورته ألنـه كـان يعجبـها كـثري      .  مـن أن يـضربه     وكأنه سيأكله بـدالً   
وجــه ك اً املتــوحش، متامــهذقنــه يف وجهــ علــىسن املوجــود وخاصــة طبــع احلُــ
 والـــذي  رمايـــة األطبـــاقةلعبـــارس  الـــذي ميـــ»ســـومونتس«ذلـــك الفتـــى مـــن 

 بعد أن أخربهتا ماريا فرناندا بعالقتـها بـذلك          .طارحته الغرام يف هناية األمر    
الفتى، مل تنفك تتخيلها وهي فاحتة سـاقيها وجالـسة فوقـه إىل أن تـصل يف        

إىل نقطة من االمشئزاز من ماريا فرناندا وهي متارس اجلـنس، كمـا      ختيلها  
قـال  . اًكان يداخلها نفس الشعور جتـاه صـورة بابـا الـذي مل يلمـس مامـا أبـد                   

 رد فعـل جـسد شـخص    اًيف هذه الظـروف ال ميكننـا أن نعـرف أبـد           «: الطبيب
  . »عجوز

حتى وإن   ،اًماما وماريا فرناندا خمتلفتني متام    مل تكن   يف واقع األمر،    
 لـون بــين  ي حنافـة جبلـد ذ  شـد رنانـدا اآلن أكثـر مسنـة ومامـا أ    كانـت ماريـا ف  

    . لون األرضكفاتح 
يكـن لعـدم ثقتـها بنفـسها        مل   ملاريا فرناندا     أن تقدم مانويل   ها من فوخ

 يـز  جت مامـا فلقـد كانـت     . يعجبه طبعهـا اجلنـسي    أن   من   هافوخلت فقط ولكن 
  حتــى بتجربتــها كــن تــسمح هلــا هــي    مل تاتروتنــترتــدي أن اريــا فرنانــدا  مل

 كانــت فــي حــنيالرتــدائها، ف » خمتلفــةاًطرقــ« كباحلجــة الرخيــصة بــأن هنــا
علــى ماريــا فرنانــدا طبيعيــة كانــت تبــدو عليهــا هــي وكأهنــا     تبــدو  تنــوراتال

ــة كفتــاة ليــل       ــدين كعــاهرة (ســتذهب لتقــوم جبولتــها الليلي ، فنــربة مامــا  )تب
عنـدما تعـود مـن املـصنع كانـت تثنيهـا             اًالقاسية اليت كانت تستخدمها أحيانـ     

نـه  أسلم قط ملاريا فرناندا فـضالً عـن         لم يست ف ،مانويلأما عن    .ارتدائهاعن  
انتـصار هلـا علـى ماريـا     ، وبدا هذا بالنسبة هلا أول وأعظـم  اًرها اهتماممل يع 

تكـشف   كانـا قـد تـأخرا يف      نمل يهمهـا إ   و. اً أخـري  فرناندا، فقد اختارها رجـلٌ    



 35    حسنةةنيّ

 حيـــث مل يكـــن يقلقهـــا طريقـــة مانويـــل  ؛يـــة فيمـــا بينـــهمامـــن احلميمقـــدر 
 كــان مــا لــو ك ،الــسيارةب اً معــكانــا خيرجــان عنــدما تبــال،مل كمــا . اجلنــسية

كانـت تـشعر بأصـابع      . اًاملهم هـو أن يكـون املكـان بعيـد         ف ، ال و أ اًالوقت متأخر 
: قال الطبيـب  . تستقر فوق هنديها  مانويل تتوغل بني أزرار البلوزة املفتوحة، و      

ــدهور قــد   « ــهاب املفاصــل   يرجــع إىلبالفعــل هــذا الت ــد . »مــرض الت  اكانــت ي
كــن يف كــل ، ول خبفــةما محالــة الــصدر بأصــابعه ان ترفعــ، أوتني ثــابتمانويــل

مل تكـن تريـد أن تتعـرى، فكـان مـن األفـضل أن               . نياألحوال كان كفـاه مفتـوح     
ســراويل إىل مبانويــل األمــر تــتم هــذه الــشهوة وهــي مبالبــسها حيــث ينتــهي    

 علــى رتاكــم املخبــار املــاءنوافــذ الــسيارة إلزالــة ، وهــو يُنــزِّل ابتــسامةومبلولــة 
كانـت عالقتـها اجلنـسية مـع مانويـل أكثـر راحـة مـن عالقـة ماريـا            .هـا زجاج

، بطــل رمايــة »ســومونتس«اجلنــسية الرياضــية مــع ذلــك الفتــى مــن  فرنانــدا 
لتـسديد،  عنـدما كـان يركـز يف ا        »كـريك دوجـالس   «األطباق، الذي كـان يـشبه       

عنـدما تركتـه ماريـا فرنانـدا، أخـذ      . ه يف طبع احلسن املوجود يف ذقنه اثلومي
كلب للصيد، ومثـل خـواكني عنـدما        أو ك وف،  خركيهاتفها يف املنزل كل ساعة      

 ليقـول   ،اً قائم  ال يزال   كان املصنع  ، حني  كل يوم أحد غرفة الطعام     كان يدخل 
فيما بعـد  « ، وترد ماما»قفالل األماريا أنتونيو، جيب أن نعاجل موضوع مقاو «

 مـا أراده   جـلّ شـرب اخلمـر بـبطء وتلـذذ، وكـأن        فيبدأ حينـها يف   ،  »يا خواكني 
مامـا الـيت تتلـوى اآلن       . هو إثبات أنه يستطيع أن ينطق اسم ماما دون ألقـاب          

، ال )»أنــا ال يقــع علــى رأســي إال املــصائب «( مــن حــني آلخــر مــن أمل الــردف، 
نتونيـا الـيت ماتـت يف الواقـع حلظـة أن احـرتق              تشبه يف شـيء الـسيدة ماريـا أ        

الـيت ورثـت     األخـرى فة يف عظامها تلـك املـرأة        خلِّ مُ ، منذ تسعة أعوام   ،املصنع
عنــها رغبتــها الــصامتة يف معرفــة كــل شــيء عــن كــل شــيء، والــتحكم يف كــل  

  .شيء
ــة مــن الــ  ،ذهبــت إىل املنــزل لتتعــشى  . سُّبات مــستغلةً أن مامــا يف حال
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 املـــشهد طبيعيـــةها تانويـــل يطعـــم األوالد، فـــصدم عنـــدما دخلـــت وجـــدت م 
  :سأهلا مانويل. باملقارنة مع ما كان يعصف برأسها طوال اليوم من أفكار

  ما األخبار؟ -
 .ال جديد -
 ؟ءهل حدث شي. اًكان متوتر. أخوكلقد اتصل بك  -
 ماذا قال؟. ال -
هل أنت متأكـدة مـن أن كـل شـيء يـسري             .  أن هتاتفيه  كقال إنه يريد   -

 لى ما يرام؟ع
 .نعم -

الرد على اهلاتف ثم     اليت تولَّت كان أنتونيو يف املنزل، ولكن لويسا هي        
ــى الفــور حبــرص وكأهنــا مكاملــة مهمــة      ــل عل ســأهلا . أعطــت الــسماعة ملانوي

  :نوونة ناجتة عما يفعله معه اآلخرأنتونيو خبش
  مس؟باألما هذا الذي حدث  -
 ما الذي حدث أمس؟ -
ذي حــدث أمــس؟ هــذه املــسرحية الــسخيفة الــيت   أال تعــرفني مــا الــ  -

 .ال تتغابي. قامت هبا ماما
 .ال حتدثين هبذا الشكل يا أنتونيو -
 .آسف -

. ها بـإجراء هـذه احملادثـة    نفـسها رضـا  نمل تكن تستطيع أن ختفي عـ      
 األخـت الكـربى، الـسلطة الوحيـدة الرادعـة           ي وهـ  ،كانت يف داخلها تعرف أهنا    

  .ألنتونيو
 املعرفـة مـاذا نكـون حنـن بالنـسبة ملامـا؛ أنـت متثـل                 أنت تعرف متام   -

  . البالهة أمثِّل، وأناالفشللديها 
  ماذا كانت حتاول أن تفعله أمس؟نإذ -
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 .نايت ختتربك على ما أعتقد، ختترب كلكان -
 اًئلوضـوح أضـفى علـى كالمهـا شـي          مـن ا   قـدر االعرتاف هبذا مع هذا ال    

 مانويـل عـن النظـر       كـف مل ي . توجـه بنظرهـا إىل مانويـل       جعلـها ت   ،من اخلوف 
ف األطفـــال عـــن ضـــرب األرض كـــإليهـــا منـــذ أن بـــدأت احملادثـــة، كمـــا مل ي 

  . تلك املقاطعة غري املربرة لعشائهمبجئوا و فلعلهممهم، فاقدأب
   بكالمك؟تعننيماذا  -
 أهنــا علــى  هــو يــا أنتونيــو، وأســوأ مــا يف األمــر أعتقــد أهنــا ســتموت -

 ا كانـت يف منتـهى الغرابـة اليـوم، فلـم تنـبس          مامـ . دراية كاملة مبـسألة موهتـا     
 . أعتقد أهنا ستموت يا أنتونيو. ببنت شفة، وكانت شاحبةاًتقريب

الوقـت ليقـوم بـأي رد       مل يـتح ملانويـل       ه كل شيء بسرعة حتى أنـ      تقال
 برمتـه قد بدا هلا أن األمـر        أي شيء، أما هي، ف     مل يفعل أنتونيو    وكذلك .فعل
تها لوصــف حالــة مامــا، ومالمــح مانويــل،      اســتخدمالكلمــات الــيت : لعــفتم

ىل مـوت أحـدهم دون      إر  اشيُـ وصمت أنتونيو، وكأنه ضـرب مـن املـستحيل أن           
  .تكلُّفمتثيل أو 
  هل أطلعك الطبيب على أي شيء؟ -
أخربنـي  . وليته عما سيحدث  ؤ خيلي مس  االطبيب يعلق فقط، وكأمن    -

 .ري خطعلى حنوماما ة تسوء حالقد  هأن
  : يُسمعكاديالصوت سألت لويسا ب

  ماذا تقول؟ -
 . اسكيت، سأخربك فيما بعد -

  :أخته مع أنتونيوأردف 
  ؟اًهل ستذهبني غد -
 .نعم -
 .جيب أن يهاتف أحدنا ماريا فرناندا -
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 كانـت تعـين أنـه لـن يكـون      اً دائمـ أنتونيـو ستخدمها يهذه الطريقة اليت    
  .هو من يتصل مباريا فرناندا

  . من املستشفىاًسأهاتفها أنا، سأهاتفها غد -
  : ما الذي يدور بينهما من حواراًقال مانويل خممن

  .اًلقد اتصلت اليوم ظهر -
 وماذا قالت؟ -
 .قالت إهنا ستتصل فيما بعد -

  :قالت موجهة حديثها إىل أنتونيو
  . إذناًسأتوىل أنا أمر مهاتفتها، وسأتصل بك غد -
 .اًحسن -

ــسماعة  ــاح نظــرة ما  . وضــعا ال ــشعرها باالرتي ــل مل ت ــايلإنوي . ةًأ فجــه
  :سأهلا مانويل

  كيف حالك؟ -
   . ال أعرفاًحقّ. ال أعرف -

تخلـف عقلـي، أو     ا مـصابني ب   ن أن يكونـ   كان يتملكهـا اخلـوف مـ      . خوف
.  يف الــوزنمفرطـة زيـادة    مـن يعانيـان وه جـسدي، أو أن يكونـا قبـيحني أو    تـش 

يـث   ح باسـتمرار،  والكـوابيس تراودهـا  منيأان تـو منذ أن عرفت أهنمـا سـيكون   
الذراع أو الساق، كانت ترامهـا      ن من الظهر أو من      اترامها فيها ومها ملتصق   

.  ولكن بشكل مبـالغ فيـه      ،نها قبحها ع ن الشكل، حيث يأخذا   ي قبيح نيخمس
  هلــا أن كــل مــا كانــت تفكــر بــهادبــ ا ثــالث ســنوات ونــصف،اآلن وبعــد أن أمتَّــ

كــامرأة ، منــذ منتــصف وقــت احلمــل، كــان منظرهــا  يف حينــها، لكــن اًســخيف
ــاول احلبــوب، وبعــد قــراءة عــدة        رشــيدة وحامــل، وبعــد عــدة ســنوات مــن تن
مقاالت يف اجملالت النسائية، متلكها خوف شنيع ويقـني شـبه مطلـق مـن أن                

أصـبحت مامـا جـدة دون أن تُمـنح حتـى            .  كان سيحدث لألطفال   اً رهيب اًشيئ
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ت قـد  شرف معرفة ذلك اخلوف الذي كان جيتاحها، دون معرفة أهنا إذا كانـ            
 اًأيــض فــذلك ألهنــا كانــت تتمنــى أن تثبــت هلــا ،اً لكــي تكــون أمّــاًانتظــرت كــثري

مـا    أن اًكانـت تظـن أحيانـ     .  أن تكـون حمرتفـة مثـل ماريـا فرنانـدا           قدرهتا على 
 الطفلني يف املعمودية أكثر من أمر والدهتمـا      ابة أن تكون عرَّ   هوماما  يهم   كان

درجـة أهنـا كانـت علـى وشـك أن            بـالرفض إىل     اًنفسه، ممـا ولّـد لـديها شـعور        
   .ة الطفلنيابن إحدى صديقاهتا أن تكون هي عرَّتطلب م

، حيـث مل يكـن األمـر لينفـع          عرّابةال ماما هي    أصبحتيف هناية األمر،    
ها لكـي ال يالحـظ أحـد    ئ أن يهـد   اً ولكـن مانويـل حـاول جاهـد        بأي شكل آخر،  

عرت خبـوف  د، شـ شـعرت بـاخلوف فيمـا بعـ    . توترها خالل مراسم املعموديـة  
 اآلن بعـد أن تكلمـت    ينتاهبـا  اخلـوف الـذي كـان   على شاكلةغريب وغري مربر،  

  .مع ماريا فرناندا، أو مبعنى أدق، بعد أن تشاجرت معها
، ولكنـها كانـت   تلـك الليلـة    اًشـيئ ضف ممارسة اجلنس مع مانويـل       تمل  

 ، وقعـت فيـه بإرادهتـا      اً فخـّ  هممارسة اجلنس مع  لقد كانت    .ةحتتاج إليه بشد  
 ولكنـه كـان علـى األقـل سيـساعد           ، مـن حالتـها    اًن شيئ حسِّوهي تعلم أنه لن يُ    

عـادت إىل املستـشفى ألهنـا مل تكـن تريـد أن             . على أن متر الليلة بشكل أسرع     
 ن سـيتوجب عليهـا أن تـشرح لـه أشـياء     تظل مع مانويل، ألهنا إن ظلت معه كا      

  .  راغبة يف شرحهامل تكنكثرية 
كانـت  .  هجرهتم بأهنا هبا إحساس غريب  ما خرجت من البيت انتا    عند

 عنـدما كانـت     هتا كعاد  يف حلقها  فوركل الكلمات اليت مل تقلها ملاريا فرناندا ت       
ــدما        ــالعجز عنـ ــعرت بـ ــة وشـ ــد احملادثـ ــسوء بعـ ــعرت بالـ ــا، شـ ــشاجر معهـ تتـ

تكـون أكثـر    من شـأهنا أن      عن كلمات أخرى كان    اسرتجعت كل ما قالت باحثةً    
، كـان هـذا   اًوكالعـادة أيـض  . تفوهـت هبـا  مـات الـيت     علـى الكل   دقة للرد، ونادمةً  

  .    من فرتة املراهقةاًعاد مُاًأسريّ اًي تارخياًالفشل يكتسب طعم
 اسـتيقظت   فقـد على الرغم من أن مامـا كانـت نائمـة عنـدما وصـلت،               
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 الــذي أصــدرته عنــدما جلــست علــى املقعــد اجملــاور  خلفــيض الــصوت اعلــى
  .للفراش

  أين كنت؟ -
  :لةكذبت عليها قائ

  .ي األطفاليف البيت، كنت أعشِّ -
 .اًحسن -

كـان هـذا يـضفي عليهـا حملـة مؤملـة،             انجتفـ  مامـا    اتعندما كانـت شـف    
ــان  ــزال الهــذا إذا ك ــه األمل    ي ــدو علي ــان ال يب ــديها مك ــت إىل.  ل ــام ذهب  احلم

 مل أهنــا الــيت شــربته علــى عجــل، ومبــا امــاملالــصغري وعــادت بكــوب مــن املــاء 
ــاء،   ــستطع االحننـ ــاتـ ــتطا فمـ ــوق  را أن تتجنـــب أن يـــ تعاسـ ــاء فـ ق بعـــض املـ

  :ارتعشت شفتاها يف حركة مسرحية ثم قالت. مالبسها
  .أريدكم أن خترجوني من هنا -
ــا؟ و   - ــدين أن خنرجــك مــن هن ــدين  إىل تري ــن تري ــذهيب؟ هــذه  أنأي  ت

 الـذهاب   ميكنـك ال  و.  يا مامـا، فاألطبـاء جيـب أن يـروك          سديدةليست فكرة   
 .إىل املنزل

 وكـأن اآلن  كانت تكلمها    قد ف ،أخرى بتلك النربة املصطنعة   تكلمت مرة   
 عابرة ال معنى هلـا، ولكـن        حتاول أن تثنيها عن نزوة    وهي   ،طفلة صغرية ماما  

 نــربة مامــا الرتاجيديــة الــيت طلبــت هبــا أن خيرجوهــا مــن املستــشفى    مل تكــن
    .  كذلكطبيعية

ىل مستـشفى  أريـد أن أذهـب إ   .نين أريد أن أذهب إىل املنزل إمل أقل    -
  .أخرى، مستشفى خاصة، فاألطباء هنا سيقتلونين

 .تقويل هذا، لن يقتلك هنا أحد من فضلك يا ماما ال -
 .ن هنامأريد الرحيل  -
 . لذلك يا ماماكفيي ليس معك مال -
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وحـشية وقـع هـذه الكلمـات علـى مامـا،            مـدى   قالت هذا وهـي مدركـة       
م بتلــك احلركــة وكأهنــا  كمــا جــرت العــادة، مل تقــ مامــامــع ذلــك مل تتــصرفو

 كرامتــها اجملروحــة، ولكنــها علــى عكــس مــا توقعــت، كانــت  تــداويحتــاول أن 
هنــا كانــت  أ إىل حــد وكأهنــا كانــت متوقعــة إجابتــها   ، مــذهلعلــى حنــو جــادة 

قالــت هلــا نــاظرة مباشــرة يف    ، فكمهــاهنــا أصــابت يف حُ كو لاًتقريبــســعيدة 
  :عينيها

  .أريد املليون -
 أي مليون؟ -
 .جل املنزلطيتك إياه أنت ومانويل من ألذي أعا -
 . يا مامااً أكثر من مخسة عشر عامذمنهذا  كان لقد -
  . ولكين أريد املليون،أعلم -

 مــن أحــب املواضــيع إىل قلــب اً ألنــه كــان دومــ؛ هــذا املــالاًتتــذكر جيــد
ر هـذا املوضـوع   كانت  ما عادةً، ف ماما ، لدرجـة أن  اًما معـ مـشاجراهت عـد   بتفجـَّ

ى إنـه كـان ال يتفـوه معهـا      حتـ ؛ كـان يزعجـه هـذا األمـر       ه بطبعـ  ادئاهلـ مانويل  
 بنـربة  ، الظهر هذا املوضـوع اآلن مـن جديـد، ولكـن هـذه املـرة جبديـة                . بكلمة

ن  ولكـن بقـسوة مـ       يف املاضي فيطالب اآلن برد اجلميل بلطفٍ،       اًمن فعل خري  
  .  بإحقاق العدليطالب

أذنـي يف الفـواتري وأنـت       ليس معي اآلن هذا املليون، أنا غارقة حتـى           -
  . اًتعلمني هذا جيد

 الرمحة، كانت هذه الكلمات هي الطريقة الوحيدة اليت وجدهتا لطلب       
  .على الرغم من أهنا كانت تعرف أهنا لن تنال العفو بسهولة

 حتبيــنين أعطيــتين هــذا املليــون، فلــو كنــتِ  لــو كنــت حتبيــنين لكنــتِ -
  . البشعةتشفىين يف هذه املس أن تريملتِتاحا ملفعالً 

 اً؛ لـن تُعتـق أبـد   اًالظالم طلب مامـا يف هـذه احلالـة أكثـر وضـوح            جعل  
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ــدين، ف   ــذار هنــائي  كاً ضــروريقــد كــان وجــوده  مــن هــذا ال ــان  باحلــب، أو إن ك
قالـت وكأهنـا    . عـرب هبـا عـن حبـها       تالطريقة الوحيدة اليت كانت تفهمها مامـا ل       

  :تتحدث مع نفسها
  .املنزل، سأرهن اً أطلب قرضأنإىل سأضطر  -

 تـدفعها   اجلملة ستهول من طلب ماما أكثر من أن   لكت أن   كانت تعرف 
غـريت مـن نظرهتـا      ماما  لكن   . مرة أخرى بشأن طلب ذلك املليون      ريتفكال إىل

، كمــا كــان مــزيج مــن املــسكنة والرجــاءعبــارة عــن  حتمــلتُال  اجلديــة بــأخرى
ر مــن  رائحــة حلمهــا العجــوز والــصوت الــذي يــصد   اً غــري حمتمــل أيــض اًأمــر

  .  احتكاك لساهنا مع سقف حلقها عندما كانت تبلع ريقها
  .لقد تكلمت معها اليوم. اًماريا فرناندا ستأتي غد -

  :مل تتأثر ماما هبذا اخلرب، ولكنها أردفت
  ستعطينين املال، أليس كذلك يا ابنيت؟ -

 املتجمـع   االمشئـزاز هـذا   مـرة أخـرى     .  العجـوز  الرائحةهذه  مرة أخرى   
  .لتوتر الذي جيعلها تفرك أصابعهايف احللق وا

 يا ماما؟ هـل     اًك مليون ؤ بالنسبة يل إعطا   يعنيههل تعلمني ما الذي      -
   هذا؟ذا يعينتدركني ما

ت فيها دون قصد، ولكنها أدركت ذلك عنـدما صـمتت           احكانت قد ص  
  .ما مسعت صوت خطوات ساعي املستشفى تقرتب من الغرفةدوعن

   ابنيت؟ كذلك ياأليسستعطينين املال،  -
 . يا ماما، سأعطيك إياه، وسيكون هذا آخر ما أعطيكىبل -
 . أطلب حقيإنين -
 .ولو ملرة واحدة فقطاآلن ، أصميت  إياهنين سأعطيكإوأنا قلت  -
 عن اجلهد الذي بذلتـه لكـي أودعكـم يف أحـسن             اًأنت ال تدرين شيئ    -
 .املدارس
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 .صميتاقلت لك  -
كانت ماما قـد أخـذت      . رجختأمرها بفظاظة أن    عندما دخل الساعي    

ــة الــــيت      ــة التمثيليــ ــة امليلودراميــ ــتكلم بتلــــك الطريقــ ــدأت تــ يف النحيــــب وبــ
 يقالــت مامــا للــساع . يــصطنع مــشاعر ال يعرفهــا يــستخدمها مــن تعــود أن  

ــوم صــامتة حمتقــر       ــاة بنظــرة ل ــستطع أن يتجنــب النظــر إىل الفت ــذي مل ي  اًال
  :إجرامها يف حق ماما

ــاهتم وحي  - ــون أمهـ ــاس حيبـ ــيد  النـ ــا سـ ــذلك يـ ــيس كـ ــوهنن، ألـ ؟ يرتمـ
  .حيبوهنن وحيرتموهنن

 . من فضلكاهدئيبالطبع يا سيدتي، ولكن  -
ــا فقــط كنــت أطلــب مــاالً هــو مــن حقــي، وأطلــب حبــ       - ، هــذا مــا  اًأن

 .اًأستجديه، حب
 توقفـت هـي عـن صـد دفعـات الـساعي هلـا               نطقـت مامـا هبـذا،     عندما  

.  بأقــصى ســرعةكن هنــامــعــد لكــي تبت حنــو املمــر اًخرجــت عــدو. لخــروجل
  .اً وكان مانويل نائماًوصلت إىل املنزل تتصبب عرق

 هـي الـيت تبـدو هلـا سـخيفة، ولكـن حقيقـة               اًمل تكن فكرة املوت عموم    
ســتكون ماريــا فرنانــدا قــد وصــلت إىل املستــشفى وتكلمــت مــع    . مــوت مامــا

كانـت  فقـد    ،اًدعلى الرغم من أن اجلو كان بار      .  احلقيقة ملاما  تالطبيب وقال 
ســـتكون مامـــا علـــى األرجـــح قـــد نظـــرت إىل الـــسماء مـــن  . اًصـــحوماء الـــس

  . حنو ماريا فرناندا، وبكتالتفت ثم ،فراشها
 كنــت ذا، ال يهــم إ»ســتموتني« تقــول أنهنــا ســتموت، إ المــرأةأن تقــول 

أن تقــول هلــا فــمتــسك بيــدها، مــا إذا كنــت تقــول ذلــك بــبطء، أو حبنــان، أو  
هنا إهذه احلقيقة طوال حياهتا، حتى      ف  على الرغم من أهنا تعر    ،  »ستموتني«

 بعمق يف أكثر من مناسبة، خاصة وأهنا قد أمتت ستني           ا تكون فكرت فيه   قد
 مثلمـا   يبـدو وكأنـك مسعـت صـفقة بـاب حقيقيـة،            ،أن تقول هلـا هـذا     ف،  اًعام
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هـي  هـا  يلإ  حينئـذٍ نظـرت ف، »سـتموتني « :ل هلـا يـ حدث مع أم مانويل عنـدما ق    
هـا هـي، حيـث      يلإ، نظـرت    والد أخيها  أو أل  خيها أل  أو  من أن تنظر ملانويل    بدالً
 أم مانويـل     وكـأن   احليـاء،  واقفة عنـد البـاب، بعيـدة عـن الفـراش بـدافع             كانت
 أربع أو مخس حلظـات      تولكن مر  ، مواجهتهم بذلك أن هترب من    تريد   كانت

 ملمــح ،»ســتموتني« ،ة، حيــث جتمــد وجههــا علــى ملمــح غــيب الــصعوبغبــاليف 
   .ن أي شيء آخريبدو كابتسامة أكثر م

 تقـل   لتها ماريا فرناندا ملـاذا مل     أذلك مل يكن األمر مفاجأة عندما س      ل
كانـت  . التـشاجر مـع ماريـا فرنانـدا        بوسـعها    كـن يمل  .  ملامـا عـن حالتـها      اًشيئ

  . طوال الليلاًغمض هلا جفن تقريبأ امنهكة للغاية، فم
ها لعل أن تتصرف هكذا مع ماما، ولكن        دعيمل يكن موضوع املال يست    

  : لكي تصمتقالت ملاريا فرناندا. مل تدرك أن ماما ما كانت تطلب إال حقها
قويل ملامـا إن مانويـل ذهـب        ولكن  ،  بشيءها  يلإ فضأعرف أنين مل أ    -

حصل على ماهلـا خـالل وقـت         من البنك، وإنه سي    اًح ليطلب قرض  هذا الصبا 
  .اًقصري جد

فى بعــد أن  كانــت ســتمر علــى املستــشفيمــا لــوســألتها ماريــا فرنانــدا 
  :تقالف ،تنتهي من العمل

  يل؟إ ما احلاجة ن، إذال، لن أذهب، فأنت موجودة هناك -
؟ تظـنني  مـاذا ال يتعلق األمر هبذا فقط، هل يل أن أعرف ماذا بـك؟              -

 قـدت  لقـد  ففـضالً عـن حرارتـي املرتفعـة،          ؟اً أيـض  متعبةأنين لست   أحتسبني  
 .»بالنثيا«السيارة طوال الطريق من 

 دين أن أقول لك؟ماذا تري -
، ولكــن علــى اًنــا ال أريــد أن أمســع منــك شــيئ أال تقــويل أي شــيء، ف -

 ملامـا، هـذا واجبـك حنوهـا،         ياألقل كان جيب أن تأتي إىل املستشفى لتعتـذر        
 .اتصلي به ليأتي هذا املساء. كما أنه واجب على أنتونيو
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 وملاذا ال هتاتفيه أنت؟ -
 .اً جيدالسببأنت تعرفني  -
 . أعرفال، الك -
 أن أنتونيــو ال يريــد أن  اًال تتــصنعي البالهــة، فأنــت تعــرفني جيــد     -

 .يتكلم معي
 هذا؟ هل حاولتِ من قبل؟من  راك على ثقة تامةملاذا أ -

ــة األمــر وافقــت علــى الــشيئني    ــو،  علــى : يف هناي أن هتــاتف هــي أنتوني
اتــصل مانويــل مــن البنــك لكــي   .ن تــذهب بعــد العمــل إىل املستــشفى علــى أو

املربيـة  اتـصلت   .  القـرض   رقـم بطاقتـها، فلقـد كـان حباجـة إليـه ألخـذ              يطلب
 ،مني حرارته مرتفعة، والثاني كان يف منتـهى الـشقاوة         ألكي تقول إن أحد التو    

 فــوق رخــام اً موجــودإىل درجــة أنــه كــسر عــن عمــد متثــال املهــرج الــذي كــان  
تونيـو  قـال أن  . اتصلت ماريا فرنانـدا مـرة أخـرى       . هااملطبخ، ولطمها على خدِّ   

ــان ســيذهب أم ال،   إ ــه ال يعــرف إن ك ــه ســيفكر يف األمــر  وإن ــا  . ن خادمــة مام
هنـم  إليقـول هلـا   مانويـل  اتـصل  . تها رسـالة أخـرى عـن أن خـواكني اتـصل        سلم

يف حتويــل ســاعات العمــل إىل ســأهلا املــدير إن كانــت تفكــر . أعطــوه القــرض
احلمـام  ذهبـت إىل  . وقعت منـها القهـوة علـى تقريـر مـا     . ون عائلية ؤمكتب ش 

 وقالت هلا إهنا ستكون يف      عانقتها زميلة هلا هناك     .لبكاءتفرج عن نفسها با   ل
 رؤيـة  وقتما وكيفما وأينما تريدها، فهي علـى علـم تـام مبعنـى               اًخدمتها دائم 

   . وتوهي مت هاة أمرؤيصعوبة دى ، مبوتوهي مت هاأم
ن اليـوم أقـل مجـاالً،       كـا  لـو    ما من العمل أخذت تفكر في     هاخروجعند   

، وجزعـت عنـدما رأت      أسهل كل شيء  ألصبح   اًإذ برودة مثالً،    شدأكأن يكون   
سألة ا مبـ  مباالهتـ  وقلـة    يف نفسها مدى فداحـة بـرودة مـشاعرها جتـاه مامـا،            

  . ها بشكاوى ماريا فرناندا أو أمل أنتونيواهتمامعدم و، اموهت
عندما وصلت إىل املنزل، أخربها مانويل أن أختـها اتـصلت هبـا مـرتني           
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 ألهنـم نقلـوا والـدهتا يف نفـس اليـوم إىل             ؛ل هلـا أال تـذهب إىل املستـشفى        لتقو
ضنها مانويل، كـان يفـوح مـن مانويـل          ت حي كيبكت مرة أخرى ل   . يادة خاصة ع

  .نعناعرائحة تبغ و
  هل تريدين أن أذهب معك؟ -
 .ال -
  أن أقلك وأنتظرك يف السيارة حتى تنتهي من زيارهتا؟ينهل تريد -
 واألطفال؟ -
 .جلسون مع جارتنا، لقد تكلمت معها بالفعلسي -

 تستـسلم لـه كطفلـة     أنكانت تود   . اً جد اً وبسيط اًئنويل داف كان حب ما  
قل يل ماذا أفعـل،     «: كانت تتمنى أن تقول له    . تنتظر نصيحة مؤثرة ومنطقية   

ــه  ــف أفعلـ ــرض      ».وكيـ ــدا القـ ــر عـ ــيء آخـ ــن أي شـ ــسيارة عـ ــا يف الـ  مل يتكلمـ
 أنـه لـن      ذلـك  ىعنـ من القيام بـاألمر ولكـن       تطيعويس.  سنوات ثالث. وشروطه

تكون هناك إجازات يف أغسطس، إال لو، وهنا توقـف مانويـل وكأهنـا منطقـة               
  ...حمرمة ال يريد أن خيطوها، إال لو والدهتا

ال أريــد مــاالً مــن أمـــي، آخــر مــا أريــده يف العـــامل هــو مــال أمـــي،          -
  .أمسعتين؟ هذا مال والدتي

 .اًطبع -
 اًالـصمت أمـر   ا ألصـبح    ولـوال وجـود ماريـا فرنانـد       كان ثالثتهم هناك،    

لـــضرورة القـــصوى، وإن ل هنـــاك إال  اآلخـــرينظـــر إىلأحـــد مل يكـــن  .اًعـــسري
 ال ينظـرون إىل  اًتكلموا، فإهنم كانوا يتوجهون حبـديثهم إىل مامـا ولكنـهم أبـد       

كانـت رائحـة    .  بل إىل يديها، أو إىل مكان ركبتها حتت غطاء الفـراش           ،وجهها
 كانت تلتـصق   مل تكن تتذكر هي رائحة أبشع وأسوأ من تلك، ألهنا            .ماما نتنة 

كـان  . رها منذ األمـس   كان قد ساء منظ   .  حتى وإن ابتعدت عن الغرفة     أنفهاب
  وعدم كفاءة من وضع هلـا املـشدَّ         إىل نقلها من املستشفى    ن ذلك األطباء يعزو 
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  دخـل امـ كلكان الطبيب يكرر دون كلـل  . ايةحيث إنه مل يضغطه مبا فيه الكف     
 زائـف  عـذاب    ه وكأنه بدا له أنـ     الغرفة أن األمل الذي تشعر به اآلن لصاحلها،       

. ها للتعبري عن األمل   تيالضغط الدائم على شف   ذلك الذي يتمثل عند ماما يف       
ة فندق رفيـع املـستوى، ولكنـها مل ختـل مـن بـرودة               فغرككانت الغرفة لطيفة،    

ــة  ــشفيات اجملهولـ ــن و. املستـ ــان، مثـــ مل تكـ ــات املكـ ــصغرية  مسـ ــة الـ ل املزهريـ
  إىل درجـة   ربزهتـ تساعد إال يف إظهار مسكنة مامـا أكثـر،          لوالوردة، والستائر،   

كانت ماريا فرناندا تتوجه بـالكالم إليهـا        .  بشكل بشع  اًشنيع هاأملتيبدو فيها   
مل تـتغري مالمـح أنتونيـو،    . ، حتى وإن كانت يف الواقـع تـتكلم مـع أنتونيـو          اًدائم

   .  ممثل ثانوي صامتصورةل الليل كله عن خال، اًمتأخرالذي وصل 
 هم هذه اللحظة لكي يتحدثوا فيهـا مـع        واستغلوا   ،ةنامت ماما متأخر  

، وكأنــه أســلوب   بنــربة علميــة التحــدث الطبيــب الــذي مل يــستطع أن يتجنــب  
 أنتونيــو هســأل . ليخــربهم بــسوء حالــة مامــا للــدفاع عــن الــنفس،اًتعلَّمــه جيــد

قطـع   حـامالً إيـاه علـى     لـسؤال الطبيعـي     لوب ا بنـربة جمـردة مـن أسـ       وبفظاظة  
  :حديثه فجأة

  كم لديها من الوقت؟ -
 من الوقت لديها للحياة؟ ىتبقتقصد حضرتك كم  -
 .نعم -

  :ألول مرةبشكل مباشر  ألنتونيو ماريا فرناندا ناظرة قالت
  .نك حيوان إىل هذه الدرجةع أن أصدق أال أستطي -
 .فقة إىل هذه الدرجةنك مناأ ال أستطيع أن أصدق وأنا -
  من تظن نفسك لتكلمين هبذه الطريقة؟ -
بني االثنني، مل تستطع أن متنـع نفـسها مـن تفـضيل فظاظـة أنتونيـو                  و

ربت به ماريا فرناندا من حوار كانت،       هتعلى ملمح الفضيحة املصطنع الذي      
  .آجالً أم عاجالً، ستؤيد فيه رأي أنتونيو
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ا ممـا  يهـي الطبيـب لكـي ينتـه     سـألت  »الوقت؟كم سيتبقى لديها من  «
  . ولكي تنقذ الطبيب من شعوره بعدم الراحةاًمها فيه سريع

 إىل هنـا كـان      أتـت عنـدما   . ن حالتها تـسوء بـشكل متقـدم وبـسرعة         إ -
قـد  ، و اً شـهر  قد يكون .  التنبؤ مبنتهى الدقة   اًال ميكن أبد  . اً جد حالتها خطرة 

 .هذا يتوقف عليها هي نفسها يف األساس.  أقليكون
صغر لــ  الــذي مل يكتــسب مهــارة التــصنع بعــد ن املؤكــد أن الطبيــب،مــ

 ستطيعوا ما كانوا لي   . كان يفكر يف أن ثالثتهم يتصارعون من أجل املال         ،سنه
 مــلجملقــد كــان . مهمــا بــذلوا مــن جهــد يف ذلــك األمــر أن يــشرحوا حقيقــة 
 ال احلنــان مهــا ال املــال وهومبــا أنــ.  بالقــسمة علــى ثالثــةاًمــرياث مامــا تافهــ

 فكـرة أهنـم جتمعـوا    اسـتبعاد  اآلن وقـت موهتـا، فمـن الـصعب        اللذان مجعاهم 
 لـو كـانوا     ،مـوقفهم عـن    جمـان  قـد ين   انذل النفسي والقبح ال   األذى. للمشاهدة

ون أنفـسهم    وكـأن ثالثتـهم يعـدّ       مع ماما،  ا مل حيدث  ،فعلوه مع أي شخص آخر    
  مامـا  ل فيـه   ثالث مقاعد، متثِّـ    ي وحيدين ملدرّج ذ   اًاكني، ملّ مشاهدين حصري 

 شــيء حيبونــه وميقتونــه يف   جتــاه بــدورهم جبديــةمــون يقوهــمدور موهتــا، و
 . سـخيف علـى حنـو   بعاطفة تثري املشاعر اً بقسوة وأحيان  اًأحيان،  نفس الوقت 

مـا  حين ا النظـر إليـه  كلـف نفـسه  انتقمت ماريا فرناندا من أنتونيو عندما مل ت     
دم إخبــار مامــا عــن  ن حــول إخبــار أو عــ وا فيمــا بعــد وحــدهم يتناقــشو  مكثــ
يفعلــوا، قالــت إنــه مــن األفــضل يت اقرتحــت أال لــكانــت هــي الوحيــدة ا. األمــر

 إهنــا تظــن أن هــذا أفــضل لكــي ال اهلــو قومــعيقــرتب امليعــاد، االنتظــار إىل أن 
مــن رد فعــل مامــا عنــدما    – يف الواقــع – خــوفكــان يراودهــا  مامــا،  جتــزع

  .تعرف بقرب موهتا
، وهبـذا قــرروا أال خيـربوا مامــا، قــرروا أن   وافـق أنتونيــو علـى اقرتاحهــا  

ــام، ويــروا إن حتــسنت أم ال، ووقتــها       يعيــدونينتظــروا علــى األقــل مخــسة أي
 لكنها يف اليوم التايل عندما رجعـت مـن عملـها إىل مامـا،             . همراقرالنظر يف   
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الحظت األمـر يف صـمت الغرفـة        . ا بكل شيء  عرفت أن ماريا فرناندا أخربهت    
هــا يلإكانــت مامــا تنظــر  .  أحــدفــضي بــهامــا، قبــل أن ينظــرة ميف و الغريــب
  : دون داعٍ، وراحت تقولى خائن من حيكم علبقسوة

   يا ابنيت؟ت حتبني أال خيربوك بأنك ستموتنيأكن -
  :ردت معتقدة أهنا ستكون صرحية ألول مرة

  .أفضل أال خيربونيبلى،  -
 . املختلفةها شخصيتامن الواضح للغاية أن لكل من -

ــة، وال خــالل نــصف    يلإ مل تنظــر ــدا يف البداي ــا فرنان الــساعة هــا ماري
 ولكـن جاعلـة مـن حقيقـة         ، نفسها دون ذكرمهـا    ثدّماما حت  فيه    أخذت ذيال

 يف  اً يف البدايـة أمـر     االذي بـد   األمر فذلك .ن للفصل بينه  اً غريب عامالً املوت
بالفعــل أكثــر ممــا كانــت تبعــد عنــه  اآلن  منــهمبنــأىمنتــهى الواقعيــة، جعلــها 

 كـان شـبح املـوت يبعـد عـن مامـا،        ى حياهتا، اآلن أكثر من أي وقت مض       طوال
  . أعطاها حياة فوق حياهتاا كأمنان موهتا بدإبل حتى 

ــدا إىل    ــا فرنان ــا«عــادت ماري ــة بالقطــار  »بالنثي ــك الليل ــا .  تل مل تودعه
 .بعواقــب إخبــار مامــا بــاألمر  اعــرتف  مــا بداخلــهااً ألن شــيئ؛عنــدما ذهبــت

ت قـد وفَّـ  ه إال اآلن، فبعستو مل تـ ا يبـدو أهنـ   كـذلك، ولكـن     األمـر  كان  ما اًدائم
  .تاركة هلا هي املشكلة كابنة نبيلة،  صورهتالتكملا عليها ماريا فرناندا مب

 كـان املـرض يغـري بـسرعة مـن           .اً وقبحـ  كانت ماريا فرناندا أكثر مسنـةً     
ا تأملــت قــبح أختــه .اً ســقيماًهــا ويــضفي علــى جلــد وجنتيهــا ملعانــ ينلــون جف
.  علـى إخبـار مامـا باحلقيقـة        نـدمها إبـداء    جتاوز  عليها  انتصار حققته  وكأنه

ــيُ  ــن ل ــة    مل يك ــا باكي ــا فرنانــدا خبطئه واقــع ف اضــأ امــف ،هم أن تعــرتف ماري
ـل . اً شــيئصفحالــ   مامــا امليلــودرامي مل يكــن خطــاب فعــالً  قيمــة والــذي مثـَّ

رحية، واملـوت    عن االبنة الـصرحية، واالبنـة غـري الـص          على حنو بيِّن  واملنطوق  
 ا يفهــءهــذا هــو جزامــن أجلــهم لكــي يكــون  ومــا كابدتــه هــي طــوال حياهتــا  
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 هــو أن ماريــا فرنانــدا يف تلــك اللحظــة  فعــالً قيمــةالــذي مثَّــل، ولكــن النهايــة
، إذا كـان الـصمت   العفوفـ . اً منـها قبحـ    أكثـر كانـت   وحبياديـة شـديدة،     بالذات  
ا فرناندا، ولكن أن تطلـب  ، مل يكن يكمن يف أن تصفح هي عن ماري اًيُعد عفو 

عن النفس   الرضاتسببت حالة   . اوتعفو عنه منها ماريا فرناندا أن تساحمها      
 شـيء  مثـة كـان  إذن ل،  بداخلـها  من اخلوفيف إثارة شيءاليت كانت تشعر هبا    

 طلبـت الـسماح مـن    الـيت  لـو أهنـا هـي     تود قـد  ف ؛ ذلك الوضع  حياليضايقها  
 شـــدأساسها باالنتـــصار عندئـــذٍ فلكـــان إحـــ، سماريـــا فرنانـــدا ولـــيس العكـــ

امـا لـن   ، أو مهاأنتونيو لن يساحم و، إال أن ماما كانت حتتضر بالفعل،        عظمأو
 دالئــل واضــحة علــى   كــل منــهممكــن أن يبــديمــن امل كــان تــسامح أنتونيــو، و

 وتفاصـيل قـد تـربر       بتـواريخ  اًه على اآلخر، دالئل موصـوفة جيـد       تنقمأسباب  
  .هم احلقموقفهم ولكنها ال جتدي يف إعطائ

ــائق،        ــدا يف متــام التاســعة والنــصف واخلمــس دق ــا فرنان ــت ماري رحل
بـدا جلوسـها حتـى آخـر        . »بالنثيـا « إىل   يتجهحيث كان ذلك ميعاد آخر قطار       

عنــدما جلــستا وحــدمها، نظــرت .  طريقــة أخــرى لطلــب الــصفحهوقــت وكأنــ
  .ها ماما كصديق كُشفت خيانتهيلإ

 دون وعـي    كـان ذلـك   قـد    ف ،تبعض الوقـ  لـ وإن ابتعـد    مل يبتعد مانويل،    
 خـالل الذي أخذاه والذي سيسددانه حسبما اتفقـا  منه للتحدث عن القرض  

دها فيـه،   ماع إليـه وهـو يـتكلم جبديـة مل تعتـ           االست لديها   ولَّدَو .ثالث سنوات 
 وخواكني   طعامهم نتناولو منذ أن كانت مراهقة، عندما كانوا ي       اً مألوف اًشعور

بالدقــة نفــسها الــيت يعــد هبــا وال املــصنع أحــعلــى بــبطء وبالتفــصيل يطلعهــم 
 مـا،  اًلذلك شـعرت أهنـا كانـت طـوال الليـل تفهـم شـيئ       .  نقوده مائة مرة   قرويٌ

 .اًدائمـ  مـن احلقيقـة      وثيقـة  طويالً يف سراب علـى مقربـة         اًوأهنا أضاعت وقت  
، ولكنـها اآلن متثلـت يف        املـصنع مـرة أخـرى       يف  نفـسها  احلقيقةلقد جتسمت   

 الفــرد املفــضل يف ولعلــه كــانه فــرد آخــر مــن العائلــة، هيئــة كــائن حــي، وكأنــ
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  كانـت  تلـك الـيت   العائلة، وحياته ووفاته وذكراه مل ختتلـف بالنـسبة ملامـا عـن              
  . ي كائن حيأل

 حيــث كــان حيــدد  ، يف حياهتــااً ثالثــني عامــ ســرىنــهر ككــان املــصنع  
ف كـ ، مل ياً الرغم من أنه مل يعـد لـه وجـود    ا وحزهنا، وحتى اآلن، على    هتعادس

 تـرتك يف الـذاكرة مـن بـني األشـياء الـيت مـرت            كل حالة وفـاة   . عن حتديدمها 
 أو شــيئني يتحــوالن فجــأة إىل أشــياء رمزيــة، وكــأن املــوت يف آخــر    اًهبــا شــيئ

 اً، مُكـسب  فنـاء هـا بال  ؤتويات ما حييط  به مـن أشـياء وميل         حاالته يفرغ كل حم   
دث يف مـشاعر مامـا    هلذا قد حـ  اً مشاهب اًمن املؤكد أن شيئ   . إياها معنى آخر  

  قـد  أن يكـون أحـدمها ابنـها      فـ  .جتاه خواكني وأنتونيـو منـذ أن احـرتق املـصنع          
 حتمــل دما ال تــستطيعحــساس بالــضيق الــذي ينــتج عنــ نفــس اإلاتــرك لــديه

ــة الشــخص  ــهي بــك  و، ةرمحــيف غاي ــستبعده مــن األمــر ينت  حياتــك إىل أن ت
   . منهباالستياء شعورك ، فضالً عنبيأس

 أنتونيــو فاشــالً، ولكــن ألهنــا تظــن أنــه رىلك ألهنــا تــمل يكــن األمــر كــذ
لذلك مل تكن مامـا تريـد أن       .  للمصنع إضافية ىالسبب يف فشلها، وألنه ذكر    

صل عليــه أنتونيــو مــن تــأجري أرض مــصنع   عــن املــال الــذي حيــ اًتعــرف شــيئ
، ومــع ذلــك تطلــب منــها هــي أن تــرد هلــا املليــون     »ألونــسو للحلــي املعماريــة «

يف الواقـع، مل يكـن      . رجع ذكـراه إىل فـرتة الرخـاء والرفاهيـة         ت الذي (2)بيسيتا
، ولكنــها كانــت تريــد مــاالً يــذكرها مبكتــب  حــسب فاملــال هــو مــا تريــده مامــا

،  لفــتح اخلطابــاتقم املكتــب األنيــقام، املائــدة الــضخمة مــع طــاملــصنع القــدي
أبعـد   املادي، وأن تبتعد عن بقايا فشلها إىل         اطمئناهناكانت تريد أن تستعيد     

ســتائر غرفــة املستــشفى، واملقعــد الــوثري اخلــاص   تولــذلك كانــ. حــد ممكــن

                                                 
 عملة إسبانية كانت تستخدم قبل انضمام إسبانيا إىل اإلحتاد األوروبي، حيث حتولت كل (2)

  ).املرتمجة. (يورواملعامالت النقدية إىل ال
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 يف وكأهنـا ،  قـة ال وأن امـ جبيف املزهريـة    بالضيوف الزائرين، والوردة املتفتحـة      
   . أكثر حتى من ماما نفسها،شبه ماماتفندق فخم، 
 مامـا  كانـت  و ،حة يف الصباح يف غرفة املستـشفى      العامل جمرد رائ  كان  

بعـد أن  ولـوق يـستعيد شخـصيته خـالل سـاعات النـهار األوىل،         خم عبارة عن 
تأوهـات  ك تأوهـات حـادة       عنها ندُّتبدأ  ت،  املنوِّم »النولوتيل«ينتهي مفعول دواء    

 وألهنــا ؛صراخالــ ولكنــه لــيس باً يكــون صــراخحتــى ليكــاد يعلــو صــوته حيــوان
كانــت تــشعر أن .  علــى الكــالمى، مل تكــن تقــوكــان جيــف حلقهــاســرعان مــا 

، بعد أن رحلت ماريا فرناندا مساء أمس، قـد اجتـازت شـعرة رفيعـة، أو      ماما
 دقـائق مـن     ملـدة بـضع   كانـت علـى يقـني تـام         .  للـوراء   منه عودةال    فاصالً اًحد

كــان ذلــك خــالل برهــة مــن الــصمت تلــت إحــدى تأوهاهتــا         . أهنــا حتتــضر 
. راحـة ال تفضي إىل  اليت انتهت حببس للتنفس بدالً من أن         املستمرة والرتيبة 

ومــا كانــت  هــي الــيت مل تــشعر بــاخلوف حتــى ذلــك احلــني،     . انتاهبــا الــذعر 
، شـعرت فجـأة أهنـا انزلقـت         اً خوفـ  تعدُّ من مشاعرها    اً أن أي   عن اًلتعرب يقين 

بـاقي  ف. هـا ينفقـط يف عي   . تني مامـا املفتـوح    ينيف عي  ة سحيقة وهوت إىل هوّ  
ف ال أكثـر مـن ذي قبـل مبظهـر     اً مـن األمل ومتمـسك  اً متـشنج ظلجسدها    تكلـُّ

 واحلب والقلق، كـل     للتعبري عن األمل والشكوى   وسيلة   ماما   تخذهالذي كانت ت  
ــفشـــيء كـــان يـــدل علـــى ال  ستجديان، تـــنيجامـــدتكانتـــا ، عينيهـــا عـــدا تكلـُّ

تتـذكر أهنـا صـرخت بتلـك الكلمـة          . »طبيـب «:  صـرخت قائلـة    . رمبا ..الرمحة
 تتـذكر أهنـا مل     .ى مـرة أخـر    »بيـب ط«، ثم   »ماما«، ثم بكلمة    مدوٍّ وبصوت   اًكثري

ها هــي مــن مامــا، لكــي  تــصرخ مــن أجــل أن ينقــذوا مامــا، ولكــن لكــي ينقــذو  
وصـل   . مـن هـذا املـوت القاسـي والـواقعي الظـاهر أمامهـا       ينقذها وجود آخر  

ــا الطبيــب دفعــة واحــدة  اًالطبيــب واملمرضــة عــدو  كانــت تنظــر إىل  . ، ودفعه
   . حتت املالءةاملختبئتنيركبيت ماما 

الـصمت الـذي    أنبـ الساعات اليت تلت ذلـك،      بعد، يف أخذت تفكر فيما    
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م وقتــها هتــعــد تمل و  املــزعج،كــان أســوأ مــن طيــف املــوت املــسرحي عــم املكــان 
احلياة اليت كانت تبـدو شاسـعة، حتولـت وقتـها إىل شـيء              . مساحمة ماما أم ال   

أو رمبا كان املـوت هـو الـذي ال يـستحق            . صغري ال يذكر، أو ال يستحق أن يُذكر       
 جعل املوت شخصني خمـتلفني  كيفذكر يُستحق أن يال . أكثر من احلياة  الذكر  

كتـسي  ي و  نفـسها   التـصرفات  يـسلكان متام االختالف مثل مامـا ووالـدة مانويـل          
 حمبوبـة  حـديهما أ تلك التعـبريات بـدت علـى         ولو أن . مها بنفس التعبريات  اوجه

ــشعة، ف   ــى األخــرى ب ــا وعل ــم ــردُّناك ــك  م ــسها إىل ذل ــبريات نف ــ التع  إىلن ، ولك
شَاهِ           الحظـت هـذا عنـدما       .دةالطريقة اليت ترمجت هبا هي تلك التعـبريات كمـُ

 جتـاه  مامـا مـن نفـس الـشيء الـذي يلـني قلبـها        تتقـزز يف تأكدت من أهنا كانـت   
ممكـــن أن نزودهـــا «: قـــال الطبيـــب(لـــديها كـــره جتاههـــا  ال مل يعـــد .األخـــرى

 يف تلــك اللحظــة تــذكرت.  مــن الكــرهاًتفــسري، ولكنــه شــيء أصــعب )»املورفنيبــ
ائلـة   مامـا ق ،وهي يف الثانية والعشرين من العمر     واجهت، عندماماريا فرناندا   

: قالــت مامــا، »بالنثيــا«، ســتقيم يف  للعمــل»بالنثيــا«هنــا ســوف تــذهب إىل إهلــا 
 اً مل يكن إال طالبـ     »بيدرو« يف حني أن     ،»)بيدرو(ال، مع   «: ، وردت هي  »وحدك؟«

، بــل«: ، وردت هــي»لــن تــذهيب«: الــت مامــاالطــب، قكليــة حــديث التخــرج مــن 
نانـدا  اريا فر مب افتخرت ماما فيما بعد      .»على جثتك «،  »على جثيت «،  »سأذهب
 تــصف رســائلمامــا  ىلإصل تــ ت الــذي ال رجعــة فيــه، حيــث كانــهــا ذلــكلقرار
 مـع نـربة اسـتعالء علـى األخـت البلـهاء واألخ              ، ماريا فرناندا مدى سعادهتا    افيه

ــساءل«: مامــا تقــول ، كانــت عــديم اجلــدوى  ــن أتــت بتلــك الــشجاعة   أت  ؟ مــن أي
رت علـى جـزء     أزمـة هـذا الـصباح أثـّ       «: قال الطبيـب   (،»بالتأكيد ليس من أبيكم   

 نيــةواس يف غرفــة الطعــام، مــع مقاومــة    ثــم جتلــ )»كــبري مــن اجلهــاز العــصيب  
ــالرجوليــة للرحيــل، رائحــة كولونيــا خــواكني   إىل اخللــف، بتــأنقح سرَّ، شــعره املُ

قروية يف السري، مظهره الدال على حـسن ذوقـه بـالبزات الـيت كانـت                طريقته ال 
هـذا مــا  هاتفــت أنتونيـو ألن  . ال، مل يعــد يهـم أن تغفـر ملامـا   . ختتارهـا لـه مامـا   
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 أن مامـا طلبـت      أخربتـه  .كان يتوجب عليها فعله بعدما حدث صباح ذلك اليـوم         
ــستدعو ــستدعوا قــسّ   اً قــساأن ي ــبقــال (. هلــااً هلــا، مامــا، طلبــت أن ي :  الطبي

، من احملتمل أن تغيب يف حالة عميقـة  اًسيخفف املورفني من كل آالمها تقريب «
 قـرروا أن خيففـوا عنـها        مبـا أهنـم قـد     و ).»من السبات، أو أن هتلوس يف الكـالم       

ــاملورفني تــستدعي القــس لــريى مامــا أوالً، وأن    أن مــن األفــضل  فرمبــا كــان  ؛ب
  . ماريا فرناندا أن تعود مرة أخرىطلب منت

سقِم      ذا مجال . اً ووسيم اً يافع اًكان القس شاب    وصـل  . شـبه داعـر، ومـُ
ــه       اًمتــأخر ــه اقــرتب مــن مامــا بتعــبري يــدل علــى نقــص يف اخلــربة، ولكن  ولكن
 قدمية، وكل إحـساس   هيكل حلظة تأتي. يف نفس الوقت يف نظرها  يدعمه  

 عن امسها، فأجاب قبـل أن   الطبيبَالقسُّ  سأل  .  من قبل  جديد قد استشعر  
  :قالت ماما. »ماريا أنتونيا«: رحلي

  .ماريا أنتونيا ألونسو -
 ماريا أنتونيا، هل أنت مستعدة لالعرتاف؟ -
 .تك من أجل أن تباركين لالعرتاف به، لقد استدعيء لدي شيليس -

  :اًأجاب القس حماوالً أال يظهر حريته كثري
 يف  يق يسقط سبع مرات   الصدِّ«: الكل لديه ما يعرتف به، قال الرب       -

  »اليوم
ت املعركـة   خـض لقـد   «:  قـال هـذا    وكمايق،  ال يهمين ماذا يفعل الصدِّ     -
 .» أطالب بتاجيواآلناجليدة، 
ــول       - ــضبط، كــان يق ــن كــذلك بال ــديس بــولس مل يك لقــد «: نــص الق

نتظـر تـاج العـدل الـذي كـان        أ باإلميـان، واآلن     امتألتت املعركة اجليدة،    خض
 .» من أجلياًحمفوظ

ف عـن   كـ فلـم ت  اب تـضايق مامـا بعـض الـشيء،          دقـة القـس الـش     راحت  
  .التحرك يف الفراش مبلل
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  . كان، أريد تاجياًأيّ -
 .»أنتظرُ« :، قال القديس بابلو»أنتظرُ« -
 .اًال خيتلف املعنى كثري -

 فيهـا احليـاة    صبح تـ  ،يف بعض األحيان يكون مثة حلظات من الصمت       
ات الـسيدة ماريـا   ا سـخيفة، وتعـود مامـا يف تلـك اللحظـ          كوهن قاسية أكثر من  

 العمـال أنتونيا ألونسو، وهي عائدة مـن املـصنع تـصرخ خبـواكني لكـي يراجـع                
  .اًطارات إىل أن حيسنوها متام العمل على اإليف معاودة
ليس لدي شيء أندم عليه، أنا أطلب حقي، ال شيء أكثر من حقـي،               -

  .هذا ما أطلبه
  : وأردفت،ثم نظرت إليها كخائن غري مصفوح عنه

  . اً أيضاً حبلتمس، أاًوحب -
ا نظــرت  ألهنـ  ملامـا  تلـك الكلمـات األخــرية  بعــدالحـظ القـس كراهيتـها    

ذلـك  اآلن تـشعر مـرة أخـرى بثقـل مامـا علـى كاهلـها،                . إليها أكثر مـن الـالزم     
كــان يــدور  وتتــصلّب، جمــد الــرب يف ملكوتــه بــهي كانــت تقــدس ذ الــالتكلُّــف
رش القـسّ منـديل القربـان    فـ . »نـدمي آن لـك أن ت ين، مل حتبـي أنـتِ  «: خبلـدها 

 خبز الذبيحة املقدس حبرص شـديد    ووضع فوقه فوق الفراش جبانب ماما،     
  :اس وتالبعدها كتاب القدَّفتح . مبالغ فيه
أباركك يا أختنا العزيزة ماريـا أنتونيـا عنـد الـرب القـدير، وأودعـك                 -

  .عند من خلقك لتعودي إىل الرب، الذي خلقك من طني األرض
 اً ثـم سـحبت نظرهتـا يف ثانيـة، بنفـور مـن رأى شخـص                نظرت هلا ماما  

ن، ان، وال سـاق   اا يـد  وكأهنـا لـيس هلـ     ماما  بدت  . أغلقت عينيها اآلن  . اًجمذوم
عـن إحلـاد مامـا وماريـا        األساسي  ول  ؤسامل وكأن ذلك التصنُّع الديين كان هو     

ــدا ــو ل هأخــذت تفكــر أنــ  . فرنان ة مــع حيصــرأصــبحت مامــا  لحظــة واحــدة  ل
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ــكانــت  لها،نفــس  نقيــة فجــأة،  تصــبحأل وهاتنقــذ خليقــة بــأن  ك الكلمــاتتل
  .قادرة على الصفح عنها حينهاوستكون هي 

ــة  املالئكــة  كــلعنــدما تنفــصل روحــك عــن جــسدك، ســتخرج   - البهيّ
ــا ســـيخرج ،للقائـــك ك  بـــحيطت للقائـــك جـــيش الـــشهداء الطيـــبني، وســـ  كمـ

ــني  ــات املعرتفـ ــة    مجاعـ ــة املبهجـ ــدر الراحـ ــذارى، ويف صـ ــشيد العـ ــل نـ ، وهتليـ
  .حيتضنك البطاركة بقوة
فكـرت  بينما  ،  ماهتكيل هلا اال   ظل ي  تني ماما املغلق  ينلكن الضوء يف عي   

املـوت   علـى وشـك      امـرأة  البتـسامة فجأة أن حياهتـا مل تكـن جمـرد تأمـل            ي  ه
مثـل طفلـة بلـهاء      اآلن  بـها    حت  كانـت  لكنـها  لثناء تعتقد أهنا تـستحقه، و      عتستم

  .ر مما تستحقبأكث ، على الرغم من كل شيء،وأنانية عوقبت
، وال مــن صــريف  أال تــشعري بالرعــب املوجــود يف الظلمــات أمتنــى  -

أتباعـه  و فليستسلم لـك الـشيطان     .م العذابات هَمن   وال   أسنانك يف اجلحيم،  
 عندما يرونك بـصحبة املالئكـة، فريتعبـوا ويهربـوا     ،عند وصولك يوم القيامة  

  .إىل الفوضى الرهيبة لليل السرمدي
 عندما ظهر أنتونيـو عنـد عتبـة البـاب وكأنـه             »منيآ«: ماما تقول كانت  

 بإصـبعه علـى حافـة       اًقـس عـن الـتالوة ماسـح       توقـف ال  . اً غريبـ  اًمنظريتأمل  
مل حتبيــنين،  «: فكــرة أنتونيــوتــراود ترمبــا كانــ.  إليــهاً القــداس ونــاظركتــاب
نافــذة املستــشفى، تنــبض بــشكل ســخيف مــن خلــف   احليــاة كانــت . »انــدمي

  .فالت احلاىحدإصفارة ك
ــاء،، إىل بـــسا املـــسيح ابـــن اهلل احلـــيفليحملـــك -  تني الفـــردوس الغنـّ

 اً أمتنى أن تـري خملـصك وجهـ        .وليتعرف عليك كراع حقيقي من بني قطيعه      
 احلقيقـة    إىل ة تنظـري بعيـون سـعيد      ، وأن  يف حـضوره   اًتبقي دائمـ   لوجه، وأن 
 . بعد قروناً قرونيالنور اإلهلوأن تتمتعي حبالوة  ،املتجلية

 .منيآ -
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 .جسد املسيح -
 .آمني -

يـذوب اآلن يف فـم      شكل خبز الذبيحة الـدائري البـسيط األبـيض          كان  
  .ماما

نرجوك يا اهلل أن تتغاضى عـن أخطـاء شـباهبا وخطايـا جهلـها وأن                 -
  .تتذكرها برمحتك الواسعة يف فردوسك

  :قال أنتونيو
  ؟ هبذا حتاول أن ختدعفمنما مناسبة هذا؟  -
 .ر فعالً يا أنتونيوإهنا حتتضر، حتتض -

  . بعد أن ودعها القس يف صمتنينقة العيطبمكثت ماما م
 تلــك الليلــة فجــأة إىل منزهلــا، ســأل عنــها مــن خــالل  »خــواكني«توجــه 

 غـــرياضـــطرت إىل أن تف ،املنامـــة ثيـــاب رتـــديتهـــاتف املبنـــى، حيـــث كانـــت 
أهنا  أكثر منها، خاصة و   اًكان مانويل مستغرب  . مالبسها لكي تنزل إىل الشارع    

 تنتظــر تلــك الزيــارة منــذ  وبــشكل شــبه واعٍ،،جــزء مــا مــن أعماقهــاكانــت يف 
، أو علـى األقـل      »اكنيخـو «حفر الزمن معامله بقـسوة علـى وجـه          . أسابيع خلت 
 عند البوابة وهو يدخن نفس نوع الـسجائر         اًعندما رأته منتظر   هذا ما ظنته  

فـه يف مكتبـه     تاهتا  مامـ  نفس املالمح اليت كان يقوم هبا عنـدما كانـت            اًمكتسب
كــان يف نفــس اهليئــة الــيت قــد يتخيلــها أي  . اًزال قائمــال يــ كــان املــصنع حــني

 املنهكــة، اننــعي والانكفــ؛ الاً متعبــاًشــخص عنــدما يــصفون لــه رجــالً عجــوز  
بقـع القهـوة عنـد أردان قميـصه الـيت           و،  اًجـد  أو املرتفع    اًجد اهلابط   بنطلونال

زال ال يــجــل عجــوز ب مــسكنة ركــان خــواكني قــد اكتــس . كانــت تــشي بعمــره 
 يف أحـد  اًاقرتحـت أن يـذهبوا ليتنـاولوا شـيئ    .  نفـسه بءيستطيع أن يتحمل ع   

املقاهي، ولكنه قال إنه يفضل أن جيلس هنـاك، علـى أحـد املقاعـد املوجـودة                 
  .يف الشارع
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بعد فرتة طويلة مـن      اً كمن يزور بيت   ،يب غر اجتاحها لعدة دقائق شعور   
 اًولتــه؛ كــان كــل شــيء يبــدو يف نظرهــا صــغري      يرجــع إىل فــرتة طف والغيــاب 

 فيهـا كـرب   ر تشعر حنوه بـأي عاطفـة خاصـة، أثَّـ        ، وهذا الرجل الذي مل    اًفيّوحَ
 يف هنايـة األمـر مل يكـن إال ضـحية أخـرى مـن ضـحايا                  »خـواكني «سنه، وكـأن    

  .ماما
  كيف حال والدتك؟ -
 .حتتضر يا خواكني، إهنا حتتضر -

 معها اآلن   »لويسا« كانت تعرف أن     قدقالت تلك الكلمات دون حزن، ف     
علـى الـرغم   .  يف تلـك اللحظـة  ،آلنايف املستشفى وأن من احملتمل أهنا متوت        

 اسـتقبل تلـك الكلمـات كخـرب         ، فقـد   أن يسمع هـذا    اًمن أن خواكني كان متوقع    
  . يف حزن وطأطأ رأسهمفاجئ

  .ال أعلم إذا كان جيب أن أراها أم ال -
    .ا خواكنيأعتقد أن األمر ال يستحق ي -

كانت تعرف أن هذا أسـوأ وآخـر عقـاب ممكـن أن تُخْـضِع لـه والـدهتا،                  
 فرصـة  حـت ملامـا  اتأقس ذلك املساء، والـشعور بأهنـا    مشهد ال ، فإن ومع ذلك 

اهــا القــوة الكافيــة لكــي ال تكــون   منح، هالــم تــستغلف ،صــرحيةأخــرية لتكــون 
  . رحيمة معها

  . معها مل أحسن التعاملاًأنا أيض -
 .مل معهاعامل حنسن التنا يف رأي ماما مجيع -
  . فعالً معها أحسن التعاملولكنين مل -

حتولـت مالمـح    . شعرت فجأة بأهنا تريد أن تواسيه وأن متـسك يديـه          
  .ف عن النظر إليهاك فجأة إىل اجلدية، حتى إنه »خواكني«

، ما الشيء الرهيـب الـذي قمـت بـه يف حـق مامـا؟ هـل يل أن                    اًحسن -
  أعرف؟
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 . املصنعأحرقت -
 ماذا؟ -
  .أنا الذي أحرقت املصنع -

بتأنيب ضمري واضـح، أمـا       ذلك على مهل ودون سرعة،       »خواكني«قال  
، اً أهنا طُعنت مـن اخللـف غـدر   تشعرفهي اليت كانت على وشك أن تواسيه،        

مل يكـن  . وعاودت النظر إليه بعدم الثقة السابقة وكأهنـا تنظـر لقـروي بـائس         
 برطوبـة   اً غريبـ  اًشـعور عنـدها    أحـدثت أة األوىل    املفاجـ  حـسب،  ف  حنـوه  اًحقد

ــه مــذنب، وهــذا      . لطيفــة كــان خــواكني أول شــخص هــذا األســبوع يعــرتف أن
  .اًالشعور بالذنب مل ينقذه وحده ولكنه أنقذ معه ماما أيض

  ملاذا فعلت ذلك؟ -
بـدا  ، أعرف أنين أحرقت املصنع، وأعـرف أنـه          السبب اآلن   ال أعرف  -
 . على فعلهاًيد الذي كنت قادر كأنه الشيء الوححينئذ

 الـيت يـتكلم هبـا رجـل عجـوز عـن             كان خواكني يتكلم عن خوفه بالطريقـة      
العبء الذي كان حيملـه     ب، ولكنه على وعي تام      ؛ خجالً بعض الشيء    شبابي نزق
 جــزء منــها ســامح خــواكني يف احلــال،. نــزق حياتــه عنــدما كــان حييــا ذلــك اليف

شكل أفـضل األيـام الـيت سـبقت احلريـق،       يشرح بـ حاول أن عندما اآلنساحمته  
 يــصف ه وكأنــ، اخلــوف وتأنيــب الــضمري يف الــسنوات الــيت تلــت احلريــقاًواصــف

، إذ جــزء آخــر منــها كــان حيتقــره  . ةحيــاة شــخص آخــر ســخيفة ولكــن مفهومــ   
  .هتصفعلو  وودت وأنتونيو باألخص، ، السبب يف تعاسة ماما كان أنهتشعر

  ؟اً كنت خائفممَّ -
ال . مس سنوات كنت قـد طلبـت مـن مامـا أن نتـزوج         خب قبل احلريق  -

ــنحنيندهــشت ــام معــ    ، ف ــل األي ــا نقــضي ك ــزمن   اً كن ــة مــن ال ــرتة طويل يف .  لف
ولكـن كنـت     حقيقية أم ال،      منها زواجالاحلقيقة، ال أعرف إن كانت رغبيت يف        

 . منهااًأريد أن أبقى جبانبها، أن أكون جزء
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 ومب ردت عليك؟ -
 .مدير أعمال، ال إىل زوجقالت إهنا حتتاج إىل  -

ف نـه كـان مـن الـسخ       أ فجـأة     الحظـت  ، غري أهنـا   »ماما«: مههمت قائلة 
  .اهلمهمة بذلك

 اً منـها، مثلمـا كانـت الـشركة أو أنـتم جـزء             اًكنت أريد أن أصبح جـزء      -
 ت يف األمر ألهنم لو سألوني وقـت        بعد ذلك، فكر   اًفكرت يف األمر كثري   . منها
مل أعـد   . اً أن أعطيهم جواب   استطعتا  مل ذلكعل   كنت أحرق املصنع ملاذا أف     أن

. الـزواج منـها   ذي كنـت أجترعـه منـذ أن رفـضت طلـيب             أطيق ذلـك الـشعور الـ      
، وهنـتم  اً؛ نأكل معـ  كالعهد هبا كانت تعاملين   . اً عاري كنت أشعر وكأهنم تركوني   

 منها، كانـت    اً كالعادة، ولكنين مل أعد أطيق أن أكون جزء        اًبأوراق املقاولني مع  
كان يقـوم   . مور إدارة الكثري من األ    مباشرة يف ذلك الوقت     أخوكِبدأ  . قينختن

، أعتقـد أنـه كـان يفعـل ذلـك ألنـه مل يـستطع أن يتغلـب                سـيء  على حنو بعمله  
  . لتلك املرأةاًعلى أن يكون ابن

  يا خواكني؟اًوماذا أيض -
 لنقـــوم بتـــصليح بعـــض (3)»ســـوريا«ســـافرنا يف إحـــدى الليـــايل إىل  -
ــات ــادق   املاكين ــا يف أحــد الفن ــت كــ . ونزلن ــها   . اجملنونكن ــت هلــا إنــين أحب . قل

ليـــوم التـــايل التحـــدث عـــن هـــي يف امل تُـــرِدْ . حاولـــت الـــدخول إىل غرفتـــها
 . أحبها ال أنينال أعرف إن كنت أحبها أم ال، أعتقد. املوضوع
 .مل تكن حتبها -
 . ذلكأعتقد -

، وكأهنم غطـوا     كثافة شدفجأة اشتد الربد يف الشارع وأصبح الظالم أ       
  . بستائر سوداءالليل 

                                                 
  )املرتمجة. ( حمافظة يف مشال إسبانيا (3)
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 يف  يَّأن أدفـن كفـ    هل تتذكر عندما كنت صغرية، عنـدما كنـت أحـب             -
  ؟كومات نشارة اخلشب

  : التغيري اجلذري للموضوعلذلكرد خواكني حبرية 
  .اًكنت حتبني ذلك كثري. نعم أتذكر -
رتك خواكني يتحـدث مـع      ت  مسألة أن  مل تكن . ء مديد م صمت بطي  خي

 أن يقدمــه أنتونيــو إىل احملكمــة  اًمل يكــن ليحــل شــيئ كمــا . اًحــل شــيئتمامــا ل
كــل ذنــب حيمــل بــشكل مــا يف طياتــه   . )وهــو أمــر مــن املؤكــد أنــه ســيحدث  (

 سـنوات، حيـث أتـى هبـا       عـشر    مـن  مـا يقـرب      ت خواكني اسـتمر   كفارة. كفّارته
 أمل تلـك    ، ال ىخطـ ت لت  الفرصـة  أتـاح هلـا    إياهـا عنـدما      اً، منقذ  عليها اوعرضه

  . حينئذٍهايلة، ولكن خوفالل
تـذكر   يف الـصيف؟ هـل       (4)»كاديـث «ذكر عندما كنا نـذهب إىل       هل ت  -

  ؟اًذلك املنزل الذي كنا نستأجره دائم
    . اًطبع -

كانــت تبتعــد اآلن عــن ذلــك الغبــاء الــوقيت لــذلك الرجــل . كانــت تبتعــد
ف تعـار  بكـره م   هيـ لإ، كانـت تنظـر      العجوز كما كانت تبتعد عن أملها الشخصي      

 علـى  هتاقـدر أن  بـ هنفـس الوقـت  وكانـت تـشعر يف    .عليه جتاه ضعف اآلخرين 
تغري، تـ هـا لـن     يصـورته الـضعيفة يف عين     ولكن   ،عظمةستشعرها بال مساحمته  

  :قال خواكني .ها على ذلكطاوعن موقفه كان يإحيث 
  . سأحكي هلا كل شيءاً، غداًسأذهب غد -
 . هذاال تفعل -
 ملاذا؟ -

                                                 
  )املرتمجة. ( حمافظة يف جنوب إسبانيا (4)
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كــان الــشارع يبــدو وكــأهنم  . بــالرد ادربــ مل تا ولــذ؛ جــوابتــدِ إىلمل هت
  . ماةلظهور معجزأعدّوه 

  .نين أساحمك تذهب ألال -
 .ها أمك اليت جيب أن تساحمينلكن -
سـيبقى هـذا   . أنـا أسـاحمك بالنيابـة عـن أمـي     ف؛ اً شـيئ أنت ال تفهـم   -

 . بيننااًسر
  :أردفت وهي تنهض

  . يا خواكنيهادئفلتهنأ بنوم  -
 .اًشكر -

علـى  هنـاك    اً جالس ال يزال وهو  رأته  فت من البوابة وعادت،     عندما دل 
  .  عنها عفو قدذنب ال يصدق أهنماملقعد كمُ

واكني، خلـ لتمـرد، وال    للمقـت، وال    ل ال للحقـد، وال      هناك وجـود  مل يعد   
، ولكـن   اتفضيل ماريا فرناندا عليهمـ    لصنع ألونسو للحلي املعمارية، وال      ملوال  
 يال داعـ  «: قـال الطبيـب    (. حتتـضر بـبطء    ،حـسب  ف مثة امـرأة حتتـضر     تكان
مـا  ما أخـذت تتخيـل      .)» هذا ما هو إال نتيجة للمورفني      لقلق، رد الفعل األول   ل
كــان أنتونيــو قــد هــبط إىل مقــصف املستــشفى ليتنــاول   . تبتــسمفا ،طفلــةك

امــا املــالءات   أخــذت تفكــر يف أهنــم إذا نزعــوا عــن م     .  مــن الويــسكي  اًكأســ
كــرب  واًكانــت رائحتــها تنــضح عرقــ.  صــغريةستبدو فجــأة كطفلــة فــواملالبــس،

 الفراش لكي تغـرق أكثـر    جلست عند حافة  .  تزال تبدو كطفلة   ال، ولكنها   سن
، بـل   يف ذلـك  دخـل رادهتـا ساحمة مامـا دون أن يكـون إل   مبـ حساسيف ذلك اإل 

ــان  ــإكـ ــع حملـــ ساسحـ ــ خاضـ ــا، شفقةض الـ ــك  جتاههـ ــة بتلـ ــسعادة مقرونـ  الـ
 أشـعر بـالعطش،   « أي معنـى،    اآلن مـن   اًاملصحوبة بكلمات ماما، اخلالية متام    

 اًأخـري  مـا تريـدان   لتعيـا  ةبينـهما كافيـ   كانـت النظـرات     ا، وكأمنـ  » مـاءً  أعطوني
، كانت قـد فكـرت فيـه عـدة مـرات          »خواكني«فكرت مرة أخرى يف     . دون كالم 
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خوفــه عنــد حــرق و املــصنع، هأخــذت تتخيــل خوفــه عنــد دخولــ . ذلــك املــساء
فــة  مامــا عــن االهتمــام مبعرتأحجمــدما  ضــمريه بعــده، وعنــتأنيــباملــصنع، 

 ألهنـا مل    بـاألمر مل ختربهـا    .  جـدوى  لـه عـد   تأخباره وتركتـه ككلـب حراسـة مل         
 مامـا،   اًت أخـري  صـار   احلقيقـة تلـك املـرأة الـيت       شبح  سرق منها   ي أنتكن تريد   
اجلـو بـارد    « : ببـساطة   مامـا  ت قالـ  .عـي منـها    غـري و   ذلـك علـى    نيكـ حتى وإن   

وأن تغـري   هلا شعرها، حوأن تسرب يف أن حتممها، ها ترغ جعل مما ،» هنا اًجد
 اآلن يعتلــي اآلن مل تكــن تــشبه مامــا، فقــط ألنــه   فقــط ألهنــا  ؛هلــا مالبــسها 

ــها مُقرَّبــة ولطيفــة   ــة يف  يدلــكانــت . وجههــا تعــبري جعل ها رغبــة ملحــة ومجيل
أن مـن احملتمـل   قـد ذكـر    الطبيـب   نكـا (سك يـديها،    متأن  البكاء جبانبها ويف    

عنـدما بكـت، كانـت ماريـا فرنانـدا يف      . )عظم حواسها اللمـسية   هنا ستفقد م  أ
 اهلـواء الـذي يلفـح       كـذلك وت املؤكـد    شعرت بقـرب املـ    . املستشفىطريقها إىل   

اجلـو  «.  املـوت إىل مامـا    دنوكانـت تـشعر بـ     . زحلق فوق اجلليد  وجوه العيب الت  
   .»، اقفلي النوافذ يا ماريا فرناندااًبارد جد
 أنـه كـان   ففضالً عـن . تلط على ماما األمساءختها أن   تقسم أهنا ما مهّ   و

  .خر شرخ يف وجود ماما، وجودها الذي راقها اآلن ألول مرةآ كأنه ا، بداًخلط
  .ة بالفعلقلغالنوافذ م -
 .اًال، اقفليها، اقفليها جيد -
لكي يساعدها   من جديد،    اه هناك، فتحتها وأغلقت   إىلضت ومشت   هن

ــها   ــك  بفعــلت تغــريقــد  مامــا فكــر أن ت، وراحــتضــجيج النافــذة يف متثيل تل
  .التعبريات السخيفة

  .ها قد أغلقتها -
 . أشعر بالربدال أزال -
 هكــذا وســرتين أنــك لــن  ســأغطيكِال، لــن تــشعري بــالربد، ســرتين،   -

 .تشعري بالربد
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 . يا ماريا فرنانداينني اليت حتبةأنت الوحيد -
 .أعرف -

، وهــي هــا عليجلــستا للحظــة يف صــمت، مامــا صــامتة وكأهنــا تتعــرف
 باإلعدام ينتظر سـاعة التنفيـذ، ولكـن الـساعة     اً حكمه، وكأن ترغب يف البكاء  

 ( ألقل ليس كما توقعت، ولكن علـى هيئـة حلـم وغيبوبـة،            امل حتن بعد، على     
 ، ثـم ال شـيء،     )ممكن أن حنفظهـا حيـة ملـدة سـاعتني إضـافتني           : قال الطبيب 

 فيــه، وبالتأكيــد حلــم قــد تكــون هــي. غرقــت مامــا يف حلــم أبــيض بــال صــور 
ستكون موجودة فيه ماريا فرنانـدا وهـي يف العـشرين بلبـاس البحـر البكـيين                 

. ، املصنع، خواكني أو بابا، أو ظل أي رجل آخر حيل حملهما     »كاديث«تعوم يف   
 تلـك املـرة أقـل       ها كانـت يف   لكنـ ،   على مـرحلتني   ماتتقد  كان يبدو وكأن ماما     

 »حنفظهـا حيـة   «مجلـة   جـاءت    .ستحقه وبسالم ال ت   ،تنيمضها املغ ين بعي اًحزن
 ها اللون األبيض، وهناك بداخل اللون األبـيض       بباطنكعزلة من داخل عزلة، و    

حبـة  ك يف نفـس الوقـت       تتحول احلياة إىل شيء سخيف وصغري ومـربر وقـاسٍ         
    .م من التفهُّاً من خالهلا اآلن شعاع رفيع جدنفذ يغري أنه ،لوز

  .»ماتت«
انـسابت  عية من موت مامـا نفـسه عنـدما           كانت أكثر واق   »ماتت«مجلة  

بـسيطة  مجلـة   كانـت   .  أنتونيو وهو يهاتف مانويـل وماريـا فرنانـدا         يتشفى  عل
 ماتــت بعــد أن نادهتــا مباريــا  هنــاوأ، جــودو  هلــاعــدي أن مامــا مل تــبنيوســهلة 

هنــا هــي الوحيــدة الــيت إ هلــا ت قالــاأهنــو  مــن امسهــا احلقيقــي،نانــدا بــدالًفر
، فكــل األمــوات بينــهما قاســم ني وســخيفتنيتــا مــألوفت يــدا مامــا كان.أحبتــها

  .مشرتك ما
ــ ،حبــرصبــبطء و محلوهــا وألبــسوها  ــوه منــ ك  زمــن ذشيء مــا مل يفعل

 يف حقيبـة   اًفـ  كانت حتفظه للحفـالت ملفو      أزرق اً فستان طويل ولكنه مألوف،  
،  فجـأة   مـشاعرها  كـل شـيء أصـبح ميـس       . املغسلة يف إحدى جوانب الدوالب    
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مـع خـواكني جبانـب جمموعـة مـراوح اليـد يف غرفـة          ها  كل شيء، حتـى صـور     
 دفــن املــوتى بــشكلها  صــالةمعيــشة مامــا، حتــى ماريــا فرنانــدا بوصــوهلا إىل 

، وحــضن مانويــل، وامجــنيأنتونيــو ولويــسا الغــيب املبــالغ فيــه مــن أثــر البكــاء، 
ها اام عندما ظهر يف الغرفة اليت كانا قـد خصـص          ورغبتها يف مطارحته الغر   

ــا ــت غب. ملام ــك  كان ــة تل ــةي ــيت شــعرت هبــا فجــأة   الرغب ــرام،   ال ــه الغ  ملطارحت
 ،مامـا يف التـابوت    كانت  .  إىل املنزل، ومطارحته الغرام ببطء     للذهاب كالمها 

، مثل تلك الصور باألبيض واألسود اليت تظهـر فيهـا           ال تشبه نفسها يف شيء    
ــواكني دون أن تلمـــسه، أو  ــع خـ ــا    مـ ــم وكأهنـ ــا دون أن تلمـــسه، أو معهـ ــع بابـ مـ

، جبانــب لفــوفبــشعرها امل اتظهــر فيهــ، وصــورهتا الــيت  أو تعرضــهممتقــدمه
عديـدة  شـيء يف وجـه مامـا األوحـد أو يف وجوههـا ال       كل  . صورة والدة مانويل  

  . يف التابوت عن وجهها اآلناًكان خمتلف
 مـساحة   يئـة  حـول هت   هم حـديث  أثنـاء  سألت ماريا فرناندا دون مناسبة      

  : يف القرب الذي يرقد فيه بابا
  ذا كان آخر ما قالت؟ما -
 خر ما قالت حول ماذا؟آ -
 ؟اً مل تقل شيئ أهناخر ما قالته ماما، أمآ -

ذلــك الــشعور هبــدوء الــنفس الــذي   اســتغربت تــرددت لثانيــة، ولكنــها  
  : ما يوترها ذلكاً عندما كذبت وهي اليت دائمراودها

لـتين أغلـق     قالت، أو ظلت تردد لفرتة طويلـة أهنـا تـشعر بـالربد، وجع              -
  .ق النوافذغالإ جعلتين أعيد فتح و،النوافذ، أو مبعنى أصح

  :قال أنتونيو الذي مل يكن قد نبس ببنت شفة حتى اآلن
  وماذا عنا؟ مل تقل أي شيء عنا؟ -
 .قالت إهنا حتبكم -
 .ال تكذبي -
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هنــا حتــبكم، علــى طريقــة مامــا، كمــا كانــت مامــا  إهنــا قالــت إأقــسم  -
 .ا حتبكمتقول األشياء، ولكنها قالت إهن

 .كيف قالتها، أريين -
  :قاطعتهما ماريا فرناندا

  ، أنت سألت وهي أجابت، ماذا تريد؟ أن تستجوهبا؟اً حسن-
، حيـث كانـت تلـك الكذبـة، وبعـد أن ماتـت مامـا،                وامجـني ظل ثالثتهم   

  :أردفت ماريا فرناندا قائلة.  ال تفسري لهعلى حنوجتمعهم 
تقـول لـو مل يكـن        ى أن عـس ذا  مـا ف،   فعـالً  أعتقد أن ماما قالـت ذلـك       -

  هذا؟
  :رد أنتونيو

  .احلقيقة -
 .هذه هي احلقيقة -
 .هذه هي احلقيقة اليت تريدينها أنت -

كانت نربة أنتونيـو وهـو يـتكلم حتمـل يف طياهتـا لـوم طفـل فـظ غلـيظ                  
 أنتونيو، وإن كانت قبلته يف املناسـبات        اًهي اليت مل تلمس أبد    لكنها   و اللسان،

 تقبله بسرعة من يريد أال يعطي أمهية حلـدث غـري مـريح،            االحتفالية، كانت 
  :قالتو مبسوطت على ظهره بكف تبك اليوم ريف ذل

  .هذا هو ما قالته يا أنتونيو -
، ويف   فقـط عنـدما نطـق بـه مانويـل فـوق الفـراش              اًأصبح املوت واقعيـ   

، ويف صوت خـواكني البعيـد واملفهـوم علـى          اً كان املوت حاضر   مالمح األطفال 
وهــي يف ســود األبيض وبــاأليــة األخــرى مــن اهلــاتف، ويف صــورة مامــا   الناح

 األشــياء ةقيــ تتماشــى مــع ب، تبتــسم بــشكل مبــالغ فيــه، ســخيفة والالعــشرين
  .جبانب صورة والدة مانويل
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  وهـــن
  
  

 حماولـة أن    :اً من محام السباحة مثلما كانـت تفعـل دائمـ          اخرجت سار 
. عنـدما يكـون مبلـوالً       جلـسدها  تقضي على ذلك اإلحـساس الـدهين واملقـزز        

  : ترييسا هلاقالت
علــى الــرغم مــن مجــال جــسدك ال تريــدين أن    . ىل حالــكإنظــري ا -

  .ترتدي البكيين
  .اًحسن -

 الـشاطئي  الـرداء  لويس عن النظر إليها منذ أن خلعت عنـها         جممل حي 
 حيــث مل تكــن حتتمــل   ،ونزلــت إىل محــام الــسباحة برأســها دون اســتحمام    

 ذال بعـضهما الـبعض منـ    منذ أن قبَّاًمعمل يتحدثا . ثر من هذاحرارة اجلو أك 
 حتـى أهنـا عنـدما تتـذكّر         اًحدث كـل شـيء بـشكل سـريع وغريـب جـد            . أسبوع

يدا لويس، كلماتـه وهـو يقـول        : يف ذاكرهتا  اًمشوَّش الزمن   تمثَّل هلا ذلك اآلن ي  
  مـن أن يـصال  اً تنظر إىل الـساعة خوفـ  عندما كانت، هي »أنا معجب بك  «هلا  

 الـسخيف مثـل دودة   لـويس  إىل عيد ميالد ترييسا، والقبلة، ولـسان         ينمتأخر
شعرت باإلثارة يف البداية مثل ومـضة مـن الغرابـة، ثـم             . رطبة حتتك بلساهنا  

مل يكـن األمـر أهنـا ليـست         . شعرت بالقرف عندما أحست أنه يلمس صدرها      
يــق ، ولكــن كــان هــذا الــشعور العم   ه مــا أعجبــت بــ  اًمعجبــة بلــويس، فــدائم  

 ،لفعـل غـري املتوقعـة مـن جـسدها نفـسه           بالرفض الذي شـعرت بـه أمـام ردة ا         
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ــت دون أن التوتر، واملتعـــة، والـــسعادة، ولكـــنحـــساس بـــإ هـــو ذات ور عنـــه، عبـِّ
 دعوهـا   ذيمـن محـام الـسباحة الـ       كـان يتكـرر عنـد اخلـروج         اإلحساس الـذي    

اآلن  هي وترييسا، فكانت تتمنى لو مل تستحم يف املسبح لكـي ال تـضطر         إليه
 لتنقـذ نفـسها مـن نظـرة لـويس وصـديق          ،إىل أن تذهب راكـضة حنـو الفوطـة        

لويس، وترييسا، اليت كررت أهنا هبذا القوام اجلميل كـان حيـق هلـا أن ترتـدي               
رأسـه بقـوة، بينمـا كـان يبـدو أنـه         بأومـأ لـويس     . اًبدالً من البكيين الواحد ألفـ     

  .  ي أهنما مل يتكلما عما حدث األسبوع املاضى علهايلوم
ــاًشـــعرت بـــأن الفوطـــة امللفوفـــة حـــول خـــصرها كانـــت مكانـــ     اً لطيفـ

كانـت الدراسـة سـتبدأ بعـد أسـبوع،          . ، فلم تنزعهـا عنـها طـوال اليـوم         اًحيروم
كانـت قـد قـضت      . اً ورديـ  اًيكتـسب لونـ   و طـوالً يـزداد   وهناية ذلك الصيف بـدأ      

. لـدهتا  يف مدريد مع وا    اً ثم شهر  ، مع والدها يف أحد األماكن الشاطئية      اًشهر
 كانـت   فقـد ا،  همـ ق طال علـى على الـرغم مـن أنـه قـد مـر بالفعـل ثالثـة أعـوام                  

 الــذي دفــع ،زال تعــيش يف حالــة مــن عــدم االســتقرار العــاطفي  ال تــوالــدهتا 
 الـذي ظلـت ملـدة       ، البداية يف مواجهة أبيهـا     ذها من  أن تكون يف صفّ     إىل بسارة

ــىتزيــد ع  الوضــع اآلن أصــبحوقــد .  حياهتــاهــدديه كعــدو يــنظــر إلت العــام ل
ت يف إحــدى املــواد، بســركانــت قــد . ة فهــي اآلن يف الــسادسة عــشر ،اًخمتلفــ
، ولـذلك علـى الـرغم       كانت خالل فرتة طفولتها فتـاة ضـخمةً       . تبالِ مل   هاولكن

اسـتخدمت  فقد  كان صمتها يغطي خجلها،     و ،من أهنا مل تكن فتاة اجتماعية     
. هالرضا عن نفس   با هاشعريدرع واق    ك خالل تلك السنوات جسدها الضخم    

 يقتـــصر علـــى أن امل يكـــن تأثريهـــ. هـــا تـــأثري خمتلـــفيلمراهقـــة علوكانـــت ل
عـام ونـصف العـام، حتولـت إىل         مـن   ، ولكنـها يف أقـل       حـسب حجمها مل يزد ف   

تأكــدت مــن ذلــك بنفــسها، ومــن ردود أفعــال اآلخــرين .  اجلمــالبــالغشــخص 
 طــول هتاامــضاه تظــن أن قــصر قامتــها، أو  امــن جهتــها، كانــت ســار . معهــا
 النـاس   معظم كان   ويف الوقت الذي  . ا سيجعلها تفقد الثقة واالحرتام    هتاليزم
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 جـسد قـوي غـري مـنظم،      هعنـ ويـنم    رائـع اجلمـال      اً ناعمـ  اًها قوامـ   قوام ونيعد
ها، كل  ينتوء صدرها، مجال ورك   . شعر هي به وكأنه حالة من الضعف      كانت ت 

 تـها متعاستبدلت مع مرور الوقت لذلك وشيء كان يبدو هلا لزوجة، عصارة،    
  .التعامل خبشونة، وبصمتب بسبب ضخامة جسمها، أهنا أقوىب بالشعور

 عنــدما تقــول هلــا والــدهتا إهنــا قليلــة  طــراءكانــت تــشعر بــشيء مــن اإل
  مـا امـل يف اختيارهـ  هت، فقد كانـت  األنوثة، وعلى الرغم من أهنا هتتم بنفسها  

 الكـثري مـن الوقـت      قصت شعرها مثـل األوالد لكـي ال تـضيع         كما أهنا    ،ترتديه
 .يف تسرحيه

بالـضبط  . لت لـويس  دام هذا بشكل جيد ملدة ثالث سنوات، إىل أن قبَّ         
مل يكــن األمــر أهنــا مل يعجبــها أن تقبــل لــويس، مل يكــن   . لــت لــويسإىل أن قبَّ
إذا كان أعجبها أم ال، ولكنه كان هذا الشعور الذي تكـرر بالـضبط              ا  يتعلق مب 

 ء شـي  ا، وإمنـ  اً، وال قرفـ   اً خجالً، وال ضعف   مل يكن . عندما خرجت من املسبح   
هنا عنــدما تادو الــيت ســرياتكــانوا يتكلمــون عــن اجلامعــ. اًبينــها مجيعــجيمــع 
  . من تلك السنة الدراسيةنينتهو

  وأنت يا سارا، ماذا ستفعلني؟ -
  . يف املوضوعريفكلت لوقتٍإىل زلت أحتاج ال ال أدري،  -
 عجبك على األقل؟ولكن أال يدور خبلدك أي شيء؟ ماذا ي -
 .أحب الرسم -
 .الرسم -

رمقتـه  فرد عليها صديق لويس بنربة ال ختلو من شيء من االستهزاء،            
 :ردت قائلةبغض وبنظرة 

  .نعم الرسم، أحب الرسم -
سألتها ترييسا فيما بعد بينمـا كانتـا تغـريان           .مل يعاود الفتى فتح فمه    

منتـهى الفظاظـة مـع ذلـك        مالبسهما يف غرفـة تغـيري املالبـس ملـاذا كانـت يف              



باربا  أندرس   70 

كان يدهشها عدم اخلجل والثقـة بـالنفس   .  جتيب ولكنها مل تعرف مبَ    ،الفتى
  . نهاع ينامالسد اجل تا ترييسا ذام كانت تتعرى هبنذيلال

ــاألمــر ومــا فيــه هــو أنــين معجبــة بــذلك الفتــى، وإن مل ت    - ي عمــا كفّ
كــذلك ولكنــه  عــين، فهــو ال يبــدو  اًسينتهي بــه األمــر مبتعــد فــه معــه، نــتفعلي

  ماذا؟ هل أُعجبك أم ماذا؟... خجول
  ملاذا؟ -
 . ألنك ال تنفكني تنظرين إيلَّ -
 .، لست معجبة بكال -

 مــن اخلجــل ألهنــا كانــت فعــالً تنظــر   وجنتنيالــأجابــت ســارا حممــرة  
فـــه البكـــيين، مـــع مســـرة بـــاقي إليهـــا؛ فبيـــاض جـــسمها يف املكـــان الـــذي خلَّ

 لـصدر   اً غريبـ  اًصيف كـان يعطـي وهجـ      جسدها الذي اكتسبته طـوال فـرتة الـ        
ترييــسا وعانتــها ممــا جعلــها، باإلضــافة إىل تلــك الــسالسة الــيت خلعــت هبــا     

ف عـن   كـ لباس البحر، تكتسب قوة قطعة فريدة من نوعها، بثقـة جعلتـها ال ت             
مل تكن ترييسا مجيلة، ولكن جسدها،      . اًنظر إليها وكأهنا منومة مغناطيسيّ    ال

دو وكأنـه يف غايـة الكمــال، حتـى احننــاءات    علـى عكـس جــسد سـارا، كـان يبــ    
 .حالوهتازاد من بديع الردفني والصدر كانت ذات قوام معماري 

انتظرهــا لــويس علــى أمــل أن يــصحبها باحلافلــة إىل منزهلــا، ولكنــها    
هنا كان جيب عليها أن تفكر يف       طلبت منه تفضالً أن يرتكها تذهب وحدها أل       

 هي اجلملـة    »وني اخلاصة ؤفكري يف ش   الت يّعل«كانت مجلة   . وهنا اخلاصة ؤش
وهنا ؤ كانـــت تريـــد الـــتفكري فعـــالً يف شـــوقـــت أن  ال،الـــيت تـــستخدمها ســـارا

 أن تغـرق يف فـراغ غـري واع تتالحـق فيـه الـصور                د ولكن عنـدما تريـ     ،اخلاصة
 املنطــق الــيت تتحــرك هبــا األشــياء خلــف  جمافــاةوالكلمــات واملــشاريع بــنفس 

  :ائالًختم لويس املوقف ق. زجاج القطار
   لك أي شيء إذن؟مل يعنِ -
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  .عم تتحدث -
 .عما حدث األسبوع الفائت -
 .ال -
 .، فهمتاًحسن -

 .ورحل لويس
عادت إىل املنزل باحلافلة، ونزلت قبل حمطتـها األساسـية مبحطـتني            

كانـت  . تعـصف برأسـها    كانت مثة كلمة  . اًلكي تتمكن من عبور احلديقة مشي     
ــة بـــسيطة وبيـــضاء  ــ. كلمـ ــنفُّ كانـــت الكلمـ ــجار، يف تـ ــودة بـــني األشـ س ة موجـ

كانــت .  ســبتمربمــنائني، يف ذلــك الظــالم احلــار املفــاجئ يف تلــك الليلــة العــدَّ
مل تكـن والـدهتا يف املنـزل عنـدما      . على وشك أن تنطق هبـا يف مـرات عديـدة          

كان يصل إىل مسامعها ضجة الناس اجلالـسني يف املطعـم الـصيفي             . وصلت
ظهرت . ذهبت إىل احلمام وتعرت أمام املرآة     . رججبانب بوابة منزهلا يف اخلا    

أمامها منعكسة على املرآة فتاة ترك فيها ظِل لبـاس البحـر التقليـدي مظهـر                
طفــت علــى . واقيــة صــدر حمــاربني بيــضاء، فارســة متأهبــة خلــوض معركــة  

 املـساء، ظهـرت، مثـل امللـح الفـوار،            طـوال  السطح الكلمة اليت كانت تفكـر هبـا       
  .»سيطرة«: مههمت. ظهرها العاريمل ابتسمت سارا .من مكان خفي عميق

 لعـدة حلظـات، كعـذراء ختجـل مـن حلـم          اًتوقف العامل وأصبح منطقيـ    
  .كان اليوم هو الثاني من سبتمرب. ما

 اجلديــدة الــيت ســتولد ا القدميــة وســاراكــان احلــد الفاصــل بــني ســار 
ن هنـاك   مل يكـ هكان يبدو وكأنـ . بداية من تلك اللحظة كشعرة يف غاية الرفع  

أي تغيري فعالً، وكأن كـل شـيء توقـف للحظـة ثـم تابعـت مـا كانـت عليـه دون                       
تغــيري، كــرد فعــل غريــب يــصدر مــن شــخص تعرفــه متــام املعرفــة، ولكــن بعــد 

الــسيطرة كانــت .  وتتخلــى عــن غرابتــهااً طبيعيــاًتأملــه، تــصبح ردة فعلــه أمــر
ال تفـضي إىل أي   مـن صـور   اً، والتغيري كان سيطرة، وكالمها كانا فراغ اًرييتغ
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شــيء كــل شــيء ميكــن أن يكــون    ويف الــال. اًشــيء كــان مرغوبــ  والــال. مكــان
  .طيب أمرٌكانت سارا ترى أن ذاك .  دون تفسرياتاًمكشوف

كـان  . وجدت لويس بالقرب مـن منزهلـا بعـد أسـبوع مـن بـدء الدراسـة               
  :قال هلا وهو يفرك يديه. ، ونقل هلا توترهاًمتوتر

، ال أعـرف، بالنـسبة      ...نت أفكر فيمـا حـدث     انظري يا سارا، لقد ك     -
  .فقط كنت أريدك أن تعريف ذلك. يل ما حدث يف ذلك اليوم كان ذا معنى

  .اًحسن -
 ما وضعنا اآلن؟إذن،  -
 أي وضع؟ -
 هكذا هي احلياة، ألـيس  - بسخافة   احلديث م لويس تختا -. اًحسن -
 كذلك؟

 حياة من؟ -
  :ل اكتسب جدية غريبة وقاالذيكان لويس هو 

  .مع السالمة يا سارا -
مل تكــن تفكــر يف . ر العــشاءحــل املــساء وصــعدت هــي للمنــزل لتحــضِّ 

لــويس عنــدما فتحــت البــاب وال عنــدما تركــت الكتــب يف الغرفــة، وال عنــدما 
مل تكــن والــدهتا قــد  . ر البطــاطس يف املطــبخ لتطهيــه مــع اللحــم بــدأت تقــشِّ
كانـت سـارا   . اً أحيانـ كانت تعمل يف جريدة وكانت تصل متـأخرة     . وصلت بعد 

 حتبها مثل حبها لكلب أصم، لطفـل يـشعر بامللـل وينظـر إىل إحـدى احلـدائق             
  . وال حيلة لهحبرمان

 حمادثـات بعـض صـديقات ترييـسا،         تتـذكر . طرأت هلـا الفكـرة فجـأة      
ــذكرت أيــض .  نفــسها حــول املوضــوع اترييــسحمادثــات حتــى   أهنــا شــعرت  اًت

ذهبــت إىل . لــنفعا يمبــادهتن  بــسبب ســعولكــن لــيس بــسببهن، ،بــاالمشئزاز
بـدأت تـداعب جـسدها بينمـا        . احلمام، وتعرت من أول وسطها حتى قدميها      
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مشئزاز الــذي انقــشع إحــساسها بــاال. كانــت جالــسة علــى حــوض االســتنجاء 
شعرت به يف البداية وحل حمله شيء من السعادة عنـدما وجـدت نفـسها يف                

اعتقـدت سـارا أن     . ويسنفس حالة الرفض اليت كانت عليهـا عنـدما قبَّلـت لـ            
م لـــويس، ووالـــدهتا،  آخـــر يتكـــون داخـــل جـــسدها؛ جـــسد يـــتفهَّاًمثـــة جـــسد

ة، اســتمرت لثــوانٍ، ولكنــها طاغيــكانــت الــسعادة . وترييــسا، ولكنــه ال يعجبــها
كانـت  . غـسلت يـديها وارتـدت مالبـسها مـن جديـد      . انطفأت بعد ذلك بـبطء  

كـان  . رائحـة الطعـام  ب ت الـشقة بأكملـها  غرقـ  فاًقد تركت باب املطـبخ مفتوحـ      
: كتبــت يف مــذكراهتا وت  املنامــة بعــد أن تعــشَّ  ثيــابارتــدت. اًالوقــت متــأخر 

مل تكــن مامــا قــد  . »لقــد مارســت اليــوم العــادة الــسرية  : مــذكراتي العزيــزة «
  .اًكانت حزينة دون أن تعرف حلزهنا سبب. وصلت بعد

سـارا سـنة    على   تضاع. اًوصل شهر أكتوبر على مهل كما يصل دائم       
هــا ئزمالب تــهاعرفم و ترتــب علــى ذلــك عــدم ،  بــسبب رســوهباراســية كاملــةد

، ومبــا أهنــا مل تكلــف نفــسها عنــاء التقــرب إلــيهم خــالل الــشهر  اًجيــداجلــدد 
 الـــصف األخـــري تلعـــب دور الطالبـــة املـــستبعدة إىلى هبـــا األمـــر أفـــضاألول، 

سا يف كانــت تــرى ترييــ. اًبإرادهتــا لكــن مــع احرتامهــا لــذاهتا ألهنــا تفــوقهم ســن
وقــت الراحــة بــني احلــصص ويف وقــت تنــاول الغــداء ألهنمــا كانتــا تــستقالن    

رأت كــل منــهما األخــرى يف ذلــك اليــوم .  عنــد العــودة إىل املنــزلاًاحلافلــة معــ
كانـت ترييـسا قـد بـدأت تواعـد صـاحب لـويس منـذ               . وامجـتني ولكنهما ظلتـا    
قالــت . الــبعض مــع بعــضهما مكــاليقــال مــن الجعلــهما هــذا ف ،عــدة أســابيع
  : عليها أخذ منها الكثري من الوقت لتلقيه بشيءحتصرَّوكأمنا ترييسا ببطء 

  . بعض الشيءطوارامسعي يا سارا، أراك غريبة األ -
  .مل ترد سارا

، ةه صــامت شــباً كنــت دائمــلقــد. أراك وكأنــك ال تكرتثــني ألي شــيء -
لــل، أو رمبــا، ال أعـرف، ولكــن رمبـا نــصيبك بامل  . ولكنـك اآلن تــتكلمني بالكـاد  
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 كــان صــمت ســارا جيعــل كلمــات   -. أننــا لــسنا بالــذكاء الكــايف بالنــسبة لــك  
  ...اً حبيبيلن مين ألن ري أو رمبا تغا- اً لومزدادترييسا ت

لكـي  نفـسها   سـارا     رد فعلها، وجاهدت   ىتوقفت ترييسا عن الكالم لرت    
  .ال تبتسم
  .ال، األمر ليس كذلك -
  ؟ لويس؟اًما األمر إذ -

 .اًن ترييسا على علم بأمر لويس ولكنها مل تقل شيئاستعجبت أن تكو
 مـاذا؟   .أمركما منه هو ولـيس منـك      ب تعلمعندما   لقد تأملت بشدة   -

، أحب أن أخربك أن األصدقاء خلقـوا  أال تثقني بي أم ماذا؟ إن كنت ال تعلمني   
 »لقد قبَّلت سـارا    «:قال يل لويس اليوم املاضي    .  حمل سر أصدقائهم   واليكون

عـرف املوضـوع   أل أنـين     ولكـين حاولـت أن أمثِّـ       ،امـتأل بالهـة   وقـد    ا وجهي بدو
 »هذه هي شخصيتها، فهـي هلـا شخـصيتها اخلاصـة          «: منذ البداية، وقلت له   

لـي  ع نيقـصِّ  ال ت  وأنـت  ،وظللت أحاول الدفاع عنك هناك دون أن أعرف ملـاذا         
  . اًشيئ

  :قالت هلا لتصمت
  .لستِ حباجة للدفاع عين يا تريي -

  :ر بشيء من اإلهانةردت وهي تشع
  .، افعلي ما حيلو لكاًحسن -
  .ال تغضيب -
 .مل أغضب -

قالـت  . هنـضت ترييـسا عنـدما وصـلت حمطتـها         . عاد الصمت يغلفهما  
 :بينما كانت هتبط من احلافلة

أما عن لويس، فيجب أن هتاتفيه على األقل، أو تكتيب له، فـال أحـد              -
  .يرتك الناس هبذه الطريقة الفجة
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  . اًحسن -
مل تكتب سارا للـويس ومل هتاتفـه، وإن مل تفعـل فلـم يكـن ألهنـا تعتقـد               
 ،أن هذا ليس من حقه، وإمنا ألهنا مل تكن لتعرف ماذا تقول له غري احلقيقة       

عدم الرضا، ومبـا أهنـا   واحلرية بشعور  بداخلهابدأ يرتاكم . وهي أهنا ال حتبه 
كانت تظـن   . ت ضدها  عنها، انقلب  اً أين تقذف بتلك احلرية بعيد      إىل مل تعرف 

. يف البداية أهنا حتتقره ألهنا ال حتبه، ولكن مل يـدم معهـا هـذا الظـن طـويالً                  
ــها  رمبــا كــان هنــاك ثــم أخــذت تفكــر أن     فتــى آخــر ســيظهر يف حياهتــا حيب

فض شـديد   ر شعرت مبقت و   اًأخري. اًيدمح اً هلا هذا أمر   ، ولكن مل يبدُ   وحتبه
اســتمر هــذا اإلحــساس ولكــن ، »إنــه الطمــث«: قالــت لنفــسها. جتــاه جــسدها

ن يأتيهــا الطمــث كمــا مل يكــن أق ســارا ومل يكــن يــر. ةعديــد ألســابيع عنــدها
كانـت تـرش نفـسها      . قها أي نوع آخـر مـن اإلفـرازات، حتـى عرقهـا نفـسه              وير

مبــاء كولونيــا رخيــصة مــرتني يف اليــوم ألهنــا مل تكــن تريــد أن تكــون كريهــة      
ت أفضل احللول بالنسبة هلـا هـي        كان. الرائحة، ولكنها مل تكن تطيق العطور     

  .صدر منها أي رائحةتأال 
ى  أهنا غـري مرئيـة، أهنـا تنـهض مـن الفـراش وتتمـشَّ               اًكانت حتلم أحيان  

 ذكــرى تعنــد اســتيقاظها، كانــ . يف احلديقــة دون أن يالحــظ أحــد وجودهــا 
ذلــك احللــم الــذي تظهــر فيــه منعدمــة الــوزن جيعلــها تبتــسم، فكانــت تغلــق      

بضع حلظات أكثر، ولكن وعيهـا جبـسدها كـان جيعلـها            ل عينيها لتحتفظ هبا  
  املـادي ستسلم حلقيقـة وجودهـا  إىل أن ترارة، وكان األمر ينتهي هبا  املتشعر ب 
  . يف ضيق

كــان اليــوم هــو الثــامن والعــشرين مــن شــهر أكتــوبر وكانــت الريــاح      
 تــستخدم فيهــا ســارا فتاحــة    الــيت وىلتلــك هــي املــرة األ  كانــت . شــديدة

، اً جـد  كانت مجيلة . صة بوالدهتا لتجرح نفسها يف ساقيها     اخلطابات اخلا 
.  مــن الربونــز علــى مقبــضهاة ســالحف بــارزذات لــون ذهــيب وعليهــا ثــالث
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مـن  . اً إىل املنـزل إال متـأخر      عـود مل تكـن والـدهتا ت     وكانت وحدها يف املنزل     
كانت حتاول أن . بعيد، يف غرفة املعيشة، كانت تسمع مههمات التليفزيون

الذي كانت تبحـث عنـه عنـدما رأهتـا فـوق مائـدة املكتـب جبانـب                  تتذكر ما   
داعبت حافتها حبرص، . مل يكن هذا مكاهنا. جمموعة خطابات من البنك

كان اليوم هو يوم الثالثاء ومع ذلك كان ميكن أن . بشيء يقرتب من احلزن
جعلتـها تنزلـق إىل أن   .  بـاألنوار اً، ألن الليل كان مليئـ     اً أو سبت  اًيكون مخيس 

كانـت  . استقرت احلافة على فخذها، ضاغطة كل مرة أكثـر علـى املقـبض            
كـان األمل   . تراقب كيف تعرب قماشة املنامة الرقيقة وتلـج خبفـة يف حلمهـا            

شــعرت ســارا بــأن قلبــها ينــبض بــسرعة عنــدما . اً وبــسيطاًز، مركَّــاًشــديد
 وص تـزال تغـ    النت بقعة مـن الـدم حافـة فتاحـة اخلطابـات، الـيت كانـت                 لوَّ
. قهــا األمل ولكنــها كانــت قــادرة علــى احتمالــهومل يكــن ير. يف ســاقهاثــر أك

كان تشعر يف نفـس الوقـت بـأن سـاقها الـيت كانـت تـدمي مل تكـن ختـصها                      
مل . شـفقة أي  تـشعر جتاهـه بـ        ال اً وضـعيف  اً بعيـد  اًوإمنا كانـت ختـص عـدو      

ــر لكــي         ــات يف ســاقها أكث ــة فتاحــة اخلطاب ــوجل حاف تكــن حباجــة إىل أن ت
عنـدما  . يـة ما د مسة الدم وتتمدد يف شـكل دائـري مكتمـل، كـش           تنتشر بقع 

 عن الضغط، ووضعت فتاحة الورق من جديد فـوق املائـدة شـعرت              تتوقف
 ا ألهنـــا شـــعرت أهنـــاابتـــسمت بعـــده. حبالـــة خفيفـــة مـــن فقـــدان الـــوعي 

  .نانتصرت، دون أن تعرف على مَ
ليـة   مراسـم احتفا   اتكـرر فيهـ   ت ت األربعاء واخلميس واجلمعة، وكان    مرَّ

فتاحة اخلطابات كأحـد الطقـوس القدميـة والبـسيطة الـيت جيـب أن حتـدث                
عنــدما كانــت . اً قــدمياًتقبلتــها ســارا كمــا يتقبــل النــاس إميانــ. بدقــة شــديدة

ــاك يف املكــان نفــسه،        ــأتي اآلن كانــت تقــوم هبــذا هن ــن ت ــدهتا ل تعــرف أن وال
ــب  ــب املكتـ ــذ ف    . جبانـ ــت تأخـ ــزل، فكانـ ــدهتا يف املنـ ــت والـ ــا إذا كانـ ــة أمـ تاحـ

اخلطابات، وتذهب إىل حجرهتا، وتغلق الباب وتشغل موسيقى صاخبة لكـي           
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جانب جـرح اليـوم األول الـذي كـان عبـارة عـن نقطـة غامقـة               وإىل  . ال تناديها 
 كـان أخـف،     ا، بعـضه  ىخـر  األ ت اجلـروح  ، وصـل  ةمة خفيفـ  دْكَكحييط هبا لون    

مـن الوقـت   مبـا أهنـا مل تكـن تعلـم كـم      . األولاجلـرح  شبه ي كان   اولكن معظمه 
اســتغرقت لتجــرح نفــسها يف اليــوم األول، قــررت أن تقــوم هبــذا خــالل عــشر  

 ألن  ، إذا قامت هبذا وهي عارية الساقني      أحياناً ان ترتعش  يداها كانت. دقائق
دقائق اخلمـس األوىل  الـ  ور مـر بعـد   ولكـن وعيها حينها مبا تفعـل يكـون أكـرب،     

اخلطابات يف قطعة حلـم     كانت تفقد حساسيتها، ويبدو هلا أهنا تغرز فتاحة         
  .     ميتة وبيضاء، كقطعة كبرية من الشمع

معظم األحداث اليت تقع يف احلياة ال معنى هلا، مل تكن سارا      أن  ما  وك
 اًكـان أملـ   . مل تكن خاضعة له ألن األمل يعجبها      .  أن يكون هلذا أي معنى     نتظرت

 أن يعـرب بوابـة       يؤدي إىل شعور باملعنى، وإذا استمر بعض الـشيء، إىل          اًمُتعمَّد
  .ك والتحكمالتحكيم العقلي، عندها يصل إىل حالة لطيفة من التملُّ

تمتـع بـروح مرحــة،   تب، جعـل تلـك األسـابيع    ك، بالتـصلُّ الـشعور بالتملُّـ  
.  طـي الكتمـان  ظـل تلـك الـسعادة إال أن ت  ل يكـن ولكن على الرغم من ذلـك، مل    

   أن يفهمها؟ والدهتا؟ والدها؟ لويس؟ بوسعهمن كان ف
كل شـيء عنـد عودهتـا مـن املدرسـة      ب ترييسا ربكانت على وشك أن خت  

 للحكـي، تـذكرت اليـوم الـذي تعرتـا فيـه يف       تمساء، ولكنها عندما تأهبذات  
ال، مل . غرفـة تبـديل املالبـس عنـد املـسبح، ممـا جعلـها تغـري رأيهـا يف احلـال          

صل وقـد يـ   ، كانت ستفزع وتظن أهنـا جمنونـة،         اًترييسا فهمها أيض  بوسع  كن  ي
خافت سـارا مـن أن يـسرقوا منـها      . إخبارها باألمر وهاتفة والدهتا   هبا األمر مل  

تلك السعادة، خافت مـن أن يـسيئوا فهمهـا، وأخـذ هـذا اخلـوف يتعمـق أكثـر                    
قرارهــا بعــدم إخبــار ترييــسا بــاألمر محــل يف    . قــوى وأعمــق وأكثــر ويــصبح أ 

ــه قــرار  ــه  م بعــداًطيات ف يف قــرارة ، واالعــرتااًأي شــخص أبــد إىل  اإلفــضاء ب
بـدأت ختتبـئ وحتتـضن تلـك        . نفسها بأنه سر جعلها ختاف من أن يكتـشفوه        
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ولكن مذنبـة بـأي جرميـة، ويف حـق       .  جعلها تشعر بالذنب   مما ؛السعادة بقلق 
  . ؟ مل تكن تعرفنْمَ

زاد مـن   .  معهـا للغايـة خـالل هنايـة األسـبوع بأكملـه            اًكان والدها لطيف  
 هبعـد أنـ   فيمـا   أخربهـا   . اًلها كثري يقبِّأسئلته حول حصصها وأصدقائها، وكان      

 الشخص منّا أن يعيـد       على جبتو ي اًفأحيان«تعرف إىل امرأة امسها ساندرا،      
كانـا وحـدمها يف منـزل احلقـل         . »التفكري يف مـسار حياتـه، ويبـدأ مـن جديـد           

عند وصوهلا احلقـل، الـذي مل       . اخلاص جبديها وقضت سارا هنارها تتمشى     
 اً وحـشي اًكلبـ : اً مميـز اًيلـومرتات قليلـة، رأت منظـر   يكن يبعد أكثر من بضعة ك 

كانوا قد وضـعوه يف ملكيـة أحـدهم وكـان يركـب فـوق كلبـة مربوطـة بسلـسلة           
ص منه ولكـن الكلـب      كانت الكلبة تريد أن تتملَّ    . بالقرب من بيت كالب صغري    

هنــاك حلظــات يف  «كــان والــدها يقــول هلــا إن   .  منــها بأظالفــه اًكــان متملكــ 
طيع فيها الرجل أن يتحمل الوحدة، وعنـدها، عنـدما ال يـشغل             احلياة ال يست  

كـل شـيء معنـى      لاملرء باله هبذه األمور، يظهر شخص ما، شـخص مـا جيعـل              
كانـت أظـالف الكلـب سـوداء وملتويـة، مثـل حركتـه ذات               . »جدوى من جديد  و

ــة ةاإلحلــاح املركــز  ــدموع  ا.  يف معاشــرة الكلب ــة بال ــا الكلب كــان . غرورقــت عين
 اً، نطــق والــدها بالكلمــة متوقفــ» نــان– حَ -ال«ها عــن احلنــان، والــدها حيــدث

رمتــه حبجــارة  . اً عميقــاًئــها دفكــسبعنــد كــل مقطــع منــها وكأنــه يريــد أن ي   
 ،كانـت ضـربة موجعـة يف ظهـره        . بـسوطة املثقيلة وكـبرية حبجـم كفهـا        سوداء  
ة، ولكنـه مل يتوقـف              الكلـب  فعوى بـأنني ضـعيف وتابعـه بزجمـرة لعابيـة حلقيـَّ
، اً مـا سـتفهم موقفـه هـي أيـض          اًيومـ «قال هلا والدها إهنـا      . متطاء الكلبة عن ا 

 الــسنني ســتتذكر ذلــك انقــضاءلــيس اآلن، رمبــا لــيس اآلن حــاالً، ولكنــه بعــد 
أخـذت  . » أبـي  خيربنـي بـه   اآلن، اآلن أفهـم مـا كـان         « :اليوم وستقول يف نفسها   

حية األخـرى مـن   رة ثانية أكرب وبكل ما أوتي هلا من قوة قذفتها على النا         احج
 جتعلـي   أنت أنـضج مـن بـاقي الفتيـات يف سـنك، ولـذلك ال              «. فشلت. السياج
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 ألنــك ،فأنــت حمظوظــة.  بــكئ يــستهزتــسمحي ألحــد أنهــذا خيجلــك، وال 
جربـت بعـصا طويلـة    . » تعرفني الكثري عن احلياة ومسالكها،على صغر سنك 

 علـى   أدخلت العصا من الـسياج وبـدأت تـضرب الكلـب          . وجدهتا عند قدميها  
 بغـضب شـديد حنـو قـضبان     ىتوقف الكلب عن امتطـاء الكلبـة وجـر       . خطمه

تراجعت سـارا عـدة خطـوات إىل الـوراء يف رعـب، ولكنـها               . السياج احلديدية 
. عندما رأت أن الكلب ال حيلة له يف شيء، اقرتبـت وضـربت الـسياج بقـدمها        

ص يدق قلبك بشدة عندما تعرفني أنك وجدت الشخ       «. كان قلبها يدق بشدة   
، فـاألمر ال يتعلـق      اًالذي كنت تبحثني عنه، ولكن حذار، جيب أن تدققي جيد         
، ألنـين مـع      كـذلك  فقط باملـشاعر، ولكـن القـدرة علـى املعايـشة أمـر ضـروري              

 مل  ،اً أحببنـا بعـضنا الـبعض كـثري        ، فـنحن  أمك على الرغم مـن حبنـا املتنـاهي        
، ومل يكن   اًمعيتبق يل أي حل آخر سوى االعرتاف بأننا ال نستطيع أن نعيش             

نبـاح الكلـب جعـل صـاحب البيـت          . »، ولكن هكذا هـي احليـاة      اً مُحزِن اًهذ أمر 
خيرج ويصرخ به، ولكنه قبـل أن يـشرع يف اهلـروب، اقـرتب منـها ونـبح عليهـا                    

  .آلخر مرة
  ؟اًهل تريدين شيئ. سأذهب إىل املطبخ للمزيد من القهوة -
  .ال -
 .أنت فتاة طيبة -

  .ه كلهاأسنانتكشف عن بابتسامة واسعة قال والدها تلك اجلملة 
ــة علــى احلديقــة إىل أن      انتظــرت ســارا ذلــك املــساء يف الــشرفة املطل

كـان يروقهـا هـذا      . مـسرح ضـخم أزرق وفـارغ      : ظهرت السماء علـى حقيقتـها     
متــداد اكــان اخلريــف ينتــشر علــى . ، وخاصــة عنــد حلــول شــهر نــوفمرباًكــثري

 أو  ترييــساســبوعان دون أن تــرى أمــرّ. احلديقــة كحالــة مــن التعــري اجلميــل 
 اً هامـشي  اً، وعلى الرغم من أن وجودهـا يف حياهتـا كـان يعـد شـيئ               هاتتكلم مع 

. ، فقد بدأت تشعر بأمهيته بعـد مـرور أيـام قالئـل علـى غياهبـا                للتبدُّل قابالً
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. هاتفتها ثالث مـرات ذلـك املـساء ولكنـها مل جتـدها بـاملنزل      . كانت تفتقدها 
خيبــت .  اتــصاهلا علــىمكاملــة هلــا، ردت ترييــسا خــر آبعــد عــشر دقــائق مــن  

  .كانت تظنها صديقتها ولكنها خيبت ظنها. ظنها
 تذكرتـ آه،  . »خـابيري «ال نستطيع أن نتقابـل اآلن ألنـين سـأقابل مـع              -

  ... سيأتياًاآلن أن املزيد من األشخاص سيكونون موجودين، فلويس أيض
  .إذن من األفضل أن نتقابل يف يوم آخر -
 .نعم -

 وكأنــه ضــايقها أن املكاملــة اســتغرقت كــل  ثبــات،ردت ترييــسا بــربود وب
  :سألتها والدهتا عندما أغلقت مساعة التليفون. هذا الوقت

  ألن خترجي اليوم مع ترييسا؟ -
  .بلى، لن أخرج -

ظنت أهنا ستبكي، ولذلك ذهبت إىل غرفتها، ارتدت معطفها، ونزلـت           
ىل احلديقة عنـدما ال تعـرف مـاذا        إ  ما تذهب  اًكانت سارا دائم  . إىل احلديقة 

 ذلـك   اًمل يكن يعجبها فقط أن تتمشى هناك، وإمنـا كـان يروقهـا أيـض              . تفعل
دث حيـ الكـثري مـن األشـياء      . الشعور اللذيذ باخلطر عنـدما تقـوم بـذلك لـيالً          

  :كانت والدهتا تقول. هناك ليالً
 يرتكــون هلــم األبــواب   ،مــدمنو خمــدرات وأشــخاص ســيئون   هنــاك  -
  .فيدخلون يف احلديقة مثل احليوانات ويتقاتلون فيما بينهممفتوحة 

 على حافة تفصل بني عـاملني؛ ذلـك العـامل النـهاري      األمر كالسري  كان  
ــذي كــان أحيانــ      ــي ال  يظهــر يف اًاخلــاص بالعاشــقني واألطفــال، واآلخــر الليل

التليفزيون على شـكل حـوادث اغتـصاب أو جرعـات زائـدة مـن املخـدرات، أو             
ون فزعـة لبوَّابـة حتكـي مـا حـدث هنـاك وهـي ترسـم الـصليب                   على شكل عي  
  .على جسدها

  ذلـك  كان.  كيف خيرجون جثة من البحرية     اً يوم تتذكرت سارا أهنا رأ   
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، حيـث   يف وقـت مبكـر للغايـة    منـذ عـامني،  ،يف هنار أحد أيام شـهر أغـسطس      
مل يكــن هنــاك أحــد وكــان الطقــس .  خرجــت يف ذلــك اليــوم للتنــزه قــدكانــت
كانــت حلظــة واحــدة،  . جذبــة بأضــواء ســيارة الــشرطة نب هــي ماقــرت. اًحــار

ولكنــها تتــذكر بدقــة وجهــه املتحــول إىل اللــون البنفــسجي وقميــصه املكتــوب   
 واحـدة فقـط، وأن    اًتتذكر أن إحدى قدميه كانت حافيـة، قـدم        . »USA «عليه

 بـذلك  اًتتذكر أهنا حلمـت كـثري  .  يُصدقبشكل ال اً، فظ اًهذا املشهد كان عنيف   
عند إخراجه باألحبال مقربني إيـاه مـن الـدرابزين          . ل وبوسامته الغريبة  الرج

ــه          ــة، اجتــه وجه ــدما المــس جــسده احلاف ــر، وعن ــى املم ــان يطــل عل ــذي ك ال
 وكأنــه حبركــة ،اجلميــل والقبــيح يف الوقــت ذاتــه حنوهــا بــشكل ال تفــسري لــه 

  .  كان يناديهااًإرادية متام
 الغريـق عـاد مـرة    هفيـ يف ذلك املساء، وكأن شهر أغسطس الـذي رأت        

مـشت بـبطء حتـى      .  الكـالب والعـشاق    ت، وكـذلك كانـ    اًأخرى، كان اهلواء مؤملـ    
كانـت املمـرات مليئـة بـاملهرجني،     ولـذلك   يـوم األحـد،     هـو   كـان اليـوم     . البحرية

  :   سألت إحدى عرائس املاريونت. وعازيف اجليتار، والعيب عرائس املاريونت
  أين الساحرة؟ -

  :طفال يصيحون والعديد من أصابع السبابة كورال من األهأجاب
 .كاهنااا -
 أين؟ -
 .كاااهنااا -

 وعلى الـرغم مـن بـرودة الطقـس،          ،وة مظلمة سطكانت البحرية تتسم ب   
ــأجري العــشاق للمراكــب    ــم حيــل ذلــك دون ت ــاك أربعــ . فل  ة أو مخــسةكــان هن

. عشاق ومجيعهم كان يعلـو وجـوههم مـسحة رماديـة مـن تعـب وضـجر قـديم           
. كانــت ترغــب يف البكــاء ولكنــها كبحــت رغبتــها .  لتنظــر إلــيهماجلــست ســار

جعلها اكتشاف هـشاشتها وحاجتـها إىل ترييـسا تـشعر أهنـا أمـام شـخص مـا                   
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ا ولكنـــه لـــيس هـــي، شـــخص مـــا بـــدأت تـــشعر جتاهـــه مـــرة أخـــرى    هيـــشبه
كان اهلـواء املتجمـد     . شعرت بالربد ولكنها مل تغلق أزرار معطفها      . مشئزازباال

.  إياهـا  اًتها الصوفية والقميص جممد   ي صدر اًكمامها جمتاز يدخل من أردان أ   
  .   مثل احلجارةصلبةكانت تفكر أهنا أصبحت . قطعة حجريةككانت اآلن 

توقفت عن استخدام فتاحة اخلطابـات لكـي تغرزهـا يف سـاقيها ألنـه               
 ذلـــك وألهنـــا منـــذ حـــديثها مـــع ترييـــسا مل يعـــد ،مل يعـــد يكلفهـــا أي جمهـــود

 إىل املدرسـة وتعـود وحـدها إىل         اًكانـت تـذهب صـباح     . يشعرها حبال أفضل  
الشعور بالصالبة وعـدم مباالهتـا وعزلتـها عـن كـل          . املنزل على ميعاد الغداء   

 كـان يتحـول إىل اهنيـار تـام عنـدما تعـود              ،ما حيدث ويدور حوهلا خالل اليوم     
كانت تشعر أهنـا مـن اهلـشاشة        . إىل املنزل وتدخل إىل غرفتها وتبقى وحدها      

.  مـن فمـه  هصـوت خـروج   مبجـرد كـن أن يكـسرها   مي أي شخص كان  حبيث أن 
كانــت . علــى الــرغم مــن شــدة تلــك األحاســيس مل تكــن تــستمر لوقــت طويــل  

. يف معرفـة مـدى قـوة احتماهلـا        وسارا تشعر برغبة عارمـة يف إيـذاء نفـسها،           
كان جسدها يبدو كحالة من التغـيري، أو كمـشروع هائـل، أو كلـوح ضـخم مـن                   

  .قه متاثيل رائعة اجلمالالرخام تتناثر فو
 وكأنـه جـاء   ،  اً زمـن بعيـد جـد      يـشبه توقفت عن األكل يف يـوم أربعـاء         

 مثلمــا كــان األمــر يف اً متامــ-  كــان حيمــل يف طياتــه إذطفولتــها، أيــام مــن 
كانــت وحــدها يف املطــبخ حيــث  .  ســعادة غــري حقيقيــة وكاذبــة - طفولتــها 

اء ليلــة كانــت قــد قامــت بتــسخني بــضعة أفخــاذ دجاجــة فاضــت مــن عــش   
أمــس، ولكنــها عنــدما فتحــت الفــرن لكــي تأخــذها ورأهتــا غارقــة يف ذلــك   

ألقــت هبــا يف القمامــة، . مباغــتاملخــاط الالمــع شــعرت بغثيــان ال إرادي و 
ب ظلـت معـدهتا تتق    . اًلم تأكل شـيئ   ف ها،عووعلى الرغم من ج     مـن اجلـوع    لـَّ

  األمــر بعــد بــضع دقــائق إضــافية مــن هبــاملــدة نــصف ســاعة، ولكــن انتــهى
  .  ضيق خفيف، بالشبع دون أكل
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وصـــلت والـــدهتا يف تلـــك الليلـــة أبكـــر مـــن املعتـــاد وأخربهتـــا أهنمـــا   
 ما كانت والـدهتا وخالتـها علـى         اًدائم. »إيل« تهاستذهبان لتتعشيا مع خال   

ــها   . اتفــاق وتفــاهم  ، اً ألهنــا مل تتــزوج يومــ »إيل«كانــت ســارا معجبــة خبالت
 اً، املتحــضرة جــد اً احليويــة جــد وألهنــا تعــيش يف برشــلونة، تلــك املدينــة    

.  يف كل مكان(5)»جاودي«والنظيفة، واليت كانت مالحمها حمفورة بأصابع 
  تفـوح منـها    اً وكانـت دائمـ    مهندسـة طـرق وتـرع ومـوانٍ       تعمل ك  خالتهاكانت  

 »إيل« تـها كانـت خال  . أن يوجـد هنـا يف إسـبانيا       يتعـذَّر   رائحة كريم للبـشرة     
  .  سعيدةامرأة

ىل مطعــم بــالقرب مــن منزهلــا،  إن تقنعهــا بالــذهاب حاولــت والــدهتا أ
 الـيت  هـي    ا فإهن ما ستعزمه اليت هي   ا رفضت بشدة وقالت مبا أهن     »إيل«ولكن  

أخذن تاكسي وذهنب إىل مكـان راقٍ، مكـان مـن األمـاكن الـيت               . ستختار املكان 
  .اًكانت بالتأكيد معتادة على الذهاب إليها دائم

مل تـستطع والـدهتا أن تنـهي        . »غاية لل فمكلولكن هذا   «: قالت والدهتا 
 ا ثـم مـن ذراعهـا كلـه     ألن خالتها وبإشارة واحدة من يـدها أوالً        اًمجلتها تقريب 

توجـه  . كانت قد أخربت النـادل مبجيـئهن مـن قبـل          . فيما بعد جعلتها تصمت   
أنـه يطـري بـني النـاس، حنـو مائـدة كانـت موجـودة يف         وك ا الذي بد ، النادل نهب

ــان   ــان، حيــث ك ــد     اً موجــودأحــد األرك ــا خبــط الي ــوب عليه ــة مكت ــا ورق  فوقه
  : خالتهاسألتها. »حمجوز«

دين ذلــك العقــد الــذي تتوســطه مشــس الــذي أهــديتك قلــمازلــت تتأ -
  ؟إياه

  .نعم -
                                                 

ولد يف أواسط القرن التاسع عشر وتوفى يف أوائل .  جاودي هو مهندس معماري إسباني (5)
من أشهر . اكان طوال حياته ولوعاً باملعمار وبالطبيعة وبالدين وإقليم كتالوني. القرن العشرين
  ).املرتمجة. (»جويل« وحديقة »العائلة املقدسة«: أعماله املعمارية
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ــت   ذه االبتــسامة هلــ أن نيردت ســارا بــسعادة وابتــسمت كلتامهــا متخيل
 .صمتا حبكمةتمغزى كبري وكان من املمكن أن تشرحاه ولكنهما فضلتا أن 

 العمل، ولكن مل تنطل علـى أي منـهما تلـك اخلدعـة              هي تهاحجكانت  
أصـبح لديـه   فمنـذ أن علمـت والـدهتا بـأن والـدها      . خبـصوص سـبب سـفرها   

 وخامل، ولكنه كان يهيج من      بليدتغرق يف حزن    و تغرق   راحت و حبيبة أخرى، 
حني آلخر يف هيئة دموع قليلة وأزمات عصبية كانت تتمحور يف شكل مادي             

 قد أتت »إيل« تهات سارا أن خال ظن.  ترتيب دواليب وعليّات املنزل    عن طريق 
  .لتنقذ والدهتا

 تـها  خال حكايـات  العـشاء وهـن يـسمعن        ن معظم الوقت أثناء تنـاوهل     مرّ
ــة   كانــت حتكــي عــن روعــة لنــدن وعــن مــدى    .  إىل لنــدنقامــت هبــا عــن رحل

ــا حنــن اإلســبانيني  يــة جنليزكانــت حتكــي عــن مــدى أناقــة اللغــة اإل   . رجعيتن
ــة    ــرتا مقارن ــة يف إجنل ــات املتحــدة، يف    باملنطوق ــة يف الوالي ــك املنطوق ــو«تل  ني

مبنتـــهى كانـــت تقـــول نيـــو يـــورك هكـــذا، نيـــو يـــورك،   ( علـــى األقـــل »يـــورك
 الــيت اً جــدفــةيكانــت حتكــي بــاألخص عــن تلــك الطريقــة اللط     ). البــساطة

كانــت تــصحب كــل حكايــة ترويهــا حبركــة  . عاملوهــا هبــا هنــاك يف كــل مكــان
 لــونــه أظنــت ســارا . ال ميكــن تقليــدها، وســة وبــسيطة ويف غايــة األناقــةمدر
بـدت  ن مالبـسها، ل   مـ ا  هـ وجرَّد، أو وضعوها على املائـدة و      »إيل«ت خالتها   تعرَّ
  .(6) بأكملها، كتمثال من يادروةًمعال

. تحــدثان عــن والــدها تإىل احلمــام وعنــدما عــادت وجــدهتما   ذهبــت 
 باألمر وكيـف شـعرت حينـها، كانـت      كيف علمتكانت والدهتا حتكيوعندما  

ــها الواضــحة        ــشفقة أن تكبــت رغبت ــثري لل ــشكل م ــاءيف احتــاول ب كانــت . لبك

                                                 
مت إنشاء هذا املصنع عام .  مصنع إسباني مشهور بعمل متاثيل مصنوعة من البورسلني(6)

  ). املرتمجة. (1953
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 تــسمعها يف صــمت، ويــداها معقودتــان حتــت ذقنــها، وعظامهــا تلمــع  تــهاخال
عندما تنتـهي والـدهتا مـن الكـالم، حيـث قـد بـدأت               . على أثر الضوء اخلافت   

 يف وضـع األمـور يف نـصاهبا         »إيل« تـها سارا تشعر باخلجـل منـها، سـتبدأ خال        
مها كيفيــة التغلــب علــى  هنــا كانــت ضــعيفة، وســتعلِّ  إالــصحيح، وســتقول هلــا  

ــك  ــها،ولكــن خال. ضــعفها ذل ــوم  ت ــسبب غــري مفه ــت شــفة  ، ول ــبس ببن .  مل تن
قالــت هلـا خالتــها  .  مندهـشة مــن ذلـك  اً الــيت بـدت هــي أيـض  ا والـدهت تابعـت و

  :جلباخلشبه أ بشكل ينم عن شعور اًأخري
حــاويل أن تبعثــي روح االنتعــاش فيــك مــن  . ب أن خترجــي أكثــرجيــ -
  .جديد

مـور أصـبحت علـى      كنـت أظـن أن األ     . لقد حاولت، صدقيين حاولت    -
مــا يــرام منــذ حــوايل ســنة، ولكــن اآلن ال أمــرُّ علــى أي مكــان دون الــتفكري يف 

، وأظل أتسائل ماذا سأفعل إذا رأيتهما أمامي فجأة، حتـى           اًأنين سأرامها مع  
 إىل يــصعد ، كــان عنــدما يــأتي ليأخــذ ســارا  اًقــدمي. يل ســارا عــن هــذا اســأ
يتـصل مـن خـالل تليفـون        ف ،، أمـا اآلن   اً فنتجاذب أطراف احلـديث معـ      ،املنزل

  .هكذا جتري األمور بيننا. ال، فأنا مستعجل: اصعد، فريد: املبنى، فأقول له
ذ سـتطيع بـه رفـع معنوياتـك، يف الواقـع منـ            أ اًكنت أود أن أجد كالم     -

 أسـتطيع مـساعدتك بـه، ولكـنين اآلن          اًأجد كالم خليقةً بأن   شهر واحد كنت    
 . اًمثلك تقريب

 : والدهتا مندهشةهاسألتبينما أخذت سارا املفاجأة 
  من؟ أنت؟ -
ــل تـــذكر  - ــوايل ســـنة   ينهـ ــت أســـافر كـــثري  عنـــدما  منـــذ حـ  إىل اًكنـ
، مل  اًبنـاء جـسر؟ حـسن     ل اً أننا منلك هناك مـشروع     ، حيث قلت لكم   (7)ماالجا

                                                 
  . مدينة يف جنوب إسبانيا (7)
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 أوالد ويعمـل    ة، وكـان منفـصالً حينـها، عنـده ثالثـ          »رامون«امسه  . اًيكن جسر 
  .ل العام وطلب مين الزواج ولكنين رفضتاكنا نتقابل طو.  لألسناناًطبيب

 متنـت فيهـا سـارا لـو مل تكـن موجـودة              ،عمت فرتة طويلة مـن الـصمت      
دى  عنـدما اكتـشفت مـ      ، مـصداقيتها  تالشـت . هناك، لو مل تسمع مـا مسعتـه       

 :سألتها والدة سارا. ضعفها وقلة حيلتها
  هل أنت نادمة؟ -

ال، «. الدماء تفـور يف عروقهـا حتـى صـعدت إىل رأسـها            بشعرت سارا   
  .»قويل إنك مل تندمي، قويل إنك مل تندمي

كـان  و ،اًمل يكـن سـعيد    . ذهبت إىل ماالجا لرؤيته منذ بضعة أسابيع       -
 إن كنـت    ينتـسألين كنـت   .  زوجته قال يل إنه عاد إىل    .  بوضوح  عليه اًذلك بادي 

 ،–نفــسهاث دّ وكأهنــا حتــردَّت خالتــها –ه؟ نعــم منــ عــدم زواجــي  علــىنادمــة
  . نادمةين عشر سنوات، ولكن اآلن نعم، أنذ من كنت حريَّة بأال أندمفرمبا

  . ربتت والدهتا على ظهرها ببطء
  يا هلا من ليلة اعرتافات، أليس كذلك؟ -

 كلتامهــا تــتتــسامة علــى شــفتيها، التف أهنــت كالمهــا حماولــة رســم اب 
  .اإليها وكأهنما أخجلهما كالمها، وكأهنما أخجلهما عري مشاعرمه

 مثلمــا متــوت زهــرة أوركيــديا  اً متامــا يف خياهلــ»إيل«ماتــت خالتــها 
ــدة عــشرين يومــ      ــسماوي مل ــاة جبماهلــا األزرق ال ــم  طــواالًاًقاومــت احلي ، ث

 اًهكـذا متامـ  . وء مقـزز ورخـو  انكمشت يف ليلة واحدة لتتحول إىل جمرد نت    
ــها   ــت خالت ــة   »إيل«مات ــال عــزة نفــس وال أناق ــة  .  يف نظرهــا؛ ب ــت غريب ظل

فـال ميكـن أن     . شعرت أهنا خمدوعـة   ؛ إذ    من السهرة  ي طوال ما بق   طواراأل
. تعجب كل هذا اإلعجاب بتلك املرأة اليت اعرتفت فجأة بضعفها السخيف

ديد، وتناولت حبـة دواء    كانت تضغط على معدهتا يف حركة تنم عن أمل ش         
  . للهضم
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شعور غريـب بـاخلواء، حيـث أخـذت تتـذكر           خياجلها  نامت تلك الليلة    
ــو األخــرى كــالم خال   وال ، اًاآلن فعــالً كانــت وحــدها، متامــ  . »إيل« تــهامــرة تل

كانـت تـشعر وكأهنـا حـضرت مـوت أحـد اآلهلـة، كـل                .  العـودة إىل الـوراء     متلك
  . اآلهلة

. بعــدها بأســبوع أضــيف إليــه اإلفطــار. يف البدايــة كــان العــشاء فقــط
خـسرت يف الـشهر   .  كـل الطعـام  اً، مشـل تقريبـ  اًوبعد مرور مخسة عـشر يومـ     

فـة  حني إهنـا تراهـا   اًكانت والدهتا تقول هلا مرار. اً ونصفاتاألول مخسة كيلو  
، فكـان رد  »نعـم «كانـت سـارا تـرد عليهـا بــ       و ،للغاية، وإهنا جيب أن تأكل أكثـر      

 يلومهـا   اًكـان والـدها أيـض     . اهز هذا ينهي احملادثة بأكملها    الفعل السريع اجل  
مراقبتــه إياهــا وهــي جمــرد مــر مل يــزد يف يــوم عــن مـن حــني آلخــر، ولكــن األ 

  .  تأكل إىل أن تنتهي من تناول وجبتها بأكملها
ــشف ــوالًاً ســارا عاملــ تاكت ــت      جمه ــذي كان ــامل ال ــع يف منتــصف الع  يقب

الـيت كـان مـن الـسهل     (لناجتة عـن اجلـوع   اآلالم اجلسدية ا . تعتقد أهنا تعرفه  
كانـت ضـريبة تافهـة تـدفعها مقابـل املتعـة الـيت كانـت حتـصل                  )  خداعها اًجد

 مـع أقـل     هنـاك كانـت تنـهض متعبـة، وتـشعر باإل        . عليها من الصيام عن األكـل     
جمهــود، ولكــن يف مقابــل هــذا أصــبحت قــادرة علــى حتمــل عاملهــا اجلميــل       

تطفــو مــن الفــراش إىل احلافلــة، ومــن   كانــت. والتحليــق فيــه خبفــة وعذوبــة 
احلافلـــة إىل الـــصف، إىل منيمـــة أصـــدقائها يف الـــصف، ومـــرة ثانيـــة عنـــد   
العـــودة، كانـــت تعـــرب احلديقـــة ماشـــية، وبـــرد ديـــسمرب يلفـــح وجههـــا ويعيـــد   

  .كان يبدو وكأن كل شيء يؤثر فيها وحيركها. حيويتها
جــة الــصراع ضــد تلــك احلا . مل يكــن انعــدام اجلاذبيــة هــو كــل شــيء   

 جعلــها ألول مــرة منــذ وقــت طويــل تــشعر أهنــا أعلــى مــن كــل  اًاألساســية جــد
ل اجلــوع إىل أن يتحــول بعــد  كانــت تنــافس نفــسها واجلميــع يف حتمُّــ  . شــيء

 ضِّركانـت حتـ  . اإلفرازات السائلة إىل أمل متمركز يف مكان ملحوظ يف املعـدة      
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صف وجبــة يف غايــة الــصغر لغــدائها، عبــارة عــن شــرائح طمــاطم صــغرية ونــ 
 حبـرص يف ورق  اكمثرى ونصف شطرية منزوعة القشرة اخلارجية، ثم تغلفه   

.  آخر ما ميلك مَن حياول البقاء على قيد احليـاة مِـن طعـام     امفضض، وكأهن 
 فقط إذا شعرت أهنا على وشك أن تفقد وعيها، ولكنـها مل تكـن               اكانت تأكله 

ر منـها،  سـيئة ال مفـ  أساسـية  أي إحساس بالراحـة بـل حباجـة         ب حينئذٍتشعر  
  .بإجبار مزعج لكي تبقى على قيد احلياة

 مع الوزن كل يوم فوق امليـزان        كانت تستطيع أن تقدر خسائر معركتها     
إىل  52.4 الــ  و 52.4 إىل   53.8 ت الــ  فتحول. لكرتوني الكائن يف محام والدهتا    اال

ت العمليــة تــصبح أبطــأ وأصــعب بدايــة مــن ذلــك الــرقم، ولكــن     وراحــ. 49.9
ــدما يتحــول الــ   ــيالً 8 إىل 9رقم عن ــان كف ــذهب إىل الفــراش    ك ــها ت ــأن جيعل  ب

 حتـول رقـم تـسعة إىل        كـان .  من شيء مـا مـزعج       أخرياً ة شخص ختلص  غبطب
ريــة وســيطرة، وكــان األمــل يقبــع يف حتويــل الثمانيــة إىل       حب يزخــرمثانيــة 

وكأهنـا كانـت تـسري إىل بلـد مل خيلـق بعـد              سبعة، وستة، ثـم ال شـيء، وهـواء،          
  . وأشد قسوةاًح أصغر حجمويف كل خطوة تصب

تلــك القــسوة عيــون وأيــادي ورائحــة وعواطــف مرحيــة، ولكنــها      لكــان
 كانـت كلمـا خرجـت إىل الـشارع جتـد      . مـن قبـل   اًعواطف مل ختترب مثلـها أبـد      

 مل تعـد تـضايقها فيـه        اً، عاملـ  اً للتنظـيم وإن بـدا فوضـوي        وقـابالً  اً واضـح  اًعامل
الــسبب يف تأملــه بــشكل  هــي  أصـبحت  وحــدهتا تلــكلكــن، وحــسبوحـدهتا ف 

 عنــدما كانــت ختــرج مــن احلديقــة وتــدخل يف اًأحيانــ. أفــضل، واحلكــم عليــه
الشارع الكبري املتقاطع عند إحدى نواصي شارعها، كـان ينتاهبـا شـعور بأهنـا               
هي نفسها من كانت ترأس تلك احلفلة املوسيقية السخيفة اليت كانت تتكون            

تقـف بـال حـراك وتنظـر بـتمعن          كانت  . من الصافرات واألصوات واحلافالت   
 املقبلــة، ا يف صــمت خطواهتمــاإىل شــخصٍ مــا، أو إىل شــيءٍ مــا وتــنظم هلمــ  

 هلــا دون أن يعلمــوا، دون أن يفهمــوا أهنــم يف حقيقــة األمــر ونضعخيــوالنــاس 
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ــأن شــيئ    . يتبعــون أوامرهــا   اً فارغــاًعنــدما كــان حيــدث هــذا، كانــت تــشعر ب
 التماثيل اخلـشبية ذات األشـكال   لعبةكن معنى بداخلها،    يكتمل ليكوِّ  اًوبسيط

عنــدما  ، يف األمــاكن احملفــورة املخصــصة هلــاالــيت كانــت تعــشّقها ،اهلندســية
يف احلضانة، وكـان هـذا التيـار اجلـارف مـن املـشاعر يأخـذ            كانت طفلة تلهو    

ايل ليـ ك اًفـالتحكم كـان صـامت   . مل تكـن هنـاك كلمـات    . يف التسلط أكثر فأكثر   
، مثل االتصال البطيء للعـني مـع كلمـات        اًبل أكثر صمت  ،   الصامتة ثننياالم  ايأ

  .كتاب ما
جيات اليت تبنتها خالل الشهور األوىل لكـي هتـون          يواحدة من االسرتات  

مــن مظهرهــا بعــد فقــداهنا للــوزن كــان أن تفــك خياطــة بنطلوناهتــا ثــم تعيــد   
سـرتاتيجية نافعـة حتـى ميعـاد        ه اال ذظلت هـ  . خياطتها لكي ال يُالحَظ الفرق    

ــد   عــشاء ــيالد اجملي ــد امل ــوم عي ــهاذهبــت خال.  ي ــادة إىل هتا وجــد»إيل« ت  كالع
اهـا منـذ فـرتة، تبـديان تعجبـهما          يرتت كلتامهـا، حيـث أهنمـا مل         راح، و امنزهل

  .كرهتهما سارا منذ اللحظة اليت بدأتا فيها ذلك. منذ البداية
  :»إيل«قالت هلا خالتها 

ــتِ     - ــر مجــاالً إذا حاول ــوني أكث ــن تك ــشبهي بل ــاء   أن تت عارضــات األزي
  .الالتي يظهرن على شاشات التليفزيون

  :قت جدهتا قائلةعلَّو
 إىل نفـسك يف املـرآة؟ فأنـت مـن           ولكن حبقك يـا بنـييت، هـل نظـرتِ          -

  . أن حيملككنن اهلواء ميإالنحافة حبيث 
ــارة عــن خــروف مطهــو       . كــان الطبــق الوحيــد احملــضر للعــشاء عب

مل يكـن األمـر     . يع مل تقرب اللحـم    رب الثالثة أساب  االحظت أهنا منذ ما يق    
، ولكـن مـا     هـا ا حلم طـاب هلـ    مـا    اًف، فـدائم  ايتعلق بأهنا ال حتب حلم اخلـر      
ات للعـشاء، منـذ أن وضـعت والـدهتا        تجهيـز حدث هـو أنـه منـذ أن بـدأت ال          

اخلــروف يف الفــرن وامــتأل املطــبخ برائحــة اللحــم املــشوي، ظنــت أهنــا لــن    
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املائــدة وطلبــت والــدهتا طبقهــا  إىل نعنــدما جلــس. تكــون قــادرة علــى أكلــه
لتغرف هلا من الطعـام، تـرددت للحظـة، ولكنـها نظـرت إىل الـصحن الـذي             

 فـشعرت بالغثيـان     ،هـا راخبرقد فيه األضالع املنفصلة وهي تطلـق        ت تكان
  : وقالت

  .ال أستطيع -
  :سألتها والدهتا

  عني ماذا؟ يال تستط -
  .ال أستطيع أن آكل اللحم، فأنا نباتية -
   يل أن أعرف؟جازتى وأنت نباتية، إذا منذ م -
  .منذ شهر -

  :قالت جدهتا
  .اً، ال ميكن أن يكون صحياًولكن هذا ليس صحي -
  هذا الشهر؟طوال وملاذا مل ختربيين  -
  .ال أعرف -

  : أردفت اجلدة
  . كانت نباتية، وكان منظرها يرعب»كارمن«، صديقة »مارجاريتا« -
  . ليست إجابة صاحلة»ال أعرف« -
  :ابعت اجلدةت
  . ما تفقد وعيها، وكانت شاحبة مثل املوتىاًكانت دائم -
ــذلك مل       - ــه حتــى اآلن، ل ــاألمر ألنــين مل أكــن متأكــدة من مل أخــربك ب
  .أخربك

  :»إيل«قالت والدهتا موجهة كالمها إىل خالتها 
  أرأيت؟ أرأيت كيف أهنا حتى ال تطلعين على أمورها؟ -

  :قالت جدهتا
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 جيـب أن    هنـ إ بعد األكـل قـال       يونيظهر يف التلفز  ذلك الطبيب الذي     -
  .مولحالل تناون

  :قالت خالتها
 يف أن تكوني نباتية، فأنا نفـسي كنـت نباتيـة لعـدة               بأس يا سارا، ال   -

  ...سنني، ولكن
  :قاطعتها جدهتا

غمـاء،  اإلكـان يـصيبك    ما اًكثري و،اًت كثريحنف. وكان منظرك يرعب   -
  أال تتذكرين؟

  . ختربي والدتك بأموركولكن جيب أن ... -
  )قالت جدهتا (اًوأن تأكلي حلم -
  ).قالت والدهتا. (اسكيت للحظة يا أمي فأنت تعصبيين -
  . ما تريدانه هو أن أموت وأرحيكماإننعم، سأسكت، ف -
  ).قالت خالتها(ال يريد أحد أن متوتي  -
   أن أسكت؟اً ملاذا تريدان دائمنإذ -
  ).والدهتاقالت (جيب أن تأكلي يا سارا  -
  ).قالت خالتها( حنن كنا نتحدث عن سارا -
  ...ن حتى إيلَّا ال تستمعما كنت أحتدث عن سارا، ولكنكاًوأنا أيض -
 فيــه، ولكــن جيــب ال يهــم أن تكــوني نباتيــة إذا كــان هــذا مــا تــرغبني -
  ... أن تزيدي من تناول احلديد والعدس واحلمصنعليك إذ
  ).قالت جدهتا. (بروتني، حلم -

  :خت والدهتاصر
  .يا أمي من فضلك -

  :صرخت جدهتا
  . صوتك عليعليال ت -
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  :صرخت سارا
  .فأننت تقودنين للجنون. اخرسن، كفى -

 إىل غرفتــها، صــفقت البــاب بــشدة ثــم أغلقتــه  اًهنــضت، وذهبــت جريــ
ة متمنيـــة أن شدجلـــست علـــى الفـــراش وغطـــت أذنيهـــا بكفيهـــا بـــ . بـــاملزالج

 أن يصبح يف حجم حـشرة تـستطيع أن   ختتفي، متمنية أن يصغر حجمها إىل     
  .هترب أسفل األبواب، أن تكون مثل ذرة تراب

ت أمها على الباب، وال عندما طلبت منـها أن تعـود   مل جتب عندما دقّ   
 وهـا رجيمرة أخـرى إىل املائـدة، وال عنـدما عـادت بعـد عـشر دقـائق بـصوت                    

هنـا تركـت   إا ن ذلك عشاء عيد امليالد اجمليد، وال عندما قالت هلـ        إيقول هلا   و
 إذا  معهــنهلــا ســالطة وفاكهــة عنــد البــاب، وال عنــدما قالــت هلــا أال جتلــس   

ظلت بـال   . أكل أي شيء  وت اًيها معروف  إل سدتلك ولكن ل  ذكانت غري راغبة يف     
ضغطان بشدة على أذنيها، كانت يف البداية تفعـل ذلـك عـن             تها  احراك، وكف 

ــشعر وكــأن     ــدأت ت ــم ب ــا ذوعــي، ث ــستمع  . هاجــزء ال يتجــزأ منــ  راعيه كانــت ت
لك الوضع ولكنها مع  ذمل تكن مرتاحة يف     . تنفسهاصوت  لنبضها يف كفيها و   

عنـدما فتحـت   . ثابتـة بـال حركـة   : كان جيـب أن تكـون هكـذا   . ذلك مل تتحرك 
عينيهــا رأت غطــاء الفــراش ولوحــة راقــصة الباليــه لرينــوار، طافيــة وبيــضاء  

:  تنـام هبـذا الـشكل       تـستطيع أن   اًكانـت هـي أيـض     . وكأهنا مصنوعة من العطر   
  .على أطراف أصابعهاواقفة ، وتانها مفتوحاعين

 والـدهتا   ااهـ ت علـى الثالجـة كتب     ةكانت مثة قائمـة طعـام نبـاتي موجـود         
 بلون آخـر كميـة الـربوتني        اًجبانب كل نوعية طعام، كان مكتوب     . »إيل«وخالتها  

 دون كــن أن تتناولــه طــوال األســبوع مي مــا الــذي اًكــان مكتوبــ. املوجــودة فيهــا
كــان العــدس يــأتي يف القائمــة بعــد نبــات    . احلاجــة إىل تكــرار نوعيــة األكــل  

يـشوبه أي عيـب غـري     اهلليون والبيض واحلمص يف نظام رائع، نظـام مل يكـن            
  . أنه نظام
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 املـواد   اً جـد  اًكانت تعرف جيـد   و. مل تكن تذهب إىل املدرسة    أحياناً،  
 احلـــصص يف ، كانـــت تـــستغل وقـــتاًكـــن غياهبـــا عنـــها ملحوظـــ ي ملالـــيت 

 مــا اًدائمــ.  الــيت بــدأت تــشعر جتاههــا بولــع غريــب ،الــذهاب إىل احلديقــة
ــة منــذ أن كانــت       أحبــت تلــك احلديقــة، حيــث قــضت فيهــا مــساءات طويل
 اًطفلة، ولكنها اآلن تشعر حنوها بـشعور خمتلـف، وكأهنـا أصـبحت امتـداد              

 الناس  كان عبور احلديقة من أوهلا إىل آخرها يف يوم يعمل فيه          .  هلا اًكئيب
ــد ــان     اًبعي ــام األحــد واإلجــازات، ك ــور مكــان رحــب غــري    ك عــن ضــجة أي عب

حقيقـــي وخـــالٍ مـــن النـــاس، ولكنـــه يف نفـــس الوقـــت قريـــب مـــن الـــنفس   
كانـت سـارا هـي اهلـواء والـورق، العـشب       . ومألوف، مثل تـذكر أغنيـة مؤملـة     

ــاألخص،      ــها كانــت ب  أي شــيء آخــر،  فــوقومــسرح العــرائس اخلــايل، ولكن
 ألن كــل املــرات الــيت اًكــن تعــرف أهنــا تــذهب إىل هنــاك عمــدمل ت. الــبحرية

كانت تذهب فيها إىل الـبحرية كانـت تبـدو مـصادفة، فعنـدما كانـت تراهـا                  
أمامها فجأة راكدة وبسيطة كنافورة ال تتحرك، مل تكن تشعر بأهنا ذهبت  

  . هناك عن قصد وإمنا مرت هبا يف طريقها
 يف نفـس    اًلى العشب دائمـ   كان وعيها يغيب يف البحرية وهي جالسة ع       

أن ، وباألخص وهي يف تلك احلالـة مـن اخلفـة اجلـسدية،              ت حتب كان. الركن
.  يفتقـــر يف الوقـــت ذاتـــه إىل معنـــىالـــذيتأمـــل شـــكلها الـــدائري والكثيـــف ت

 كـان  ، إىل املنـزل اً والعودة على مهل سري، للمرة األخريةا والنظر إليه ،النهوض
ازة عيد امليالد اجمليد وتوجـب عليهـا        جإمنذ أن انتهت    .  خلوف آخر  اًخضوع

الرجوع مرة أخرى إىل املدرسة، متلكها الشعور بأن العامل بأكمله ينظر إليهـا     
  راحـوا .مشئـزاز البنفس ملمح الدهشة اليت كان مغزاها يتنوع بني الـشفقة وا          

وجودها فيـه     املكان الذي مل يشكل    – يف الفصل    اً أيض  عليها  النكات ونطلقي
يف يــوم مــا، عنــد اجللــوس علــى دكــة   .  يف يــوم مــن األيــام ارقأي أمهيــة أو فــ

ــن    اًالفــصل، وجــدت أن أحــدهم رســم هــيكالً عظميــ     ــي ك ــات الالت ــا البن ، أم
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رن موضع املقاعـد بعـض الـشيء لكـي ال يـضطررن             غيَّقد  ف ،جيلسن جبانبها 
  .للنظر إليها

كانـــت ســـارا لتـــهتم بـــاألمر لـــو شـــعرت أن تلـــك الكلمـــات حقيقيـــة أو 
، لكن منذ عدة أسابيع كانـت الـبحرية     حقيقيون ين ينطقون هبا  األشخاص الذ 

حتى والدهتا كانت تبدو . نين احلقيقيي الوحيد نيوسقف حجرهتا مها الشيئ   
 والــدهتا وهــي تــدخل  أثنــاء جلوســها يف حجــرة املعيــشة،  مسعــت،إذا . زائفــة

علــى  مــا غــري مفهــوم اً تــشعر بأنــه أمــر ســخيف، أن شــيئ ، احلجــرةعليهــا يف
  :اً يومسألت والدهتا. وسخيف كان حيدث اإلطالق
  ماذا تفعلني هنا؟ -
  ماذا بك؟. ما معنى ماذا أفعل هنا؟ عدت من العمل -
  .ال شيء، كنت أفكر -

كانت والدهتا اليت مل يكن يشغلها شاغل خالل األسبوع األول التايل 
 كانـت   .ت يف بئر من الـشكاوى الرتيبـة       هتاوجازة إال أن تأكل ابنتها، قد       لإل
ت كفَّـ  الـذي    –د اعتادت، خاصة عندما تكون يف املطـبخ حتـضر العـشاء             ق

 اًهنا دائملكو تذمَّر على أن تتحدث وحدها، فت–سارا عن تناوله منذ زمن 
  ال اًن، وتلعن حظها العـاثر ألن أحـد       و ملا يفعله أو يقوله اآلخر     اًتضع اعتبار 

 يف البدايـة     خترج من بني أسناهنا     تكن ت الشكاوى اليت مل   أصبح. يهتم هبا 
مــن نــسي ملــاذا يفعــل مــا يفعلــه،  ك اًت تتكــرر عــن غــري وعــي، متامــأخــذ ثــم

.  ذلك اليوماًومع ذلك، كان األمر خمتلف.  من نغمة رتيبة ليليةاًتشكل جزء
  :قالت والدهتا

  . اليومارأيتهم -
  من؟ -
  .ن غري والدك واملدعوة ساندراامن سيكون -
  وماذا يف هذا؟ -
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 يف املطعـــم الـــذي كنـــا حنتفـــل فيـــه بـــذكرى  ءشاعـــنـــاوالن الكانـــا يت -
  .زواجنا، هذا هو كل ما يف األمر

 ضعف تلك املرأة الـيت كانـت متثـل دور أمهـا يف              صمتب احتقرت سارا 
 من الكالم إال بعد أن حكت بالتفصيل كل ما حدث يف             واليت مل تنتهِ   ،املاضي
ــياحتقـــرت صـــوهتا املتهـــدج، شـــحوهبا، وهـــاالت عين . اللقـــاء ــا البنفـ سجية هـ

؛ األريكــة املرحيــة واللطيفــة الــيت  هبــااحتقــرت كــل مــا كــان حيــيط. وحــذاءها
 (8)كانتا جتلسان عليها، النباتات املوجودة داخل املنزل، متثـال رامـي القـرص            

الذي أحضره والدها من اليونان والذي كانت اجملـالت متكومـة خلفـه بـشكل         
  : سألتها والدهتا.يونعامودي، صورة جدها، واللوحة الغالية فوق التلفز

  ما رأيك؟ -
  :ردت سارا ببطء

  .اًرأيي أنك ضعيفة وأنك يف حقيقة األمر ال تتأملني كثري -
  ؟فعالًهل هذا هو رأيك  -

  .»ال«: ، ولكنها قالتجتيب بنعمن هتمُّ بأكانت 
كان األمـر وكأهنمـا قـد       .  لألبد هناذكراتست للحظة   ادام الصمت بينهم  

ريــا بعــضهما يف الواقــع تللحظــة، وكأهنمــا مل ا علــى بعــضهما يف تلــك اتــتعرف
  :قالت سارا. حتى تلك اللحظة

  .سأذهب إىل الفراش فأنا متعبة للغاية -
  .منة والنصف فقطازال الث تالولكنها  -

خرجــت مــن غرفــة املعيــشة مثلمــا . مل ترجــع ببــصرها لتنظــر إليهــا
خيـــرج النـــاس مـــن بيـــت غـــري مـــريح ميلكـــه شـــخص آخـــر، وأغلقـــت بـــاب  

 فكـم   !يا لكم األشياء اليت كانت موجودة هناك دون حاجـة إليهـا           . حجرهتا
                                                 

  ).املرتمجة. ( من أشهر متاثيل النحات األثيين مريون (8)
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ة تلـك الـستارة     جمديـ هي غبية نظرة تلك العرائس، وكم هي بسيطة وغري          
 الـذي ذهبتـا إليـه       ملخـيم الوردية، وغطاء الفراش، وصورة ترييسا يف ذلك ا       

ه باألشــياء الــيت ال حتتــاج ؤ مــن البالســتيك وبــدأت متلــاًت كيــسذأخــ. اًمعــ
 البعض بـشكل عمـودي      اتها فوق بعضه  كانت الكتب ثقيلة وهلذا رصَّ    . اإليه

ت تنظـر إىل    ذ أخـ  ،ا كانـت تفعلـه    مبـ  ةًمغتبطـ عنـدما انتـهت     . جبانب البـاب  
 واحــدة مــن الطعــام لقمــةمل تكــن قــد أكلــت ولــو . حــوائط غرفتــها العاريــة

مسعـت والـدهتا تبكـي      . اجملهود البدني يشعرها بالدوار   كان  ل اليوم، و  اطو
سـارت والـدهتا بعـد ذلـك     . هلاتف وتقول إهنا ال تعرف ماذا تفعل معهـا       يف ا 

كانــت ســارا تــسمع  . حتــى بــاب غرفتــها ووقفــت هنــاك ومل تطــرق البــاب   
ــاض، تلــك          ــها ذلــك البي ــسرق من ــه تــنفس عــدو حيــاول أن ي ــسها وكأن تنف

ــة واجلديــدة الــيت حتلَّــ   صها مــن  بعــد ختلُّــ تــهات هبــا غرفالبــساطة اجلميل
  :قالت والدهتا. غوب فيهااألشياء غري املر

  .يتييا سارا، يا بُن -
  .اً استسالمدَّعيُحريَّا بأن فردها كان . مل ترد

  .دعيين أساعدك.  بوقت عصيبن، أعلم أنك مترياًمع نتكلم تعايل -
ن مت تلقينـه هبـا ومل يكـن مقتنعـ             اًقالت والـدهتا تلـك الكلمـات بـرتدد مـَ

  ؟لمات كلماهتا، كيف تكون كذلكمل تكن تلك الك. متام االقتناع بتأثريها
رمبا تستطيع كل واحـدة منـا مـساعدة       .  بوقت عصيب   أمرّ اًأنا أيض  -
  .األخرى

كـان يبـدو    .  أمامها وهاهلا قبحهمـا    بسوطتنينظرت سارا إىل كفيها امل    
 اًتـاز جم أصـابعها  مـن كان مثة شـريان أزرق واصـل   . كونا كفيهات مل اًأهنما أبد 

هنــاك وكأنــه إىل صم، ثــم يتــوه عنــد الوصــول  حنــو املعــاً صــاعد،ظهــر كفيهــا
  . أزرق اللون يف الزنداًيفتح كهف
  . يف هذا يا سارااًهيا بنا نتشارك مع -
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 اًافـ ججلـدها   كـان   وصـغرية،   ة  احـص أنـه   كوعها شكل حمـدد ك    لمل يكن   
  أن الحظت وهي تلمـس جـسدها أهنـا كانـت قـادرة علـى             .  إىل البياض  ومائالً

توقـف  ت حتـى إبطهـا و  اغالق كفها وترفعهـ حتيط عضدها بأصابعها وحتكم إ   
  .عند عظمة الكتف

  ...سارا -
مرَّت بطرف إصبعها اإلهبام على اخلط العرضي لعظمة الرتقوة حتى          

 إىل ظهرهـا، حيـث   ا رقبتـها ثـم هبطـت هبـ    افتحـت كفهـا وأحاطـت هبـ       . حلقها
ان، ثالث، أربع، مخس، ست، سبع فقرات تشري إىل خط  ت، اثن ةكان مثة واحد  

  . الفقريالعامود
 وكنت حتكني يل    اً كثري اًكنا نتكلم مع  عندما  زمان؟  أيام  هل تتذكرين    -
  ؟أمورك

، بدايــة مــن أســفل  اأخــذت متــرر كلتــا يــديها علــى ضــلوعها وحتــصيه  
جعلتــها النتــوءات العظميــة الــيت كــان حتــدد   . صــدرها املتهــدل حتــى ردفيهــا 

هتـا كانـت    روتنعند حافة   .  اهلبوط واصلمشئزاز وت مالمح حوضها تشعر باال   
ركبتــها موجــودة هنــاك بــشكلها الــدائري الــشفاف كآلــة ميكانيكيــة تزيــد مــن 

  .قبحها
.  فقـط يف البدايـة  اًسيكون األمـر صـعب  ف ، عاودنا الكالم اآلن لو أننا  -

هيـا، افتحـي البـاب، سـرتين كيـف أننـا            . فكل األشياء تكون صعبة يف البدايـة      
  .سنضحك من أنفسنا يف هناية األمر

، وكعبها البارز، كجـذرين     اًقدميها، وأصابعها الطويلة جد   ثم تصل إىل    
ولكـن أسـوأ مـا يف األمـر كـان تلـك             . خلعهما أحدهم من بطن األرض برعونـة      

ها، شــعرها املنــسدل بــنفس الطريقــة، اة الــيت تنظــر إليهــا يف املــرآة، يــدالفتــا
  .نفس املالبس

  ...سارا من فضلك -
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طويلــة تفــشَّى يف وجههــا   وكــأن إرهــاق أعــوام  ،ة املالمــحكاحلــولكنــها 
كانت تلك الفتاة البلهاء اليت متعن النظر فيهـا، تغـرق يف ضـعفها، كـل                . فجأة

  .عيناها، شفتاها، وأنفها: اًشيء كان هشّ
  افتحي الباب يا سارا -

  .كان شعرها املتهدل على عينيها حيدد وجنتيها وأنفها السخيف
  سارا -

تخلـــل عظامهـــا ت األرض لكـــي تـــشعر بـــصالبة الباركيـــةرقـــدت علـــى 
 يف املمــر؟ تلــك الــدموع، ملــن  اًمــن الــذي كــان ميــشي مبتعــد  .متوســدة زنــدها

  كانت؟
كــانوا جيلــسون إىل  . ســارا تعــرف مــا الــذي أتــى هبــا إىل هنــا   تكــن  مل

كـانوا جيلـسون هـي ووالـدها     . مائدة السفرة يف بيت احلقل اخلـاص جبـديها      
  :قال هلا والدها. وسيدة ما
 .كلي -

  :قالت سارا
  ؟ت ساندرا، أنت املرأة اليت تضاجع والديأن -

 ممـا ضرب والدها بيده فوق املائدة ضـربة مدويـة أخافـت املـرأة أكثـر         
  :قالت سارا. أخافتها هي

  ؟ماذا تريد -
أريــدك أن تـــأكلي مـــا هـــو موجـــود يف صـــحنك وأن تظهـــري بعـــض   -
  .االحرتام

  :قالت له املرأة وهي متسك يده
  .اهدأ -

ت تبتـسم بـشكل غريـب وكأهنـا تريـد أن تقـول          كانـ . نظرت املـرأة إليهـا    
ــا متامــ  إ ــ .اًهنــا تفهــم موقفه ــكان الطبق شــرحية حلــم مقطعــة وبطــاطس   ت ب
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كان عليها أن تأكـل     . على طرف الشوكة كانت ترقد قطعة من اللحم       . حممرة
  :مغضب مُلجَّب مشحونة ةقال هلا والدها بنرب. هذا

  .الشوكةأمامك يف وجود املمن فضلك كلي  -
رأة بينما كانت تقطـع قطعـة مـن شـرحيتها وتدخلـها يف فمهـا         قالت امل 

  : ينتظر التقليد من ساراضاربة بذلك مثالً
  . يا سارااًكلي شيئ -

ــ ــربة م ت يفكان ــة جعلت صــوهتا ن ــكلف ــه  ت ــدو ســخيفة، ولكن ــت ها تب ا كان
 مل تتوقـف  . بتـودد وأرحييـة ال يـدعان جمـاالً للـشك           يف نفس الوقـت   تتصرف  

مـــسكت ســـارا أ.  كانــت متـــضغ الطعـــام وقـــت أن عــن النظـــر إليهـــا مبتـــسمة 
  :قال هلا والدها. الشوكةب

  .كلي -
  :قالت املرأة

  . معهااًال تكن قاسي -
، أنا أفعل ما كـان جيـب أن تفعلـه والـدهتا منـذ زمـن                 اًأنا لست قاسي   -

  .طويل
  :نظر لسارا وقال

  .هيا كلي -
  .أنا نباتية -
  نك نباتية؟إقولك بمن حتاولني أن ختدعي  -
  :لت املرأةقا
  .كفى من فضلكما -

ن أُجـرب  مَـ كأدخلت سارا قطعة اللحـم يف فمهـا وبـدأت متـضغها بـبطء              
احتفظـت هبـا يف فمهـا ألهنـا مل تكـن قـادرة              . على فعـل شـيء خـارق للطبيعـة        
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. جفـاف اللحـم جعلـه يتحـول إىل عجينـة خـشنة غـري قابلـة للبلـع                  . على بلعها 
  :قال والدها

  .ابلعي -
  . حلقها يفهتبط اللقمة نما كانت تلكشعرت سارا باألمل بي

  .اآلن قطعة أخرى، هيا -
  .اتركها حلظة لتتنفس -

  :صمت والدها لربهة ثم واصل قائالً
  .هيا -
  .أكرهك -

مل يكن الصمت وال توتر املشهد الـسابق مهـا مـا جعـال تلـك الكلمـات                   
  صـرخت  أهنـا ، لو    نطقت تلك اجلملة بصوت عالٍ     أهنالو  . تتهاوى على املائدة  

هبــا، لبــدا األمــر وكأنــه غــضب طفــويل، ولكــن أن تنطقهــا هبــذا الــشكل، بتلــك 
النربة اإلخبارية والبسيطة، جعلها تكتسب قوة وحشية، وكـأن الكـره، ختطـى             
حــدود قــوة املــشاعر الوقتيــة، لريتكــز يف أشــد املنــاطق قــساوة، يف منطقــة         

ة مرة أخرى   ل أن تنطق سارا هبذا كانت قد تركت الشوك        بق. الالمباالة التامة 
 أي ، وكــأن»أكرهــك«: فــوق الطبــق، شــربت مــاءً، جففــت شــفتيها، ثــم قالتــها  

ــأهنم مجيعــ    حــدث ــسلة   اً مل يكــن أهــم ممــا ســبقه، وك  ينتمــون إىل نفــس سل
  .اليت ال طائل وراءهااألشياء السطحية 

   تفعل؟ عساك أنماف. لن آكل -
بـاالة الـيت    تلـك الالم  .  نربة التهديد املتوقعـة    اًمل تكن بتلك اجلملة أيض    

مل خيفـف  .  عـن التعـبري  اًعـاجز  تركـت والـدها   ،أظهرهتا أمام عواقـب قرارهـا     
  :قالت املرأة. الصمت من وطأة املوقف

  .سأذهب، فأنتما حباجة للكالم فيما بينكما -
  :قال والد سارا
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  .ال، ابقي من فضلك -
  .نا أعتقد أنكما تريدان الكالم على انفرادأال، ف -

  .ربة غري املباليةقالت سارا بنفس الن
  .اذهيب -

. ةً مدويـ  صـفعةً هنض والدها من فـوق املقعـد واجتـه حنوهـا وصـفعها              
كـان يبـدو أهنـا سـتبكي لكنـها مل تفعـل،             . جرت املرأة حنـوه ترجـوه أن يتوقـف        

 مرة تلو األخرى    » أال تضرهبا  اهللب أستحلفكمن فضلك،   « :ت تردد راحفقط  
ــودرامي    ــد مــشهد ميل ــا    ا. وكأهنــا حتــاول أن تقل ــا وأحاطه ــدها إليه لتفــت وال

هنــا وحتســست ذأعــادت ســارا شــعرها إىل خلــف أ . راعــه حمــاوالً هتدئتــها ذب
مل تـشعر بالرغبـة يف البكـاء وال         . مبـاالة مطلقـة    البخدها الذي كان حيرتق       
. كان ذلك الرجل الغريب حيضن تلك املرأة الغريبـة        . باخلجل وال حتى باألمل   

. أغلقـت عينيهـا   . رية احلجم، أن ختتفي   كانت تريد بشكل قاطع أن تكون صغ      
  :اًقال هلا والدها أخري

هـل تـوقفيت للحظـة، ولـو للحظـة واحـدة فقـط، لتفكـري يف املعانـاة           -
  ها لوالدتك؟ناليت تسببي

  :رددت وهي تفتح عينيها
هل توقفت أنت للحظة، ولو للحظة واحدة فقـط، لتفكـر يف املعانـاة         -

  اليت تسببها لوالدتي؟
، دون هما الـــبعض كمـــذنبني اعرتفـــا بـــنفس اجلرميـــةنظـــرا إىل بعـــض

هــا االعــرتاف هبــذا، علــى عكــس منــذ مــدة وســارا ال يهمّ. إســاءة، ولكــن بــتفهِّم
ــ فــتح جــرح قــديم مل يكــن قــد شــفي  كرت فيــه تلــك الكلمــات والــدها الــذي أثَّ

  :قال والدها.  إحساسه بالذنب عنعصبيتهقد منَّت  بعد، فاًمتام
  . الطعامفرغنا من. ي حاجاتكملّ -

 طلـب  ، بوابـة منزهلـا    إىل وعندما وصلوا    ،سافروا يف صمت ملدة ساعة    
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 يف  تنظـرا تبادال ال مل ي .  فهو لن يتأخر   ،ملرأة أن تبقى يف السيارة    من ا والدها  
كانـت والـدهتا يف غرفـة       .  ففتحـت  طلب منها والدها أن تفتح الباب،     . املصعد

بينمـا كانـت تغادرمهـا،       و .تركتهما سـارا وحـدمها    . يوناملعيشة تشاهد التلفز  
ثـم صـوت البـاب       أعقبـه صـراخ والـدهتا،      صـوت والـدها وهـو يـصيح،       مسعت  

كـان اليـوم     .عندها أطفأت والدهتا التلفزيون وسـاد صـمت       . وهو يغلقه خلفه  
كـان جـسد سـارا يـزن أربعـني كيلـو و مـائيت               . هو الثامن والعشرين من فرباير    

  . جرامٍ
 يف مدريد بـشكل غريـب،     اًس حار  كان الطق  .تركت املنزل ليلة الثالثاء   

مل  و ،مل تكن قد ذهبت إىل املدرسة طوال األسـبوع        . اً تقريب اً ربيعي اًكان طقس 
 حـول  اً، شيئاً ما إذا كانت تعلم باألمر أساس، هذا يف حال بذلك والدهتا خترب

 عندما خرجت من املنـزل وهـي حتـاول          اًكانت الساعة الرابعة فجر   . املوضوع
 عنــدما اًشــعرت أهنــا ال متلــك شــيئ .  الــدرجعــربزلــت ن. أال تــسبب أي ضــجة

تنفست بعمـق بكـل مـا مسحـت         . خملوق بال زمان وال مأوى    وأهنا  فعلت ذلك،   
سـارت بعـد ذلـك    . ها عندما فتحت بوابة البناية، مألت رئتيها باهلواء    ابه رئت 

كــان الــصمت البــادي علــى الطــرق . احلديقــة: إىل املكــان الوحيــد املتبقــي هلــا
شــعرت بالـسعادة عنــدما  . هــب احلديقـة حيــاة غريبـة أثنــاء الليـل   واألشـجار ي 
ظلــت .  كمــن ميــشي علــى مهــل باســتمتاع يف حديقــة هــي ملكــه  هــادخلــت إلي
ــبالـــبحرية  عنـــدما بـــدأ النعـــاس يغـــشاها .  منتظـــرة، فجلـــست تتأملـــهاترتقـَّ

شــعرت عنــد إغــالق عينيهــا بــأن األرض تتــنفس    . اضــطجعت علــى العــشب 
ما غري حمسوسة يف البداية ولكنها تزيد مع كـل          حتت جسدها، وأن مثة قوة      

 ترفعهــا فــوق اهلــواء، طافيــة ثــمتــسحبها إىل األســفل، تتــشرهبا أوالً، لحلظــة 
تها قبـض مررت يدها على العشب دون أن تفتح عينيها، ثم          . ا بال جسد  وكأهن

ــة صــهوة         ــت وكأهنــا ممتطي ــع؛ كان ــك اإلحــساس الرائ ــوة لكــي ال تفقــد ذل بق
هـا بـسرعة    لقـوة، أو كأهنـا متـسك بـشعر وحـشٍ جيرُّ           حصان هائـل احلجـم وا     
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بـدا وكـأن تلـك الـسعادة عـربت األرض مـن أقـصاها               . تضحك تذأخ. لةذهم
 مـن    حترقاهنـا  شعرت بعينيها . ألقصاها وجاءت لتنفجر مباشرة يف صدرها     

استسلمت . صرخت فقط لكي ال تنفجر من السعادة      . صرخت. الدموعكثرة  
  .      النوم، أوللغيبوبةمبتسمة فيما بعد 

ــا مفتوحــة كانــت موجــودة جبانــب      أيقظهــا مــن النــوم صــاحب كافتريي
سـعيدة للغايـة    و مرات قليلة تلك اليت استيقظت فيها وهـي مرتاحـة         . البحرية

  :سأهلا. اًها خائفيلإكان الرجل مع ذلك ينظر . مثل ذلك النهار
  هل أنت خبري يا فتاتي؟ -
  من أنت؟ -
  ...أنا -

افترييــا الــيت كانــت موجــودة جبانــب الــبحرية، و   وأشــار الرجــل إىل الك
  .شعر أنه سيكون من الغباء أن يكمل الشرح

 أين تعيشني؟ هل منت هنا؟ -
العـشب  إىل  مل جتب سارا، واقتصر ردها علـى النظـر إىل الـبحرية ثـم               

  .اًكان الطقس بارد. الذي قضت عليه ليلتها
  هل أنت خبري؟ -

كان من الواضح أن مثة     ، فقد   لقعلى الرغم من أنه كان يبدو عليه الق       
ــ خياجلــه إحــساس مــا خييفــه وأن يف أعمــاق خوفــه  اًئشــي ه  جعلــمشئزازاالب

  .يقطب جبينه
  . أنا خبرياًطبع -
  ني؟قيمك؟ أين تاوأين مها والد -

 مـا أرادتـه هـو أن يرحـل ذلـك الرجـل، وأن يـدعها                 كلمل جتب سارا، ف   
لــن تــسبب ضــجة، لــن  وشــأهنا، أن يــصمت وأن يرتكهــا تظــل تنظــر للــبحرية،   

  .اًتضايق أحد
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  يا فتاة؟ -
  ماذا؟ -
  ني؟قيمكنت أسألك أين ت -
  .رفعال أ -

،  علـى اإلسـراع باالنـصراف   لهحمردت جملرد الرد، ظنت أهنا هبـذا سـت    
ها حتـى الكافترييـا،     ذأمسكها من معصمها وأخ   و بل،   فحسب ولكنه مل يرحل  

  :رفع مساعة اهلاتف واتصل برقم ما
  . سأنتظراً حسنالشرطة من فضلك؟ -

  :بدأ الدم يغلي يف عروق سارا عندما مسعت ذلك
  الشرطة؟ ملاذا الشرطة؟ ماذا فعلت لك أنا؟ -
كــي  هاتفــت الــشرطة للقــد. اً مل تفعلــي يل شــيئ،نــييتال شــيء يــا بُ -

  . إىل بيتكالصطحابكيأتوا 
  .أنا ال أريد أن أذهب إىل البيت -

كـن يبـدو أن أحـدهم علـى     يرد عليهـا بـشيء مـا ول     يهم بأن   كان الرجل   
  :اًالطرف اآلخر من اخلط قال له شيئ

  ... أعمل يف احلديقة وهذا الصباحيننإمسع، أنعم،  -
 حتـى أهنـا شـعرت بـأن أسـناهنا           ،ت سارا يـد الرجـل بقـوة شـديدة         عضّ
 :صـرخ الرجـل   .  عندما حتـررت مـن قبـضته        تعدو تخذأو. إهبامهتقطع حلم   

كـن أن ميـسك هبـا       مييـد الـذي كـان        لكن الشخص الوح   ،»ه الفتاة ذمسكي ه أ«
  . كانت امرأة يف األربعني تعرب املمر، جتمدت يف مكاهنا، متنحية عن الطريق

ابتعدت سارا عن الطريق وتوجهت حنو األشجار منـصتة إىل الـصوت            
صــبح  وأاًكــان حلقهــا جافــ . اجلــاف حلــذائها وهــي جتــري مبنتــهى الــسرعة  

اآلن .  بـشكل متقطـع   تلـهث كانـت  إذعليهـا أن حتـتفظ بإيقـاع تنفـسها          اًعسري
قـد  كانـت معـدهتا تؤملهـا و      .  ثـم ختتفـي    اًجيب أن هتـرب بعيـد     : وضح كل شيء  
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خــارت قواهــا، ولكنــها ظلــت جتــري إىل أن أعلنــت شــبورة بيــضاء أهنــا علــى     
مثـة  . اقرتبت من شجرة قصرية ضـخمة ودخلـت فيهـا         . وشك أن تفقد وعيها   

 أغلفـة  ،بـدو مثـل غـداء قـديم      ي وبقايـا شـيء      تغمـر املكـان،    رائحة تبول مكثفـة   
. مل يكــن بوســع أحــد أن يراهــا هنــاك. جلــست. طعــام وعلبــة ســجائر فارغــة

 تكانـ .  جبهتـها بـردن قميـصها   لـى جففت العرق البـارد الـذي كـان يتـصبب ع     
كـان لريقهـا    . تسمع نبـضات قلبـها، كـضربات واثقـة لطبلـة مكتومـة بقماشـة              

  . ألرض على ااضطجعت. ظنت أهنا ستفقد الوعي. طعم معدني
 خائفة من أن يظهـر ذلـك الرجـل مـن جديـد              ، ملدة ساعة تقريباً،   ظلت

كانــت تـشعر هبــذا مـع كــل خطـوة خيطوهــا    . فيجربهـا علـى العــودة إىل املنـزل   
أصـبح  . أحدهم بالقرب من الشجرة، مـع كـل ضـجة ال عالقـة هلـا باحلديقـة                

ن  ولكــ»إيل« وفكــرت يف والــدهتا وترييــسا، وخالتــها  ءًاهبــاخلــوف فيمــا بعــد  
وكأهنن ليس هلن وجود ملموس، وكأهنن صور حمفوظة دون أن يكـون هلـا أي               

لقــد «ت تفكــر ذأخــ. وزناكرة بــال ذتبعــات أخــرى غــري أن تكــون هنــاك يف الــ 
 أي إحـساس     الـتفكري  ، ولكـن مل ينـتج عـن هـذا         »ل، لقد هربـت   زرحلت عن املن  

مل ، حيـث  كان كل شـيء يطفـو وينتـهي يف ذلـك الفـراغ      .  بالسعادة الباحلزن و 
 حقيقـي إال األشـياء امللموسـة؛ العـشب، اجلـدار الـورقي        يكن هنـاك أي شـيء     

للــشجرة القــصرية الــيت اختبــأت فيهــا، األيــادي الــيت كانــت تربــت علــى تلــك     
. األشــياء، علبــة الــسجائر الفارغــة، علبــة الكوكــاكوال الفارغــة، ورقــة احللــوى

 تتوقــف عــن  كانــت تفكــر وكأهنــا فوجئــت بعــدم مباالهتــا، وكأهنــا ال تريــد أن   
، ولكنـها   » عين يف كل مكـان     للبحثسيبحثون اآلن عين، سيأتون     «: االندهاش

 اخلـوف يعرتيهـا مـرة       خـذ أ. الًسـتتحقق فعـ    خـيالت مل تكن تعتقـد أن تلـك الت       
أخرى عندما كانت تسمع صوت خطوات، فكانت تضم ساقيها إليها حماولـة    

 األخـرى    تلو نقضي واحدة  ت اتكانت الساع . أال تصدر ضجة، كامتة أنفاسها    
صـبح  أ. صغريةالـ دودة  الـ يف الساعة الوردية ذات عقرب الـدقائق علـى شـكل            
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تظهــر صــورة   كــل ســاعة متــر، ثــم وتزيــد كثافتــه مــع ،اً وفارغــاًاخلــوف كثيفــ
  .اأقدامهمثم  ،»إيل« تهاخال، ثم صورة ترييسا

ـــ الـــيت ســـاعتها  إىلنظـــرت  كانـــت تـــشعر إذ 5:18 كانـــت تـــشري إىل الـ
د شربت نقطة ماء واحدة منذ أن استيقظت، خطر ذلـك     مل تكن ق  . بالعطش

قــررت أن تــصمد لوقــت . علــى باهلــا فجــأة وإن كانــت تــشعر بــه طــوال اليــوم  
 ومــن احملتمــل أن يروهــا، ولكــن حلظــة أن   اًزال مــضيئال يــأطــول ألن النــهار 

ع فـرأت  وطلت برأسـها مـن بـني الفـر    أ. عطش أكثر للماء تقررت ذلك شعرت ب   
 مــن اًمــن احملتمــل أن يأخــذها هــذا الرجــل أيــض . ه كلبــه ينــزِّمــن بعيــد رجــالً

ولكنــها كانــت تــشعر  .  مل تــستطع أن ختــرجاالــشرطة، ولــذب يتــصلراعهــا وذ
 ولكـن مل  ،كان مثة نافورة للـري علـى بعـد نـصف مـرت مـن الـشجرة               . بالعطش

كــان مــن املمكــن أن ختــرج راكــضة  . اًكانــت جافــة متامــويكــن هنــاك صــنبور 
فــصنبور ميــاه الــشرب الــذي تعــرف  .  أيــن تــذهبولكنــها مل تكــن تعــرف إىل 

انتزعــت . ة بالنــاس بالتأكيــدعــامرتكــون الــبحرية وف ســو ،اًمكانــه بعيــد جــد
ــة    حبجمموعــة مــن ورق الــشجر   ــا ومــضغته إىل أن حتــول إىل عجين جــم كفه

أربـع أو مخـس     كـررت العمليـة     . صغرية ثم دفعت هبا بلساهنا إىل أعلى حلقهـا        
ــها لتطفـــ  ــم أكلتـ ــرات ثـ ــن   و ا، عطـــشهئمـ ــم مل يكـ ــرغم مـــن أن الطعـ علـــى الـ

  . هاأ ظمخفف شعرت أنه فقد، اًمستساغ
 وبعـدها بـساعة كـان       ،قـد بـدأت تغـرب     الـشمس   بعد ساعتني كانـت     

انتظـرت خمتبئـة هنـاك يف الـشجرة القـصرية للتأكـد             . اًالليل قد حل متامـ    
كانـت عقـارب الـساعة الورديـة تـشري إىل الــ             . هـا ا ير ن أحـداً ال    مـن أ   اًمتام

هـا طـوال اليـوم      ؤكان بقا . عندما خرجت سارا إىل ممشى احلديقة      12:30
 الــساعات األخــرية مــع عــدم  ةدو وبــرتتخــدالن،جعــل ســاقيها قــد جالــسة 

كانـت تـشعر    . ومتقطِّعـة  ئـة  مفاج اترعـش بحركتها جعـل صـدرها ينـتفض        
كانـت  .  جسدها حرارته السابقة   الستعادة تتجه حنو البحرية     وهيبسعادة  
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يء املمشى املهجور من الناس وكأنـه ممـشى جمهـز لكـي          أعمدة اإلنارة تض  
 اجلمهور خلـف الـستائر، ولكـن الفـرق          هيستقبل أحد املشاهري الذي ينتظر    

 ، وال أحد تـضطر هتا على سعادهودأنه مل يكن هناك مجهور ينتظر، وال ش 
ــه إىل ــصنع أمام ــان . تركــت ســارا املمــشى ووجلــت بــني األشــجار    .  أن تت ك
 من اخليال أن    اًكان يبدو ضرب  . مألوفبيعي و ط: لصمت هناك طعم آخر   ل

 ،كــان القمــر يــضيء الــبحرية قلــيالً . اًل أبــدبــ مــن هنــا مــن ق اً مل ميــرأحــد
أعمدة إنـارة املمـشى املوجـودة علـى اجلانـب اآلخـر تـنعكس علـى صـفحة                   و

ــاء  ــور  يفامل ــل، دون     .  خطــوط مــن الن ــى مه ــها عل ــا وشــربت من مالــت عليه
.  ساقيها راضية وتنفست بعمق    عقدت. ة ألول مر  ذا، وكأهنا تقوم هب   جلةع

  .الذكرياتتشغل باهلا مل يكن يغلبها النعاس، وال 
ــاعالً    ــا يف الـــسماء، جـ  وصـــل الـــصباح مـــن بعيـــد، ظهـــر يف نقطـــة مـ

اكتــشفت ســارا أهنــا كانــت   . األفالم القدميــةكــ خافــتاحلديقــة متتلــئ بنــور  
ــتمتعبــة، وأهنــا   الناحيــة اس علــى كــان مثــة كنَّــ .  طــول الليــل دون حــراك ظلَّ

.  على عجـل وابتعـدت متجهـة حنـو األشـجار           ءًشربت ما . األخرى من البحرية  
أهنـا  و ،اسأعاد هلا النور اخلجل واخلوف، وعلى الرغم من أهنا مل تر إال الكنَّ            

 خجــل شــديد مــن فقــد انتاهبــاشعر بوجودهــا، يــ يكــادأنــه ال ب علــى يقــني تــام
 اًكان بنطلوهنا متسخ  . تبئ عليها أن خت   اً، ولذلك كان لزام   اًكان مقرف . قبحها

 اً ال تعـرف لـه سـبب       شـرخ  ويف قميصها    ،خضراألالعشب  بآثار  برتاب األرض و  
كـان شـعرها    كمـا   .  كان يُرى مـن خاللـه جلـد ضـلوعها          ،على شكل رقم سبعة   

 بـني  اً فوجدتـه متـشابك  عليـه ، الحظت هذا عندما مررت يـدها        اً متسخ اًأيض
الـتفكري يف مـسألة رائحتـها تلـك         .  أيـضاً كريهـة     رائحتـها  تناكرمبا  . أصابعها
ولكنـها قـد تكـون       علـى أال تكـون سـيئة الرائحـة،           اًرص دائمـ  حتفهي  . أفزعها
ال تتذكر وجه ذلك الشحاذ الذي ظهر هلا فجأة بـالقرب           . ة اآلن رائح ال عفنة

كانــت لــه رائحــة بــول . تــه ولكنــها تتــذكر رائح،مــن منزهلــا ليطلــب منــها مــاالً
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 هلـا اآلن نفـس   تكونرائحة اخلمر، ورمبا  كمضة  وعفن متكوم، ورائحة فم حا    
  . الرائحة

عقرب الـدقائق الـذي لـه شـكل الـدودة يف الـساعة الورديـة كـان يـشري               
ىل أن اليــوم هــو يــوم األربعــاء، ولكــن مل يكــن أي مــن هــذا يهــم  إ و7:30إىل الـــ 

اكتشفت بدهشة أقـرب إىل الـذعر أهنـا بالـت علـى             . ودة االختباء اع م  من أكثر
 حتـى  . هذا حدث أثناء الليل بينما كانت تتأمـل الـبحرية          أن كدن املؤ م. نفسها
 مل تــدر هبــذا وقتــها، ولكــن عالمــة صــفراء مُخجِلَــة وشــت مبــا فعلــت يف  أهنــا

  .البنطلون الفاتح اللون
ت أن جيــذب هــذا النــاس إىل شيخــف ،كــان الــصباح معتــدل احلــرارة

ا حبثـت عنـها     اختبأت يف نفس الشجرة القصرية السابقة، وكأهن      . احلديقة
ت ذ نفــسها شــبة مــضطجعة، وأخــ    علــى كانــت منهكــة، انكمــشت    . اًعمــد

كانـت قـد ظلـت ثالثـني       . ختصف عليها من ورق الشجر لكي ال يراها أحد        
ها شعرت بأن كل شيء يـدور   يت جفن طبق دون نوم، وعندما أ    اًساعة تقريب 
مل يكــن يزعجهــا الــضوء، ولكنــها كانــت إذا مسعــت أي صــوت   . مــن حوهلــا

علـى  . أن يـزول اخلطـر  إىل  دون حـراك  لبَّثت عينيها فجأة وت  تتحغريب ف 
ر يف راحتـها   الرغم من تكرر ذلك عدة مرات خالل النهار   مل تـنم  . ، فمـا أثـَّ

حياتـــه علـــى ذلـــك التـــوتر تتوقـــف حيـــوان ك بـــشكل متواصـــل، كانـــت اًأبـــد
الكهوف، وكانـت   كـ ة  كابيـ  و  ثقيلة كانت فرتات اسرتاحتها مع ذلك    . املتواصل
ه ذهــي علــى درايــة تامــة بكــل جــزء يف جــسدها، كيــف ترتــاح هــ     تــشعر، و

العــضالت أو تلــك، حمتفظــة بتأهبــها يف مكــان مــا، وكــأن أجــزاء مــا مــن      
 ،جسدها تسلم احلمل لألجـزاء األخـرى، يف حفلـة موسـيقية ترأسـها هـي                

  . منهارمبا، لكن دون وعي
 مـا  اًفـدائم ( حمـل متعـة الراحـة    حـلّ . مل يكن مثة خياالت وال أصـوات   

. إجبار الراحة، حاجتها إىل الراحة    )  أن تنام طويالً يف هنايات األسبوع      حبتأ
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 مل تعـد تـشعر بالـذنب هلروهبـا مـن البيـت، ومل         .تقبلت باستمتاع تلك املـشقة    
تعد تفكر يف أحد، وتركت نفسها تـستمتع بـذلك الـشعور اجلميـل بالـسيطرة         

يف أي رد فعـل  كان بوسعها التحكم يف أي شعور خياجلها و   . على كل حواسها  
 كـان اجلـوع، ذلـك األمل الـشديد يف معـدهتا، خيتفـي مـع               .يصدر من جسدها  

 فيه، وبتفتيته إىل جمموعات صغرية من آالم بسيطة تـستطيع           ريفكتإعمال ال 
مل يكـن   . الوحـدة ب  شـعورها  عنـد نفـس الـشيء كـان حيـدث          .سحقها بـسهولة  

 ردود ة، عـن بقيَّـ   األحاسـيس  ةكانـت تعزهلـا عـن بقيَّـ       . هناك داع للتفكري فيهـا    
جــل، ككذبــة شيء يــشبه اخلاألفعــال، ثــم تنظــر إليهــا وهــي تنطفــئ بــبطء، بــ  

كانـت تعـود يف النهايـة إىل تلـك احلالـة الـيت اكتـشفت                . اًافتضح أمرها حـديث   
  . من قبلاًفيها ذاهتا احلقيقية كما مل تفعل أبد

 كانـت . ة عنـدما اسـتيقظت     احلـارَّ  يَّةوحواله اجل كان املساء يف أحسن أ    
عنـدما ابتعـدوا حتاملـت      . ن حوهلا، لذلك حاولت أال تتحرك     تسمع أصوات مِ  

. ا كانـت قـد تغطـت هبـ        يت عنها أوراق الشجر الـ     تنفضوعلى نفسها لتجلس،    
قـد   جمموعـة مـن األوالد        هناك كان. ع الشجرة القصرية  ورأهتم من خالل فر   

هتـهم  كر.  للرحيل بعد أن جلسوا لربهة من الوقت يتحـدثون         اً استعداد اهنضو
 كائنــات كــأهنمكــانوا ميزحــون ويــضحكون  . ســارا وخافتــهم يف نفــس الوقــت 

عة بينما كانت تبتعـد، وعـاد ليـسري جتـاه           ماانفصل أحدهم عن اجل   . عمالقة
 نااوكانـت يرتـدي بنطلـون جينـز، وعينـاه خـضر           . اً جـد  اًكـان وسـيم   . الشجرة
ورق  اًحاولــت أال تتحــرك ولكــن اخلــوف جعلــها تــزيح بعيــد  .  للغايــةتانواســع
ة  فتسببت يف ضجة خفيفة يف الواقع، ولكنها كانت بالنسبة هلـا قويَّـ             ،الشجر

  : به اآلخرون من بعيدحصا.  وواشيةاًجد
  ماذا تفعل؟ -
  .أحبث عن قداحيت، أظن أنين قد تركتها هنا -

  :قالوا له صارخني. هيهامت سارا يف قوة ساعديه وكتف
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  .دعك من هذا يا رجل -
  ...ا هنا يف مكان ما، أنا متأكد، فقد تركتهنيانتظرو -

  علـى ركبتيـه،   اًحبث الفتى عن القداحة راكع    . مساهشبه  أهنى كالمه   
  .بني العشب طريقه اًمتلمسّ

  .حنن سنذهب -
  .اللعنة -

  .اً وذهب خلفهم جرياًرد عليهم ثم قفز واقف
 الليــل وخرجــت مــن   تــزال تفكــر يف ذلــك الفتــى عنــدما حــلّ   الكانــت 

كانــت تــشعر .  هــذه املــرة إيــاه أن تنــسيهامل تــستطعة  الــبحريحتــى. الــشجرة
هــا وســارت يف املمــشى  ئبــاخلطر وكأنــه حييــق هبــا منــذ أن خرجــت مــن خمب  

 مل تعــد نإو. اً خاصــاً عليــه حــرارة املــساء املعقولــة بطئــ  ملــتاملــضاء الــذي أ 
 عنــدما مسعــت الــضجة الــيت كانــت بعيــدة عنــها يف البدايــة ثــم اقرتبــت منــها  

 توقفت وكأهنا تريد أن حتفظ بينهما املـسافات، فـذلك ألن            اإال أهن  تدرجيياً،
 وراحـت تبـدِّده إىل أن        كـان قـد بـدأ يتقبـل اخلـوف          اً داخلـها أيـض    اً غريبـ  اًجزء

تبقى منـه ذلـك الـشعور بـاجلزع الـذي تبلـوَر يف تكـسُّر بعـض أفـرع األشـجار                      
مل تــذهب لــتجلس يف املكــان الــذي تعــودت   .وتعثُّــر خطواهتــا مــن حــني آلخــر 

ــه خــالل الليــايل املاضــية    علــ  تواجــه لت فجــأة أنهنــا فــضَّ إذ إى اجللــوس في
واقفـــة وهـــي  إىل أن يقـــرتب منـــهاانتظـــرت .  يف أســـرع وقـــت ممكـــنخوفهـــا

ت الــضجة للحظــات، علــى بعــد حــوايل عــشرين   ســكن. بــالقرب مــن الــبحرية 
لتفَّت بـسرعة جتـاه آخـر       ا.  على هذه احلال لعدة دقائق أخرى      ت، وبقي خطوة

 تباعــد الظــل بــبطء يف حــني أدارت لــه  .نــه الــصوت وصــاحت مكــان صــدر م
ــ  مـــن رحيلـــه عنـــدما عـــاد اهلـــواء إىل ثقلـــه وبطئـــه   اًظهرهـــا، وتأكـــدت متامـ

ســـارت حتـــى الـــركن الـــذي اعتـــادت علـــى اجللـــوس فيـــه لتأمـــل   .وصـــعوبته
ن ألــو . هــا ثــم بللــت كــل وجههــائمالــت علــى الــبحرية وشــربت مــن ما. الــبحرية
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 هنـاك، أن تبتعـد وترمـي بنفـسها يف البحـر،             أحدهم أمرها بـأن تتحـرك مـن       
  .لفعلت بال تردد

ز علـى أسـناهنا، خمتبئـة مـن جديـد خلـف              وهي جت  اًاستيقظت صباح 
ــة كانـــت تـــشري . فـــروع الـــشجرة القـــصرية  ــو الـــساعة الورديـ ــوم هـ  إىل أن اليـ

ت سارا على أسناهنا أكثر لفرتة أطول       جزَّ. 8:30اخلميس وأن الساعة هي الـ      
اكتــشفت مــن بــني فــروع الــشجرة أن   . ااهنــملؤاهــا ين بــدأ فكَّمــن الــزمن إىل أ

كانــت تــشعر أهنــا قويــة  . ر مبطــر غزيــرالــسماء ملبــدة بــالغيوم، فكانــت تبــشِّ 
وكأهنـا  وصلدة، مثل تلك الـسماء، صـلبة وخـشنة مثـل احليوانـات، حيـث بـدا           

 بــني فــروع الــشجرة، وأن النــور الــذي رأتــه طــوال    اً هنــاك دائمــكانــت تعــيش
 كلمـا   تولكن مـع ذلـك كانـ      .  نفسه الذي يتخلل اآلن فروع الشجرة      حياهتا هو 

بعـــد أن . زاد إعجاهبــا مبــا حييطهـــا مــن أشـــياء زاد مقتــها جلـــسدها بينــها     
ــ ها إىل أن ذ فــرع شــجرة وبــدأت ختــدش فخــ  ذترت رجــل البنطلــون أخــ مشَّ

بدأت تنظر يف شبه غياب عـن  ألهنا  يبدو أهنا خافت مما فعلت، ولكنأدمى،  
جتـاه   لنقطة احلمراء الكبرية اليت كانت تنزلق على بياض جلدها        الوعي إىل ا  

  .م انتهوا للتو من اخرتاعهلَعَكاألرض، 
 حتـى أن الـدنيا أمطـرت مـساء ملـدة            ،اً حزنـ  شـد كان املـساء هـو الفـرتة األ       

كانت تود لو تتحرك من مكاهنا، ولكن اخلـوف مـن أن يكتـشفوها          . نصف ساعة 
يف حقيقــة األمــر، مل يزعجهــا . إىل املنــزلمل تكــن ختــشى أن يعيــدوها . وقفهــاأ

 هـو  اًمـا كانـت ختـشاه حقـ     . التفكري يف مسألة العودة إىل املنزل منذ اليـوم األول         
، وكــان هــذا اخلــوف يتبــدل كــل حلظــة مثــل الــضوء واهلــواء؛ مــن أول    اأن يروهــ

الـذي ال عـالج   وخوفها من احتقار الناس هلـا حتـى ذلـك الـذعر الـذي اجتاحهـا         
كانت حتـاول أال تـضيع      .  تضم ساقيها إليها عندما توقف املطر      ،لةكانت مبل . له

كانـت تعـرف أهنـا مـثرية لالمشئـزاز ولكـن            . كـن أن تـشتبه فيهـا      ميأثر أي ضـجة     
  .هو سر صالبتها، حتكمها كأن هذا االمشئزاز
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 الــيت الــشجرة  يتــشممبــدأ كلــب مــا عنــدما اًكــان الليــل قــد حــل تقريبــ
.  طويالً تتأمل ورقة شجر  اًهنا أمضت وقت   عندها فقط أدركت أ    .كانت تأويها 

فلكي تنسى الربد والرطوبة، أخذت تتأمل أحد فروع الشجرة ثم راحت قدرة            
ــزت يف ورقــة شــجر، تــشبه لــسان     ، اً أخــضر صــغري اًانتباههــا تقــل إىل أن تركَّ

 . اقرتب منها الكلب يف البدايـة بـال مبـاالة، ثـم بفـضول شـديد       .تسقط فوقها 
أ الكلب يف التشمم حول الشجرة، كانت هي قد بـدأت           وبعد ساعة، عندما بد   

 اً كانـت ورقـة مكتنـزةً، مقـسوم      .تغرق يف روعـة مجـال ورقـة الـشجر البـسيط           
كـان املـاء يـضفي علـى وجـه          . ظهرها بعرق يفصل بني جانبني غري متـشاهبني       

 ولكن مل يكن هـذا اجلمـال نتـاج احتـاد أجزائهـا،      .اً وغامق اً غريب اًالورقة ملعان 
 وكأهنـــا مـــن املـــسلمات ، يفـــوق هـــذا علـــى حنـــو ال يقبـــل املناقـــشة كـــانإمنـــا

  .الوجودية
 من بـني الفـروع وأطـل بعينيـه الزجـاجيتني      خطمهعندما أدخل الكلب  

اسـتمرت نظـرة    .  يف موقـف خمجـل      أمـسك هبـا    حنوها، شعرت وكأن أحـدهم    
.  بـذلك الـشيء الغريـب      اًالكلب البلـهاء لبـضع حلظـات، حيـث وقـف مـشدوه            

 . ثــم عــدة نباحــات مكتومــة  اًأنينــمسعــت .  بقــوة خطمــهىضــربته ســارا علــ 
أدخل الكلب رأسـه مـن      . »إيندي«: صرخت امرأة يبدو أهنا كانت تنادي الكلب      

 ويهــرُّ، وردَّت هــي عليــه بــنفس الطريقــة ككلبــة  مكــان آخــر وظــل ينظــر إليهــا
  :اًل صوت املرأة مرة أخرى مقرتب سأ.حاولوا سرقة أرضها

   هناك؟لب صغري؟ هل مثة كاً شيئ، ماذا؟ هل وجدت»إيندي« -
.  يطـل  اً ورديّـ  اً مـستدير  اًرأت سارا يدين تفتحان فـروع الـشجرة ووجهـ         

جتمـدت املـرأة يف مكاهنـا يف حالـة مـن            . من قوة ت  تيوصرخت سارا بكل ما أ    
 لكـن خوفهـا     ،مل يكن هناك أحد يف املمشى     . اهللع بينما خرجت سارا تركض    

. وتشعر أن قلبـها سـيخرج مـن فمهـا    كانت تلهث . جعلها جتري حنو األشجار  
 ممــا ،ختبــاء كانــت أصــغر مــن ســابقتها الــشجرة القــصرية الــيت اختارهتــا لال 
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 كانـت    الـشجرة الـيت     فـروع  ن عـ   فـضالً  ، يف مكـان ضـيق     اجللوسأجربها على   
  . تنغرز فيها

مل جترؤ على اخلروج إال بعـد أن أظلمـت بعـدة            . وصل الليل على مهل   
 شــعرت أهنــا اكتــسبت مالمــح وحركــات  عنــدما خرجــت مــن مكاهنــا.ســاعات

كـان إيقـاع خطواهتــا يـدل علـى ركـضها هبرولــة، كـان رأسـها مــائالً        . الوحـوش 
 مل تـذهب   .بعض الشيء حنو األمام، وكأهنا تتعقب اآلثار الباقية من أحـدهم          

 ولكنــها دارت حوهلــا وشــعرت أثنــاء ذلــك   ،تلــك الليلــة مباشــرة حنــو الــبحرية  
كانـت تـشعر بالرغبـة يف الـصراخ، يف          . ري أن أرضه خب   علىبرضا من يطمئن    

  .الزحف على األرض، يف التعرق، يف أكل اللحم
 كيف وصلت إىل هناك، وال ماذا فعلت بالضبط اًمل تتذكر سارا أبد

 كانـت خمتبئـة   اًجل ما تتذكر هو أهنا عندما استيقظت صـباح     . تلك الليلة 
 والـساعة   اًيع بـد  اًكـان يومـ   . اًيف شجرة قصرية على حـدود احلديقـة تقريبـ         

، إال ؤملهـا ومالبـسها رطبـة   يكـان رأسـها   . الوردية تشري إىل أنه يوم اجلمعـة      
 ت ومالمـستها للقمـاش املبلـول كانـ        ،اًشـاحب و اً جافـ   كان  األبيض  جلدها أن
نزعت عنها القميص والبنطلـون وتكومـت حتـت         . اً رهيب اًسبب هلا إزعاج  ت

 أن جسدها تقبل    على الرغم من  و.  الشجرة طحشعاع الضوء القادم من س    
صـوت  وانبعـث   . ، فقد كانت حواسها يف غاية التيقُّظ      تلك احلرارة بسعادة  

  :لوقيرجل 
  .نظري، ال يوجد أحد هناا -

  :ردت امرأة
  .اًحسن -

من خـالل فـروع الـشجرة كـان مـن املمكـن رؤيـة جـسدين مـضطجعني                   
  .أحدمها جبانب اآلخر يقبالن بعضهما فوق العشب

تلــك اللحظــة إال ذكريــات مبهمــة وباهتــة؛   مل يعــد يتبقــى لــسارا منــذ  
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أطــراف قــدميها، إبــرة حقنــة مــستعملة، الــضوء، رائحــة عطنــة صــادرة مــن      
  :قال الرجل. مالبسها
  .ولكن ال يوجد أحد هنا -
  .اًحسن -

 ، مــا بــني ســاقيهإىلها ذفــتح الرجــل بركبتيــه ســاقي املــرأة ودفــع فخــ 
 حواسـها علـى وشـك     شـعرت سـارا بـأن كـل       .بينما كان يلثم رقبتها بـالقبالت     

 ولكن كل شيء،  ، فقط نين العاشق ي هذ ال. االنفجار ومل تعد تتحمل أي شيء     
، وأخــذ يــزداد   رهيــب يف اضــطرابتــسبب هلــا تحتــى أبــسط األشــياء كانــت   

أطلقــت املــرأة تأوهــات  . بــدأت تفــرك يــديها مــن شــدة توترهــا  . بــشكل بــشع
  :قالت له. سخيفة

  .ال، هيا بنا نذهب إىل شقتك -
كــان اجلــو شــديد احلــر، أو شــديد    . واصــل لثمــه رقبتــها لكــن الرجــل

ظـل ذلـك الـصفري يطـن يف أذنيهـا بـشدة،             . الربد، وكانت األلوان تـؤمل عينيهـا      
كـررت املـرأة    . ولكنها مع ذلك كانت تسمع بوضوح احتكـاك هـذين اجلـسدين           

 ولكــن كــان مثــة استــسالم يف صــوهتا  »...لنــذهب إىل منزلــك«: طلبــها قائلــة
  .ضع الرجل فوقهاتموس ما تريد، فاحتة ساقيها لكي يك عاًيعنى متام

ــه كــان مثــة صــمت         ــها، ألجابــت بأن ــه حين ــو ســألوها عمــا شــعرت ب ل
 حتى معنى وجودها نفـسه      ،، وأن كل شيء أخذ يف االحنالل والتالشي       عميق

قفــزت فوقــه وكأهنــا بعــد أن تــدمره   . قفــزت فــوق الرجــل . ووحــدهتا الذاتيــة
  متامــاً،تتــذكر ســارا مالحمهــا . ملــرأةصــرخت ا. ســيعود كــل شــيء كمــا كــان  

عـضته يف سـاعده، ولكـن       .  وخـضاب جفنيهـا    مهاآخر نفتوحتان ع املعيناها  
كـان األمـر    .  إياهـا ملقـاة علـى العـشب        اًالرجل أزاحهـا عنـه بدفعـة قويـة تاركـ          

 عـاودت القفـز عليـه حماولـةً       .  يبحث عن املوت    حيوان ضخم  واجهةمب اًشبيه
 أخذت  .واء والرجل وهو ميسكها من كتفيها      كانت تتذكر ثقل اهل    .عض رقبته 
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فلحــت يف أن جتعلــه أ. تركلــه بينمــا كانــت تبحــث عــن مكــان آخــر لعــضه فيــه 
  .ثم ال شيء. يفلتها، ثم هامجته مرة أخرى

 إذ كانــت عــاجزة متامــاً عــنكانــت علــى يقــني مــن أن أحــدهم ضــرهبا، 
فتحـت  ك أي جزء من جسمها، بينما كانـت راقـدة يف تلـك الغرفـة الـيت                  يحتر

ــا  ــها اليمنــى يــضايقها     .فيهــا عينيه  . كــان مثــة شــعور مــزعج حبكــة يف وجنت
. مثــة كرســي بــالقرب مــن فراشــها. الغرفــة بيــضاء، مثــل غــرف املستــشفيات
 ، حـسبما تظـن  ، يوجـد خلفـه  اً، وباباًرفعت رأسها ورأت قدميها صغريتني جد  

  :جتلس على الكرسي املوجود جبانبها وتقول. تبتسم. تدخل امرأة. محام
  .اًمرحب -
  .اًمرحب -
  هل أنت أفضل اآلن؟ -
  .نعم -

 دون أن تعرف ملاذا سألتها ذلك، ولكنها أجابت بنعم ألهنـا        »نعم«قالت  
  .كانت تشعر بالضعف. ا هو ما يتوجب عليها قولهذظنت أن ه

  ما امسك؟ -
  .سارا -
  .أتعرفني؟ بالتأكيد هناك شخص قلق للغاية يبحث عنك -

  . أسناهناإحدىلشفاه تسبب يف تلطيخ أمحر ا. تبتسم املرأة
هــل لــكِ أن ختــربيين بــرقم تليفــون أحــدهم؟ شــخص مــا يكــون مــن     -

  شأننا االتصال به لنخربه أنك هنا؟
ان مـن فـج عميـق،       ا يـصدر  مبدا وأهن . أخربهتم سارا برقم ما، باسم ما     

  .شيئني غريبنيك وبال سياق، اًكالمها كان بسيط. ولكنها تتذكرمها بوضوح
  كنت تفعلني يف احلديقة يا سارا؟ماذا  -
  .ال شيء -



باربا  أندرس   116 

  ملاذا حاولت ضرب ذلك الرجل؟ -
  .ال أدري -

  .قالت وهي تضع إحدى يديها على جبهتها. عاودت املرأة االبتسام
  .سنتصل بوالدتك. ارتاحي -

 امللطخــة هنــضت املــرأة ذات الــسن . كــاءشــعرت ســارا بالرغبــة يف الب 
ــت   ــشفاه ورحل ــأمحر ال ــدها صــمت   . ب ــد،عــم بع ــيض، صــمت  مدي  حاشــد أب

دخلــت ممرضــة تــدفع . اًبأصــوات معدنيــة خلــف البــاب وأصــوات بعيــدة جــد 
 الغطاء عنـها ثـم قالـت      ت العربة إىل الفراش ونزع    تعربة صغرية بعجل، قرب   

  . مل تفهمهاًشيئ
  .ال يسمحون لنا بأن حنل قيودك -

 أصبحت سارا مبواجهـة   أنرع إىلإحدى األذ أمالت املمرضة الفراش ب   
كانــت .  حــساء، شــرحية مــن اللحــم وزبــاديراخبــية طعــام يــصدر منــها صــين

ت ملعقـة مـن     ذأخـ إمنـا    ،ترحلمل   ولكن املرأة    ،سارا تريد أن ترحل تلك املرأة     
كان الـسائل الـساخن حيـرق     . ثم أخرى، ثم أخرى   .  يف فمها  ااحلساء وأدخلته 

  :قالت سارا. معدهتا مثل احلوامض
  .كفى -
  . كما قال الطبيبال، جيب أن تنهيه بأكمله -

  .ملعقة أخرى من احلساء، ثم أخرى
  .كفى من فضلك -

  : املمرضة اليت تشبه البقرة،ردت حبنان
  .ال -

. نظــرت ســارا إىل اللحــم فــشعرت باإلعيــاء وتقيــأت فــوق الــصينية       
 سـحبت الـصينية واملـالءة      اًابتعدت املرأة لكي ال تُلطخ، ثم دون أن تقـول شـيئ           

 :سألتها سارا. ن يؤدبوه بالضربد على أكلب تعوَّكالقذرة 
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  ماذا فعلوا بي؟ -
 يفعلـوا بـك غـري حماولـة عالجـك؟            عـسى أن   ال شيء يـا طفلـيت، مـا        -

  .هذا هو ما يفعلونه بك
ه ولكنـها مل    كبتـ حاولـت   . اً وبطيئـ  اًكـان بكـاءً صـعب     . طفقت سارا تبكي  

تلـك  ب اً جـد  اً مـا كانـت فخـور      اًدائمـ . تستطع، مل تعد قـادرة علـى الـتحكم فيـه          
املقدرة على مغالبة دموعهـا، أمـا اآلن، وبعـد أن حتطمـت القـشرة اخلارجيـة                 
لقوهتا، فقد ذابت قدرهتا على االحتمال وحتولـت إىل ضـعف خمـاطي مقـزز               

  . واهنوأنني
  !يا مسكينة -

 ،قالتها املمرضة وهي تقـرتب منـها بقطعـة قمـاش لتمـسح هبـا وجههـا               
  .قربتها من أنفها لكي تتمخطثم 

  !يا مسكينة -
  :كانت سارا حتتقر يف تلك املرأة

  .رائحة عطرها
  .نظرهتا املتعاطفة
  .صدرها األمومي

ر فاالحتقـا . ولكنها كانت تشعر بالعجز عـن التـصريح بـذلك االحتقـار       
 بوسـعها فهـي   . هتا ضـخمة   وعدوّ ،هي صغرية و. يتطلب قوة هائلة للتعبري عنه    

  . ثقيل السدهاجب أو أن ختنقها ،ر عظامها إذا احتضنتهاأن تكسِّ
ابكــي كمــا تــشائني، فالبكــاء لــيس  . ســأتكلم مــع الطبيــب، ال تقلقــي -

  .اًعيب
 سارا عن البكاء كانـت تـشعر بالكـاد بتلـك اليـد البـضة                تعندما توقف 

سْوَدُّ        . اليت تسرح شعرها للخلف    ، اً ويـصبح كثيفـ    بدأ بيـاض الغرفـة يُظلـم، ويـَ
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  كانــتا وذاكذ مــرة أخــرى، ومــا بــني هــدُّثــم يتحــول إىل لــون شــفاف ثــم يــسوَ
ـت  .واهٍتــسقط حنــو الالمكــان، حنــو ظــالم ضــعيف و       أن تكــون صــغرية   متنـّ

ذرة تـراب، حـشرة غـري مرئيـة تـستطيع           ك،   بالفعل احلجم، أكثر مما هي عليه    
.  رغبـة يف الـصراخ  بـال   بـل  سـبق، ال كماأن هترب أسفل األبواب، هواء، ولكن       
  :قالت املمرضة وهي ترحل مع العربة

  .ءارتاحي بعض الشي -
مــأل الــصمت الغرفــة وكأنــه جــزء غريــب مــن كيــان الغرفــة    . الــصمت

  .نفسها
 أن تـدخل الغرفـة       وقبـل  ، عنـدما فُـتح البـاب      اًكان الليل قـد حـل تقريبـ       

  : امللطخة بأمحر الشفاه قالتاملرأة ذات السن
.  فحـــسب، كنـــت أريـــد أن أتأكـــد أنـــك مـــستيقظة اً، حـــسن...ســـارا -

  .نظري من أتي لرياكانظري من هنا، ا
 أزرق، وسلـسلة مـن      اًدخلت امـرأة تـشبه والـدهتا، ترتـدي مثلـها فـستان            

فقـدت الكـثري    ، وقـد    ت بوجه شاحب بشكل رهيب    قبل أ ها ولكن ،الذهب وحذاء 
 اًأحــضرت معهــا ورود . مــن الــوزن وهــاالت بنفــسجية حتــط حتــت عينيهــا      

. مل تكــن تعــرف مــاذا تفعــل .  علــى املائــدة حماولــة أن تبتــسم اتركتــه ،محــراء
  :قالت

  .ابنيت -
تعرف سارا أنه يتوجب عليها اآلن أن تفسر ما فعلتـه، أن ختجـل ممـا                

الـــذنب، ولكنــها مل تفلـــح يف أن   بهاروشــع عـــرب عــن  فعلتــه، أن تبكــي، وأن ت  
 والـدهتا إىل    تنظـر .  وجههـا  فـوق طبيعـي   شكل  ه املـشاعر بـ    ذ من هـ   اً أي طفيتُ

  :هاسألتواملرأة 
  هل من الضروري أن تكون هكذا، مربوطة؟ -
  .سأذهب ألستشري الطبيب. ، ال أعتقدال -
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  نظري إىل عينك، هل تؤملك؟اهلي، إيا  -
ــالٍ    ــانوا يربطوهنــا هبــا   أتــى رجــالن وفكاهــا مــن حب .  وأحزمــة كــثرية ك

  :قالت. متخطت. بكت. قبلتها والدهتا
  . يا ابنيتاًقويل شيئ -

  .اً تقل شيئم فل،ال تعرف ماذا تقولكانت 
فهنـــاك يوجـــد برنـــامج لعـــالج  .  ســـيأخذونك إىل مبنـــى آخـــراًغـــد -

  أليس كذلك يا دكتور؟. الفتيات مثلك
 ء ملــي طــويالًاًيرتــدي معطفــكــان الطبيــب رجــالً يف حــدود األربعــني،  

 بـشكل هـادئ     »بلـى « إىل أن رد الطبيـب قـائالً         وجـوده  مل تدر سارا ب    .باألقالم
  .، وكأنه بابا رومارزينو

ــثري   - ــاك ك ــساعدونك هن ــزل خــالل  ، ســرتين، وســتعودين إىل  اًسي املن
  .أسبوع

  :اًحأضاف الطبيب مصحِّ
  .هذا يعتمد على تطور حالتها -
  .نه بعد أسبوع واحد ستكونني يف املنزلأنعم، سرتين، سرتين كيف  -

 مــن بلــل دمــوع والــدهتا علــى   تقزُّزشــعرت ســارا بــال . عــاودت تقبيلــها
  .خدها

  والدك واقف هناك عند الباب، هل تريدين أن يدخل؟ -
  .ال -
أنــت تعــرفني أنــه مل يكــن .  أن أطلــب منــك أن تــساحميه أرادنــيلقــد -

  . يقصد أن يضربك تلك الليلة
ناوهلـا  . بعد عدة حلظات أخـرج الطبيـب كـل مـن بالغرفـة إىل اخلـارج               

  . من املاءاًكبسولة بيضاء وكوب
  .خذي هذا، سيساعدك على النوم -
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أصـفر  كـان مثـة شـعاع       .  عنـدما أغلقـوا البـاب      اًكان الليل قد حل متام    
  ! موجودة هناكاًكم عين. من الضوء يلمع على البالط

كانــت الــساعة تــشري إىل العاشــرة والنــصف يف الــساعة الورديــة ذات    
محلوهـا علـى    .  دودة صغرية وسارا يف غرفة أخرى      هيئةعقرب الدقائق على    

كـان  . كرسي بعجل خالل ممر طويل أبيض بال هناية وصعدوا هبا يف املصعد           
سموع هناك هو صوت طقطقات حـذاء املمـرض، الرائحـة    الصوت الوحيد امل 

مرت على قـسم عـالج مـشاكل       . الوحيدة هي رائحة تعقيم غري حمددة اهلوية      
 ،الغرفـة أصـغر مـن سـابقتها       .  قسم عالج مـشاكل األكـل      ، ثم اجلهاز اهلضمي 

.  هبــا نافــذة تطــل علــى شــيء يبــدو أنــه حديقــة،ولكــن هــذه، خبــالف األخــرى
ــارد،   ــى ســرير ب ــإبرة يف بــت هلــا املمرضــة بعــد أن شــكَّ    وركَّوضــعوها عل تها ب

 مـن أغنيـة   اًقالت وكأهنا تغين مقطعـ   ، و  مبحلول  متصالً اً شفاف اًذراعها، أنبوب 
  :حمفوظة عن ظهر قلب

فلتـت اإلبـرة مـن      أإذا علق السائل، إذا رأيت أن النقط ال تتـساقط، إذا            
  .اه، وال تلمسياًراعك كثريذحاويل أال حتركي . موضعها، ناديين

 قلـيالً  اًا كانـت تـزيح فراشـها جانبـ    مـ جاءت امرأة أخرى وقالت هلـا بين  
  :اًلتفسح مكان

ــاة أخــرى   - ، وســرتين كــم ســريوقك  اًســتتكلمان معــ . ســتأتي معــك فت
  .األمر

 »أنـــا« افُـــتح البـــاب وظهـــرت عينـــ. »أنـــا«فُـــتح البـــاب وظهـــرت . »أنـــا«
 »أنــا« علــى خــد ة، الــشامة املوجــود»أنــا« اللــون الــبين، أنــف  ااتــون ذاالواســعت

 تـشبه قـدميها وذراعيهـا، حتـى األنبـوب الـشفاف          »أنـا «، قدما وذراعا    يسراأل
املتصل باحمللول واملعلَّق على أداة حتملها املمرضة حبـرص لكـي ال تقـع علـى                

، مل تــرد علــى  اً مل تقــل شــيئ »أنــا« ولكــن »اًمرحبــ«قالــت املمرضــة  . األرض
هـو   مـا فعلتـه   جـل  .راعيهاذمن  ال بأي إشارة حتى  كلمات املرأة بأي صوت، و    
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 بينمـا كانـت املمرضـة حتـاول         ،أهنا مل ختفض بصرها ولـو للحظـة عـن سـارا           
 أهنــم محموهــا، وأهنــم بالتأكيــد  اًكــان ملحوظــ. عــدة مــرات أن متــرر الفــراش 

كانـت تـضع   .  ألن سارا كان يصل إليها رائحـة شـامبو خفيفـة        ؛غسلوا شعرها 
سك بشعرها خلـف أذهنـا، وكـان     مي،محر يف أحد جانيب شعرهاأدبوس شعر  

يف يدها خـامت مـن ذهـب غـري أصـلي يتوسـطه حجـر ضـخم بنفـسجي اللـون                      
  :قالت املمرضة. يبدو وكأنه جوهرة، وعينان

ه هـي   ذ هـ  »أنـا «نظـري يـا     ا. اً ممتعـ  اً وقتـ  اًتقـضيان معـ   سسرتيان كيـف    
  .»أنا«ه ذسارا، يا سارا ه

ــ«تقــوال أن ا تكأوشــ ــهما مل تفعــال  »اًمرحب ــو ، ف لبعــضهما ولكن ــفعلل ا ت
انتظرتـا حتـى   .  عـن اآلخـرين  ني خمتلفـت اتشبهان كل العامل، ومها كانتـ    تا  كانل

ــا إىل بعـــضهما  ــا كانـــت ترغـــب يف الـــتكلم اتكل. رحلـــت املمرضـــة ونظرتـ . مهـ
ــا«أصــدرت  ــها     اً صــوت»أن ــشبه الكحــة، ولكن ــه يف شــيء ي ــه ودمغت ــدمت علي  ن

  :سألتها يف هناية األمر قائلة
  ماذا حدث لعينك؟ -
  .ت رجالًضرب -
  .آه -

ت اخلـامت يف إصـبعها عـدة مـرّات، ثـم نظــرت      أدارنظـرت إىل املـالءة و  
  :ها فجأة وقالتيلإ

  .»سارا« و»أنا«؟ »األلف« حبرف انمسينا مليئاهل الحظت أن 
ــاس     ــة حبمـ ــها يف البدايـ ــت مالحظتـ ــد أطلقـ ــت قـ ــن،كانـ ــدا ولكـ  يف  بـ

ايـة امسيهمـا     ونطقـت يف النه    ،هتلفَّظت ب ما  على   ندمت   اهنأمنتصف اجلملة   
  :ردت سارا. اً تقريباًمهس

  .ةأنا يف السابعة عشر. نعم -
  .وأنا يف السادسة عشر -
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  .اًأنت مجيلة جد -
مل . ة عنـدما قالـت هلـا سـارا ذلـك          بالغة  صرام تنظر إليها ب   »أنا«ظلت  

  :تتكلما لربهة ثم قالت
  . لست مجيلةيننإ. اًصحيحليس  -
  .أنا ال أريد أن أكون مجيلة -
  .نا، وال أنا أريد أن أكون مجيلةوال أ -

 من مجاعـة تـود      تطردل أصبحت مجيلة    لو بسرعة، وكأهنا    »أنا«ردت  
  .أن تنضم إليها

  .تعجبين حسنتك -
  .اًشكر -

لـيس  مل تـصمتا ألنـه      . صمتتا مـرة أخـرى ومهـا تنظـران إىل بعـضهما           
. آنبـد تقوالنه، فقد كان لديهما الكثري، ولكنهما مل تعرفا من أين           ت  ما لديهما

 منـذ تلـك اللحظـة عـن احلديقـة، والـبحرية،       »أنـا « لــ    تحكـ  لوكانت سارا تود    
رق الـسن   اجعلـها فـ   . الليـل  يف   اإلنارة املنعكس على صفحة املاء    وضوء أعمدة   

نظـرت  .  حيويتـها وقوهتـا   ةداسـتع سـاقها إىل ا   ، و اًعنُّتـ  ت شـد بينهما يف موقـف أ    
سـارا   الرجـل، واعـرتت   بإعجاب عندما قالت هلا إهنا ضـربت ذلـك   »أنا«ها  يلإ

مـر وقـت طويـل دون أن    . منذ تلك اللحظة رغبـة يف أن تـرى نفـسها يف املـرآة             
  . املرآةيفترى نفسها 

  وجد مرآة هنا أو أي شيء؟تأال  -
  . أن تنهضيرمبا هناك واحدة يف احلمام، ولكنك ال تستطيعني -
  ملاذا؟ -
  .ال أعرف -

. نعكس علـى املـرآة     مل يكن هناك ما يعيب صورة الـشخص املـ          اًظاهري
ا بـشرهت كـن   تمل  . اًكانت ترتدي رداء املستشفى املـرقط، وكـان شـعرها قـصري           
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 ة شــحوهبا مــن حــد تزاد،  اللــون علــى حنــو مــريض   ة، ولكــن فاحتــ ةشــاحب
بــدأ الــورم حــول عينــها  . بينالــذي يقــارب الــلــون ال اتــان ذواها الغامقتــاشــفت

 ظهــرت فجــأة خلــف ظهرهــا. اليمنــى املزرقــة يتحــول إىل لــون أصــفر خفيــف
 بتقليدها ناهضة »أنا«، حيث قامت ساجيتان ال تان البني تان الواسع »أنا« اعين

  :قالت هلا سارا دون أن تتحرك. من الفراش حاملة معها احمللول
  .يى صورتلقد مر وقت طويل دون أن أر -

 ولكنها سـرعان مـا اقرتبـت       ،زال واقفة عند عتبة الباب    ال ت  »أنا«كانت  
كانـت وكأهنـا حتـاول أن تتأمـل لوحـة           . حة املتبقية من املرآة   منها شاغلة املسا  

  :»أنا«قالت . مل تنته بعد، مندهشة من الفتاة املنعكسة أمامها يف املرآة
إىل حـدٍّ    اً كـثري  تأملهاكنت أ .  من قبل  اًنفسي كثري   ىلإ كنت أنظر    لقد -
  اء؟هل أنا بلهف ،عن النظر إىل نفسي الكف عيمل، ولكين مل أكن أستطال حيت

  .ال لست كذلك -
  . ودون أن تتحرك،ف عن النظر إىل املرآةك دون أن ت،ردت سارا حبزم

 »أنـا «رمبـا قالـت     . رمبا كان ما قالتـاه    . شيء ما حدث يف تلك اللحظة     
كـان ضـوء    .  مازحة ولكـن األخـرى مل تكـن متـزح عنـدما ردت عليهـا               هما قالت 

رآة وكأهنما تنتظران   احلمام الكابي وصورة كلتيهما بال حراك منعكسة يف امل        
أن يلتقط أحدهم صورة هلمـا، وكأهنمـا أُمرتـا بـأال تتحـدثا وأن تنظـرا إىل أن          

  .اًيصبح كل شيء مفهوم
، ةأكربهن كانت يف التاسـعة عـشر      .  ألول مرة ذلك املساء    اًمجعوهن مع 

، هلـا  ةالتاليـة كانـت يف الثامنـة عـشر    . »مـاييت «شعرها أشقر مصبوغ وامسها     
نشرها عندما ال تعـرف مـاذا تفعـل أو مـاذا تقـول وامسهـا                 ت ،ابتسامة حصان 

  وكــان امسهــا مــن الــصعوبة ة، يف الثامنــة عــشر كــذلكالثالثــة كانــت. »نوريــا«
 اً منزليّـ  ا دائمـا خفَّـ    نتعـل  يف تـذكره، وكانـت ت      اً حبيث مل تفلح سـارا أبـد       مبكان

. اهــدور، ثــم »أنــا«ثــم جــاء دور . وردي اللــون كانــت والــدهتا قــد أحــضرته هلــا
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 وأن أول خطــوة للعــودة ألن يكــن طبيعيــات اتضيــ مرن امــرأة مــا أهنــنأخــربهت
بعــدها تكلمــت عــن الــدهون وعــن الــدور الــذي ال  . هــي أن يعرتفــن مبرضــهن

انتـهت مـن حـديثها موضـحة القواعـد          . غنى عنه الذي تلعبـه يف جـسد املـرأة         
 والـــيت كانـــت تـــتلخص يف ســـاعة مـــن احلـــديث مـــع  ،الـــيت جيـــب أن يتبعنـــها

ــة  ( ومراقبــة صــارمة  ،ية النفــسيةاألخــصائ علــى ) وشــددت علــى تلــك اجلمل
مل يكـن أحـد   . ما يفعلنه حسب، على ن أو يعاقنب عليها أاألطعمة اليت سيكاف  

 األرض عندما طلبت منهن املرأة     ن إىل يريد الكالم يف البداية، الكل كن ينظر      
 سـبع  هاسنعندما أتى الدور على سارا قالت امسها، وإن   . فن أنفسهن أن يعرِّ 

 أخــوات، وإهنــا حتــب الرســم، ويبــدو أن هــذا راق   لــيس هلــان إعــشرة ســنة، و
  .اًاملرأة كثري
  وأنت، كيف ترمسني؟. والدتي رسامة، ترسم لوحات بالباستيل -

 مـا كانـت تقـول إهنـا حتـب         اًدائمـ . شعرت وكأهنم كشفوها وهي تكذب    
فصل  عرض املدرس رمستها ذات مرة منذ عدة سنوات على كل ال           ، إذ الرسم

منـذ تلـك اللحظـة ال تنفـك تقـول إهنـا حتـب الرسـم وإهنـا          . كمثال حيتـذى بـه    
 ميكنـها ؟ كيـف    »الباسـتيل «مـا معنـى     . اًستصبح رسامة، ولكنها مل ترسـم أبـد       

 كـان ليـصدق     ن احلقيقة ال ترسم، ولكنها حتب الرسم؟ مـ         بأهنا يف  يضفتن  أ
ــد أن شــعرت بالراحــة تقريبــ      ــها فجــأة، فبع ــك؟ كرهت ــت ااًذل ــسامة ، وتقبل بت

 جتـاههن   اً تشعر حتم   اآلن ، وخف تلك الفتاة، أصبحت    »ماييت« وشعر   »نوريا«
.  تلـك  البلـهاء  تعلو وجوههن نظرة التوقع،»أنا« فيما عدا  ،اًكن مجيع . ءبالعدا

كـانوا  . اًالرمسة اليت عرضها املدرس على الطالب كانـت مهرجـ         . اًكان مهرج 
 نظـري، ا«: ا وعـدهلا وقـال     اقرتب املدرس مـن رمستـه      .يرمسون بألوان الشمع  

 ورســم ،»كـم سـتكون الرمسـة مجيلـة؟    ف ، وضـعت هـذا هنـا   لـو أنـك  هـل رأيـت   
ــ خطــوط بــسيطة حوَّةثالثــ ة إىل مهــرج بــديع اجلمــال، كــان لــت رمستــها اململَّ

، اً مبتــسماً، كــان يبــدو حزينــاًيبــدو أنــه يــضحك ولكنــه ال ينــهي ضــحكته أبــد 
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رمســت .  مل تلمــسهاوهــي مــن فــرط خوفهــا علــى الرمســة مــن أن تفــسدها،  
 خبط ممدود من أسفل االسم مثل       »سارا«ت  وقَّعبضع  بالونات يف اخللفية و     

  .بيكاسو
  قويل يا سارا كيف ترمسني أنت؟ -
 .بألوان الشمع -
 الرســامون - »مــاييت« قالــت -ولكــن ال أحــد يرســم بــألوان الــشمع    -

ولكـين مل  . ائيـة يرمسون بالزيت، أو باألكريليـك، أو بالباسـتيل، أو بـاأللوان امل        
  ... أهنماًأمسع أبد

  :ردت سارا بسرعة
  . أرسم باألخص بألوان الشمعين أرسم بتلك األشياء، ولكناًأنا أيض -

كــان املــدرس قــد عــرض تلــك   .  اآلن أهنــا تكــذب ن يعــرفميــعكــان اجل
  .ن رمسهاالرمسة ألنه يف الواقع مل يتذكر أنه هو مَ

  . مجيلة رمسة سارا هي كمننظرا -
ــه الفــصلراحو هــا يلإ نظــرت »ترييــسا«هــا بدهــشة، حتــى  يلإنظــر ي  كل

 حيـث احتفظـت بتلـك       ،باندهاش، وكأهنا كانت بصمتها تشيد مبـدى روعتـها        
 دون أن تعلــن عنــها أو تتبــاهى هبــا أمــام اجلميــع، ولكنــها كانــت   اًاملوهبــة ســر

  .         كذبة. كذبة
  : قد رضيت بعد عن إجابتها»ماييت«مل تكن 

  ألوان الشمع؟    ولكن كيف ب -
 ، يف ذلـك املوقـف     ،كانت حتتقر بالـذات   .  سارا وكرهت نفسها   نكرهته

 العلـين ألنـه كـان جيعلـها ضـعيفة مـرة أخـرى،           ءخجلها أمـام اإلحـساس بـاهلز      
 مل تكن تريـد أن تكـون علـى          اًمثلما كانت من قبل مع ترييسا ولويس وهي أبد        

  .هذا احلال
  .الباستيل بألوان الشمع -
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  .تيل بألوان الشمع، هذا شيء غري موجودآه، الباس -
 . أرسم بهيننإبالطبع موجود، ف -

 :قالت املرأة
 . ، كفىاًحسن -

 :»ماييت«أصرت 
 ...ولكنها تكذب، وأول قاعدة تنص على عدم الكذب -
 .كفى. ال يهم -
 .أنا ال أكذب يا ابنة العاهرة -
 !سارا -

ي طوال احلوار كلـه      اليت كانت تلعب خبامتها البنفسج     »أنا«نظرت هلا   
  .جعلها تشعر أن ال أحد يستطيع أن يغلبهامما  وإعجاب، تهيُّبب

 .سأقتلكفإذا قلت مرة أخرى إنين أكذب  -
 !سارا -

 اًشعرت هبذا أيض.  يف حد ذاته اًانتصاريُعد   وكان هذا    »ماييت«مل ترد   
 .  املفتحوتني جتاهها والالمعتني بالفخر مثل امليدالية»أنا«يف عيين 
يا سارا، أنت حمرومـة مـن مـشاهدة         . عِربةًن  ، سيكون هذا لكُ   اًحسن -

 .أي فيلم ملدة أربعة أيام
 .ال يهمين -
 .   ال تقلقي...سيهمك -

 نيبعـد أن انتـه  . هار فيها منذ تلك الليلـة نفـس   أثّ،فيهاذلك ر بالفعل أثّ 
 بـبطء    يف صـمت حتـت نظـرات ممرضـتني         ءعـشا نـاولن ال  من العشاء، حيـث ت    

 عداها ملشاهدة الفيلم الذي كان يعرض يف غرفـة          اًعي ذهنب مج  ،لةشعرية مم 
هنن كـن ممنوعـات مـن الـذهاب إىل احلمـام إىل      إحيث . جبانب غرفة الطعام  
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 هلـن  اً وحتى بعد مرور هذه الساعة مل يكن مسموح     ،أن متر ساعة بعد األكل    
يف .  طــرد املــاء، اضــطرت ســارا للبقــاء هنــاك تــسمع ضــحكاهتن    نأن يفــرغ

ل اليوم أن تعود   اكانت تتمنى طو  . ة أمرهتا املمرضة بالعودة إىل غرفتها     النهاي
  . غرفتها ولكنها يف تلك اللحظة فضلت لو تبقى ىلإ

  أال ميكنين البقاء هنا؟ -
  .اًنعم، أنت معاقبة، وأنت تعرفني ذلك جيد -

انتظرهتا يف  . »أنا«نفجرن كلهن يف القهقهة، حتى      ايف الغرفة اجملاورة    
ت بـبطء، حماولـة     التفـّ  اً وعندما فُـتح البـاب أخـري       ،ي داخل فراشها  الغرفة وه 

 من فراشها ودخلت فيـه هبـدوء        »أنا«اقرتبت  .  ملدة طويلة  اًتصنع من كان نائم   
  :سألتها سارا. لكي ال تتسبب يف ضجة

  ؟اًهل كان الفيلم ممتع -
  نعم، هل أحكيه لك؟ -
 .نعم -

ــا«حكتــه   تعــود إىل فكانــت،  بــسرعة، بطريقــة جمــزأة وبــال تــرابط  »أن
 يكـن الفـيلم     مل. سـردها مشاهد سابقة ثـم تاليـة لـشرح أشـياء نـسيتها أثنـاء               

 متأثرة به، حتى أهنا كانـت تـضحك         ت احلال، ولكن سارا كان    ه على هذ  اًممتع
 تنتظــر منــها »أنــا«بــصوت عــال بعــض الــشيء يف املــرات الــيت ظنــت فيهــا أن  

 :سردهاقة ا تربر طريهن يف النهاية وكأ»أنا«قالت .  ذلك
  .ئة سيطريقةي األفالم بروأعرف أنين أ -
  .ك لألفالمتيرواعجبين طريقة ت -
اجتهت سارا حنو .  من مكان بعيد  صدر وكأن تلك الكلمات ت    ا األمر بد

ــها عنـــدما نطقـــت هبـــ  كـــان الـــضوء يـــسمح  . اً دون أن تـــضيف جديـــدافراشـ
إىل  اليت كانت مستلقية على ظهرها شاخصة ببصرها         »أنا«مبشاهدة جسد   

 .السقف تنظر إليه بتمعن
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أثنــاء الفــيلم كانــت تــضحك بــشدة لكــي تلفــت   .  هــذه بلــهاء»مــاييت« -
 .اًأنا لست جريئة مثلك، وهلذا جلست هناك ومل أقل هلا شيئ. األنظار

  أنين كذبت أثناء االجتماع؟اًهل تظنني أنت أيض -
 ال -
 .اًشكر -
 ، أليس كذلك؟واتكلهن بلها -
 .بلى -

، » عـدانا واتكلـهن بلـها  «، »بلـى « بعـد   »عـدانا  « تضيف اأهنكانت تود لو    
 حتولت برأسـها إليهـا وأخـذتا تنظـران إىل بعـضهما             »أنا«ولكنها مل تفعل ألن     

ال تـدري سـارا متـى نامـت، رمبـا عنـدما مل تعـد عينـا أنـا                    . البعض يف صمت  
، حيـث  اً وأكثـر اتـساع  اوينني، وحتولتا إىل عينني خضر تها احلقيقي يمها عين 

حتلــم هبمــا طــوال الليــل، وكانــت تتأملــهما بــنفس الطريقــة الــيت كانــت    ظلــت 
ــل وهــ       ــت اللي ــا تأمل ــساكنة واملــستديرة، أو كم ــبحرية ال ــسدل وتتأمــل هبــا ال  ي

  .ستائره عليهما كقطعة حرير سوداء، خفيفة، هشَّة
أسـوأ حتـى مـن اجللـسة الشخـصية مـع            .  أسـوأ شـيء    وكان األكـل هـ    

عنـــدما كانـــت ســـاعة األكـــل  . موعـــةاألخـــصائية النفـــسية أو لقـــاءات اجمل
 قـد   ه، صـمت يعـين أنـ      عميـق  يف بئر من صـمت       اً يسقطن مجيع   كنّ ،تقرتب
 عشرون دقيقة، أربع عشرة، دقيقتان، إىل أن تأتي املمرضـة للقاعـة             تتبق

لو قيلت تلك الكلمات يف أي مكان آخر . »عد األكلوحان م«: العامة وتقول
 لقـدرهتن علـى     اًان كان يعـد اخرتاقـ     لبدت طبيعية، ولكن قوهلا يف ذلك املك      

ــل  علـــى نَّوهنحيـــث كـــانوا جيـــرب(احملاليـــل، األدويـــة، والتـــدريبات، . التحمـُّ
 يـشعرن بـاجلوع، وكـان    ن، كانـت كـل تلـك األشـياء جتعلـه        )اًالتمشية صباح 

لو كـن يـأكلن دون جـوع لكـان األمـر أسـهل، وأكثـر                . اًذلك يزيد األمور سوء   
 غــري طبيعــي فحــسب، اًى هــذا النحــو أمــرمل يكــن القيــام بــه علــ . إنــسانية
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ولكنهم كانوا يهيئـوهنن لـذلك اجلـوع، ولكـن دون أن خيفـف هـذا مـن حـدة                    
  .تقززهن مما يفعلن

، وكأهنن يغتصنب أنفـسهن بأيـديهن بأبـشع الطـرق           هنماتٍكن يأكلن   
 مـن أشـكال التـضامن، بـل أكثـر مـن             مل يكـن الـصمت إال شـكالً       و ،وأقساها

ــولن   ــن يتحـ ــرد تـــضامن، كـ ــدة، إىل  جمـ ــدة واحـ ــهن إىل معـ ــدة إكلـ رادة واحـ
 الفتيات تنهار وتبكي، ولكن وال واحدة منهن كانت إحدى ،اًأحيان. مهزومة

وسـيقى يف أرجـاء     املكانت ترفـع رأسـها عـن طبقهـا، حينئـذٍ كـانوا يـديرون                
كان هناك بعد الطبق . املكان ليهدأن، وتبدأ املمرضة يف الغناء مع األغنية    

 عليهن أن يأكلنه كله، وأن يظللن بال        اًم احللو، وكان لزام   األول طبق ثانٍ، ث   
حركة بعدها بساعة، ثم يـذهنب ملـشاهدة الفـيلم وسـارا باخلـارج، آملـة أال          

 ممـالً، متأملـة كيـف يهـبط كـل جـزء صـغري مـن                 اًتبدأ املمرضة معها حديث   
األكل إىل معدهتا، ويدفع الـدماء، ويتحـول إىل دهـون، فتخجـل مـرة أخـرى           

خــصائية ا، مــن لزوجتــها، ويــصيبها االمشئــزاز كلمــا ســألتها األ مــن نفــسه
النفسية عن والديها، وبـاألخص عـن والـدها، ثـم تـسأهلا مـرة أخـرى ملـاذا                   

 ملـاذا  ؟»لـويس «ألقت احلجارة علـى ذلـك الكلـب، ملـاذا مل تعـاود االتـصال بــ         
  ؟تعترب أن والدهتا ضعيفة

 »مـــاييت« قهـــروا  لكـــانوا قهروهـــا منـــذ املـــساء الثـــاني كمـــا»أنـــا«لـــوال 
 اً يف تـذكر امسهـا والـيت يـدعوهنا وديـ     اً وتلك الفتـاة الـيت ال تفلـح أبـد      »نوريا«و
 مثلـهن، فتـسري يف صـمت        علـى وشـك أن تـصبح      كانت  .  بسبب خفيها  »رُسي«

من غرفة الطعام إىل الفيلم، من الفيلم إىل جلستها مع األخصائية النفـسية،    
وقـد  لقاء مع اجملموعة، دون كالم،      من جلستها مع األخصائية النفسية إىل ال      

 اًكانتـا جتلـسان معـ     . اً كـان األمـر خمتلفـ      »أنـا «مع  . استحوذت عليهن البغضاء  
 لـن تـستطيع أن تتحمـل        اإىل مائدة الطعام، وعندما كانت إحـدامها تظـن أهنـ          

تداعبـها األخـرى    ف ، كانـت تقـرَّب ركبتـها مـن األخـرى وتلمـسها            ،أكثر من هذا  



باربا  أندرس   130 

، عنـدها  اً أن حتتك أرادفهما ببعض، كان هذا كافي   إىل نتالصقاتبقدمها، أو   
 قبــول ينــضوي علــى فــرض تلــك األمــور علــيهن كــان     . كــان األمــر مُحــتَمَالً  

؛ قالـت إن    اً جيد جد  على حنو  املسألة ذات مرة     »أنا« شرحت. شخصي منهن 
 والـصلع بـسبب احلقـد يريـدون         ،األمر وكأهنن لديهن شعر يف بلد من الـصلع        

 أن يقنعوهن مبدى الـسعادة الـيت سـيكن          قبلولكن ليس    ،وسهنؤ ر اأن حيلقو 
أعجبـت سـارا    .  ومدى غرابة وجـود أنـاس بـشعر        ،عليها عندما يكن صلعوات   

 الــيت اســتخدمته »نوريــا«إىل درجــة أهنــا حكتــه لـــغايــة اإلعجــاب بــذلك املثــل 
عندما سـألوهن الـسؤال االعتيـادي عـن         . بدورها وكأنه من تأليفها يف اللقاء     

  : يدها لتجيب أوهلن وقالت»نوريا«فعت كيف يشعرن، ر
  .أننا لدينا شعر يف بلد من الصلعبشبه أإن األمر  -

ثــم أردفــت املثــل بــنفس الكلمــات الــيت مسعتــه هبــا قائلــة وكــأن الــصلع  
  . وسؤ الراتيريدون أن يقنعوهن بأن يكن حليق

 باهتام، ولكنها بدالً مـن أن       »نوريا«ا إىل   نظرت إىل سارا ثم     »أنا«نظرت  
 رأتـه  اًن ذلـك املثـل كـان حلمـ        إقصودة بتلـك النظـرة، قالـت        املشعر بأهنا هي    ت

  .  مراتعدة
ا لفــرتة طويلــة ت الفـيلم، حتــدث »أنــا«يف نفـس الليلــة وبعــد أن حكـت هلــا   

.  لـن حتكيـا أي شـيء ألي شـخص    اًمنذ تلك اللحظة فصاعد. عما دار يومها 
  :»أنا«قالت . مها فقط يف مواجهة الكلتافقط مها، كل

  .كأختني -
  .ال، أكثر، أكثر من أختني -

دون أن   ،هما جبديـة   ظلتا تنظران إىل بعض    ،اهتولكي تؤكدا على ما قال    
ا الــذي تتوســطه جــوهرة هــ وخامتيــسر بــشامتها يف خــدها األ»أنــا«تتالمــسا، 

ــها    ــاجلرح املوجــود يف وجنت ــو ،بنفــسجية، وهــي ب ــل تقريبــ ذال ــاًي متاث  ،ءرب لل
 :قالت سارا.  الدودةالذي يشبهقائق وساعتها الوردية ذات عقرب الد
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  .اً قسمقسماآلن جيب أن ن -
  أي قسم؟ -
 . مثلهناًقسم جيعلنا ال نصبح أبد -
 .اًحسن -
 . مثل األخرياتاًأن ال أصبح أبدأنا سارا أقسم ب -
 . مثل األخرياتاً أقسم بأن ال أصبح أبد»أنا«أنا  -

 :تنيالبني تني الواسع»أنا« أردفت سارا ببطء، متأثرة بعيين
  .عندما تصبحني أنت ضعيفة، أصبح أنا قوية -
  .عندما تصبحني أنت ضعيفة، أصبح أنا قوية -
  .وسأساعدك -
 .وسأساعدك -
 .اًدائم -
 .اًدائم -

 :قالت سارا وحدها
  .اآلن ال ميكننا أن نفرتق -
  .اًأبد -

  . مثل حجرة بركانيةاًكان الليل أسود خشن
احلــوارات البطيئــة يف األفــالم الــيت   بــدءاً مــنكــل شــيء تغــري حينــها،  

.  حتــى حــديثها مــع األخــصائية النفــسية  ،كانــت تعــرض يف الغرفــة اجملــاورة 
 الوهن الذي كان يتملكها يف أيامها األوىل يف املستشفى، والتقزز الـذي          انتهى

 والـشعور بنفـسها     »أنا«مشاهدة  . كانت تراقب به عودة جسدها لسابق عهده      
ا القوة والـتحكم الـذي كانـت عليـه األسـبوع الفائـت               كان يعيد هل   ،بقرهباوهي  

منــذ يـــومني فقــط كانـــت علــى وشـــك أن حتكــي لألخـــصائية     . يف احلديقــة 
النفــسية مــا حــدث يف احلديقــة مــع هــذين العاشــقني الــذين كانــا يقــبالن          
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، واهيـة ت وأصـبحت    اربعضهما فوق العشب، أما اآلن فحتى تلـك الـذكرى تـو           
ــى أن تقــضي   وشــعرت ــادرة عل ــ أهنــا ق  مــن اً جبهــد بــسيط جــد  اً متامــاعليه
  .إرادهتا

أن مـاييت كانـت تتغلـب عليهـا         سـارا   ت  الحظـ ، و اً ضـعف  شدَّ أ »أنا«كانت  
 اًجعلـها هـذا تكتـسب شـيئ       هذا ما   ، و اً فهي أكرب سن   ،عندما ال تكون هي معها    

. س مائدة الطعام  ا تقول، وترأُّ  ملحرتام املتمثل يف عدم مناقشة أي فتاة        من اال 
 فلـم يكـن بـسبب تـسلطها ولكـن بـسبب حتكمهـا يف                ،»مـاييت «ره  إذا كانت تك  و
 يف الليلـة الـيت تلـت      »أنـا «قالـت هلـا     .  عندما ال تـستطيع هـي مـساعدهتا        »أنا«

  :قَسَمهما عندما كانتا تسريان جتاه غرفة الطعام للعشاء
  . قالت يل إنك تكذبني كما تتنفسني»ماييت«
  وهل صدقتها؟ -
 .ال -

شيء .  مل تكن ختربها باحلقيقة    »أنا«تها أن   شعرت سارا من نربة إجاب    
 الـيت كانـت تفكـر فيهـا سـارا           ،تني البنيـ  نيما يف تلـك البنيـة اهلـشة ذات العيـن          

 .  قد اهنار أو كان على وشك أن ينهار،دون توقف
 أول مــرة دون أن ينظــرن إىل هاجلــسن كالعــادة يف أماكنــهن الــيت شــغلن

سمح       اًهي رمسيـ   ألن عقاهبـا سـينت     اً مهمّـ  اًكان يوم . بعضهن شاء وسيـُ  بعـد العـَ
ل املساء  اكانت تفكر يف هذا طو    . أن تدخل مع اآلخريات ملشاهدة الفيلم     بهلا  

كان الطعـام   . »ماييت« مبا قالته    »أنا«مما جعلها يف مزاج رائق إىل أن أخربهتا         
  . من خضار ومسك وبطاطس مهروسةاًمكون

ــن ــة قم ــة     مب بدق ــذ البداي ــا من ــق عليه ــام املتف ــم ترفــع  ف .راســم الطع ل
مل . األخريـات  إحداهن رأسها عـن الطبـق ولكنـهن مـع ذلـك كـن يعـرفن حـال                 

 بدا أن إحداهن تقـدمت  وإن. تأكل واحدة منهن أبطأ وال أسرع من األخريات    
كانــت تتلكــأ يف جــزء آخــر لكــي ال  فإهنــا بعــض الــشيء عــن بــاقي اجملموعــة،  
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 كـن يطلبنـه مـن    حـتجن إىل شـيء،  اإذا و ،اًسـوي  نتحدثتكن  تمل  . قبلهنتنتهي  
  .املمرضة مباشرة

فعنــد دخوهلــا إىل القاعــة خبطــت . كــسرت ســارا القواعــد تلــك الليلــة
ها عليهـا يف شـعرها األشـقر         سـخط  تركـز . ماييت ووجهَّت هلـا نظـرة مـستفزة       

نظـرت بعـد ذلـك إىل طبقهـا، حيـث مل            . يف يـديها  واملصبوغ، يف نربة صـوهتا،      
 بـصوت عـال،     »مـاييت «قالت  . تكن قد أكلت أي شيء من البطاطس املهروسة       

  : من الطعاماًبعد أن انتهني مجيعهن تقريب
  .لن أتناول البطاطس املهروسة -

  :ردت املمرضة دون أن تعريها أي اهتمام
  .هانبالطبع ستتناولي -
وال حتى يف املنـزل، مل جتربنـي        .  البطاطس املهروسة  اًأنا مل آكل أبد    -

  .والدتي قط على تناوهلا
 :ة استهزاءرددت سارا بنرب

  .مل جتربني والدتي قط على تناوهلا -
ــدة        ــوق املائ ــصمت انفجــرت ف ــة مــن ال ــأن قنبل ــر وك ــدا األم وجهــت . ب

  :صرخت املمرضة.  هلا نظرة مقت»ماييت«
  !سارا -

وسهن عن أطباقهن، وأخذن ينظرن كقطيـع مـن   ؤرفعت باقي البنات ر  
  . األيائل ينتظر مشاهدة صراع بني الذكور املهيمنني

  : من األكلاًربهتممرضة لل »ماييت« قالت
  .سأتقيأها إن أكلتها -
ــو فعلتِ     - ــك ل ــرفني أن ــك تع ــي، ألن ــن تتقيئ ــاال، ل ــ ،ه ستأكلني ضــعف ف
  .الكمية

 .ولكن هذا ليس عدالً -
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 بينمـا كانـت     ،لن يكـون مـن العـدل فعـالً أن نعفيـك أنـت مـن تناوهلـا                  -
 شـرحت   –بـهن    فيها األخريـات أشـياء مل تكـن تعج         لتهناك مرات عديدة أك   

 القاعـدة، ال عـذر لـك        اً أنت تعرفني جيـد    –هلا املمرضة املوقف هبدوء مهيب      
 .إال أن تكون لديك حساسية من نوعية معينة من الطعام

.  حتتك بقدمها كنوع من االعرتاف بشجاعتها      »أنا«شعرت سارا بقدم    
. ه بنظرهتــاانــ إىل خــدها وتداعبان تنظــراكــان بوســعها الــشعور بعينيهــا ومهــ

 اختارهتــا هــي، وأكــد علــى ذلــك مداعبــة تلــك القــدم        »أنــا«ختارهتــا هــي،  ا
شـعرت سـارا بـأن ال       . اقدمها، يف البداية ببطء، ثم ضـاغطةً عليهـ        ل ةالصغري

 اً مــا قالتــه بــصوت خفــيض جــد  »مــاييت«كــررت . شــيء يــستطيع أن يهزمهــا 
 :وكأهنا حتدث نفسها

  .سأتقيأها إن أكلتها -
 :صرخت سارا

  . إىل هذايظرناماييت، ماييت  -
مسحت البطاطس املهروسة عن طبقها بيدها وأدخلتها يف فمها مـرة           

صـرخت  . جتمد وجه ماييت يف تعـبري يـدل علـى القـرف           . واحد مثل الوحوش  
 :املمرضة
  !سارا -
  .نظريا -

كررت سارا كلمتها وأخذت ما تبقى يف الطبق مـن بطـاطس ودعكتـها              
ها نـ  سارا مـن ذراعهـا وأخرج     نأخذ.  فوق الصينية  »ماييت«تقيأت  . يف وجهها 

 . من غرفة الطعاماًجر
  . هذا أنك ستحرمني من مشاهدة األفالم ملدة أسبوعىعنم -
  .سأكون قد خرجت قبل أن ينتهي األسبوع -

 :ردت عليها املمرضة وهي حتبسها يف غرفتها
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 . ال يا حبيبيت ال، ليس باإليقاع الذي تسريين عليه -
ة الكائنة خلف الشباك قـد بـدأ يـصبح          كان املساء يف احلديقة الصغري    

بدالً مـن أن جتلـس تتأملـها         ف ،»أنا« ذا لون أمحر، ولكنه خمتلف بدون        اًساخن
  بـدوهنا  يف هدوء، كانت ألوان األشجار الـيت تتمـاوج بـني الربتقاليـة واحلمـراء              

 لكنـها . ، أن تـصرخ اًكانت تريد أن تكسر شيئ   . كانت متوترة . تصيبها باحلمى 
 .»أنا«ت هدأت عندما وصل

  كيف كان الفيلم؟ -
  .كان عن اهلنود ورعاة البقر. عادي، فلقد رأيته من قبل -
 .أنا ال أحب هذا النوع من األفالم -
 .وال أنا -

عدم التحدث عما حدث يف غرفة الطعام كان آخر دليل على إعجاب            
  . هبا الذي يصل إىل حد العبادة»أنا«

األسـبوع الـسابق لليـوم    هل تريدين أن أحكي لك مـا حـدث معـي يف         -
  الذي أحضروني فيه إىل هنا؟

  .نعم -
 تعرف ما حدث هلا، على الرغم مـن أهنـا قـد أشـارت إىل                »أنا«مل تكن   

ها مـا حـدث هلـا       قصَّإذا كانت سارا قد أرجأت      و. تلك األيام يف مرات عديدة    
د أن تكون اللحظـة الـيت حتكـي         ومنذ البداية ت   كانت   فألهنا،  حتى ذلك احلني  

. قاطعهـا ت صـامتة، ليليـة، ودون أن       ، مثـل تلـك اللحظـة      اً متامـ  ،ما حـدث  فيها  
.  مــن جهــدا اســتطاعتمبــ، واصــفة كـل شــيء  اًتكلمـت بــبطء، هامــسة تقريبــ 

ا، هــهنــا ال تــستطيع أن تفهمأيء، وســبــشكل سرد  تــاًكانــت تــشعر أهنــا أحيانــ 
 يف. »ال ميكـنين شـرحه    «،  »اًلكن مل يكن األمر هكذا متامـ      «:  مثل مالًجُ فتكرر

ن يُملـي عليهـا مـا جيـب أن تقـول، وكانـت                        أحيان أخرى، كما لو كـان هنـاك مـَ
ــشعر  ــات أن ون كلماهتــا هلــا رائحــة وملمــس،    أت ــك الكلم  هــي نفــسها ورق  تل
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ها يلإ تنظر »أنا« بعد أن ظلت.  فوق األشجار اثماألشجار والبحرية والليل اجل   
يقـة، تاركـة هلـا       لوجه لعدة دقائق، أدارت رأسها وراحت تنظـر إىل احلد          اًوجه

يف تلك الوضعية، شعرت سارا أن كلماهتا أثرت يف         .  ذا الشامة  يسرخدها األ 
، فـان اخلـامت ذا اجلـوهرة البنفـسجية       بشدة وبوضـوح، فراحـت يـداها تل        »أنا«

والعينان ضـائعتان يف احلديقـة، يف شـيء مـا خلـف احلديقـة، أبعـد منـها، أو                    
 . بداخلها أكثرمتوغلتان

مـساء  سـوف تـأتي   هن أُسـر ن إى اإلفطار قالوا هلـن   يف اليوم التايل عل   
. البـس امل. توفر لديهن نصف ساعة بعد األكـل للهندمـة        تهنن س إ و ،ذلك اليوم 
بالنـــسبة لـــسارا كانـــت اهلويـــة . قـــن علـــى أهنـــن يفتقـــدن مالبـــسهنكلـــهن علّ

ــدة للمبــاذل اخلاصــة باملستــشفى قــد أعجبتــها منــذ البدايــة،     اجملهولــة املوحَّ
هنا سرتتدي مرة أخـرى بنطلوهنـا   كو السعادة لبريق »أنا« يينولكنها رأت يف ع 

 يبـدو أن والـدهتا   ، أخـضر  اً وقميـص  اًأعطوها هي بنطلونـ   . وصدريتها الزرقاء 
  .أحضرته هلا من املنزل

ــد ــا« خرجــت ماعن ــسها   »أن ــة مالب ــام مرتدي ــن احلم  شــعرت ســارا  ، م
معهــا كــان يبــدو أهنــا ســتأخذ  . كــان يبــدو أهنــا ســرتحل . بــاحلزن ألول وهلــة

  .ع والشامة وترحل دون عودةمصدريتها، ودبوس شعرها وحذائها الال
  كيف أبدو؟ -
  .اًجدمجيلة  -
 هل تريدين رؤية والديك؟ -
 وأنت؟. أنا، ال -
 .نعم، بعض الشيء. ال أعرف -
 .يّا ميوت والد أنأنا أريد -
 .كذلكأنا و -
 نك تريدين رؤيتهما؟إ ملاذا قلت اًإذ -
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 .عض الشيء فقطبعض الشيء، قلت ب -
 هـو أن  اً مـا أريـده حقـ   إن. أنا ال أريد رؤيتهما وال حتى بعض الشيء    -

ــذهب كل     ــامل وشــأننا، وأن ن ــل الع ــدعنا ك ــئ    تاي ــا إىل إحــدى احلــدائق لنختب ن
 .بالنهار وخنرج بالليل

 ت تلك الكلمات، أو ذكـرى كلمـات الليلـة الـسابقة، ابتـسامة طفـ               خلقت
  .اً دون وعي تقريب،»أنا«على شفيت 

  .عندك حق -
  .وأن ميوت اآلباء واألمهات واملمرضات -
 نعم -
 دون أن جيربنـا أحـد       ؟اً هنـاك، دون أن نأكـل شـيئ        اًهل تتخيليننا معـ    -

  عند البحرية؟ةنا جالس م وكلٌّ،على األكل
 بنـربة مـن   »أنـا « سـألتها  -ا أن حنقـق هـذا؟       نـ هل تعتقـدين أننـا ميكن      -

 لنا بـأن    امني أن األطباء لن يسمحو     فأنت تعل  -التشكك يف مصداقية الكالم     
 . بعضنا فيما بعد، يف الشارعىنر

 .بالطبع، سنهرب -
 : جبدية»أنا«قالت 

  .ال نستطيع -
 فيمـا بعـد عنـد     يتقلال، هنا ال، عندما يرسلوننا إىل املنزل هنرب ون         -

  .ليالًالنهر، 
خمـوَّالً   كـان .  ومهابـة  اً يعد أكثـر أشـكال املوافقـة عمقـ         »أنا«كان صمت   

 مـع عـائالهتن   نكل فتاة أن جتتمع بأهلها ملدة نصف ساعة، ثم جيتمعن كله        ل
 .يف لقاء عام

 اًكــان كــل شــيء بطيئــ .  ينتظراهنــا يف الغرفــة الثانيــة  كانــاوالــدا ســارا
كان والدها يرتدي ربطـة     يف حني    ،مل تتوقف والدهتا عن فرك يديها     . وممالً
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والــدها ميقــت قــد كــان و ، مل تفــرك والــدهتا يــديها بــذلك الــشكل اًأبــد. عنــق
ــق   ــداء أربطــة العن ــاردة  . ارت ــة ب ــت الغرف ــثري  . كان ــدهتا ك ــمل  و،اًتكلمــت وال ه يفُ
  .على اإلطالق ، ومل تتكلم هياًوالدها بكلمة تقريب

ــة    ــدها بــضيق يف النهاي ــا أســخف هــذا الوضــع  «قــال وال تكلمــت . »!م
يـا، كـرش    ال تتذكر سارا الكلمات، ولكنـها تتـذكر رائحـة الكولون          . والدهتا أكثر 

والـــــدها، القمـــــيص، النجفـــــة العموديـــــة، واملقاعـــــد الـــــيت تـــــشبه مقاعـــــد 
  :ساعة قالت والدهتاالقبل أن تنتهي نصف . املستشفيات

  .اًانظري من أتى معنا أيض -
  .»سارا«: قالت. فُتح باب الغرفة وظهرت ترييسا

بـضع  . كانوا حييطون هبا من كل مكـان      .  وكأهنم أعدُّوا هلا فخَّا    شعرت
 لترييـسا، ولكنـها ظلـت صـامتة،         »اًمرحبـ «تقول  ن  اًموشكة   أكثر وكانت    دقائق

قالــت .  إال أن كـررت امسهـا  اًئتقول بعـد ذلـك، فلـم تفعـل شـي     سـ  مـاذا  ةًقبـ رتم
   :والدهتا

  .سارا، إهنا ترييسا -
  .ال أعرفك -

 :قال والدها
 .ال أستطيع أن أصدق -

 النهايـة،    ولكنـها مل تـرد يف      ،اًكانت ترييسا على وشك أن تقـول شـيئ        
 أمامهــا تتمــرد بطريقتــها اخلاصــة اًوكأهنــا فهمــت أن ســارا املوجــودة حاليــ

على سارا القدمية اليت عانت من عدم مباالهتا يف اهلاتف، وبدا هلا األمـر              
كان عدم التعرُّف عليها مبثابة القضاء على ذلك الـشعور باهلزميـة       . عادالً

ستـشفى، أمـام جـسد       جتلـس يف صـالة امل      تكانـ .  مـن جديـد    هـا دوالذي عا 
  علـــىينمـــا كانـــت ترييـــسا واقفـــة ويـــداهاصـــديقتها اجلميـــل بـــال شـــك، ب

  . خصرها



 139    حسنةةنيّ

نــادت ترييــسا ســارا آلخــر مــرة، مغــرية نــربة صــوهتا لكــي تفهمهــا أهنــا   
  . هذا القدرهااستوعبت ما كانت حتاول أن تفعله وأنه يكفي

  .ال أعرف من تكونني. ال أعرفك -
ــثري     ــة م ــسا يف حرك ــن تريي ــشفقةارتعــش ذق ــسا مــن   . ة لل خرجــت تريي

  : باكتشاف مااًقال والدها مندهش. اً تقريبيراحلجرة وهي جت
  .اً، بل قاسية القلب أيضحسبيا ابنيت، أنت لست مريضة ف -

  :ردت والدهتا
  .من فضلك كفى -
  لكن أمل تري معي ما فعلته؟ -
 .من فضلك -

ــيء   ــاعي أي شـ ــاء اجلمـ ــري اللقـ ــدح   ،مل يغـ ــرة املـ ــن كثـ ــرغم مـ ــى الـ   علـ
ــهم     ــه أحــدٌ من ــق ب ــى أي رأي يعل ــهمدىلأمــن و. والتقــريظ عل ــرأي من  لقــي ، ب

قــوِّض مــصداقيته، أمــا  ي،  بطريقــة غــري واعيــة  فيــهاً مبالغــاً مــسرحيّتفــاعالً
. »أنـا « خـالل تلـك الـساعة إال النظـر إىل يـدي              سارا، فلم يكن يشغلها شـاغلٌ     

يغلـق  عنـدما رحـل اآلبـاء سـقطن كلـهن يف صـمت جـدي ولكنـه مـريح، مثلمـا           
خلفـه أن يتوقـف عـن التـصنع والتمثيـل وأن تعتلـي              مـن    يـستطيع    اًأحدهم بابـ  

  . ال لشيء إال للتأكيد على شعوره بالراحة،وجهه مالمح االحتقار
ها بتمعن من اجلانب اآلخر     رمق يف منتهى اجلدية، وكانت ت     »أنا «كانت

 كـان بوسـع سـارا الـذهاب حنوهـا وإخبارهـا عـن ظهـور         . من القاعة املـشرتكة   
 واقعـة حتـت أنيـاب    »أنـا « شعرت فجأة أن مـشاعر       إذترييسا، ولكنها مل تفعل     
أسـبلت  .  علـى هـذا النحـو    قـط  »أنـا «هـا   يلإمل تنظر   . معركة ضروس مع ذاهتا   

ة عينيها بطريقة    منـذ اللحظـة   .  تـوحي ملـن ال يعرفهمـا وكأهنـا تكرههـا           خاصـَّ
، وكـان   صرامة علـى تلـك النظـرة وتلـك الـ          »أنا«اليت ذهب فيها والداها، ثبتت      

  .يبدو أهنا تغالب نفسها لكي ال يصل هبا األمر إىل حد احتقار سارا
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ا مــن الطعــام،  تا أدوارمهــا بعــد أن انتــه  تــكانــت تــشعر وكأهنمــا تبادل  
 اآلن هي اليت ال تكف عن مراقبتها وحتليلها بنفس الصرامة           »أنا«فأصبحت  

كـان هنـاك    . ةثاقبـ  حـادة و   »أنـا «كانـت نظـرة     . اليت كانت تستخدمها مـن قبـل      
  .الكثري من األصوات والظالل حوهلا حتيط هبا وتتأهب لذلك االحتقار

هـدأ الوضـع بعـض الـشيء        . جعلها هذا املوقـف تـشعر بـسعادة غريبـة         
 عنـدما تأكدت سارا من ذلـك      .  منهما عن نظرهتا املشمئزة     أيٌ ىدون أن تتخل  

ــي وجــه      ــة تعتل ــسامة خفيف ــا«حملــت طيــف ابت ــك    . »أن مل تكــن تعــرف ســر تل
. ، وأصبح لسعادهتا معنى   كان تشعر وكأهنا ارتاحت بعد تعب مضنٍ      . السعادة
ا عـن   فَّـ كُمل ت .  بنفس الطريقة لتؤكـد علـى جـو األلفـة بينـهما            »أنا« إىلنظرت  
ست جـسد األخـرى،          ةبدا وكأن كل واحـد    بعضهما،    ىلإالنظر   كمـا   منـهما تلبـَّ

 ولكن بشكل   ،رىنفسهما ببطء، وتكرر نفس املشهد مرة أخ      أدمران  ت لو أهنما 
  :تهنضت سارا وذهبت حنوها وقال. أكثر كثافة وأقوى

  .، هيا بنا نذهب إىل الغرفة»أنا« يا تعايل -
مـاذا سـتقوالن هنـاك،      أو  سارت خلفها دون أن تعرف ماذا سـتفعالن،         

ليتيهــا وقــدميها، شــعرت إ و»أنــا «وبينمــا كانــت تــسري خلفهــا نــاظرة إىل ظهــر
 يف مالبــس هــا الــرث مظهر و،غري واهلــش بــذلك اجلــسد الــص  اغٍبانبــهار طــ 

. الشارع اليت أعطوها إياها، الشعر القصري امللموم وراء أذهنا بـدبوس الـشعر            
ــان  ــهارب اًشــبيهك ــدخل يف فراشــها     يف  ،ولاأل هاانب ــدما رأهتــا ت ــوم، عن أول ي

.  تقلُّــص يــصعد مــن أمخــص قــدميها االــصغري، ولكنــها اآلن تــشعر هبــا وكأهنــ
. مـا الـذي سـيحدث      أو   ه سـتقول  مـا الـذي   تكن تعـرف    عندما أغلقت الباب مل     

 عنـدما  همارية الـصوفية الزرقـاء يبـدوان أكـرب منـ          أسـفل الـصد    »أنا« هنداكان  
ــا«قالــت . كانــت ترتــدي مبــذل املستــشفى   مــن املهابــة يف   وبــشيء  جبديــة»أن

  : صوهتا
  .ضجيب أن نتعرى أمام بعضنا البع -
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  :وسألتها  يف معدهتا بتقلص شعرت
  اآلن؟ -
  .اآلن -
 مــن إحــساسهما ءزفجــ ،نيعــاريت مــن قبــل اًنفــسهما أبــدأيــشاهدا  مل

بقـبح   يتمحور يف وعيهمـا  كان  غريبتني عن بعضهما البعضنالازال ت أهنماب
ــ ــك . اعريهم ــى تل ــصرحا  فحت ــاألمر، اللحظــة ودون أن ت ــ ب ــستخدمان اكانت  ت
 مل تكـن  ،اًمغلقـ  البـاب  كـان  إذا. ااألخـرى لتغـيري مالبـسهم    تلو واحدة احلمام
زاد هـذا مـن جـالل حـدث     تناديها،   أن حتى وال الدخول،  جترؤ علىاألخرى
 أن  جيـب   قالت اآلن أهنما   »أنا« ولكن   . أي فرصة للتأمل الذاتي    ا وحم ،التعرِّي

ريـا  تجيـب أن   أهنمـا  قالـت  بكلمـة  ه الـيت مل تفـُ  »أنـا «، نيريـا بعـضهما عـاريت   ت
حلقهـا،   غـصة  من مفهوم  بشكل غري الكلمات خففت تلك. نيبعضهما عاريت

 »أنـا «نزعـت   . معـدهتا  إىل نبـضات سـريعة    شكل على الوقت  يف نفس   ونزلت
  .القميص ساراكما نزعت الصدرية،  نفسها عن

وذهبت لتنزّل الستائر إىل املنتـصف لكـي        » دقيقة واحدة «: قالت سارا 
، شـبه  كـابٍ  يف ظـالم   إياهـا اًعـن الغرفـة تاركـ    ختلـى الـضوء  . يرامهـا أحـد  ال 

. هما يف نفس الوقت، ثم الغيـار الـداخلي، ثـم اجلـوارب            يخلعتا بنطلون . حالك
 جبانـب ردفيهـا، وسـارا    يانجعلت أنا ذراعيها تتهاو. نيقد أصبحتا عاريت ها

، وحلمتاهـــا شـــبه نيســـتدارة وغـــري متـــساوي االضـــئيليكـــان هنـــداها . اًأيـــض
 حيـث  اًوغزيـر  اًكان شعر العانـة أسـود  . لون قريب من لون اجللدب ،خمتفيتني

أن جتعـل كـل جـسد       بـ ة  كفيلـ  نقطـة الـضعف هـذه        تسرحت سـارا فيـه، وكانـ      
 خترتقها حبـب وبرغبـة يف تـدمريها يف نفـس            »أنا«شعرت بنظرة   .  ينهار »أنا«

تني، عنـد منبـت فخـذها، حتــى    عيتوقفـت نظرهتـا عنـد سـاقيها الـرف     . الوقـت 
كانــت تــود لــو تقفــز عليهــا، أن ختدشــها، وأن تعــضها يف وجههــا،    . ضــلوعها
تفعل، فلقد كان جيب عليهما أن تظـال هكـذا، ثـابتتني بـال حركـة،       ولكنها مل
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ن مــن امللــح، وعيوهنمــا  مــرت وكأهنمــا متثــاالابينــهم  يبعــد،واقفــتني منفــصلتني
 .تصعد وهتبط، تلتهم

قالـت  . أن تلمـس ثـدييها   تنـوي   منـها ومـدت يـدها كأهنـا    »أنـا «تقدمت 
أهنـت سـارا    . يف عينيهـا   ول مـرة  أل هـا يلإ  ونظـرت  »أنـا « يد   تتوقف. »ال«: سارا

 :مجلتها قائلة
 .ال ميكننا أن نتالمس -
ه أن تعيـ ينقصها   ببطء، وكأن هذا هو آخر ما»أنا« ردت -. بالطبع -

  . اآلن ال أسرار بيننا–
 ،أهنا سرتحل يف غرفة الطعام     أعلنوا عندما. اليوم  ذلك »نوريا«رحلت  

الـيت   ، تلـك الفتـاة   هـي بالـذات  كلهن وكأنه من املستحيل أن تكون هايلإنظرن 
 .اًمن يرحل حق اللحظة، أول يف وجودها حتى أحد مل يتمعن

ــشكوك راحــتســألتها مــاييت الــيت    ــد حوهلــ ت ال  مــدى ســلطتها  ا يفزي
 :وحتكمها
  ما معنى أنك سرتحلني؟ -

 : املمرضة ردت عليها
  مـن   أيـضاً  نَّ، سرتحل، وإذا حذوتن حذوها ستتمكَّ     األمر كما مسعتِ   -

 . إىل املنزلاًة قريبالعود
كانــت ال . اليــوم ذلــك حتــى مــسترتعــن وجــود   عبــارة»نوريــا«كانــت 

تكـن قـط   مل  ولكنـها  تأكـل،  كانـت . وال بثقة يف الـنفس  تتحدث بصوت مرتفع
 .يُعوَّض أن  من السهلاًشك شخص كانت بال. من تنهي طعامها أول

يع فهمـن األمـر بـشكل سـر     ،»أنـا «و سـارا   فيمـا عـدا   بـدا أن مجـيعهن،  
حماولــة مــضاهاة  مــا مــن ذلــك املــساء وقعــن يف نــوع  منــذ وحدســي، ألهنــن

 أو تأكـل أو تـضحك       تـتكلم  نأي واحـدة منـه     مل تكن . ستتاراحلالة من اال   تلك
 فلـم  لـذا ، واً ألنـه كـان فاضـح   ، كـذلك اًالـصمت خطـري  وكان . أكثر من األخرى  
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 يـاة به احلامـا حـدث وقتـها كـان يـش     . ترغـب يف البقـاء صـامتة     منهن أيكنت
؛ كن يقمن بتلك املسرحية عن وعي يف البدايـة، ولكـن بعـد يـوم                إىل حد بعيد  

.  دون تفكــرياً تلقائيــصدرعتيــادي وطبيعــي يــ ا إىل أمــر تواحــد فقــط حتولــ 
كـان   ، إمنـا  ليس كما هـن ،أنفسهن يف اللقاءات   يكذبن يف وصف   وكذلك رحن 

 .هذا ما يردن أن يصبحن عليه
املوقــف املــستفز هــي  ذلــك مــن للراحــة ةوســيلة ســارا الوحيــد كانــت
هناك  كنتمل    ولكن  مرة أول مثل تتعريان كانتا. الغرفة  إىل »أنا«الذهاب مع   
بعينيهـا،    حركـة مـا  »أنـا « صدرفتـ  إليهـا  كانت سارا تنظـر . للكالم حاجة بعد

 ، أكثـر مـن األخـرى    واحـدة تقـرتب   كانـت كـل  . هما إىل الغرفـة  منـ وتـذهب كـل  
ال  اًأبـد   ببعضهما، ولكنـهما   انتكحيمها  اسدكاد ج ي ، حتى ني وعاريت نيوامجت
مــن   أعلــى مبــزيج    إىل»أنــا «جــسد   تــصعد رائحــة  . احلــد  هــذا  إىلن تــصال 
 بـسبب الـبالط، ويف األيـادي      رطوبـة    ويف األقـدام   والـصابون،  الـشامبو  رائحة

كـل شـيء   . البـاب  مـن خلـف   تتحـرك  صـغرية  لعربـات  معـدني  عرق، وضـجيج 
 .اهات اليت خلقمضبوط، ويتكرر بنفس البطء لطقوسهما

 »نوريـا «مر يومان منـذ رحيـل    كان قد. ة ذلك املساءغزارمتطر ب كانت
وكل تصرف   ينتظرن دورهن بقلق، فأصبح األمر وكأن كل حركةاًوكن مجيع

علــى الــرغم مــن أن ســارا كانــت غارقــة . يقمــن بــه قــد ينقــذهن بــشكل هنــائي
 قـد بـدأ   »مـاييت « ، مل يغـب عنـها أن حقـدها حنـو    »أنا«أذنيها يف وهلها بـ حتى

اللقـاءات، وتعلـق بـصوت عـال       يفاًحتـاول أن تـستثريها عمـد    كانـت . يـتعفن 
تقابـل تلـك املواجهـة      كانـت   ،  »أنا« سارا، بفضل     لكن .على األشياء اليت تقوهلا   

أكثـر، إىل   صمت، فكـان هـذا يزيـد مـن غـضبها     باملفتوحة بينهما بال مباالة و
إحـداث  ر فيـه بـشدة وتتـسبب يف         أن أتى ذلك املساء الذي كانت السماء متط       

يف ذلك املساء كانت الفتيات جيلسن يف الصالة دون أن          .  خانقة رارة رطبة ح
  . ولكن كن يتحركن بشكل هيستريي،يتحدثن
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بعــضهما  نظــرا إىلتأن  دون الغرفــة  وســارا الــذهاب إىل»أنــا«قــررت 
 أن يفهــم رغبــة اآلخــر دون أن  اســتطاع كــل منــهماني قــدمينيعاشــقك، اًتقريبــ

وظهـرت عنـد البـاب       فُـتح البـاب     بالفعـل،  نيأصبحتا عـاريت   عندما. ينطق هبا 
  :صرخت.  وشعرها األشقر املصبوغتان املسحوب»ماييت«ا عين

 .هلي، يا هلول ما رأيتإيا  -
 خجلــــــة حتــــــيط فوجــــــدهتا ،»أنــــــا «ســــــارا ببــــــصرها إىل رجعــــــت

 :مهست. هسرتلت بيديها صدرها
 !لكم أمقتها -

 اًاســتعداد البــاب إىل وصــلتا وعنــدما جلــة،ع ا مالبــسهما علــىتارتــد
  :األخصائية قالت. النفسية أمامهما  وجدتا األخصائية،للخروج

 .، أريد التحدث معك قليالً، تعايل»أنا« -
. منـها املـساعدة بـشكل يـائس     سـارا وكأهنـا تطلـب     إىل»أنا«نظر  ارتد

 : نظرهتا سارا على ردت
 .أراك فيما بعد، عند العشاء. ال تقلقي -
 .أكيد -

عـن   تـنم  حبركـة  يء الـش  بعـض  يتهـدالن  هاخدا راح حني  يف »أنا«ردت  
 البـاب تنظـر   دظلـت سـارا واقفـة عنـ     .يعرتيـه   الـذي كـان  ف مـن القلـق  يالتخف

تـدق   أبـيض، و مبـذالً  كانت األخصائية ترتدي. إليهما ومها تبتعدان يف املمر
ة وصـامتة    منامة املستـشفى، صـغري      وهي ترتدي  »أنا«على األرض حبذائها، و   

كانتـا  .  فتـى اا ردفم اجلنس، وكأهنيها حيادييالصغريتان جبانب ردف ويداها
حتـى بـاب مكتـب األخـصائية الـيت فتحـت البـاب باملفتـاح          تتقـدمان يف املمـر  

 :مسعتها تقول.  أوالً»أنا«  منتظرة أن تدخلاًوتركته مفتوح
 .ادخلي -
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 ان تنظـر اان كانتـ البنيتـ  الواسعتان عيناها. أن تدخل  قبل»أنا«التفتت 
 .هايلإ

 مل ترها على العشاء،     حني هعرفت أهنا قد رحلت يف ذلك املساء نفس       
مل . هاأغراضوتأكدت من ذلك عندما عادت إىل غرفتها فوجدهتم قد مللموا            

ال  هلـا أن تنـام وحتـى حـوائط الغرفـة       ىأنَّـ .  متأخرة من الليـل    ةتنم حتى ساع  
 بـني طياتـه وجودهـا الـضئيل وهـي           ، واهلـواء حيمـل    »أنـا «زال معبقة برائحـة     ت

نامـت لكـي ال     .  احلديقـة  ها من السرير اجملاور الذي كان يطـل علـى         يلإتنظر  
  .تهلبس.  البنفسجي»أنا«وجدت أسفل الوسادة خامت . اًتزداد حزن

أتــت امــرأة . غــريوا غرفتــها بعــدها بيــوم . »رُســي«، ثــم »مــاييت«رحلــت 
كــان هــذا قبــل أن  . ا افتقــدهتاتــشبه أمهــا لرؤيتــها، وقالــت إهنــا حتبــها، وإهنــ  

 بأمهيـة  هايأخذوها إىل نفس القاعة العامـة، وقبـل أن ختربهـا الطبيبـة نفـس       
 إىل مخـس فتيـات أخريـات        اًن يقـدموها أيـض    أوقبل  . الدهون يف جسد املرأة   

.  حتـب الرسـم  اهنـ إقالت إن امسهـا سـارا و    . بأمساء مل تكن تريد أن تتذكرها     
 يتعلـق  اً شـيئ  اهنحـد إقـل   تمل  . الباسـتيل  فأجابت بالشمع على     ،ها كيف نسأل

 ألن املمرضة عاقبتـها     ؛اً سيئ اًيبدو أهنا قالت شيئ   . اًكان اجلو حار  . املوضوعب
 وكانـت صـادقة فيمـا       ،األمور لديها سـيان   كل  قالت إن   . بعدم مشاهدة الفيلم  

  .تقول
 مل.  أن ترحل من هنـاك     عارمة يف  ة فيها رغب  راودهتا عليها فرتة    تمر

كانـــت كـــل األيـــام . مل تكـــن تـــشعر بالتعاســـة.  أي شـــيء اآلنتعـــد ترغـــب يف
كانت األخصائية النفـسية  .  بال أمل وال فرح  ،متشاهبة وكأهنا يوم واحد يتكرر    

 بـذلك وكأهنـا حتكـي ملخـص     قـوم كانـت ت فها أن تتكلم عن والـدها،    إليتطلب  
  .رواية قرأهتا من قبل

. اً أيــضهنائمســأا عــن هنــ الفتيــات، وجــاءت أخريــات أخربيلــكرحلــت 
قالــت إن . وأعــادت الطبيبــة نفــس الكــالم عــن أمهيــة الــدهون جلــسد املــرأة   



باربا  أندرس   146 

كانـت امـرأة تبـدو      . مل يستفـسرن عـن املزيـد      .  الرسـم  وى هت اهنإامسها سارا و  
هلـا إهنـا افتقـدهتا، ولكـن بـدون نـربة اقتنـاع        ل  وتقو اًكوالدهتا حتضر هلا زهور   

 اًامـة مـساءً وتأخـذ أنفاسـ        تطل من نافذة القاعـة الع      اًكانت أحيان . يف صوهتا 
يبـدو أنـه كـان    . ل إليهـا مل تعـد تريـد أن تنـز    . عميقة بينما تنظر إىل احلديقة    

  .فصل الصيف
 تــشاهدهن يــأتني ويــرحلن تكانــ.  فتيــات أكثــر وقلــن أمســاءً أكثــرجــاءت

ــرحلن          ــأتي املمرضــات وي ــا ت ــة، كم ــذة الغرف ــضوء ويرحــل مــن ناف ــأتي ال ــا ي كم
 يف األيـام    اًافتقـدهتا كـثري   .  ورحلـت  »أنـا «أتـت   اخلجـول اجلميـل، وكمـا       ن  ببياضه

 لدرجــة أهنــا اعتقــدت أن قوهتــا رحلــت معهــا، اًالــيت تلــت رحيلــها، افتقــدهتا كــثري
 حتث ذاكرهتا بـشكل دائـم لكـي    تكان. وأهنا لن تعود قوية حتى تراها مرة أخرى 

ا هتـ  ناداال تنسى وال حركة واحـدة مـن حركاهتـا، وال حمادثـة واحـدة، كانـت كلمـ             
 هربت من املنزل، وأهنا هـي باعتبارهـا         »أنا« أهنا ستخربها أن     ت ظن ،خصائيةاأل

كانـت تتخيـل أن كـل      . أن تدهلم على مكاهنـا بالتأكيـد      ميكنها  صديقتها احلميمة   
، وهـي يف  ى، وجيعلوهنا تـدم  »أنا« ويسألوهنا عن    اًأولئك األطباء يعذبوهنا جسدي   

ــأن  كخــضم كــل هــذا صــامتة    ــا«الــصخر، دون أن ختــربهم ب  د تنتظرهــا عنــ »أن
  . من هذا مل حيدث، حتى أهنا مل تزرها ولو ملرة واحدةاًولكن شيئ. البحرية

 مل تتوقــف عــن ومــع ذلـك ، غُـرِّر هبــا كانـت تــشعر يف البدايـة بأهنــا قــد   
سـأنتظر حتـى    «: كانت تقول لنفسها على سبيل املثال     .  أخرية اًإعطائها فرص 

ى يـوم األربعـاء، ال أريـد أن أعـرف          عنـها حتـ    اًيوم األربعاء، وإن مل أعرف شيئ     
ــد   ــها أي شــيء أب ــدما ميــر . »اًعن ــة،    وعن ــا فرصــة ثاني ــاء، فتمنحه ــوم األربع  ي

  .»أنا«بـت أملَّ بأكثر العواقب خيالية اليت قد تكون هاوتشغل تفكري
 شهر علـى رحيلـها رأت أهنـا مل تعـد قـادرة علـى االسـتمرار                  عندما مرّ 

 احلـب، أخـذت     لـديها يقـارب    بدأ الكـره     يف هذه اللعبة، وبعد عدة أيام عندما      
  .تقنع نفسها بعدم أمهية األمر بالنسبة هلاأن حتاول 
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 تطل عليها من أماكن عديدة،   ال تزال  »أنا«على الرغم من ذلك، كانت      
هــا مــن اجلانــب اآلخــر مــن القاعــة العامــة، أو يلإ تطلــعيف غرفــة الطعــام، أو ت

  . بال حراك،بشكل قطعين آلاتمثال من امللح، ثابتة كعارية أمامها 
 انتباههـا أهنـا مل تفكـر     لفـت يف أحد أيام اجلمعة عندما ذهنب لألكـل،         

 اًيف يــوم آخــر بــذلت جهــد.  بتحــسن ممــا جعلــها تــشعر؛ طــوال اليــوم»أنــا«يف 
  . املرحاضيفويف يوم آخر ألقت باخلامت . تتذكر يديهال

 ا، قـدماها صـغريتان    هواحـدة منـهن كانـت تـشبه       . تأتت فتيـات أخريـا    
قالـت  . نافـذ  مثـل اليابـانيني ذات لـون بـين المـع و            تانها مـسحوب  امثلها، وعين 

  .       هنا تود أن تتعلم الرسمإهنا تدعى سارا وإهلا 
  أال جتيدين الرسم؟ -
  .بَنيَ نيَيعين، بَ. ال -
 .تشئأستطيع أن أعلمك إذا  -

ــد   ــذكر أب ــن تت ــااًل ــدما كانتــ    ، امسه ــساء عن ــها ســتتذكر ضــوء امل  ا ولكن
 . إىل مائدة القاعة العامةنيتجالس

  ماذا تودين أن ترمسي؟ -
  .نيمهرج -

)  كانـت تتخيـل    كمـا صعوبة  الـ  مـن  األمـر     يف ومل يكـن  (تعلمت أن ترسم    
بـــدالً مـــن » X«فـــاء عـــن طريـــق أربـــع دوائـــر بالكـــاد، وعالمـــيت ظرن ومهرجـــ

ن مثـــل املهـــرج الـــذي رمســـه ون ميتطـــون بالونـــات، وآخـــروالعيـــنني، ومهرجـــ
ال تــشي مالحمهــم ال بــاحلزن وال بالــسعادة، مثلــها، حيــث مل األســتاذ، حيــث 

ناء وال حنفـاء، مثلـها، حيـث        بـد إذا كانت حزينة أم سعيدة، وال       ما  تكن تعرف   
 سوى ذكـرى    ء هبا شي  وفينة أم حنيفة، دون أن يط     بدمل تكن تعرف إن كانت      

 تتـذكر صـوهتا   تدا عـ  ا، بـال صـوت، فمـ      اًئ فشي اًئذبل شي ت ت أصبح يت ال »أنا«
ي ذ الـ  »اخلـيط « كانت تتذكر الكلمات، وهي يف قلب كـل هـذا تبحـث عـن                وإن
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، ه، ولكنـ  اً حقيقيـ  اًمل يكـن خيطـ    . نصحتها األخصائية النفـسية بالبحـث عنـه       
 مـا بـال تفــسري،   ىبه اخلـيط، شـيء مـا، ذكـر    ا، يـش اًلكـي يـصبح األمـر مفهومـ    

نقطة ما تستطيع أن تبدأ منها بفـك كـرة اخليـوط املتـشابكة بداخلـها، حيـث        
ــها  طوفــان مــن  :  كــرة مــن اخليــوط تــشعر هبــا علــى هــذا النحــو    كانــت بداخل

أنـت مجيلـة   «، وهي تقول »أنا«الكلمات، من تلك الكلمات، كلماهتا وهي تقول  
، ولكـن   »عندما تصبحني أنـت ضـعيفة، أصـبح أنـا قويـة           «: ، وهي تقول  »للغاية

حتـى  ة مـن الـدماء هتـبط        قـ دفك، مل يعـد     قسابيف الـ  مل يعد األمـر مثلمـا كـان         
  مــا منــها اً كمــا لــو أن شــيئ   بــدا  كنــبض متــسارع متــوتر، ولكنــه   ، أومعــدهتا

 وهـي تنطـق   ،، ليس الكلمات، ولكنـها هـي    ل ذلك وقت عندما   يشعرها باخلجل 
 يف فـــيض فيـــه مـــا، دون أن تتفـــوه بـــه، ودون أن تءكـــان شـــي. تلـــك الكلمـــات

اة أن  منـذ أن علمتـها تلـك الفتـ     ،اللقاءات، قد كُسر بداخلها على شكل كلمات      
شـيء  . تيها من بعيد دون أن تنطق هبا   واكانت تلك الكلمات ت   . ترسم مهرجني 

ت يـ  كمـا حـدث مـن قبـل عنـدما كانـت يف الـسابعة وتوف                ،ما قد كسر بداخلها   
 دون أن تــرى ترييــسا، ومل اً أزمــة قلبيــة، ظلــت أســبوععلــى إثــروالــدة ترييــسا 

انـت جتلـس يف   ك. تعرف كيف توجـه رد فعلـها إليهـا عنـدما رأهتـا مـرة أخـرى         
كانت سارا تود لو تقـول هلـا كلمـات ختفـف عنـها، وأن تبثهـا            . الفصل شاحبة 

ة خطاسـ عميق حزهنا علـى مـا أصـاهبا، ولكنـها فجـأة أصـبحت أكثـر قـسوة،                   
 مـرة   هـا وداكانـت نفـس تلـك القـسوة تع        . ا، فأخرجـت هلـا لـساهنا      هعلى ضعف 

 شــديدة »نــاأ«مــن عانــة ، »أنــا«كلمــات تقرهبــا مــن جديــد مــن أخـرى ذائبــة يف  
 الكانـت الطبيبـة     . السواد، ومن قدميها، ومن شـامتها املطبوعـة علـى خـدها           

تــزال تكــرر نفــس الكلمــات حــول أمهيــة الــدهون جلــسد املــرأة، وهــي نفــسها  
زدراء الـذي  كانت تكرر ذلك وتفهمه وتوافق عليه، ولكن بنفس إحساسها بـاال      

 اللينـة العاريـة،      املـرآة تعكـس صـورهتا      تشعره يف حلقها عندما كان    ستكانت ت 
، فكانت تعروها رغبة    تنيها الرفيع يصدرها الصغري، مؤخرهتا الصغرية، ساق    
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ولذلك صـرحت   . يف التقيؤ يف وجه ذلك اجلسد اللني الثابت املليء بالدهون         
يف اللقـــاء الشخـــصي مـــع األخـــصائية النفـــسية عـــن امشئزازهـــا، وســـألتها   

دت األخـصائية سـؤاهلا   ، عـاو دريأهنـا ال تـ   ب، فأجابت   عن السبب األخصائية  
شــبه ، فــردت أهنــا ال تعــرف، فأكــدت األخــصائية جبديــة وهــي    عــن الــسبب 

تــصرخ أهنــا تعــرف، فجــأة ظهــر لــويس، وقبلــة لــويس الــيت أعطاهــا إياهــا يف  
حفلـة عيـد مــيالد ترييـسا، واللزوجــة، والقـرف مـن محــام الـسباحة، وفتّاحــة       

، الـصور ختـرج مـن       اخلطابات، والكلب الذي رأته عند بيت جـديها، ووالـدها         
مـاذا  «: سـألتها األخـصائية  . ر، كلمـات سـاخنة تُـذيب الـشفاه      يغز فمها كقيء 

 بلهجـة  »؟اًمـاذا أيـض   «، كـررت األخـصائية سـؤاهلا        »ال شـيء  «: ، فـردت  »؟اًأيض
 كانــت ســارا ، مــا يف ذاكرهتــااًقاطعــة ســلطوية، وكأهنــا تــداهم بغــضب ســرداب
 ال ورمٍكـ لـك الـذكرى القاسـية    حتتفظ فيه بأيامهـا يف احلديقـة، والـبحرية، وت        

ورم يف غايـة    كـ كـان   . »بـالطبع تـستطعني   «: قالـت األخـصائية   . نزعـه تستطيع  
 مــرة أخــرى، الــصمت، لــيس غيــاب األصــوات، اً الوقــت بطيئــعــادالــصالبة، و

  حيطـم األشـياء إىل شـظايا صـغرية وسـخيفة، الرجـل             ، الصمت املطلـق   هولكن
نـت تريـد أن حتطـم كـل هـذا؛      يلعق رقبـة املـرأة فـوق عـشب احلديقـة، كا            وهو

الرجل، املـرأة، االحتكـاك املـزعج ألجـسادمها، الـساقني املفتـوحتني، التوقـف            
ــة، مــسبب  يف  احلركــة عــن  األذى ألوراق الــشجر الناعمــة،  اًتلــك املتعــة اهلزلي
 السماء، وحنافتها، وقبحهـا، ولـذلك قفـزت فوقـه، لكـي تنتـهي، ال لكـي                نولو

ــدمَّر، مثــل ذ  لــك الــشيء الــذي دمــر الرجــل الــذي غــرق يف   تــدمِّر، بــل لكــي تُ
 وقدم حافيـة،    ،USA شريت املكتوب عليه  -البحرية منذ سنوات عديدة، واليت    

 يف نفــس اً ووســيماً مــا دمــره وتركــه، قبيحــ اًويف األخــرى حــذاء، وكــأن شــيئ 
 املستعـصية علـى      الرسـالة  وتلـك  فوق صفحة الـبحرية اهلادئـة،        اًالوقت، طافي 

 هلـذا صاهلا، مهـرج يـضحك ويبكـي يف نفـس الوقـت،              اليت كـان يريـد إيـ       الفهم
عندما حضنتها األخصائية وربتت برفق على رأسها، أخذت        . اًبكت هي أيض  
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ــا كـــان يبـــدو أنـــه صـــعب وآتٍ   ــألتها . بعيـــد مـــن مكـــان تفكـــر يف شـــيء مـ سـ
، »مــاذا؟«، » علــى أن تتعــرى أمامــك؟)أنــا( الــسبب أجــربت ذاأهلــ«: األخــصائية

لى أن تتعرى أمامك، أليس كـذلك يـا سـارا؟ أنـا          ع )أنا(لذلك السبب أجربت    «
 أنـك كنـت جتربينـها       أخـربتين أعرف كل شيء، فقـد تكلمـت معهـا آخـر مـرة، و             

، ألـيس   كل شيء، لذلك السبب فعلتِ مـا فعلـتِ        «،  »ماذا تعرفني؟ «،  »على ذلك 
 »أنـا «ا  م وقـد  »أنـا « لفـيلم مـا،      تتوقف العـامل حينئـذٍ، كـصورة توقفـ        . »كذلك؟
، واجلمــال غــري يــسر خــدها األىا، وشــامتها املطبوعــة علــ، ويــداهتانالــصغري

 عنــدما وقفتــا اًهــا، عيناهــا القاســيتان جــدااملتماثــل لثــدييها، وبــاألخص عين
 إىل نفـسها يف املـرآة ألول مـرة، كـل هـذا يـذوب يف                  كـل واحـدة    نظرت ،مهااكلت

أخربيين يا سـارا، أنـت أجربهتـا هلـذا الـسبب، ألـيس       «. شيءٍ آخر يشبه الضوء 
، ألن اإلجابة باملوافقة كانـت مبثابـة        »بلى« عليها أن تقول     اًريسي، كان   »ك؟كذل

عندما تصبحني ضعيفة، أصبح أنا     «: قوهلاكذلك   و »أنت مجيلة للغاية  «قوهلا  
 دون  نيذكر يـديها الـصغريت    تتـ  ها، ولكنـ  »مل أعد أحبـك   «، وقوهلا بالذات    »قوية
 .       مستحيلةحبريةٍ ىلإاحلنني كاألذى، ثابتتني يف ذاكرهتا، يعاودها أن 
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  يٌّــلــيــل
  
  

  : يقول» يبحث عن فتىىفت«إلعالن املوجود يف قسم كان ا
 913077670. روبرتو. أنا وحيد للغاية

  
صفحة الـ ة كـثرية، يف أعلـى       ويّـ بني دعارة وفحش مهجـي، ومطالـب فم       

 امليـول  ازدواجـي  إعـالن شـخص    كان هـذا اإلعـالن يتوسـط      ،ربعنياأل و الثالثة
 صـورة   إعالن يتمنى أن يقيم عالقة جنسية ثُالثية، و       »أخنل«اجلنسية يُدعى   

 أبلــه كإرهــابي خــارج لتــوه مــن اً غــري حمــدد العمــر، يرتــدي قناعــ تعــيسرجــل
 كمـن ال    »وحيـد للغايـة   «احلمام، من بني كل تلك اإلعالنات كانت تظهر كلمـة           

يت تطـل علـى    يف بطء املـساء الـذي يـدفع نافـذة غرفـة املعيـشة الـ              اًيقول شيئ 
  .  مساء أيام اآلحاد، دون فظاظةيرافقلل الذي املاحلديقة، ك

  . »أنا وحيد للغاية«
ــو كــان قبــل دعــوة    ــا«ل ، لكــان لديــه اآلن حجــة لريتــدي مالبــسه   »مارت

يــة، ولعــاود الكلــب  ووخيــرج، ولكــان رأى مائــدة البــواب خاليــة، والــشوارع خا  
ذيله الذي يتحـرك بإيقـاع مـن        النظر إليه بعينيه الدامعتني ولسانه الالهث، و      

كـرر الكلمـات    ، تت »م علـي، اجلـسْ    بالتـث، سـلِّ   «يرغب يف اخلروج إىل الـشارع،       
حمادثــة جمهولــة اهلويــة تــصدر أســفل نافــذة   يف حــني مثلمــا يتكــرر الــضوء،  

  . غرفة النوم، اليت كانت تطل على الباحة، والسيارات
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مل (عْلِـنني   املُسـن تأكد من ذلك ليلة أمس، وأول شيء نظر إليه كان   
، وهــو أمــر ســيء ألنــه يعــين أن معظمهــم  اًكتــب بوضــوح غالبــت سنكــن الــت

من كان جيرؤ منهم على أن يبعث بصورته كان خياطر          و). اًسيكونون شباب 
ذهب ليشرتي سجائر، فاشـرتى     . يف الوقت نفسه بأن يتعرف عليه أحدهم      

علِنني، ولكنه عندما وصل إىل املنزل استمنى وهو ينظر إىل أحد املُ       . اجمللة
أهنى استمناءه وهو ينظر إىل كتالوج ذي صور إباحية كان قـد اشـرتاه منـذ          

مل يكونـوا  . ر حـساءً وأطعـم الكلـب   عندما انتهى، غسل يديـه، وحـضَّ      . شهر
 لتـدعوه للغـداء عنـدها    »مارتـا «هاتفته . يعرضون أي فيلم على التليفزيون 

 اًلرفض، ألن لديـه أمـور      واألطفال، ولكنـه أجاهبـا بـا       »رامون«يوم األحد مع    
 أمــور أخــرى، ومل تكــن  ةكــن تــشغله أيَّــ تيف احلقيقــة مل . أخــرى يقــوم هبــا 

ــشارع، ويتحمــل لغــط        ــزل إىل ال ــه لدرجــة أن ين ــسينمائية تعجب األفــالم ال
الطابور واملنعشات، ثم يعود إىل املنـزل دون أن يـستطيع أن ميـدح أو يعلـق                 

نـام علـى   .  أي معرض فين أعوام طويلة مل يذهب إىلمنذ. على ما شاهده  
 طيـب لـه   كان من حني آلخـر ي     .  يف املنزل، وراقته الفكرة    اًأمل أن يرتاح غد   

البقـــاء يف املنـــزل، وأن يـــضيع وقتـــه يف مـــشاهدة التليفزيـــون بعـــد األكـــل، 
كانــت . اً وهــو مــضطجع علــى األريكــة يتــصفح كتابــ  »شــوبان« االســتماع لـــ

بعد .  به الذي يقر  ديد امل نالذحد املقاعد كحالة من اخل    أاجمللة تقبع فوق    
أن اســـتخدمها ليلـــة أمـــس قـــرر أن يـــتخلص منـــها، ولكنـــه تركهـــا هنـــاك،  

، أخــذ ينظــر إليهــا تنــاول طعامــهوعنــدما انتــهى مــن مــشاهدة الفــيلم بعــد 
، وخبط أمحر   »عالقات مدريد « على صفحتها الرئيسية     اًحيث كان مكتوب  

نـوان الرئيـسي وفـوق صـورة        ، أسـفل الع   »ت النفاق مُيَلْفَ« اًأصغر كان مكتوب  
 كانـت تـضع مثلـها نـصف كيلـو مـن             إذ،  »رامـون «المرأة تـشبه أخـت صـهره        

، ها، وهلـا شـفتان رفيعتـان مـصبوغتان بـأمحر الـشفاه            ياخلضاب فوق جفن  
 يبحــث عــن ىفتــ«عــاود فــتح اجمللــة علــى قــسم . يتجــاوز حــدودمهاحبيــث 
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ى، فـأُثري   توقف عند الصور مـرة أخـر      .  وقرأ كل اإلعالنات من جديد     »فتى
  . مرة أخرى

 913077670. روبرتو. أنا وحيد للغاية
فهــم وقتــها أنــه كــان لــه بــاع طويــل يف هــذا اجملــال، ولكنــه قــد تنــازل،   
بـــشكل بـــسيط وغـــري مـــؤمل، عـــن حقـــه يف املطالبـــة مبـــا يعرضـــونه يف تلـــك 

 ودعـاه إىل    اًاإلعالنات، وعلى الـرغم مـن أنـه يف مـرات قالئـل اسـتأجر داعـر                
 الدفع، واحملفظة، والسؤال، وإعطائه بـاقي املـال    أمرإن  فته،  الصعود إىل شق  

 مـرة أخـرى، حتـى    اً سـريع   أن يـستثار   إىل حـد حيـول دون     كان يدمر اسـتثارته     
  . ستيائهالنه يف إحدى املرات صرف الداعر إ

تـرك النـور    . هـه ينزِّل إىل الـشارع     نبح الكلب، فبحث عن حذائـه لينـزل       
  . مضاءً وارتدى معطفه
ثــنني، واملنظــر مــن نافــذة مكتبــه يف  كمــا هــو يف يــوم اإلكــان كــل شــيء

 مثلمـا كانـت     اً فإعالن الكوكاكوال يطفئ ويـضيء، متامـ       ؛ ال يتغري  اًالبنك واحد 
.  لعيـد املـيالد اجمليـد      للموعد القريـب   هيأتطفئ وتضيء األنوار اليت كانت تت     

كــانوا قــد أخــربوه عــن عــشاء مــا للمــوظفني، وعلــى الــرغم مــن أنــه قــال إنــه      
ت يائـسة   ىل الدخول يف حمـاوال    إره  ضطن رفضه كان سي   إ حيث   -حضره  سي

عـد يعجبـه   ت أنـه مل  اًانوا يعلمون مثلـه متامـ  ، فقد ك -للبحث عن أعذار واهية     
 متـشاهبة، ويلقيهـا يف أذن الــسكرترية   اًدائمـ  (»ألربتـو «منـذ وقـت طويـل نكـات     

 خنـــب ، وال) مـــن اجلامعـــةاًاجلديـــدة أو املوظفـــة الـــصغرية املتخرجـــة حـــديث 
ــه أقــدم   . »ســاندرا« وال احلــوارات القائمــة حــول أوالد   »أنــدرس« حقيقــة كون

غفلـها دون   أن ي رفض تلـك الـدعوات، أو       أن يـ  ح لـه    تيموظف يف املكتب كانت ت    
كـان هـذا    . اليت كانت تلـي رفـضه     و عرب عنها، أن يكرتث حلاالت الكره غري امل     

الً عـن نزواتـه     وحدتـه، فـض   بـه   تشعره  الذي كانت    على النحو يشعره بالراحة   
ــا    ــة ن ــاك مارك ــة يف كوني ــشاء   پالــصغرية املتمثل ــة، والع ــسجائر الغالي ــون، ال ولي
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 حيـث كانـت     ،كـان قـد تعـود علـى تلـك األشـياء           . األسبوعي يف املطعم الفاخر   
حلقـات النميمـة الـيت كانـت تـدور يف املكتـب             . اًجتعله يعد نفسه رجالً سـعيد     

 ،بــاالة مبــا يقولــه اآلخــرون كانــت تنــدرج عنــده حتــت بنــد الالم،حــول مثليتــه
 على األذى، وعلى الرغم من أن هذا املظهر البـارد مل يكـن              صىعستفتجعله ي 

جتاههـا  أصـبح اآلن يـشعر     فقـد   يف البداية إال للنجاة مـن أن تنالـه منيمتـهم،            
 يلجــأ إليــه، فــال يتمنــى مــن اً مرحيــاً دافئــاً ملتحــداًبالراحــة، كمــن وجــد أخــري

  . اًبعده شيئ
  : املوجود يف تلك اجمللة كان يقولولكن اإلعالن

 913077670. روبرتو. أنا وحيد للغاية
 كـل شـيء   راح ،منذ أن قرأ تلك الكلمات األربعة يوم السبت املاضـي  

، ومل يكـن يعـرف      االثـنني  بعدما أهنى فـرتة عملـه يف يـوم           اًكان متوتر . نهاري
اف فــاالعرت. ، كــان يعــرف، ولكنــه مل يكــن يريــد االعــرتاف بــه بلــى. الــسبب

ــ كــان يعــد قبــوالً  ،بالرغبــة يف االتــصال هبــذا الــرقم   دخول الغوغائيــة يف ب
ــه ــد أن حــلّ ،حيات ــها اهلــ  بع ــى وإن مل يكــن     دوء حمل ــل، حت ــذ وقــت طوي  من

ــاك   ،اهلــدوء نفــسه  ــشبهه؛ كوني ــو شــيء ي ــا« فه ــزل  »وليونبن ، الغــداء يف من
ــا« ــه      »مارت ــي إىل أن يغلب ــب، والفــيلم الليل  مــرة كــل أســبوعني، متــشية الكل

 حياول أن يـتخلص مـن       ثمالتعب، ورمبا داعر حيضره إىل املنزل بسيارته،        
ــاره يف أســرع وقــت ممكــن، فريتِّــ    ليــست (ب وســائد األريكــة مــن جديــد   آث

  . ، ويفتح النوافذ، ويندم) ال ميكن أن يكون الفراشاًوسائد الفراش، أبد
 اًيف تلك الليلة أخرج الكلب للتنزه قبل الوقـت املعتـاد، فأصـبح جليّـ              

شـيء مـا رفيـع للغايـة        . مطَّـ شيء ما كـان قـد حت      . أنه وصل إىل ذروة توتره    
ــان دائمــ . وهــش قــد هتــشَّم   ــدخن ســيجارة وهــو     اًك ــم ي  مــا يتعــشى أوالً، ث

 لمــاذا مل يفعــل ف ؛ يهــبط بالكلــب لينزهــه وفيمــا بعــد يــشاهد التليفزيــون،  
ــوم ــه  الي ــه    إ؟ حتــى الــشيء ذات ــدما رآه يقــرتب من ــه عن ن الكلــب مل يهــز ذيل
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ــه نظــرة       بطــو ــب ينظــر إلي ــدما هبطــا يف املــصعد ظــل الكل ــة، وعن ق الرقب
  . ذهولملؤها ال
، فرفع الكلـب إحـدى قوائمـه األماميـة وهـو            »رِجْلك«: ، قال له  »رِجْلك«

  .     هديخيرج لسانه ويرفع أذنيه، كما لو أن صاحبه يعلمه لعبة جمهولة ل
 املائـدة،   كـان قـد تركهـا فـوق       . عند عودته إىل املنـزل حبـث عـن اجمللـة          

حبـــث يف احلمـــام، .  أنـــه تركهـــا هنـــاك، ولكنـــه اآلن ال جيـــدها اًكـــان متأكـــد
 آخر لكان قـد تعـشى، ودخـن         لو كان هذا أي يومٍ    . قلب أدراج املكتب  . واملطبخ

أخـذ  ، و  من هـذا   اًكلب، ولكنه مل يفعل شيئ    اآلن سيجارة واستعد ليهبط مع ال     
ليستمين هبـا   تكفيه  تى   عن تلك اجمللة اليت ما كانت ح       ةعصبيويبحث بيأس   

. لوال االستعانة بالكتالوج ذي الصور اإلباحية الذي كان قد اشرتاه منذ شـهرٍ            
كانـت ملقـاة    .  هذا زاد مـن يأسـه، ولكنـه مل يستـسلم حتـى وجـدها               هاكتشافو

 من جديد وهو يقـرأ      ريفتحها مرة أخرى، فاستث   . على األرض جبانب األريكة   
مل يكـن الكونيــاك وال  .  بـدأ خيتلــف اإلعالنـات، ولكــن مثـة شــيء يف كـل ذلــك   

قراءة اإلعالنات كلها مرة أخرى . الكلب، وإمنا هو نفسه بني كل تلك األشياء     
 ولكنه كان علـى معرفـة تامـة مبـا كـان يبحـث             ،كانت كلعبة دخل فيها مبزاجه    

 ازدواجـي  شـخص    يتوسـط إعـالن   . أعلى الـصفحة  بـ . 43الصفحة  . عنه فعالً 
 يتمنى أن يقيم عالقة جنسية ثُالثيـة، وصـورة          »أخنل«امليول اجلنسية يُدعى    

  . اًالرجل العاري الذي يرتدي قناع
  .»913077670. روبرتو. أنا وحيد للغاية«

إدعاء املفاجأة أمام زيارة متوقَّعـة،      ب اًشبيه اإلعالن كان    وقوفه على 
 املرة، فاألمر بـدا وكـأن   هذه فعالً   اًولكن املختلف يف األمر أنه كان متفاجئ      

 هناك، وكأنـه اخرتعـه مـن وحـي خيالـه أثنـاء              اًموجودقط  ن مل يكن    اإلعال
، ولــذلك، وعلــى »روبرتــو« يُــدعى اً شخــصاًمل يعــرف أبــد. عملــه يف البنــك

 اســم روبرتــو يف الــصفحة الثالثــة فقــد أصــبحنــه اســم شــائع، أالــرغم مــن 
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مل يكــن .  كأحجيــة تنتظـر احلــل ، لالهتمــاماًمـثري و اً غامــضاًواألربعـني أمــر 
 كان حيتفظ    اليت  شرائح اللحم  على أكل  القلق   محله. روبرتو. اًقبيح اًامس
اآلن سيضطر إىل أن يتبضع مأكوالت مـرة     . ا يف هناية األسبوع   يتناوهلهبا ل 
فـسد  ل ألن ما تبقى من األرز الذي تركه ليتعشى به تلك الليلة كان              ،أخرى

 تنـاول نـه   كو  املـشكلة يف   تمثـل مل ت . اًمل يكن هذا جيد   .  تركه لليوم التايل   لو
حــد أشــكال الــرتف الــيت أ كــان هــذا فقــد ليــوم آخــر؛ اً كــان حمفوظــاًطعامــ

 إىل حــد مــا، وإمنــا املــشكلة كانــت يف القيــام بــه علــى هــذا    اًجتعلــه ســعيد
ولكن هل كان هنـاك دافـع أصـالً لفعـل هـذا             . النحو، دون أي دافع حقيقي    

  من قبل؟
 اًدائمـ و  فهـ .  بعد هـذا   حتى انقضت نصف ساعة   مل يستطع أن ينام     

 مـن اإلهنـاك الـذي يـصيبه مـن التليفزيـون،             اً، مـستفيد  اًما كـان ينـام مبكـر      
كان قد أخـذ اجمللـة معـه إىل الفـراش     . ولكنه مل يستطع أن ينام تلك الليلة   

أخذها وفتحها من جديد، ولكنه شعر هـذه املـرة          . وتركها فوق الكومودينو  
 ضـلفة   ،عكست مـرآة  . كان روبرتو هو السبب وراء كل ما حيدث       . بأنه أبله 

.  ومخــسني ســنةاً صــورته وهــو حيمــل علــى كاهلــه ســتّ ،الــدوالب املفتوحــة
، صـحيح   بـدين كانت صورة مظلمة وخافتة بسبب نور التليفزيون، متعـب و         

 اًكـان مـثري   .  مبحاربـة هـذا القليـل      اًبشكل غـري مفـرط، ولكنـه مل يبـادر أبـد           
فكيـف لـه بعـد أن       . للشفقة لدخوله يف اللعبة اليت كان يقـدمها لـه روبرتـو           

 أمام ذلـك  مهزوماًك نفسه  أن يرت ، يف هناء وسالم نسيب     طويالً اًعاش وقت 
العرض الركيك؟ أخذ اجمللة وهو جيعـدها يف يديـه وراح هبـا حتـى املطـبخ                 

وضـعه خـارج بـاب    ووألقاها يف صفيحة القمامة، ثم أخـرج كـيس القمامـة           
ى الــشقق جلمــع   جبولتــه علــ عــد أال يكــون البــواب قــد قــام ب   آمــالً،الــشقة
شـعر  . حالفه النوم تلك الليلة كراحة هنية فوق صدرٍ غـري مرئـي   . القمامة

  . بالفخر من نفسه
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كـــان . اًكـــان كـــيس القمامـــة قـــد اختفـــى عنـــدما اســـتيقظ صـــباح       
باستطاعته أن يتأكد من هذا من خصاص الباب ولكنه فضّل أن يفتح الباب             

  :فجاء ردُّه. ما يرامعلى عندما وصل إىل البنك سألوه إن كان . بأكمله
  . أشعر بشيء من الصداع -
  . فكل الناس اآلن يسقطون يف فخاخ الربد. بردنوبة  -

 مثلما كانـت    اًكان إعالن الكوكاكوال يطفئ ويضيء، متام     . اًمل يكن برد  
رمبـا كـان عيـد املـيالد اجمليـد هـو            . تطفئ وتضيء أنـوار عيـد املـيالد اجمليـد         

 من قبل؟ فمنذ حوايل عامني وهو يشعر يف         مل يطرأ هذا بباله   كيف  . السبب
. األعياد حبزن مُسقم ال يشفى منه إال عنـدما يزيلـون األضـواء مـن الـشوارع                

أخطأ وهو يكتـب بعـض أرقـام        .  توتر بل،  ولكن ما يشعر به اآلن مل يكن حزناً       
زبــون مل تكــن  مــع اًحــد احلــسابات، وظــل يــصرخ ملــدة نــصف ســاعة تقريبــ   أ

 إىل صـندوق    توجـه يف منتـصف النـهار      . ما يقـول  مع  حسابات رصيده متفقة    
ــة ــعافات األوليـ ــومرتو ،اإلسـ ــه،أخـــذ الرتمـ ــعه يف فمـ ــه .  ووضـ مل تكـــن حرارتـ

أنا وحيد  «: كان اإلعالن يقول  . ؤملهيكن  يولكن رأسه مل    .  دواءً تناول. مرتفعة
مل يفلـح يف تـذكر      . وجبوار تلك اجلملة كان مثة رقم تليفـون       ،  »روبرتو. للغاية
 ما يفخر بذاكرتـه احلديديـة يف تـذكر األرقـام، مل             اً الذي كان دائم   هو. الرقم

 ثم يكتمل  307كان يبدأ بـ    . 307كان الرقم يبدأ ب     . يفلح يف تذكر ذلك الرقم    
  . 3680. 5690. 4680 بالضبط ولكنه يشبه 4680، مل يكن 4680برقم مثل 

   ...307ثم . روبرتو. أنا وحيد للغاية
توجــه إىل املنــزل ولكــن إىل الكــشك الــذي عنـدما خــرج مــن البنــك مل ي 

  :قال له صاحب الكشك. اشرتى منه اجمللة أول مرة
  . احبث يف ذلك اجلزء -

   :ولكن اجمللة مل تكن موجودة، فسأل البائع
  أال توجد أعداد أخرى؟ -
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  أليست موجودةً عندك هناك؟ -
  . ال أجدها -

 علــى بعــد   يف حمــل األدوات اجلنــسية الكــائن اًمل تكــن موجــودة أيــض 
ثــالث مربعــات ســكنية، ومل يكــن البــائع علــى معرفــة حتــى بــأن هنــاك جملــة  

فكــر يف أن يكتــب شـكوى، ولكــن بــدا لــه  . حتـت هــذا االســم تبـاع يف األســواق  
 كــان الكلــب . لتــأخُّره اًعنــدما دخــل املنــزل وجــد الكلــب قلقــ   . اًاألمــر ســخيف

 لـدى التعـب  هبـذا    ملـا شـعر  ،لو كان ذلك اليوم أي يوم آخر . جائعاً حيرك ذيله 
املنــزل، ولكنــه اآلن مل يكــن يعــرف مــاذا يفعــل، مل يكــن يعــرف إن إىل وصــوله 

كان جيـب   . مل يكن قد تعشى بعد    حتى أنه   . كان جيلس أم يشاهد التليفزيون    
 الـيت اتبعهـا خـالل    مـور فجأة بدت له كل تلك األ. أن ينزل بالكلب إىل الشارع   

نــت تــسبب لــه حالــة مــن حــاالت  ســنوات طويلــة التزامــات كريهــة، بعــد أن كا 
 ولكنـه مل    ، ونزل به إىل الشارع لينزهه     ،وضع الطوق للكلب  . السعادة البطيئة 

عند عودته إىل املنزل تعـشى دون شـهية وأخـذ حبيـتني             . يأخذ طريقه املعتاد  
. حلم بشخصٍ كان حيبه منذ وقت بعيد ملدة ثـالث سـنوات طويلـة    . من املنوِّم 

ضور املـألوف جلـسده بـالقرب منـه، لرائحتـه،           مل ير وجهه؛ ولكنه شـعر باحلـ       
  . لريقه

. كان يذهب إىل البنك الثالثـاء واألربعـاء واخلمـيس وحرارتـه مرتفعـة             
بــدا لــه . كــان يــشعر بــالوهن ولكنــه يف نفــس الوقــت كــان يرغــب يف الــصراخ   

توجـه خـالل   .  من احملـال أنـه حتمـل هـذا الوضـع طـوال تلـك الـسنوات           اًضرب
 بأنـه   اً شـعور  تـاد ليتنـاول شـطريته وقهوتـه، ولكـن         ر املع فرتة اسرتاحته إىل البـا    

أينمــا كــان ينظــر، كــان جيــد نفــسه .  ينتابــهبــدأ مرفــوض مــن كــل مــا حييطــه
حتـى تلـك النظـرة البـاردة الـيت تعـود       .  بالعشاق والقبالت، والعواطـف  اًحماط

. تـضاعف حـسده وجزعـه   و ، رُدَّت إليـه لتنفجـر يف وجهـه        ،أن ينظر هبا إلـيهم    
  . عليه أن جيد تلك اجمللة، وأن جيدها اآلنكان يتعني 
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هـو  . اً كـان وحيـد  اًهـو أيـض  . »أنـا وحيـد للغايـة   « : يقـول »روبرتـو «كان  
 بيـد  اً كان يريد أن يُقبَّل مثل هؤالء العشاق، أن يسري يف الـشارع ممـسك              اًأيض

ن بروده وسخريته من األمر حتـوال       إ هدايا حملبوبه، حيث     يأحدهم، أن يشرت  
  . ذلكعد يستطيع أن يشارك فيها أكثر من إىل لعبة مل ي

. اً كما كـان متوقعـ     اًة، حتى أنه مل ميش كثري     بالغسار كل شيء بسهولة     
، فمد له البائع »عالقات مدريد «: ه يف طريقه وقال   اقرتب من أول كشك قابل    

  . »(9)ثالمثائة ومخسون بيسيتا«: يده باجمللة وقال
يت اعتلـت وجـه العجـوز       جعلته السعادة يسخر مـن نظـرة االفتـضاح الـ          

كانت هناك صورة املرأة اليت تشبه      . اليت كانت تقف جبواره لتشرتي اجلريدة     
، بذراعيها املعقودتني لتزيد من حجـم ثـدييها، وشـفتيها      »رامون«أخت صهره   

 اًالرفيعتني املصبوغتني بأمحر شفاه يتجاوز حدودمها، وكأهنا تربجت سـريع         
، 43، يف أعلــى صــفحة اًهنــاك أيــض مــن جــسدها نفــسه، وســيكون اًامشئــزاز

، »أخنــل« ذلــك الــشخص الثنــائي اجلــنس الــذي يُــدعى   إعــالن فــوق»روبرتــو«
 ليـضع فيـه   اًطلـب مـن البـائع كيـس      . اًوأسفل صورة الرجل الذي يرتدي قناعـ      

اجمللة، وسار حنو البنك مبزاج رائق، ولكنه سرعان ما متلكـه اخلـوف خـالل               
 يف اًعل اآلن؟ هــل كــان يفكــر حقــّ  كــان ســيفامــاذ. ســاعات عملــه الــصباحية 

لمـاذا فعـل كـل هـذا إذن؟ اسـتقل           ف ؛ يتـصل  ن لـ  لـو أنـه   االتصال هبـذا الـرقم؟ و     
جـرد  مبدخـل العمـارة دون أن يـسلم علـى البـواب، و            . تاكسي للعودة إىل املنزل   

  . 43 أغلق باب شقته أخذ يبحث عن صفحة أن
913077670 .  

مل تكـــن تلـــك هـــي  ولكـــن ؟ بغايـــة الـــسهولةاًكيـــف لـــه أن ينـــسى رقمـــ
  . القضية

                                                 
  ). املرتمجة. ( يورو1 بيسيتا تعادل 166تقريباً كل . عملة كانت تستخدم قبل اليورو يف إسبانيا(9)
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: جه، فقـال لـه  اخرإنه نسي أمر  كوه الكلب بعينني دامعتني ل    يلإنظر  
، فرفــع الكلــب قائمتــه مبلــل، كطفــل يطلبــون منــه للمــرة املليــون أن  »يــدك«

قرر أنه  .  وقتها اً لطيف اً منه بعفوية ذات مرة وكان أمر      صدر ما   اًئيكرر شي 
دعي يــست مــا مل يكــن مثــة .ســيفكر حيــال األمــر أثنــاء خروجــه مــع الكلــب 

 يعصف برأسه، اآلن »روبرتو«لتفكري فيه، فمنذ أن خرج إىل الشارع ورقم ا
،  سيتـــصل فقـــط 913077670الـــرقم واضـــح وحمفـــوظ كأغنيـــة دعائيـــة، 

ليسمع صوته، هذا كل شيء، سيتصل ثم سيغلق مساعة اهلاتف، سيشرب 
 أهنــم يــدةرقــد قــرأ يف اجلف، نعــم، اً مــن الكونيــاك، وسيــشاهد فيلمــاًكأســ

حتـى   طويالً عندئـذٍ     اً، ولن يستغرق وقت   اً جيد اًسيعرضون تلك الليلة فيلم   
  . يروح يف سبات

 اًوقتــفالعاشــرة بــدت لــه . انتظــر حتــى العاشــرة والنــصف ليتــصل بــه 
بـأي  قط صل تَّا ما سبق أن، ف اً متأخر اًة وقت احلادية عشر كما بدت له     اًمبكر

.  العاشـرة والنـصف خـري توقيـت        ، ولـذلك رأى أن    ةشخص بعد احلادية عـشر    
رن اجلرس ثالث مرات دون أن يرد أحد، ولكن يف النهايـة رد صـوت روبرتـو                 

  . »ألو؟«: قائالً
 ممــا توقعــه عنــدما قــرأ اًكــان يبــدو مــن صــوته أنــه شــاب، أكثــر شــباب 

كـــان مــن الـــسهل ختيـــل منظــره يف شـــقة صـــغرية، رمبـــا   . إعالنــه يف اجمللـــة 
ق، ومالبــس ملقــاة فــوق الــسرير،    قامسهــا مــع شــخص آخــر، وممــر ضــي     تي

  . وتليفزيون يف آخر الغرفة، وعشاء رخيص
  . »نعم؟« -

. فكر يف شخصٍ كان حيبه منذ وقـت بعيـد ملـدة ثـالث سـنوات طويلـة                 
 منـه هـو نفـسه       مـسحة  كـان بـه      »روبرتـو «مل يكن يعرف السبب، ولكن صـوت        

وظـل هـو    الـسماعة   »روبرتو«أغلق  . اً وحمبوب اً حساس والًعندما كان فتى خَج   
 الــيت زان فيهــا أحــدهم ليــايل إحــدى الاًصوت املتقطــع متــذكريــسمع ذلــك الــ
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مل يكـن يـذكر   . شعره بـالورد، وصـبغ لـه شـفتيه بـأمحر الـشفاه، وحتمـم معـه               
وجهه، ولكنه كان يذكر مالمساته، ويديه، ومداعبات لسانه، وعبثيـة الـشقة،    

كل ذلك كـان  . خروالشعور الغريب الذي اجتاحهما وكأهنما متلكّا أحدمها اآل      
كـان العـامل يتحـول يف عينيـه         . ميأل كالمهما هبدوء حمبب وبـضحك وصـمت       

 احلـب والـسعادة علـى شـفتيه علـى حنـو       اإىل لون أزرق مقبـول، وتـذوب كلمتـ     
  . طبيعي وبسيط

 حلريتـه، فطلـب الـرقم      اً السماء أن تضع حد    ا شاءت    أمطرت، وكأمن 
  :من جديد
  نعم؟ -
  . لقد قرأت إعالنك... ل، كنت أتصل من أجاًمرحب -
   دقيقة؟ذهل أنت من اتصلت من -
  . نعم -
   ترد عليّ؟ال أوما الذي محلك على -
  . اًألنين كنت خائف -

كــان . ذهــب مباشــرة إىل حجــرة املعيــشة عنــدما اســتيقظ ذلــك النــهار
، وأعقاب السجائر اليت دخنها،     »روبرتو«يرقد هناك الكأس الذي شرب فيه       

ابتسم عندما تذكر شغفه وهو يتذوق ذلـك        . ق األريكة وعالمة ثقل جسده فو   
الكونياك املعتَّق الذي كـان حيـتفظ بـه ملثـل تلـك املناسـبات، ودهـشته عنـدما                   

  . أخربه بسعر الزجاجة
  .  طوال من العملأيامهذا أكثر مما أقبضه يف أربعة  -

ــا كـــان ينظـــر إىل شـــفافية مـــشروبه     قـــال روبرتـــو تلـــك اجلملـــة بينمـ
قه مرة أخرى وهو بالكاد يبلل به شفتيه، ويبتسم مبـزيج مـن             النحاسي ويتذو 

  . التوتر والسعادة اليت ظلت تلمع يف عينيه طوال الليل
أثنــاء حوارمهــا التليفــوني، بعــدما اعــرتف خبوفــه، ســأله روبرتــو عــن    
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كان من املمكن أن يبدو عليـه أنـه يف اخلمـسني    . اًن عاموه، فقال له مخس   سن
  .  مما هو عليه فعالًاًله إنه يبدو أكثر شبابمن عمره، فلطاملا قالوا 
  . »أنا يف احلادية والعشرين«:  يعتذركأنهرد عليه روبرتو و

كــان علــى وشــك أن يغلــق الــسماعة أثنــاء حالــة الــصمت الــيت تلــت مــا  
ه، فهـو بالتأكيـد     سنخاب ظنه عندما مسع ب    قد   توقّع أن روبرتو     ، حيث حدث

 طـويالً ليـستدل     اً فلـن يـستغرق وقتـ       منـه، وعليـه    اًيبحث عن رجل أكثـر شـباب      
  :ولكن روبرتو مل يرفضه، بل سأله. على حجة يرفضه هبا

   تريد أن نتقابل؟هال تزال -
   اآلن؟...ولكن. بالطبع -
  مل ال؟و -

حـد امليـادين القريبـة مـن بيـت روبرتـو علـى        أاتفقا على أن يتقـابال يف       
ها دون أن يـضيء     ذهب هـو يف سـيارته قبـل امليعـاد وانتظـر بداخلـ             . حد قوله 
رآه وهو يصل، ثم يشعل سيجارة، ثم يغلق رقبة املعطف حيث بـدأت   . أنوارها

. السماء يف اإلمطار من جديد، وهو حيتمي من املطر أسفل إحدى العوارض           
.  وكـذلك كـان شـعره املنـسدل علـى أذنيـه            اً غريب كانت حنافته حتتضن مجاالً   

 مثلمـا  ىرتـد ا ه أنـه ود لـو أنـ   ، حتـى اً، ولكنه كان بال شك جـذاب اًمل يكن وسيم 
ــه، وأن يقــرتب منــه مــن خلــف ظهــره ثــم     ال يفيرتــدي، وأن يكــون   عــشرين مثل

كان األشـخاص القالئـل     . يفزعه، وأن يسري معه يف الشارع وهو ممسك بيده        
 يف  ؛الذي يسريون يف الشارع يف هذا الوقت من الليـل يتـشاهبون يف شـيء مـا                

 بينـهم كـان     اًد الذي كان يبدو خمتلف    الوحي. معطفهم، أحذيتهم، ولون عيوهنم   
كان ما يرتديه يكاد جيزم بأنه ال منزل له، ولكنه مع ذلك كان يشعر              . روبرتو

بأن كل ما حييط به ينتمي إليه؛ الشارع، الـسيارات، حتـى األشـخاص الـذين                
روبرتو ينظر إليه   ظلّ  . خرج من السيارة وتوجه إليه    . كانوا يسريون من حوله   

  :قال له بشيء يوحي باالبتسام.  لسيارة وأغلق باهبامنذ أن خرج من ا
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  . أهالً -
  ؟هل خاب ظنك يفَّ. أهالً -
  ال، وأنت؟ -
  . ال -

 يف  وال عـن االبتـسام وهـو جـالسٌ         ،مل يتوقف روبرتو عن النظر إليه     
أصابت كليهـا عـدوى     .  أثناء ذهاهبما بالسيارة إىل شقته     ،املقعد اجملاور له  

. ن الـصعب عليهمـا أن يظـال ثـابتني بـال حـراك             االنتشاء، حتـى أنـه كـان مـ        
فحـه  نشـعر بـاهلواء البـارد ي   . فتح روبرتو نافـذة الـسيارة، وكـذلك فعـل هـو         

 أضـفى علـى   مـاذا سـيحدث اآلن؟ مـا الـذي          . كحالة من االستيقاظ اللذيـذ    
 اً موجــوداً كــان دائمــاًذلــك الــشارع حيــاة غريبــة وخمتلفــة عــن كونــه شــارع

مــسك يديــه أض الليــل باألشــجار عنــدما هنــاك ويــؤدي إىل مكــان مــا؟ غــا 
ومهــا خيرجــان مــن الــسيارة، ومهــا يــصعدان يف املــصعد، ومهــا يــدخالن     

  . الشقة
  . منزلك يعجبين -
  . اًشكر -

ــيت مــا كانــت إال لتــداري تــوتره         ــان مزاجــه احلــسن وضــحكاته ال ك
مــاذا كــان جيــب أن يفعــل اآلن؟ يقبَّلــه؟ يــدعوه  .  روبرتــو باحليويــةانشعريــ

نـه يعمـل    أ؟ أخربه روبرتو بينما كان يبحث هـو عـن الكونيـاك،             ءلتناول شي 
مل يكــن . ، ويف بــار حتــى العاشــرة مــساءًاًيف حمــل لغــسيل املالبــس صــباح

ذكر، ولكنـه كـان يكفيـه، فـال حيتـاج إىل أن يتقاسـم                 الذي شيءالمرتبه ب    يـُ
قـــدم لروبرتـــو الكونيـــاك، وجلـــس  .  إجيارهـــا حتـــى وال، مـــع أحـــدالـــشقة

ه، وأخــذ الكــأس وبلــل يــأسْــبَل روبرتــو عين. أ يــداعب شــعرهجبــواره، ثــم بــد
أثاره للغاية ذلك الطموح دون موارد مادية وانتظـر بـصرب إىل       .  شفتيه ماهب

. أن عــاود روبرتــو النظــر إليــه بينمــا كــان يــداعب شــعره مــن خلــف أذنيــه     
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 لكـي ال يفقـد   ؛ه روبرتو كانت نظرته جادة، حمـاوالً الرتكيـز  يلإعندما نظر   
كانـت  . قـبّال بعـضهما الـبعض   . اقـرتب منـه بـبطء     . دة من عينيه  حركة واح 

كـان قـد أغلـق عينيـه     . شفتا روبرتو رفيعـتني، وهبمـا طعـم كونيـاك خفيـف         
ووضع يده خلف ظهر روبرتو يف حركـة تـوحي باحلـضن ولكنـها مل تقـرتب                

. ل أحـدهم ذات مـرة بكـل ذلـك احلـرص           ال يتذكر أنه قبّ   . حتى من الرتبيت  
ــه مــن ج   ــه مــرة أخــرى مبتــسم     عنــدما نظــر ل ــبَل عيني . اًديــد كــان قــد أَسْ

.  إىل فمــها إىل الكــأس ورفعهــ، الــيت كانــت تربــت علــى ظهــره ،تــسللت يــده
ــو الكــأس، ووضــعه    ــه مــن جديــد   اأخــذ مــن روبرت ــدة وقبل فــتح .  فــوق املائ

رد عليـه حبـضن وداعبـه يف       . روبرتو قليالً فمه ولثم شفتيه بلسانه خبجل      
اب حبـــث عـــن ســـحَّ: التاليـــة منطقيـــةبـــدت اخلطـــوة . شـــعره أثنـــاء ذلـــك

البنطلــون ليجذبــه إىل األســفل حيــث تأكــد حينــها مــن أنــه مــستثار ولكــن    
  :   روبرتو أوقفه على الفور وقال له

  ، أال تتذكر؟للتورفنا اال، ليس هبذه السرعة، فلقد تع -
  . مل يعرف مباذا جييب، فأردف روبرتو

، وأنـت ال يرضـيك      اًاح صـب  اًإذا فعلنا هذا اليوم سأشعر بالسوء غد       -
  هذا، أليس كذلك؟

  . بلى، ال يرضيين -
  . بالتأكيد أنت تقدر موقفي -

  : رد عليه وهو يبتعد عنه
  . بالطبع، حصل خري، أنا آسف -
 وكانـت النتيجـة أنـه    ،ذات مرة طارحت أحدهم الغرام منـذ أول ليلـة     -

  . اًمل يعاود االتصال بي أبد
 جيذبه إليـه    ،اًواحد والعشرين عام   ذي ال  ،كان جسد ذلك الفتى اليانع    

 مخـس دقـائق     ذومـا كـان يبـدو لـه منـ         . بشدة على الرغم مـن أنـه مل يـره بعـد           
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 فاالنتظــار كــان ؛، فهمــه بــشكل واضــح وضــوح الــشمساً ســخيفاً شــبابيحيــاءً
  .  ومجيالًاً ضرورياًأمر

  . ولكن تعجبين طريقتك يف مداعبيت -
سـند  أديه فوق األريكة، و ساقيه بياًانكمش روبرتو أسفل ذراعه، ضام   

زال مبلالً بـسبب املطـر، كانـت حنافتـه وأنفـه             ال ي  كان شعره . رأسه فوق كتفه  
ــل         ــط صــغري مبل ــه مظهــر قِ ــان حــول خــصره يعطيان الــصغري وذراعــاه امللتفت

  . وشعر هو أنه مسؤول عن محايته. يرتعش
 مثلمــا كانــت تطفـــئ   اًكــان إعــالن الكوكــاكوال يطفــئ ويـــضيء، متامــ     

 يف األمر أنه عندما خـرج مـن         ر عيد امليالد اجمليد، ولكن ما جدَّ      وتضيء أنوا 
 إىل حانته املعتادة، الحظ أن األضـواء أضـفت          اً متجه ةمكتبه يف الثانية عشر   

عنـدما  .  مظلـم  ليلـيّ على ذكرى روبرتو عدم الوضوح الذي يـالزم كـل مـا هـو        
د، كمـا    بعـ  مـحَ استيقظ ذلك الصباح كان أثر جسد روبرتـو بـني الوسـائد مل يُ             

 فوق املائدة جبانـب علبـة     اًزال موجود ي الكان الكأس الذي شرب فيه روبرتو       
  . »الوندرومات«قد نسيها وقداحة مكتوب عليها  سجائر كان

، وعنـدما ذهـب إليـه       التـاليتني ، والليلـتني    ةالليلـ تقابال مرة أخرى تلـك      
ان عـن   كانـا جيلـسان ويتحـدث     . يف املرة الثالثة أعطاه نسخة من مفتاح البيـت        

 اعتقــد أهنــا ســتعجب ،كــان قــد اشــرتى أســطوانة موســيقى حديثــة. أي شــيء
قـال  .  املوسيقى الـيت يـسمعها عـادة       أهنا اًمتصنعروبرتو وشغّلها أول وصوله،     

  :له روبرتو بعد أن مسعا ثالث أغنيات بالكاد
  . أنت ال حتب هذا النوع من املوسيقى -
  كيف عرفت؟ -
  .  ألعرفيكفي أن أنظر إىل مالمح وجهك -
  ولكن أال تعجبك أنت؟ -
  .   أن يعجبك كل ما يعجبيناًليس لزامبلى تعجبين، ولكن  -
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.  أثنـاء تلـك اللقـاءات      اًكان خيجل من نفسه يف بعض حواراهتمـا معـ         
 مور بـأ  اً عـدة مـرات شـغف      يتـصنع  قد جعله    ،ق لروبرتو وفاخلوف من أال ير   

ــو دائمــ   ــان اًشــبابية، ولكــن روبرت ــا ك ــه قــاف.  يكــشف أمــره  م  ذات مــرةل ل
  :اًمقرتح

  . شغّل املوسيقى اليت تسمعها وأنت وحدك -
  . وأنا وحدي أمسع شوبان -
  . شغّل شوبان -

 قــد مــألت البيــت أثنــاء العــشاء ككذبــة   »(10)نكتــورن «كانــت موســيقى
  . مجيلة

  أليست موسيقى بديعة؟ -
  . ما اسم هذه املعزوفات.  من قبل لشوباناً، أنا مل أمسع أبداًجد -
  .  »نكتورن« -

 جعل روبرتو ينبـهر حبديثـه عـن البنـك والبورصـة، لكـن        اًمل يكن صعب  
ل إعجــاب روبرتــو هبــذا إىل  أنــه ســيحوِّ، إذ رأى مــا أبعــد تلــك الفكــرةنســرعا

ه يف هـذه املـساءات هـو ذلـك الـصمت،      روقـ مـا كـان ي  . إطراء شخصي لـه هـو     
خـصيته اهلادئـة    والطريقة اليت كان يتقرب هبا إليه، وتقبيلـه أثنـاء حديثـه، ش            

 اً إىل احلمـام أو عائـد      اًوالصامتة، وحنافته اليت كانت تظهر وهو ميشي ذاهب       
مل يكـن هـو مـن يبـدأ أي عالقـة غراميـة،              . من املطبخ بزجاجة جعة مفتوحـة     

كانــت كــل عواطــف .  إىل عــشق مــن حيبــهاًبــه دائمــيفــضي ولكــن كــان األمــر 
لك، عندما كـان روبرتـو   تنتظر اللحظة املناسبة للخروج، لذ    ،روبرتو حمفوظة 

يتجرأ بعض الشيء ويـداعب يديـه أو ذقنـه أو شـعره، كـان يـشعر هـو بإجبـار                     
مل يكــن يتــصرف  . فطــري علــى الــرد علــى هــذه املــداعبات الــصاع صــاعني    

                                                 
  ).املرتمجة. (»ليلي« مقطوعة لشوبان مبعنى  (10)
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عندما كان يفقد حـديثهما     . بعصبية، ولكنه كان يشعر حباجة عميقة لشكره      
. وهو يلعب يف أصـابعه متعته، كان روبرتو يقرتب منه ويسند رأسه على كتفه     

ــك، وإمنــا كانــت حمــاوالت لتلطيــف الوضــع تبحــث        ــوتر يف ذل مل يكــن مثــة ت
كــان، مثلــه مثــل األشــخاص املمتلــئني بالــشفقة  . بتخــبط عــن الطريــق القــويم

ليس  أحزانه وأفراحه،     وحيوهلا إىل  اآلخرينوبتفهم اآلخر، يأخذ آالم وأفراح      
  . ويضاعفهاهذا فحسب، بل 

ك مل تعـد تريـد أن ترانـي مـرة أخـرى، أنـين أتيـت         حلمت بـاألمس أنـ     -
 . إىل منزلك وكان يعج بالناس، وكنت تعاملين وكأنك ال تعرفين

 هـو نفـس الـسبب       ،كان يعرف أن سـبب الكـوابيس الـيت تنتـاب روبرتـو            
فتلـك الـسرعة    . لـيالً نزلـه    يذهب روبرتـو مـن م      ال يف أ  ته رغب يؤججالذي كان   

 جعلتهما  ،فا هبا إىل بعضهما   غريبة اليت تعرّ   والطريقة ال  ،اليت مت هبا كل شيء    
 اهذه املساحة مل ختلق بسبب مناقشاهتم     . جمربين على خلق مساحة جديدة    
 خُلقـت  وإمنـا  وال بـسبب مـاض جيمعهمـا،       ،اليت مل تكن موجودة من األسـاس      

كانـا  . كنتاج لواقعهما احلاضر، كمداعبة شعره، أو اإلمـساك بيـده، أو تقبيلـه       
 ليجـدا نقطـة   لكـن  ال للمنفعـة الشخـصية و    هبما، خاصة   يريدان خلق مساحة  

 لغة خاصة جتمعهمـا     جملرد ابتكار ، أو    معاً  يستطيعان أن يتعايشا فيها    التقاء
 عـن صـمت روبرتـو املعتـاد، ميـأل           كـان هـذا اإلحـساس، فـضالً       . دون سوامها 

  . ةمهيبرتابة املساء ب
. اًتقريبـ  ذهـب إىل منزلـه مل يتفوهـا بـشيء            عندمايف الليلة الرابعة    

جلــس روبرتــو جبانبــه دون حتــى أن خيلــع عنــه معطفــه، حــل زر البنطلــون  
كــان روبرتــو يعمــل  . اًمل يقــل هــو شــيئ . وشــدّ الــسحاب وبــدأ يف مداعبتــه 

 يف ذلـك  اً مـا حزينـ  اًئبـدا لـه أن مثـة شـي       .  مباشرة إىل عينيـه    اًببطء، ناظر 
ف مـن  وخـ متنه هو نفسه، كان ع الذي بدأ حيبه كجزء غريب وبعيد     الفتى
ملّـس علـى خـده،    . ف روبرتو عن حبهكف عن حب روبرتو، ومن أن ي    كأن ي 
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ــأغل ــان . منائــهإق روبرتــو عينيــه دون أن يتوقــف عــن    ف  أن جفــين اًواثقــك
 على ملعـان الـسعادة الـذي يغمـر كـل مـن حيـاول عـن عمـد                    نروبرتو تتسرتا 

عنــدما انتــهى روبرتــو قــرر هــو فعــل نفــس الــشيء معــه،   . اآلخــرينإســعاد 
 حــل حــزام أمكنــه فجــأة عنــدما اًع فــارق أن روبرتــو أصــبح متــوتر ولكــن مــ
  . البنطلون
  هل تريد؟ -
  . نعم -

ت معدتــه بــشكل غــري ملحــوظ،    تقلــصارتعــش روبرتــو عــدة مــرات ف   
دفـن روبرتـو بعـدها وجهـه يف         . واستمنى بسرعة دون احلاجة إىل جهـد كـبري        

  . كتفه، حيث شعر هو ببلل مفاجئ
  هل تبكي؟ -

  . بأصبعه من حتت ذقنه ونظر إليه مباشرةرفع وجه روبرتو 
  ملاذا تبكي؟ -
  . ال أعرف -

  .  كمخلوق سعيد، غامضاًأجابه روبرتو ثم طوّق رقبته مرتعش
كــان يعجبــه للغايــة أن جيلــس ويــستمع إىل روبرتــو وهــو حيكــي عــن  

ــه   ــدما يــ  . فــرتات مــضت مــن حيات ــشرعكــان عن  اًعاقــد (للكــالم هيؤ يف الت
 كفيـه يف    اًشف قليالً من اخلمر من كأسـه، باسـط        ساقيه فوق األريكة، يرت   

، يــشعر هــو بــسعادة مــن يستــسلم للــذة   )حركــة تــدل علــى شــرح مــا يقــول  
، أو دراجةقصص مل تكن يف الواقع أكثر من حكاية عن وقوع روبرتو عن ال

ــدي حمــرج، أو موقــف عــائلي طريــف      ــلموقــف كومي ، كحــال معظــم  مفتع
ألسـبوع األول، وباسـتثناء مـرات       الحـظ هـو، بعـد مـرور ا        . املواقف العائليـة  

مل . قليلة من التكلُّف الشبابي، الحظ بتعجب أنه مل يكذب ولو ملرة واحدة           
 يـدي روبرتـو     بـدءاً مـن   ،  ذبـة  إىل ك   يف نظـره   ليعد يكذب ألن كل شيء حتـوّ      
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ــه    أســفلمــن وإىل انــسدال شــعره،   ــه حتــى اجلــزء الــذي حيكــي في  بنطلون
لــيت كانــت تــشبه الــسجن كانــت ذكرياتــه عــن والدتــه، لكــن جــدران البيــت ا 

  . تُكسب تلك الكذبة مصداقية ما
ن إ ، وهـو يعـرب عتبـة منزلـه        ،كان روبرتو قد قال له أول يـوم قابلـه فيـه           

  . بيته يعجبه
نظَّم الـصفوفِ                 . بدأت الـذكريات ترتاكـم بـني جـدران املنـزل كمـسرح مـُ

ا  خاليـة مـن األثـاث، إىل شـقة هبـ           قاصـرة، وتغري األمر من جمرد شقة قدمية       
 اًمل يكن هذا الـشعور اجلديـد ناجتـ        .  أساسية ثم رفاهيات مرحية    احتياجات

عن شعوره بالراحة وسط تلك األشياء، ولكنـه كـان بـسبب شـعوره بـاالعتزاز                
 اًمعولذلك كان جزء أساسي من اللعبة اليت لعباها         .  روبرتو مدحها  لكونهبا  

وأصــول كــل مــا  يف األيــام األوىل يعتمــد علــى أن يــسأله روبرتــو عــن مــصادر   
احلرص الذي كـان يقـرتب بـه مـن األشـياء، والـذي كـان ميـسح بـه                . حييط به 

 مـن   اً أساسـيّ  اً، أصـبح يـشكل جـزء      »ومـا هـذا؟   «عليها بعد أن يأخذها ويسأل      
كـان روبرتـو يطلـق      . الطقس الشعائري الذي اتفقا عليه وفهمـاه منـذ البدايـة          

 وكان  ،اًيها شكالً وحجم  أمساءً على كل األشياء املوجودة يف تلك اجلنة ويعط        
 يف ، املمارسة اآلدمية، بينما هو، الذي بدأ يـشعر بـأن ذلـك الفتـى              ه هبذ اًفرح

 متواصـل، أدرك    هأمل بطـيء ولكنـ    بـ  يتـسبب لـه      ،احلادية والعشرين من عمـره    
أنه بعد أن تروح عن روبرتو سكرته وولعه باالكتشاف، لـن يتـأخر يف فهـم أن                 

 سـيخنقه مـا      مـا  مكـان مغلـق، وسـرعان     جنة عـدن، ككـل اجلنـان، عبـارة عـن            
  .   اً جذاباًيبدو له اآلن المع

 بـــبحريات ومـــساحات ، بـــشكل متكـــرر،بـــات حيلـــم يف تلـــك الليـــايل
شاسعة من العشب، وشباب عرايا مستلقني علـى العـشب يقبلـون بعـضهم              

ــبطء  ــبعض ب ــت أحالمــ . ال ــانوا    هكان ــذين ك ــة، واألوالد ال ــال صــوت، بطيئ  ب
كـان مثـة   .  يقومـون بـأكثر مـن املالطفـة والـضحك          يظهرون فيها مل يكونـوا    
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 علـى الـرغم مـن أهنـم كـانوا           ،شيء دافئ وبـسيط وعجـوز يف تلـك األحـالم          
 خلـــف جمموعـــة عيـــدان اًكـــان يـــرى نفـــسه يف األحـــالم متحـــصن . اًشـــباب
 مـا كانـت تتخـذ       اًكان يستغرب من أن ختيالته اجلنسية اليت دائم       . البوص

واســتغرب . تيقظ بــسعادة وراحــة  تغــريت، حيــث أصــبح يــس  اًشــكالً عنيفــ 
، عنــدما كــان يتـذكر أحالمــه، مــن أن سـعادته تكتمــل مبراقبتــهم مــن   اًأيـض 

  .  منهماالقرتاببعيد دون 
. نــزل روبرتــو امليغــادر عنــدما اً خمتلفــاًكانــت األشــياء تكتــسب مفهومــ

نه من الطبيعي أن يفقد صوابه مـن أجـل شـاب            أعلى الرغم من أنه كان يرى       
كـن أن حيـدث     ميعشرين من عمـره، مل يـستطع أن يفهـم كيـف             يف الواحدة وال  

، لكـي  ) بعـد اًولكنـه مل يكـن عجـوز    ( مثلـه    اًفلكي حيب أحدهم عجـوز    . العكس
 مثله بنفس تلك الطريقة اليت حيبه هبا روبرتـو، مل يكـن    اًحيب أحدهم عجوز  

. نــه شــخص خبيــث الطويــةأ وإمــا ،نــه يكــذب عليــهأإمــا : نهنـاك إال احتمــاال 
، أو )ولكـن أي مـال   ( ما يشغله هو ماله      وبرتو يكذب عليه، وأن جلّ    رمبا كان ر  

 كـان  لديـه لـذة مرضـية جتـاه كبـار الـسن، أو رمبـا                 اًلعله ببساطة كان شخـص    
ــهيــهــو  و،هن يف نفــس ســنّ ممــ بــشباب آخــرين  اً حماطــاآلنجيلــس   سخر من

 ولكن ما معنـى    (اً وعقالنيّ اً طبيعيّ اً، وسيكون هذا أمر   )؟سخريقد   مَّمولكن  (
 ذلـك العجـوز وحيـد وحـزين، ويـصعب علـيَّ           «: ، يقـول  )؟»عقالنـي « و »طبيعي«

 ولــذلك يظــل ؛ خُــدع روبرتــو فيـه رمبـا ، أو )يقــول هــذا؟قـد  ولكــن ملَ (، »حالـه 
لكـن روبرتـو لـيس       (اً غبيّـ  اًنـسان إكان مبنتهى البـساطة     رمبا  ، أو   اً صامت اًدائم
 أو  ،)هـذا ك اًعالنـ إنـشر   لي مـا كـان      اً كـذوب  اًولكـن شخـص   (كان يكذب    ، أو )بغيب

  . اًكان وحيد
كان ينتظره على األريكة عنـدما مسـع، كالعـادة، صـوت خطواتـه عنـد                
وصــوله، جــرس املــصعد، صــوت فــرك حذائــه مبمــسحة األقــدام، ثــم صــوت   
 اًاملفتاح وهو يفتح الباب ورنينه بعـد ذلـك مـع بـاقي املفـاتيح الـيت تفـتح أبوابـ                    
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، ثـم نفخـة تعـب    اً أبـد اً عنـها شـيئ  ، وقـد ال يعلـم     اًأخرى ال يعلم هـو عنـها شـيئ        
  . تسامة عند الدخولابب

.  عـن بـرودة اجلـو الـشديدة باخلـارج          اًأنت جالس هنا ال تدري شـيئ       -
  .الطقس يف غاية الربودةإن ، اًال، حقّ

 احملمر بعض الشيء    ه، وشعره، ووجه  الرطبتنيبرتو  ونظر إىل شفيت ر   
  . من أثر املدفأة

  .  وانظر كيف مهامسك كفيَّأماذا؟ أال تصدقين؟  -
 مل يكــد ، إذ بــأي شــيء بعــدى أن يُــدهش هــذا الفتــبوســعهد ولــن يعــ

 عــن البنــك،  هوحكاياتــ بــاملنزل، إعجابــهميــر أســبوع حتــى فقــد روبرتــو     
  . والكونياك

كان هو مَن اسـتأجر ذلـك       . قررا أن يشاهدا فيلم فيديو يف تلك الليلة       
لـن  . يسمع حتى عـن امسـه      بأنه مل    ،هالفيلم، وأخربه روبرتو عندما رأى غالف     

يـدور حـول فتـى يف       كـان    أن يتذكر اسم الفيلم ولكنه يتـذكر أنـه           اًع أبد ييستط
 أصيب بأزمة نفسية بـسبب وفـاة والـده، فأصـبح يتـأرجح بـني          ةالرابعة عشر 

أمل حقيقي وبني وقاحة فظَّة، واحلادثة اليت قضت بشكل مفاجئ على حيـاة            
، إىل االهنيــار، وهــو علــى وشــك  جعلــه يتحــولعلــى حنــوت كيانــه  هــزّ،والــده

شخص خمتلف، شـخص يتأمـل معانـاة اآلخـرين، ومعاناتـه هـو نفـسه بتـهكم                  
هــا بــشكل يحتــى إنــه عنــد دفــن والــده، رأى والدتــه تبكــي وهتــز كتف. شــيطاني

متثيـل رائـع يـا مامـا،        «: ، فأخذ يفكـر بـربود أرعبـه هـو نفـسه           لالمشئزازمثري  
  .  » فوق املسرحاًك رائعؤسيكون أدا
 كـان يتـهكم علـى آالم      اًفهـو أيـض   .  من نفسه يف ذلك الفـيلم      اًد شيئ وج

 مل تكـن  ،كان يفعل هذا ألنـه يف معظـم األحيـان   . اآلخرين، وعلى آالمه، بربود   
كان يعترب أي حماولـة     .  حيب من حييطون به     ألن هدفعهناك أسباب جمدية ت   

ة يــحيــب حلماإمنــا  إراديــة لفقــد البــصر والبــصرية، وكــان حماولــةً ، هــيحــب
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 يف  اًئ مـا كـان ينتظـر شـي        اً أو لتلبية احتياجاته العاطفية، ودائم     اً جسدي نفسه
املقابــل، إن مل يكــن يف التــو واللحظــة، فعلــى األقــل جيــب أن يكــون هنــاك رد   

فبينمــا كــان .  مــع روبرتــواًاألمــر كــان خمتلفــ. فعــل ســريع مــن الطــرف اآلخــر
 يتعامـل معهـم،     ه الشخـصية حتـى قبـل أن       ءيصدر على اآلخـرين أحكامـه وآرا      

ولون أن ينقـذوا أنفـسهم   كـان اآلخـرون حيـا   ويف حـني   . كان روبرتو هو املختار   
 اً لطفـاء، كـان روبرتـو يظهـر عاريـ     ا وأن يبدو  ، مقبولني من اجملتمع   ابأن يكونو 

   مع روبرتو؟اًفأنّى له أن يكون وقح.  بصمت،وكامالً
بتيـه   ذراعيـه حـول رك  اًعندما نظر إىل روبرتو مـن جديـد وجـده عاقـد        

  . منذ أن أطفأ شاشة التليفزيون
  . روبرتو -
  نعم؟ -
  هل أعجبك الفيلم؟ -
  . ال -
  ملاذا؟ -
  ... ال أعرف -
   تفكر؟فيمَ -
ــامل    - ــذي ميــأل الع ــبح ال ــذي ي ،أفكــر يف الق ــك ت ويف احلــزن ال  مــنمل

  . الناس مشاعرهم
  . اقرتب روبرتو منه ليقبله

   يتملكين احلزن؟اًوهل أنا أيض -
  . الال، أنت  -
  هل تود املبيت هنا الليلة؟ -

ه روبرتو فجـأة وكأنـه نطـق بأمنيـة كانـت حمفوظـة لديـه منـذ                  يلإنظر  
  . أمد بعيد
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  . نعم -
ــع حــذا       ــى الفــراش ليخل ــو عل ــوم، وجلــس روبرت ــة الن ــا إىل غرف ه ءذهب

  . وجوربه
فــك أزرار . اًنــزل روبرتــو علــى أمــره بــسرعة مبتــسم ف قــال لــه، »قــف«

مهمــا فعــل، مــا كــان  . شــريت-ده يف خلــع الــيتقمــيص روبرتــو بــبطء، وســاع 
 فقدروبرتو ليغري من ردة فعله املعتادة، وعلى الرغم من أنه كان يعجبه ذلك،           

ن احلب الذي يكنـه ذلـك الـشاب لـه لـن يتجـاوز حـدود جـدران بيتـه،                     بأشعر  
 يف البيت من عذوبة ورقة، لن يكون خارجه إال سـخافة            هحيييانفكل ما كانا    

يا بسرعة، ودخل روبرتو يف قفزة واحدة بني املـالءات          تعرَّ. ءوقذارة وقلة حيا  
كـان ينظـر إليـه     . اً، مبتـهج  اًكـان سـعيد   .  مـن ذراعيـه    اًبينما كان يضحك هارب   

ــه وعينـــ    ــاملالءة حتـــى أنفـ ــو يغطـــي نفـــسه بـ ــعة بابتـــسامة ان تـــشياهوهـ  واسـ
ــسيطة ــنفس مفتوحــة، متناســي     و. وب ــة املطــاردة ب ــسهولة اًدخــل هــو يف لعب  ب

  . ابقةشكوكه الس
.  بالـسالم النفـسي    اً جـسد روبرتـو العـاري شـعور        احتضانهب له   سبَّ

 ، ولكنها كانت تنتهي بشكل غري مبـهج ،فقد خاض جتارب مشاهبة من قبل   
. على عكس تلك املرة اليت وجد فيها سـعادة مـشبوبة بـشيء مـن الفـضول                

 لعريـه كمـا حـدث لـه مـع جـسد             اً متامـ  اًيـ  جسد يكـون واع    اًمل يصادفه أبد  
مل يكــن عــري .  بتلــك الــسعادة الغــامرةاًو، وأن يكــون جــسده حمفوفــروبرتــ

روبرتــو مثــل عــري مــن ســبقوه؛ مل يكــن جمــرد عــري ينتــهي مبجــرد تعريــة  
اجلسد، مل تكـن جمـرد حلظـة يفقـد فيهـا العقـل قدرتـه علـى االسـتيعاب،                  
وإمنا كان هوة تسقط منها على عامل يكون فيه روبرتو هو معلـم احلـواس               

 ألنــه نــام علــى الفــور بيــد حتتــضن   اًبرتــو بــال شــك متعبــ كــان رو. الوحيــد
حسده على تلك الـسرعة الـيت حيـصل هبـا           . الوسادة واألخرى عند خصره   

ستغرق يف شبابه على ما يتمنى، وتذكر األعوام اليت كان يكفيه فيها لكي ي
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أبعــد يــدي روبرتــو، وأشــعل ضــوء مــصباح   . م جمــرد إغــالق عينيــهونــيف ال
أزعجه ضـوء املـصباح،     قد  ه مرة أخرى لريى إن كان       يلإ التفت. الكومودينو

يف بيـاض عينيـه كـان بؤبـؤ العـني يظهـر             . ولكن روبرتو مل يـرمش لـه جفـن        
كان خيرتق صمت الغرفـة صـوت       . ملعقة تغرق يف كوب من اللنب     كوخيتفي  

كـان العـامل يـزأر بـضربات مـن الريـاح علـى زجـاج                . تنفسه الطويل واملنهك  
  . النوافذ

كـان األسـبوع والنـصف الـذي قـضاه مـع            .  هناك اًميخم ظل احلزن   
أخــذت األســئلة . هِروبرتــو قــد أخفــى احلــزن لــبعض الوقــت ولكنــه مل ينهــِ   

ــوم،       ــه بكــل مكــان يف البيــت، يف غرفــة الن األساســية تعــصف بــه يف وحدت
مـاذا  .  بـشكل مباشـر وبـسيط       طواعيـة،  ،حتـى يف احلمـام    ،  وغرفة املعيـشة  

أن تطـل برأسـك علـى ظـالم مغـارة مـا        كـ سيفعل اآلن؟ كان تأمل املـستقبل       
بــدا وكأنــه خيــشى احليــاة،  . وتستــشعر فيهــا التــنفس الالهــث لــوحش مــا  

 تـساعده علـى     توكأنه فجأة نسي كل اآلليات واملوارد واألكاذيـب الـيت كانـ           
 إن كان هـو     ، الناس أمامكيف له أن يظهر حبه لذلك الفتى        .  احلياة خوض

وبرتـو وأخـربه أنـه سـيتأخر،حيث     نفسه ال يصدقه؟ كان يعـاني إذا هاتفـه ر      
يظــن أن روبرتــو ال يريــد رؤيتــه وأنــه تعــرف إىل شــخص آخــر، وكــان ذلــك    

على الرغم من أنه يف قرارة نفسه كـان          -  درجة بالهته،    ت كان اًيّأالتفكري،  
  عـن  اًجزاعـ  يتملكـه ويرتكـه      -  يعلم أن هذه الظنون ال أصل هلا من الصحة        

هو يف مكان آخـر مـع أنـاس آخـرين،     ختيل أي شيء آخر إال ختيل روبرتو و     
  . يضحكون

 للتــنفس، كــان يــشعر أنــه ميــسك  يــصل روبرتــو، ويــصبح اهلــواء قــابالً 
جمرد ظهور هذا املخلوق الصامت كان      . اًئ فشي اًئبزمام األمور مرة أخرى شي    

  . واضطرابهخيمد جذوة غليانه 
   اليوم؟اً كثريهل فكرت يفّ -
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  . اًنعم، فكرت فيك كثري -
  ؟اًحق -
  . كنت تشغل كل تفكريي -

ــاد يف تلــك الليــايل يــساعده علــى إدراك حقيقــة      كــان الــصمت املعت
كـان يعتقـد أنـه لـن يعـرف          . ح له مراقبة روبرتو   تي وي ،وجوده يف هذا العامل   

كــان الــشيء . ةاللحظــعــن روبرتــو أي شــيء أكثــر ممــا كــان يعرفــه يف تلــك 
 لالبتـسام  املختلفة الوحيد املتبقي له هو معرفة ذوقه، ردود أفعاله، طرقه    

وعلى الرغم من أن هذا هو األسلوب التقليدي ملعرفة أي          . ولتسبيل عينيه 
 كونـه جمـرد      مـع روبرتـو، فـاألمر مل يتعـدّ         اًشخص، فقد كـان األمـر خمتلفـ       

 اً الـذي كـان حقيقيـ      ، ذلك تفاصيل توضح بعض الشيء انطباعه األول عنه      
ة أن روبرتــو فتــى  وكــدليل علــى ذلــك، كــان يعــرف منــذ البدايــ   . ويف حملــه

متغـنج، فتأكـد مـن األمـر عنـدما بـدأ روبرتـو حيـضر معـه زجاجـات طــالء           
صمت، بـ كـان يراقبـه     . األظافر اليت كـان يطلـي هبـا أظـافر قدميـه حبـرص             

 اًحيث تعود احلياة لبساطتها مرة أخرى، وتصبح املشاكل إما بـسيطة جـد            
حيتاج إىل هذا وما العيب يف ذلك؟ فهو يعرف أنه     . اً كبرية جد  وإماوتافهة  

الوجود الشبابي يف حياته، حيتاج إىل شعره الغـامق املنـسدل علـى عينيـه،      
 الــيت تتمــاوج بــني األمل والبــساطة، كــان حيتــاج إىل الغامــضةإىل ابتــسامته 

 ليهـرب مـن التـصدعات       ؛وحب وأسرار ذلك املخلوق الغريب املـدعو روبرتـ        
  .اليت بدأت تصيب حياته من شدة جفافها

. »مارتــا«د املـيالد اجمليـد مبـزاج رائـق للعـشاء يف بيـت        ذهـب يـوم عيـ   
 علــى الــرغم مــن أن   ،اً مســك القــاروس، فكــان عــشاءً لطيفــ    »رامــون«طــبخ 

هنا تراه حبال   أ »مارتا«أخربته  . األطفال مل يتوقفوا عن إزعاجهم بضوضائهم     
 اليت كانت تتعشى معهم تلـك الليلـة، والـيت        »رامون«طيبة، وأكدت قوهلا أخت     

.  على وجهها كميات مساحيق الوجه، أكثر من مالمح التعـب والـوهن            ازدادت
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كـان  . حتـى نكـات رامـون كانـت تبـدو لـه مـسلية             . اًكان كل شيء يبدو له رائعـ      
 مــا اًكــان دائمــ. اً كنهـه حتــى هنايــة العــشاء تقريبـ  تــبني مل ي خمتلــفٌءمثـة شــي 

ل كـان   ، فهـي علـى األقـ      »مارتـا «جيلس إىل تلك املائدة وهو يشعر بالغربة عن         
  . »رامون«لديها 

ا، يف  قـضاه تلـك الـيت   هـي  ،كانت أكثر اللحظات محيميـة بالنـسبة لـه    
 يف إحدى   ة، والبئر املوجود  »فلورنسيا« يف إيطاليا، حيث مجال      ذلك الصيف، 

 وجبانبـه إحـدى النـافورات، وفتـى عـارٍ           »بيـسا «الساحات املنتـشرة يف مدينـة       
 يف املطعـم وهـو يـشعر    حملـار ، ورائحـة ا »جنـوة «حـد شـواطئ    أه علـى    يلإينظر  

بيد تتحرك فوق فخـذه، ووجهـه يف املـرآة بـشفتني مـصبوغتني، مل تكـن تلـك                   
 أجـزاء  لكـن  بعينه مـن املمكـن أن يفتقـده، و        اًالذكريات حتمل يف طياهتا إنسان    

مــن روايــة يتــذكرها ويعيــد تركيبــها وترتيبــها فتزيــد حالوهتــا دون قــصد،         
واته املتشاهبة يف البنـك، الـسنوات        سن ،ثم بعد ذلك  . وتكتسب صفات خيالية  

 :واآلن.  مـن عـادات ومواقـف ال تـتغري    ،اليت تتكرر يف ذاكرته وكأهنا يوم واحد    
ماذا يفعل؟ وماذا يقول؟ واألهم من كـل ذلـك ملـاذا يفعـل أو يقـول أي                  . روبرتو
  شيء؟ 

.  انكسر كما ينكسر زجاج هش، كما تنقطع فتلـة جيـري عليهـا زر مـا      
ظر أن يأتي روبرتو الليلة التاليـة لليلـة عيـد املـيالد اجمليـد،              كان يف املنزل ينت   

ــا«مل تكــن . فــرن اهلــاتف  ــه أأخــربه .  مــن البنــك »خوســي لــويس «، بــل »مارت ن
 علـى   اًفمنـذ حـوايل ثـالث سـنوات، وسـري         . يتوجب عليـه الـسفر إىل برشـلونة       

نــه أهنــج البنــوك األمريكيــة، اعتــادت اجملموعــة الــيت ينتمــي إليهــا بنكــه علــى  
 أكثـر املـوظفني خـربة       ترسـل دما يتم فتح فرع جديد هلـا يف مدينـة أخـرى،             عن

إىل هنــاك، فيقــيم فيــه عــدة مــؤمترات يــشارك فيهــا خبرباتــه مــع املــوظفني     
 اًكانت دائم و. كان قد قام بتلك السفريات عدة مرات بناءً على طلبه         . اجلدد

 رحلــة  والعــيش يف مكــان آخــر يف،مــا تــروق لــه فكــرة تركــه مدريــد لعــدة أيــام



 177    حسنةةنيّ

كـن اآلن   ول. مدفوعة من قبـل البنـك شـاملة مـصاريف الرحلـة وحمـل إقامتـه               
  .  الرحيل اآلنهال ميكن. روبرتو موجود

  . ال أستطيع -
أنــــا ال أســــألك إن كنــــت تــــستطيع أن تــــسافر، أنــــا أخــــربك بأنــــك  -
  . ستسافر

ل .  بداخلـه قـد اختـل      اًئ شعر حلظتها عند مساعه هذا أن شي        لـه   ومثـَّ
 أي يبقــىســريحل، ولكنــه عنــدما يعــود لــن  . اًريّقــس اًستــسالم مدريــد اهتركــ

 عــن يكــفُّقــد ملــاذا  ( لــهاًبّــحم يظــلســيتغري روبرتــو، لــن  . علــى حالــه شــيء
 هـذه العالقـة،    آخـر يف غيابـه، وإنـه مـلَّ    اً شخـص التقى، سيقول له إنه     )حبه؟

  . فالشباب ميلّون بسرعة، ويغريون حمبوهبم بسهولة
ــدما وصــل   ــاألمر عن ــالفكر  اًفــخوّمت أخــربه ب ــو ب  ة، بينمــا أعجــب روبرت

  :للغاية وقال له
  !يا حلظك -
   إذا سافرت؟نزعجإذن لن ت -
  ؟نزعج أبالطبع ال، ملَ -

 كــان »روبرتــو«عــشاء . تكلمــا عــن عــشائهما ليلــة عيــد املــيالد اجمليــد  
.  مـا يـتكلم عنـها   اً على الرغم من قلة ما يعرفـه عـن عائلتـه الـيت نـادر              اًمتوقع

هما حيث أعلنت واحدة منهما ما كان فـستاهنا         يمع أختيه وزوج  ذهب للعشاء   
أنـه سـعيد ألنـه      ب روبرتـو    فـضى إليـه   أ. قد وشى به قبل أن تتكلم؛ أهنـا حامـل         

  . ولكن مل تكن تلك هي احملادثة اليت كان يريدها. سيصبح خاالً
   تريدني أن أذهب إىل برشلونة؟اًهل حق -
  . اًطبع -

و علـى هـذا النحـو؛ محاسـية وبـسيطة،            مـا كانـت إجابـات روبرتـ        اًدائم
  .  وكأهنا طلقات مدفع
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  ماذا تفعل؟ -
  . أريد أن أطلي أظافر قدمك -
  . ال، هذا مستحيل -
  ...  ال؟ دعك من هذه اجلديةملَو -

كــان . ، وأخــرج روبرتــو طــالء األظــافراًتوقــف هــو عــن املقاومــة ســريع
ــهمك     ــو من ــداعب خــصالت شــعره بينمــا كــان روبرت ــي أظــ اًي افره فــوق  يف طل

  . املائدة
  كم يوم ستبقى هناك؟ -
  . مخسة -
  . يعين ستكون يف طريقك إىل هنا يوم رأس السنة -
  ملاذا تسأل؟  -
  . ال شيء، ولكن هناك حفلة نستطيع أن حنضرها -
  أال ميكن أن نبقى هنا يف املنزل تلك الليلة؟ -
  ملاذا؟ -
ــ - ميكننـــا أن . أنـــا ال أريـــد أن أذهـــب إىل أي حفلـــة . اًلكـــي نكـــون معـ

   ...، ونستحمالشمبانيانشرب قليالً من . نتعشى هنا
كمــا أن تلــك األشــياء األخــرى مــن . ولكــنين أود الــذهاب إىل احلفلــة -

  . املمكن أن نقوم هبا يف أي يوم آخر
  . عندك حق -

 ،فكيف لفتى.  عاماً الواحد والعشرين،دت فجأة أعوام روبرتوجتسَّ
 كــان !غـب يف الــذهاب إىل حفلـة رأس الـسنة    أال ير،ة والعـشرين يـ دايف احل

، وألنه كان يسبل عينيـه كمـا        اًه ألن روبرتو كان يبدو كبري      سنّ اًينسى أحيان 
يفعــل البــالغون الراشــدون، وكــان يــصمت كمــا يفعــل البــالغون الراشــدون،   

 مـرة   اًويـصبح هـذا واضـح     . ة والعـشرين  يداولكنه كان يف احل   . وكان يسمع 
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يشعر بأنـه يغـرر بـه كـالتغرير باألطفـال، وإنـه       أخرى، وعندما يتضح هذا،     
خرين، فألنه اآل  أمامإذا كان خياف يف أحيانٍ كثرية أن جياهر بعالقته تلك

 مل يكـن خيجـل منـها،        ،الكـ .  كـان هـو نفـسه خيجـل منـها          ،يف حقيقة األمر  
. فـوا مجـيعهم عـن حبـه    كف عـن حبـه، أن ي   كـ  أن ي  اً، خائفـ  اًولكنه كان خائف  

جبذعــه فــوق قدميــه، وخــصلة مــن شــعره تنــسدل علــى كــان روبرتــو مــائالً 
جبينه بني عينيه، يزم شـفتيه كـشخص منـهمك يف فعـل شـيء جـاد، وظـل           

 طفـل    جمـرد  مل يعد أكثر من   و ،اً قبيح بدا له . على هذا احلال دون أن يعي     
، فروبرتـو ال يفهمـه، كيـف    اًصغري يعمل يف بارٍ ويف مغـسلةٍ، وال يفهـم شـيئ          

 سـن حاول أن يتذكر نفسه وهـو يف        . ن أن يفهمه  ة والعشري يدالفتى يف احل  
، أو عن »مارتا«روبرتو، ولكنه مل يفلح إال يف تذكر صور قليلة مشوشة عن 

 بـه عنـدما كـان يـدرس يف اجلامعـة حيـث كـان حيتـسي                  اًصديق كان معجب  
 ،اًدائمـ .  أسـطوانة شـوبان    أداركـان روبرتـو قـد       . معه اجلعة من حني آلخـر     

ولكنـه اآلن   .  تلـك األسـطوانة    دير وهـو يـ    ،شـوبان  حيب   هنإومنذ أن قال له     
 مثلما ميل اآلن مـا يفعلـه روبرتـو، وشـغفه            اًأصبح ميل مساع شوبان، متام    
خـــرب ســـفره إىل مـــن  عـــدم انزعاجـــه كـــذلكبالـــذهاب إىل تلـــك احلفلـــة، و

سـفره؟ إن   مـن   أال تظهر عدم مباالته واضحة يف عدم انزعاجـه          . برشلونة
 كمـا  ،اً دليل على أنه ال يكرتث ألمره كثري   مل يهتم مبسألة سفره فذلك خري     

  . كان يظن من قبل
  هل يعجبك؟ . ها قد انتهيت -

  . واألزرق واألمحر  باألصفرقدميهن أظافر كان قد لوَّ
  . اً اآلن فيها على هذا النحو لكي جتف جيدسأنفخ -

 فجـأة   هـو شعرفـ  أظـافره،  علـى كان روبرتو يبتسم بينمـا كـان يـنفخ        
 اًمل يكــن أملــ. اً أملــولكنــه كــان، اًمل يكــن غــضب. يف عروقــهبــأن الــدم يغلــي  

ل روبرتـو ذلـك     ـقبُّـ ـعلى الرغم من ت   و. رفع رأس روبرتو وقبَّله بعنف    . اًأيض
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.  يشعر باالسـتغراب مـن تلـك احلركـة    راح ه أناً كان ملحوظ  فقديف البداية   
بدأ خيلع هو عن روبرتو مالبسه بسرعة، فبعد مالمح روبرتـو الـيت كانـت               

ل على تردده، أراد أن يكمل ما بدأه ويطارحـه الغـرام فـوق األريكـة دون                  تد
أنـزل بنطلونـه وبـدأ    . اً، كـان بـال شـك خمتلفـ    اًكـان خمتلفـ   . أي سبب واضح  
، دون أن يتوقــف، دون أن اًولكــن لــيس كمــا كــان يفعــل دائمــ. ميــص عــضوه

 كـان يقوهلـا لـه    كتلـك الـيت   ،يستقبل أي كلمات تشجيع أو ثناء على صنيعه      
اكتـشاف ذلـك جعلـه      . كـان ببـساطة ميـص عـضو روبرتـو         . وبرتو من قبـل   ر

يشعر بالراحة ألنه كان يعرف ماهية مـا يقـوم بـه، فعمليـة اجلـنس سـهلة،              
 تلك األشياء اليت كانت تقبع خلف عملية اجلـنس،       وما كان يُعقد األمور ه    

 وال اً بــسيطاًفمــص عــضو روبرتــو كــان أمــر  . ولــذلك كــان يــشعر بالراحــة 
كانـت األشـياء األخـرى      . ، فقط إذا انتهى األمـر عنـد هـذا احلـد           عواقب له 

ــه يُعــاني، األشــياء األخــرى    شــوبان وهــو حمــصور يف نفــس   : هــي مــا جتعل
النغمة، الكلب يف الغرفة األخرى، وتلك األشـياء الـيت ال يعرفهـا عـن حيـاة       

 إن آجالً أم عاجالً، سيأتي يوم خيرتع    ه نعم، سيملَّ  ؟سينفصل عنه . روبرتو
 اًأي حجة بلهاء لينفصل عنه، فيعود هو كما كان إىل البنك وكأن شيئ            فيه  

لــذلك كــان مــن األفــضل أن يبقــى . اً مل حيــدث أبــداًمل حيــدث، وكــأن شــيئ
وظـل هـو حيـرك روبرتـو أقـوى فـأقوى، كعروسـة            . األمر على مـا هـو عليـه       

  . ماريونت قابلة للنفخ
مل ينتبـه إىل أن     كان مـشغوالً للغايـة بـالتفكري يف ذلـك األمـر حتـى إنـه                 

كـان روبرتـو قـد توقـف عـن مداعبتـه        . روبرتو توقف عن جماراته فيمـا يفعـل       
كــان . ، رفــع روبرتــو رأســهءمنــذ مــدة، وعنــدما وجــد أنــه توقــف بعــض الــشي 

 علــى ركبتيــه أمــام روبرتــو الــذي كــان ينظــر إليــه مــن عــلٍ بــشيء مــن       اًراكعــ
  :سأله روبرتو. الشفقة

  ماذا بك؟ -
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  .  نربة حزن وأسفلكن يف صوته ومل يكن مثة نربة لوم
  أمل تالحظ بعد أنين عجوز؟ -
  .  يف اخلمسني من عمركال تزال، أنت اًأنت لست عجوز -
  . يف السادسة واخلمسني -

 ، احلقيقيـــةةل بينـــهما، وكـــأن تلـــك الـــسنوات الـــست صـــمت طويـــحـــلّ
 أقـصى مـا     ي هـ  اًوكأن ستة ومخـسني عامـ     . صنعت هوة بينهما ال ميكن رأهبا     

  :أردف قائالً. شيخوخة إليه الصلتقد 
 اً بعـد عـشرين سـنة، عنـدما تكـون أنـت رجـالً ناضـج                ههذا معناه أن   -

 يف منتـــهى الوســـامة يف األربعـــني مـــن العمـــر، أكـــون أنـــا يف حاجـــة إىل اًقويـــ
 مالبـسي ألنـين لـن أسـتطيع حتـى القيـام             والرتـداء مساعدة الناس إلطعـامي     

  هل فكرت يف هذا؟. بذلك مبفردي
  . ال -
  . تك أنا مبا سيكون عليه األمرنبه فقد ن،إذ -

  :رد روبرتو بعد فرتة قصرية من الصمت
  . تناول طعامك مالبسك وارتداءسأساعدك أنا يف  -

  :أردف روبرتو. مل يستطع هو أن مينع نفسه من االبتسام
 ألن يال، ال تفعــل بــي هــذا، ال هتــزأ بــي بابتــسامتك تلــك، ال داعــ         -
  . جترحين
  .  أن أجرحك، ولكين أخربك مبا سيحدث لناأنا ال أريد -
  ولكنك حتبين، أليس كذلك؟ -
  . بالتأكيد -

ــو   ــه إىل برشــلونة  ،لحظــةلمل يتوقــف ول ــذكر تلــك   ، خــالل رحلت  عــن ت
 ا عنـدما سـأله روبرتـو إن كـان حيبـه أم ال؟ ملـاذ               »بالتأكيد«ملاذا قال   . احملادثة

  ؟ »أحبك« أو »نعم« يكتف بقول مل
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ـــ  ــوء حالتـ ــو فــــضالً عــــن ســ ــده عــــن روبرتــ ــل ،ه بــــسبب بعــ  زاد ملــ
 من اخلروج من الفندق لكي ال    اًمتوجسكان  . اًاالجتماعات من حالته سوء   
إن مل يتصل به روبرتـو مـن البـار مـساءً، كـان              . اًيهاتفوه فال جيدوه موجود   

كانت معظم أحاديث روبرتـو لـه تـدور يف فلـك حبـه لـه                . يتصل هو به ليالً   
كان روبرتو يقبِّل   .  عما يرتديه  اً يسأله دائم  وافتقاده وجوده معه، وكان هو    

  . مساعة اهلاتف
حلمت باألمس بأنك هنا معـي، ومل نكـن ملتـزمني بالـذهاب إىل أي                -

  . مكان، وأنين كنت أطلي أظافر قدميك
  . زال مطليةال تولكن أظافري  -
  .    اًحسن -

. لـف  مل يكن األمر أنه ال يفتقد روبرتو، ولكنه كان يفتقده بـشكل خمت            
، منـذ ملمـح الدهـشة       ةه احلقيقيـ  سـن منذ تلك احملادثة اليت أطلعه فيها على        

 أن هـذه العالقـة      اًالذي اعرتى روبرتو وسؤاله إن كان حيبه، وهو يفكـر أحيانـ           
ويف أحيــان أخــرى، .  ومقبــوالًاً، وكــان ذلــك يبــدو لــه منطقيــ اًســتنتهي وشــيك

 ماكينة يف غاية التعقيـد      لليل، كان العامل يتحول بالنسبة له إىل      أثناء ا خاصة  
  .  دون مساعدة روبرتواًفال يستطيع فيه معاش

. كـان املتـصل روبرتـو     . استيقظ فجر ثالث يـوم علـى جـرس اهلـاتف          
 وبدا له أن ،اًكان الصوت متقطِّع. كان يتصل به من كابينة تليفون عمومية

جمموعة من الشباب انتظـروه     . ال يبكي   نفسه لكي  يكبحروبرتو حياول أن    
بـصقوا عليـه عنـدما خـرج        . كان يعرف بعـضهم بـالنظر     . د باب اخلروج  عن

 ولكنـهم   ،ال يطـول املـشهد     حاول أال يتوقف لكي   . من البار ولقبوه باللوطي   
ذهــب . ظلــوا علــى تلــك احلــال إىل أن وصــل روبرتــو إىل الــشارع العمــومي  

 يف منظــر اًظــل روبرتــو هنــاك واقفــ. الــشباب عنــدما رأوا ســيارة الــشرطة
خلــع عنــه املعطــف وأخــذ  . فقة كــشجرة مقتَلَعــة الفــروع واألوراقمــثري للــش
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 مييـل   اًروبرتو الـذي مل يكـن أبـد       .  من البصاق  هينظف بغضب وجهه وشعر   
إىل العنــف، كــان حيكــي ذلــك املوقــف مبنتــهى العنــف واحلنــق، فقــط لكــي   

  . ينفث عن نفسه
  هل ضربوك؟ -
  . انيت، وقد فعلوا يريدونه هو إهوا ما كان كلهمف. ليتهم فعلوا ال، يا -
  . كيهينوال، مل  -

 مسـع فيهـا صـوت حافلـة مـسرعة       ،مرت هبما فرتة طويلة من الصمت     
  :قال روبرتو بنربة مكتومة. وصفارة إحدى السيارات

  . أوالد العاهرة -
  . يا ليتين كنت معك اآلن فأحضنك -
  . يا ليتك كنت معي اآلن فتحضنين -
  . روبرتو -
  ماذا؟ -
  . أحبك -

 نطق بتلك الكلمات دون تفكري، وكأنه تطور منطقي وضروري          كان قد 
ــاخلوف      ــه مبجــرد أن فــرغ مــن قوهلــا شــعر ب ــة، ولكن ــه  . للمحادث ــرد علي مل ي

مــسح هــو بعينيــه حمتويــات الغرفــة؛  . روبرتــو، وجــسّد صــمته هيبتــه ووقــاره 
الفوط امللقاة فوق األريكة، التليفزيون، قطعة األثـاث اخلاصـة بالبـار، والليـل              

  . كس على الزجاجاملنع
  ؟اًحق -
  . نعم -

  . مرة أخرى الفوط، والتليفزيون، والليل، ومرة أخرى اخلوف
  .  أحبكاًأنا أيض -

 يف ،مل يعـاودا قـول تلــك الكلمـات مـرة أخــرى يف حـديثهما اهلــاتفي     
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صــمت روبرتــو يف هنايــة . اليــوم التــايل الــذي كــان آخــر يــوم لــه يف رحلتــه  
ــه علــى تكــرار     ــه حيث ــة كأن مل يــصمت .  مــرة أخــرى »أحبــك«كلمــة احملادث

.  ليؤكـد حاجتـه لـسماعها مـرة أخـرى          اًيـ  كاف اًوقتكان  لوقت طويل، ولكنه    
 الـيت قاهلـا،   »أحبـك «، أو ذكـرى كلمـة   »أحبـك «بالنسبة له، شعر بأن كلمـة    

قـــد هـــدمت اجلـــدار الـــذي كـــان حيتمـــي بـــه بـــضربة واحـــدة، وبـــات مـــن 
ــ. املـــستحيل إعـــادة بنائـــه الطـــائرة يف مطـــار  عنـــدما حطـــت اًكـــان خائفـ

. ، بـال حيلـة وال معـني   اً ألنه كان على يقني تام بأنـه أصـبح ضـعيف       ،مدريد
كــان قــد أخــذ إجــازة مــن عملــه املــسائي    . كــان روبرتــو ينتظــره يف شــقته 

 والـثالثني مـن     يداليفاجئه، ومل يكن باألمر اليسري، ألهنـا كانـت ليلـة احلـ            
فلــة مبناســبة تلــك  ديــسمرب، ويف البــار الــذي يعمــل فيــه كــانوا يقيمــون ح   

عنـدما حـضنه شـعر أن جـسد روبرتـو جديـد عليـه، وهكـذا كانــت         . الليلـة 
كان ينبعث من فمه رائحة تبغ وعلكة بطعم النعنـاع وكـان            . ه وشعره اذراع

  . ، أكثر غِلظةاًفمه يبدو خمتلف
  .  مجيل للغايةكنإ -
  . اًشكر -

  . ءً، وحذااً مكويّاً جديداً، ويرتدي قميصرَجَّالًكان شعره مُ
  . أردتُ أن تراني مجيالً عند وصولك -

تكلمــا يف كــل شــيء . كــان روبرتــو بالفعــل يف غايــة اجلمــال تلــك الليلــة
 يـشعر أنـه     اً مـضحك  اًكـان كلمـا قـال شـيئ       . عدا حادثة تلك الثُلـة مـن الـشباب        

كــان يتأمــل يف نفــس الوقــت إىل أي .  منــهااً يف ضــحكته، ويــشكل جــزءيــذوب
كـان روبرتـو يتـذكر حتـى أتفـه املواقـف            .  مـن بعيـد    س روبرتو حياتـه   درجة تلبَّ 

ــه يف    ــيت حــدثت مع ــان ي االجتماعــاتال ــيت ك ــصّ وال ــهها ق ــه  علي ــاء مكاملات  أثن
 ، تـذكرها كمـا لـو      اهلاتفية، حتـى أمسـاء األشـخاص والنكـات الـيت حكاهـا لـه              

  .  كان هو من عاشها
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ــة     ــك الليل ــبطء تل ــرام ب ــا  . تطارحــا الغ ــاك عري ــوق ننيوشــربا الكوني  ف
عـرف أن روبرتـو قـد       . كان يصدر من جـسده رائحـة عـرق وكولونيـا          . شالفرا

 وباقـة مـن     ، وأنه وضع باقة مـن زهـور املارجريـت جبانـب املـرآة             ،نظّف الشقة 
  . عباد الشمس يف احلمام

  ما أمر هذه الزهور اليت وضعتها؟ -
  .  لوجودهااًظننت أنك لن تنتبه أبد! ؟اًأخري -

  :الضيق بداخله، وأردف قائالً اًابتسم روبرتو بعد أن كان كامت
... أنا أعـشق املارجريـت وعبـاد الـشمس        . اشرتيتها أمس من السوق    -

ــة          ــست يف غاي ــان جــوخ؟ ألي ــا ف ــيت رمسه ــشمس ال ــاد ال ــت زهــور عبّ هــل رأي
  ؟اإلبداع

كان قـد أتـى بـه فـان جـوخ وتركـه فـوق املـالءة                 . ظهر الطفل من جديد   
مل يكـن حيـب فـان جـوخ،     . (11) دوامات هوائية كليلـة مرصـعة بـالنجوم     اًصانع

 اًكـان روبرتـو غارقـ   . ه حبنني إىل شغفه الشبابي الفظ   جتاهولكنه كان يشعر    
، حتــى أمخــص قدميــه يف حفلــة مــن األلــوان احليــة وخطــوط مليئــة بالــشغف

كيف يقدم نفسه للناس بصحبة ذلك الفتـى؟ مـا     .  يبتعد مرة أخرى عنه    فبدأ
ى تلك احملادثـة ذات األذن املقطوعـة        تلك اللعبة احلمقاء اليت كان يلعبها؟ أهن      

واملليئة باجلنون، وعندما انتهت، عاد روبرتو إىل ذلك املخلوق اجلميـل الـذي             
أصــبح حيــسد  . اًيــام اخلمــس املاضــية الطويلــة جــد  األظــل حيلــم بــه خــالل   

شــباب روبرتــو مــن جديــد، خفتــه وهــو يقفــز مــن فــوق الــسرير ويــذهب إىل     
ال روبرتـو بعـد     قـ . يوم من األيام مثل روبرتـو      يف   اًكان هو أيض  . اًاحلمام عاري 

  : عند باب الغرفةاًعودته من احلمام واقف
  . بعد قليل سيتوجب علينا تبديل مالبسنا -

                                                 
  ).املرتمجة (. هو اسم أشهر لوحات فان جوخ»ليلة مرصعة بالنجوم« (11)
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  ملاذا؟ -
للـــذهاب إىل احلفلـــة، أال تتـــذكر تلـــك احلفلـــة الـــيت أخربتـــك عنـــها  -

  . خبصوص تلك الليلة
هـو أن نبقـى هنـا     اً حقـ أريـده مـا  ف. أنا ال أريد الذهاب إىل أي حفلة       -

  . اًمع
ولكن أال تتذكر ما اتفقنا عليـه؟ كمـا أنـين قـد اشـرتيت لـك التـذكرة                    -
   ...بالفعل

  كيف هي تلك احلفلة؟ -
مل يكن يريد الذهاب، ولذلك فإن كل مـا قالـه روبرتـو مـن مغريـات                 

 زادعن احلفلة وأصدقائه الذين ينتظرونه، واملشروبات اجملانية، كـل هـذا            
 هــو بــني كــل  ه يفعلــيذ الــمــا. اً تأكيــدخلــروج مــن املنــزل عــدم رغبتــه يف ا

 مـا كـان يـشعر    اً؟ ألن يسخروا منـه؟ دائمـ    اًهؤالء الشباب؟ ألن يبدو سخيف    
 الـذين ميـسكون     سنني يف ال  طاعنباحتقار شديد جتاه هؤالء األشخاص ال     

ــدون كالــشباب،    مببكــل مــا أوتــي هلــم مــن قــوة     ــة املراهقــة، حيــث يرت رحل
ــاهت  ــذهبون إىل حان ــار،    موي ــهم، وأدى هــذا االحتق ــون النكــات مثل ، أو يطلق

الــذي بــدأ يــشعر بــه منــذ أن كــان يف اجلامعــة، إىل ارتــداء مالبــس جتعلــه    
 قـد دفعـه إىل اسـتحالة الـتفكري حتـى يف مـصاحبة               و ما ، وه اًيبدو أكرب سن  

  . روبرتو إىل تلك احلفلة
  من سيذهب إىل هذه احلفلة من األشخاص الذين أعرفهم؟ -
  . اًن جدو، ولكنهم شباب رائعال أحد -
  . اًن جدو رائعشبابوهذه هي القضية، أهنم  -

  : نربته االحتقاريةاًرد عليه روبرتو مقلد
  . اًأيض شابأنا  -
  . األمر خمتلف معك -



 187    حسنةةنيّ

  ملاذا؟ -
 روبرتـو كــان  أنمل يكـن يريــد أن جيـري معــه هـذا احلــوار، ولكنـه فهــم     

  . ه قصد، إىل أعمق أعماق خوفباليدفعه، رمبا 
  . األمر خمتلف معك ألنك يف احلقيقة كبري -
 وال أنا أنضج من أي مـن هـؤالء الـشباب، وباإلضـافة     اًال، لست كبري   -

  . إىل ذلك هم أصدقائي وأنا أحبهم
هنـــم شـــباب ســـيئون، فهـــم إأنـــا ال أقـــول لـــك أال حتبـــهم، وال أقـــول  -

  ... بالتأكيد شباب يف غاية الروعة
  ولكن؟ -
  . توال أعرف يا روبر -
احلقيقــة أنــك منــذ أن عــدت مــن برشــلونة وأنــت تتــصرف بــشكل  - 

أنت تعرف كم كابـدت اليـوم مـن أجـل أن يـسمحوا يل بإجـازة                 . غريب معي 
  ... اً، وال تعريها انتباهاً، أضع لك وروداًكراأقضيها معك، ومل تكن حتى شَ

 ،صمت روبرتو لفرتة بدا فيهـا وكأنـه ينتظـر موافقتـه علـى مـا قالـه                 
وعلـى الـرغم مـن أنـه كـان يعـرف يف قـرارة نفـسه أن                 . ه إياها رع يُ ولكنه مل 

 بداخلـه   اً وظل ينظر إليه يف صـمت، راجيـ        اًلم يقل شيئ  فروبرتو على حق،    
  :أهنى روبرتو كالمه بصوت خفيض. أال يكمل السري يف هذا الطريق

  . امني مثانية آالف بيسيتا لكل منها كلفتتنيكما أن التذكر -
  . يمكنك أخذه من حمفظيتفو ما يهمك إذا كان هذا ه -
  . أنت يف غاية الغباء -

  . بدأ روبرتو يرتدي مالبسه بسرعة دون أن ينظر إليه
  ماذا تفعل؟ -
  . سأرحل -
  . ال ترجعف ال ترجع، هل تسمعين؟ إن رحلت، اًإذ -



باربا  أندرس   188 

  . أنت يف غاية البالهة والغباء -
  . نعم عندك حق -

 ينظر إليه بال مباالة وهو يرتدي       ،حراكملاذا فعل هذا؟ ملاذا ظل دون       
ــه ال يهمــه أن يرحــل؟ مــا  ،مالبــسه ــ وكأن ــو  ه ســيفعليذ ال  اآلن؟ ارتــدى روبرت

مسعه يرتدي معطفـه عنـد املـدخل ثـم مسعـه وهـو              . حذاءه وخرج من الغرفة   
نظر إىل الفراش غري املرتب، الكأس الذي شـرب         . يصفق الباب عند خروجه   

  . ر، واألزهار روبرتو، الرماد وبقايا السجائمنه
  . ال ترحل -

 ءأخرى، ويف كل حلظة كان هناك شي      فمرت حلظة ثم تلتها أخرى      
 خــذمــن الفــراغ يرتاكــم، فتــصبح اللحظــات دقيقــة، فــثالثني، فــساعة، وتأ   

 بأصـوات تنـادي     ضج ولكـن يـ    ،السماء يف اكتساب ظـالم كثيـف، بـال وجـوه          
 كانــت مــاو.  فيهــااًوتــضحك ذاهبــة جتــاه حفلــة قــد يكــون روبرتــو موجــود  

 إال دقيقة عال فيها صياح جمموعة من الشباب حلَّت عليهم    ةالثانية عشر 
رن جرس اهلاتف فشعر بأن الـدم  . رأس السنة اجلديدة أسفل نافذته  ليلة  

كانـت مارتـا    . تعرقل وهو جيري حنـو غرفـة املعيـشة        . قد جتمد يف عروقه   
 ميــر هنأتــه بــرأس الــسنة اجلديــدة وســألته إن كــان يريــد أن. هــي املتــصلة

ال، مل  .  مـستيقظني  نمبنزهلا فيمـا بعـد، فرامـون موجـود واألوالد ال يزالـو            
 منـذ أن عـاد بالطـائرة، والـصداع      .كن يريد، فهو يعاني من صداع شـديد       ي

أخـذ يفكـر يف روبرتـو، ولكنـه شـعر وكأنـه             . أغلق الـسماعة  . ال يغادر رأسه  
ف عن حبـه،    ف مرة أخرى من أن يتوق     وَّخت من حياته،    اً مل يشكل جزء   اًأبد

 اً دون أن يعـرف متامـ      ارتدى مالبسه على عجـلٍ    . ومن أن يتوقفوا عن حبه    
ذات مـرة  تـذكر أن روبرتـو     . ما الذي كان يريد أن يفعله وخـرج إىل الـشارع          

 »تــشويكا«نــه حيــب أن يــسهر يف احلانــات املوجــودة يف حــي   أقــد ذكــر لــه  
فض ذلك  ر. كان املكان يعج بالناس ومجيعهم يصرخون     . فتوجه إىل هناك  
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احلضور املزعج لتلك السعادة، وكأنه جسم غريب غري مقبول، ولكنه شعر 
صـرخ فتـى جبانبـه وهـو        . فجأة أنه عجـوز بـني هـؤالء املـراهقني الـسكارى           

  :هيلإينظر 
فلتــتحمس قلــيالً يــا رجــل، فثمــة عــام جديــد . ســنة جديــدة ســعيدة -

  . يبدأ
. يف كـل مكـان     اً، أو مبعنـى أصـح، كـان موجـود         اًمل يكن روبرتـو موجـود     

ــه، أو يف معطــف مــشابه، أو يف     اًكــان موجــود   يف ظهــر شــخص مــا مــشابه ل
كـان  .  كان يظن أنـه وجـد روبرتـو تتـسارع ضـربات قلبـه              اكلمو. صوت مشابه 

سيقول له إنه يف غاية األسف وإنه تصرف معه حبماقة، وإنه عنده احلق يف              
 يف األمـر أنـه   كل ما قال، وإنه ال خيجل منـه وال مـن أصـدقائه، ولكـن كـل مـا                

هــل يــستطيع أن يــتفهم موقفــه؟ بــالطبع يــستطيع أن يــتفهم،       ف، اًكــان خائفــ 
ثم يعودان إىل البيـت     حتى الثمالة   مها   كال برش، في احلفلةسيذهب إىل تلك    

ــ ــه   اًمع ــان ســيقول ل ــإ، وك ــرة أخــرى،     هن ــك م ــل ذل ــن يفع ــف  و ل ــه ســريى كي أن
  . اًيحافظ على وعده بأال يكرر ذلك أبدس

كانــت كــل . اً الســعاً شــديداًوأخــذ الليــل يــزداد بــرد . مل يظهــر روبرتــو
كـان هنـاك فتـى مـا     . السيارات تطلق صفارهتا يف سعادة مُعدية غري طبيعيـة   

عـاد إىل منزلـه بـبطء، حـامالً علـى           . يتقيأ عند بوابة خـروج إحـدى احلانـات        
  . اًكاهله عبء احلب الثقيل جد

االته كانــت اتــصل بــه ثــالث مــرات يف صــباح اليــوم التــايل ولكــن اتــص  
، رد اً تقريبـ بعد الظهريف املرة الرابعة، يف الثانية . تنتهي مع رد اجمليب اآليل    

  . روبرتو بصوت منهك
  ... روبرتو -
  . أهالً -
  . ، فقد تصرفت معك أمس مبنتهى الغباءاًروبرتو، أنا آسف جد -
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  . نعم -
  . اً، أو حزيناً، أو حمبَطاًكان صوته منهك

 مشبانيــايف املنــزل؟ أنــا اشــرتيت  الغــداء  معــي نــاولهــل تريــد أن تت -
  .  من حلم اخلروفاً لذيذاً اليوم طبقطهونستطيع أن ن. وحلم خروف

  . سآكل يف بييت، مع إخوتي -
  هل تستطيع أن تأتي بعد الغداء؟ -
  . اًحسن -
  ستأتي؟ -
  . نعم -
  يف أي ساعة؟ -
  . ال أعلم، رمبا يف الثامنة -
   أن تأتي قبل ذلك؟يف الثامنة، أال تستطيع -
  . نعم، ال أستطيع -
  . ، نتقابل يف الثامنة، مع السالمةاًحسن -
  . مع السالمة -

. مل يــأت روبرتــو يف الثامنــة، وال يف الثامنــة والنــصف، وال التاســعة 
دع أكثـر مـن                    يف التاسعة والربع مسع األسانسري يـصعد، ولكنـه كـان قـد خـُ

ــل   ــد    ففقــد محاســه، إىل أن تأكــد مــ   ،مــرة مــن قب ن أن املــصعد توقــف عن
مل يعرف ماذا يفعل، مل يعرف إن كان يركض حنو الباب أم ينتظر             . طابقه

اقـرتب  . فـتح روبرتـو مبفتاحـه، فنـهض هـو         . اًعلى األريكـة كمـا يفعـل دائمـ        
 تقطيبـه جبينـه، وكأنـه طفـلٌ         ب فجـأة بـسب    اًمن روبرتو الذي أصـبح قبيحـ      

  . يف غمرة غضبه
  . ساحمين -
  . أنت غيب -
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   ولكن هل تساحمين؟ ،أعرف -
  . اًحسن -

، بـدأ روبرتـو يـتخلص مـن         اً تقريبـ   سـاعتني  بعد. قبَّال بعضهما البعض  
ــوم      ــانني يف غرفــة الن ــه وشــكوكه بالكامــل، وانتــهى هبمــا األمــر عري . حتفظات

أرضـى  . سأله روبرتو عما فعله ليلة أمس، فاعرتف لـه أنـه خـرج يبحـث عنـه                
  . بالتفصيلهذا غرور روبرتو فقرر أن يعرف كل شيء 

 كنــت يف »تــشويكا«كــان مــن املــستحيل أن جتــدني ألنــين مل أكــن يف   -
  . »سول«

  هل استمتعت بوقتك؟ -
  . كلهم سألوني عما بي، وملاذا مل أكن أرقص أو أفعل أي شيء. الك -
  أمل ترقص؟ -
  . مل يكن مثة من أرقص معه -
ن بالتأكيــد كــان هنــاك آالف مــن الــشباب الــذين ميوتــون مــن أجــل أ  -

  . يراقصوك
ــ -  منــهم، ولكــنين مل أكــن أريــد أن أرقــص   ون كــان هنــاك الكــثري اًطبع

  . معهم
 علــى وجهــه انضفيتــكانــت كنــازة وامــتالء شــفيت روبرتــو املــصبوغتني 

 يـصدق  عـد  أمـام صـورته، ولكنـه مل ي   اًوقـع مستـسلم  ف ،هوأما ،  اً خيالي اًملمح
  . أن ذلك الفتى حيبه

فرحلتــه لربشــلونة كانــت قــد     أربعــة أيــام إجــازة،   يف رصــيده كــان 
الـسعادة الـيت    ولكـن   .  فعوضـوه إيـاه بعـد عودتـه        اًاقتطعت مـن إجازتـه يومـ      

 فــسرعان مــا عــاوده إحــساسه بــاخلوف  ؛غمرتــه بعــد أن تــصاحلا مل تــدم 
 أنه لكـان مـن األفـضل    ظنلقلق، حتى أنه كان يف بعض األحيان ي اوالغرية و 

جزء بعيد  مثة   قلق دائم، و   كان قد ملَّ العيش يف    . تعرف إىل روبرتو  يلو مل   
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يف داخلــه قــد اشــتاق إىل الــسالم الــذي كــان حييــاه يف الــسنوات الــيت كــان  
 ،قبل فيها واقعه كما هو، عندما كانت السعادة بسيطة ودون أي عواقب           تي

كشرب كأس من كونيـاك ماركـة نـابوليون يف حالـة النعـاس والدوخـة الـيت                  
شاء مــن حــني آلخــر يف املطعــم تنتابــه بعــد الغــداء، الــسجائر الغاليــة، والعــ

  . الفاخر
، ولكنـه مـع ذلـك أحـس         اًكان يشعر أن حب روبرتو يؤثر فيه عاطفيـ        

 مــا قــد كُــسر منــذ املــشادَّة الكالميــة الــيت دارت بينــهما الليلــة         اًأن شــيئ
فهــو مل يعــد يهــتم ألمرهــا  (مل تكــن املــشادَّة نفــسها هــي الــسبب  . املاضــية

وبرتــو كجــسد مجيــل حيــرتق مبجــرد   كــان صــمت ر. ، ولكــن توابعهــا)اًكــثري
 يتحـول إىل شـيء ممـل       خـذ أي شـيء هـادئ، قـد أ       كصمت روبرتو،   . ظهوره

ومع ذلك، كانت وراء كـل حالـة مـن الـرفض، رغبـة متقـدة       . بشكل ال يطاق  
وعلى . حنو القبول، خاصةً عندما كان يدرك حاجة روبرتو الدائمة للحب         

د كـان شـبابه أقــوى   الـرغم مـن طريقـة حبـه املتوقعـة، وخاصـة طيبتـه، فقـ        
   .اً أحياناًوأشد غموض

 وظل يتحدث معـه  ، زمالئه يف العملأحديف يوم ما اتصل روبرتو ب     
 عنـدما   اًكان روبرتو قد اتصل بزميله ألنه مل يعره انتباه        . ملدة ربع ساعة  

كــان هــو يــشاهد األخبــار يف تلــك   . أتــى وجلــس إىل جــواره علــى األريكــة  
 فقـد  متابعتـها،    شديد احلرص علـى   كن  اللحظة، وعلى الرغم من أنه مل ي      

عنـدما  . يبعـث علـى الـضيق     شعر بأن جميء روبرتو للجلوس جبانبـه أمـر          
شعر روبرتـو أنـه غـري مرغـوب يف وجـوده ذهـب دون ضـغينة إىل التحـدث              

. مل يستطع الكف عن النظر إليه بينمـا كـان يـتكلم يف اهلـاتف     . يف اهلاتف 
مــن مــآل احلــديث أن ، وفهــم هــو »مــاركوس«ســأل عــن شــخصٍ مــا يُــدعى 

مثة معرفة وطيـدة وقدميـة بينـهما، ونكـات مل يـستطع هـو فهمهـا، حيـث                   
ـمُدوأخــذ روبرتــو يقهقــه قهقهــات     شعور بعــدم كــان الــ .  غــري مباليــة ،ةيـَّ
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 أشـد وأكثـر   ، روبرتو يضحك هبـذا الـشكل  ىح الذي انتابه عندما رأ  تياراال
 أن هناك مـساحة      تلك أول مرة يعي فيها     تكان.  من أن يُعترب غرية    اًتعقيد

ع ي لـن يـستط  اً والعـشرين عامـ  يـة دا احليكبرية تشغل حيـاة هـذا الـصيب ذ        
.  أن يشارك فيها، ولكن حاجة ملحـة جعلتـه يرغـب يف الـدخول فيهـا           اًأبد

 يضحك هكذا معه؟ هل كان       ملْ متى ضحك روبرتو هبذا الشكل معه؟ وملَ      
لــسيجارة الــساقان معقودتــان، وا(ذلــك املخلــوق الــذي يتحــدث يف اهلــاتف 

روبرتــو أم ال؟ وإذا كــان هــو روبرتــو احلقيقــي،   ) تلعــب يف الرمــاد املتبقــي 
 مـن   اًملاذا انتابه فجأة شعور بأنه ال يعرفه؟ وجـد نفـسه للحظـات مرعوبـ              

ـه     كــل شــيء اكتــسب منطقيــة عقالنيــة     .  فكــرة أن يكــون روبرتــو قــد ملـَّ
أشــفق ، ولكنــه أعجــب بــه يف البدايــة ثــم اًواضــحة؛ فروبرتــو مل حيبــه أبــد

حبـــه مــا دام إعجابــه بـــه أو إشــفاقه عليـــه    ر يــستم وف سفـــ اعليــه، ولــذ  
 أن يتملـك ذلـك الفتـى الـذي كـان يـضحك غـري                اًع أبـد  يلن يـستط  . قائمني
مــا حــدث .  أظــافر مطليــة، ألنــه مل يكــن شــبيهه اذالقــدمني،  حــايف مبــالٍ

وقتها كان أبعد من احتقاره لذاته، ولكنـها الرغبـة يف التـشبه بـاآلخر، أن                
ى أن يكـون ذلـك الفتـى الـذي           أحداً ونيك  آخر، ما حـدث معـه هـو أنـه متنـَّ

ــسلة، أن     ــل يف مغـ ــشرين، أن يعمـ ــون يف العـ ــو، أن يكـ ــه روبرتـ يتحـــدث إليـ
يضطر ألن يوفر املال حتـى مـن أجـل تـذكرة مـسرح أو سـجائر، أن جيعـل                   

  . روبرتو يضحك بذلك الشكل
  من يكون ماركوس؟ -
  غسلة، ملاذا تسأل؟كان يعمل معي يف امل. آه، صديق -
  . اًأبد -

، يــونفزيحــاول أن يــصطنع الالمبــاالة فلــم يتوقــف عــن النظــر إىل التل 
  :ولكن روبرتو ضحك فجأة

   غريان من ماركوس، أليس كذلك؟تأن -
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  أنا؟ -
 ألنـه اسـتطاع أن يدفعـه إىل         اً باكتـشافه، فخـور    اًصرخ روبرتو مستمتع  

  :حافة الغرية
  . ر من ماركوساأنت تغ -

 لــو تنتــهي يف أســرع ودَّهــذه احملادثــة، وهــو  بــدأ ، إذبالغبــاءشــعر هــو 
ب روبرتو ظنونـه؛ كـأن يقـول لـه إن مـاركوس              لو خيَّ  اًوقت ممكن، ومتنى أيض   

ــبح  ــهى القـ ــه    . يف منتـ ــدى تفاهتـ ــه أدرك مـ ــضايقه؛ ألنـ ــشعور يـ ــان ذلـــك الـ كـ
  .  بأمر ماركوسالهتمامه
 أمامـه   اًاقفـ  أخذ روبرتو يكرر تلـك اجلملـة و        »أنت غريان من ماركوس   «

  . ف عن الضحكك لوجه لكي ينظر له يف عينيه، دون أن ياًوجه
  . ابعد عين -
  . ر من ماركوساأنت تغ -

دفعــه عنــه . وضــع روبرتــو يديــه فــوق ســاقيه ليجــربه علــى النظــر إليــه 
  . اًوانتفض واقف

   أيها األبله؟ارغأوماذا يف هذا؟ ماذا حدث إن كنت  -
ر وفــتح حــدقيت عينيــه عــن    توقــف روبرتــو عــن الــضحك علــى الفــو     

  :قال اًوأخري.  بتمعنيه إلان البنيتان تنظرهكانت عينا. آخرمها
  ... مسع -
  . اًأنت ال تفهم شيئ -

ترك روبرتو وغادر، ولكنـه عنـدما خـرج مـن غرفـة املعيـشة مل يعـرف                  
قال روبرتو وهو يدخل خلفه غرفة النـوم        . ماذا يفعل، فتوجه إىل غرفة النوم     

  :ن احلزن موبنربة ال ختل
  ... امسعين -

  :مل يلتفت إليه، ولو فعل، لبات كل شيء أسهل
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  ماذا؟ -
  :شعر بروبرتو وهو حيتضنه من اخللف

ماركوس هذا جمرد شخص كان يعمل معي يف املغسلة، وال يعجبين            -
ــى  ــو خف ،، وفــضالً عــن هــذا  اإلطــالقعل ــر مــن ثــالث     اه ــذ أكث ــاة من طــب فت
  فلماذا تتصرف هبذه الطريقة؟. سنوات

  كيف تراني أتصرف؟  -
  .أال تالحظ نفسك؟ أنت شخصية مستفزة -

مسعـه يف اخلـارج وهـو يطفـئ        . تركه روبرتـو وعـاد إىل غرفـة املعيـشة         
 ويــضع تلــك اســطوانة شـوبان لبــضع دقــائق قبـل أن يغريهــ  أ ديرالتلفزيـون ويــ 

سطوانة ذات املوسيقى احلديثة اليت اشرتاها له ذات مـرة مـن قبـل، ففهـم                األ
  . تصرف أهنا هناية إعجاب روبرتو بهمن هذا ال

حـدث مـا كـان خيـشاه        .  بـشكل مهـني، ولـن يـتغري        اًكان قد أصـبح شـابّ     
 احتمالـه، كـان خيتنـق يف وجـوده، ولـذلك مل             منذ أن بدأ عالقته بروبرتو؛ ملَّ     

يفاجأ عندما عـاد روبرتـو مـن غرفـة املعيـشة وقـال لـه إنـه حيتـاج إىل بعـض                       
  . كر يف األمرالوقت، بضعة أيام ال أكثر، ليف

  لتفكر فيمَ؟ -
  ؟ هييف عالقتنا، وهل مثة شيء آخر يشغلين إال -

مل يهتم بأن يرحل روبرتو من البيت تلك الليلة، ولكنه يف صباح اليـوم        
كـان قـد طلـب منـه أن ميهلـه أربعـة             .  لكـي ال يهاتفـه     اًالتايل متالك نفسه كثري   

أصـابه يف تلـك اللحظـة    امللـل الـذي   أن أيام، وأال يتصل بـه، وعلـى الـرغم مـن            
لـم يكـد ميـر اليـوم األول         ، ف  سيتحمل األمر دون جمهود يُذكر     هجعله يعتقد أن  

  . حتى شعر بأنه عذاب ال طاقة له به
نــام يف .  حتــول تــوتر وعــصبية اليــوم األول إىل يــأس يف اليــوم التــايل  

 أن روبرتـو سيتـصل بـه يف         ، من حالـه   ئ ليهد ،الليلة املاضية وهو يردد لنفسه    
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 اً مل يتـصل أحـد ممـا جعلـه متـوتر      اًوم التايل، ولكنه حتـى اخلامـسة عـصر        الي
نـزل لتنزيـه الكلـب الـذي أصـبح خـامالً            . لدرجة أنه مل يـستطع تنـاول غـداءه        

كـان  .  صـاحبه بـه طـوال تلـك األسـابيع األخـرية           اهتمـام عدم  لوفرتت مشاعره   
ــال  ــد قـ ــو قـ ــا «: روبرتـ ــر يف عالقتنـ ــد أن أفكـ ــة  . »أريـ ــى تلـــك اجلملـ ــا أغبـ  !مـ

أريـد  « :قـال روبرتـو  . بدت وكأهنا مأخوذة من مسلسل للمـراهقني      . »عالقتنا«
، وكأنه أحد أبطال إحدى تلك املسلـسالت التافهـة الـيت            »أن أفكر يف عالقتنا   

 عنـــد وصـــوله إىل البيـــت، كـــأي فتـــى يف اًيـــشاهدها روبرتـــو بالتأكيـــد يوميـــ
، اًلــك كــثريفكــر يف ذ. كــان مــن احملتمــل أن يكــون والــده .  والعــشرينيــةدااحل

كان من احملتمل   .  يف ذلك حدود املنطق    هولكن يف تلك اللحظة، ختطى تفكري     
مل يشعر بالـذنب تلـك املـرة، ولكـن شـعر بأنـه خمـدوع،         . أن يكون والد روبرتو   

. فلم يكن هناك أي سبب مـن البدايـة جيعـل روبرتـو يـشتكي مـن معاملتـه لـه                    
وفات؛ فكـان يـشرتي    كان قد وفّر له كل شيء دون أن يضع أي حـدود للمـصر             

مـن أي شـيء يـشتكي       . أغلى أنـواع النبيـذ، أفـضل اللحـوم، وأحـسن الـسجائر            
ذلك الفتى؟ من أنه مل يذهب معه إىل احلفلة؟ وملَ ملْ يكن هذا ذنب روبرتو؟               
ــة، وإذا       ــذهاب إىل احلفل ـــأنه ال يبغــي ال ــذ اللحظــة األوىل، أخــربه ب فهــو، ومن

 ، علـى روبرتـو يف شـيء        أصـرّ  هر أنـ  وضع هو نفسه مكان روبرتو، فهو ال يتذك       
ل ذلـك   عـ احلقيقـة أنـه ف    . فيـه بـشكل حـازم وسـريع       أبدى روبرتو عـدم رغبتـه       

  . ليختربه
وقبول تلك األفكار كان يعـين  .  مثة حلقة مفقودة يف تلك األفكار    تكان

عـاد  . التسليم بلؤم وسوء طوية ذلك الفتى، وهو أمر ما كان يقبل التسليم بـه  
قلـى  . مع الكلب يف حياته   له  ه  وعٍ شديد بعد أطول فرتة تنزُّ     إىل املنزل ليالً جب   

مل . ، ثم ذهـب إىل الفـراش      سخطبعض شرائح اللحم والتهمها بشيء يشبه ال      
  . تقيأثم  ،اًتباعدخن ثالث سجائر . يستطع النوم

شعر يف فجر ثالث يـوم أنـه منـهك، ولكنـه مـع ذلـك مل يـستطع حتمـل              
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اتـصل مبارتـا وسـأهلا      . ن يـذكره بروبرتـو    فكرة البقاء يف املنزل، فكل شيء كا      
  . إن كان يستطيع أن يتغدى عندها يف البيت

  هل أنت خبري؟... اًطبع -
   للغاية؟اًاألمر غريبيبدو نعم، ولكنين أريد أن أراكم، هل  -
  . شاء أن تأتي وقتما تاًبوسعك دائمال، بالطبع ال، تعال، فك -

 يف داخلـه    ىمانـ ت تت  بـدأ  ،اًيف الساعات اليت مرت وحتى الثالثة عـصر       
كان يتذكر ماضيه حبنني، ولكن ليس ألنه كان يريد         . رغبة غريبة يف التدمري   

 يفـضل الوحــدة، ولكــن  أن يعـود إىل الوحــدة الـيت كــان فيهـا، فــال أحـد عــاقالً    
ألنه كان يف وحدته يعرف على األقل ما الذي ينتظره، والتفكري يف حاله كـان            

بــدأت صــورة روبرتــو يف خميلتــه  . الغــضب مــن االســتياء واًيــسبب لــه مزجيــ 
 روبرتـو   عـرض  مـن أن ي     ال ،اًكـان خائفـ   .  مـن اخلطـورة والتهديـد      اًتكتسب شيئ 
  .  من روبرتو نفسهلكنعن حبه، و

مل  و ،كـان رامـون يف عملـه      فقـد   . كانت مارتا جالسة وحدها يف املنـزل      
  .  من مدرستهم قبل السادسةليعودوااألطفال يكن 

  ؟اًهل أنت خبري حق -
  :رد عليها بشيء من الضيق

  ؟اً هذا السؤال كثريينملاذا تسألين -
 لتناول الغداء يوم وسط األسبوع      يف ألنه ليس من الطبيعي أن تأتي      -
  . عندي

 ومبـا أنـين مل أسـتطع رؤيـتكم          ؛زال قائمـة  ال ت  إجازتي   السبب هو أن   -
  . يف ليلة رأس السنة، فكرت يف زيارتكم اآلن

ظلــت حتمــل أمــارات الدهــشة علــى وجههــا  علــى الــرغم مــن أن مارتــا 
سـلّمت  فقـد   أثناء األكل، وأحلت يف سؤاهلا عـن صـحته وعملـه لتـربر زيارتـه،                

ــة  ــرة أن أخبيف النهاي ــا    افك ــا  . هــا قــد جــاء جملــرد التحــدث معه ــدما كان وعن
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 يف غايــة اًيتنــاوالن القهــوة، ضــربت مارتــا جبهتــها بكفهــا وكأهنــا نــسيت شــيئ 
  :األمهية

  وان؟هل تتذكر عمك خ -
  نعم، ماذا حدث له؟ -
  . عمك خوان سيتزوج! تسألين ماذا حدث له؟ -
   اآلن؟هكم سنُّ -
ولكن انتظـر فأنـت ال تعـرف أحـسن مـا يف املوضـوع،       . ثالث وستون  -

  .  فتاة يف الثامنة والعشرينليست سوىفالعروس 
 اًفسرت مارتا صمته على أهنا نفس الدهشة الـيت تلقـت بـه هـي أيـض                

  : على مواصلة كالمها فقالتلكا ذشجّعهواخلرب، 
  .  من الصدمةاً ردطق كنت مثلك هكذا، عُقد لساني فلم أُاًأنا أيض -
  ما رأيه؟... وهو -
ــ - يف . ن؟ عمـــك خـــوان؟ عمـــك خـــوان يقـــول إهنمـــا يف غايـــة الولـــعمـَ

 بتلك الفتـاة، ولكـن أن تكـون         اًاحلقيقة، أنا أصدق أن يكون عمك خوان مغرم       
 عن ماله، أصابته حالة هيـاج  اً أن عمك خوان، بعيد ظنأ !...الفتاة مغرمة به  

  . جنسي شديدة، هذا هو ما حدث لعمك خوان يف رأيي
ن ببعــضهما وبينــهما ا مــن املــستحيل أن يغــرم شخــص هــل تــرين أنَّ -

  فارق سين كبري؟ 
مطت مارتـا شـفتيها دلـيالً علـى عـدم موافقتـها علـى الفكـرة، ولكنـها                   

 أفـضل، تـشرح موقفهـا بـشكل       أن  ضطرت إىل   عندما مل جتد استجابة منه، ا     
  :تقالف

 وال أرى يف ة،يف رأيــي أنــه مــن الطبيعــي أن حيــب عجــوزٌ فتــاة شــابَّ   -
 إذا قلنا غري هذا؟ فـامرأة مثلـي مـن الطبيعـي       خدع، فمن سن  اً غريب اًئهذا شي 

، اًإعجابـ  بـل سـيكون    ،اً حقيقيّـ  اًأن تغرم بشاب صـغري، ولكنـه لـن يكـون غرامـ            
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 كذلك؟ ولكن أن تقفز فتاة شـابة بـني أحـضان رجـل هـرم،              أنت تفهمين أليس  
ر يف  ، وضـد الطبيعـة البـشرية، ال أعـرف، ولكـن فكِّـ             اًشـنيع  هذا ما أراه فعـالً    

  . تلك الفتاة بعد عشر سنوات، ستبدو وكأهنا حفيدة خرجت لتنزه جدها
الغداء مع مارتا وحكايتها عن عمهما جعاله يـشعر بـسالم غريـب مـع               

شـعر منـذ تلـك اللحظـة بـربودة          . استحالة عالقته بروبرتـو    ، وأكدا على  نفسه
ولكنـه غـري أخالقـي       ،يئبستغزوه وتؤثر على عالقته بروبرتو على حنو ليس         

  .  لسنوات طويلة من الوحدةنتيجةًوقذر، وقع فيه 
. هاتفــه روبرتــو يف اليــوم التــايل، فــأخربه بأنــه ينتظــر جميئــه إىل بيتــه 

القلـق؛ اهلـاالت الـسوداء أسـفل عينيـه،          ض  اعندما رآه وجـد عنـده نفـس أعـر         
  :قال روبرتو. مظي يف صوته، واحلزن الكوهننربة ال

  . أهالً -
 ىًيت كـان قـد دخـل هبـا؛ أصـبح اآلن فتـ         فقد روبرتو يف نظـره اهلالـة الـ        

ه من علٍ، من سنواته الست واخلمسني، بشيء يشبه         يلإهو   ، ينظر اًمستسلم
  . التفضُّل
   أم ال؟ ناعالقت، هل فكرت يف اًحسن -

  .  مل يلحظ النربة التهكمية يف كالمهحبيثكان روبرتو من احلزن 
، لكـي تقـول   تبـذل يل بعـض العـون    أتيت إىل هنا لكي  ينيف الواقع أن   -

  ...  يف املوضوع ولكناًرت كثري فكَّقدف. يل ما جيب علي أن أفعل
أنت تريد أن ترتكين، هذا هـو مـا تريـده، ولكـن كـل مـا يف األمـر هـو                    -

 ألنــك تــشفق علــي، ولكــن، هــل تــسمح يل بــأن أخــربك    ؛أنــك ال تعــرف كيــف 
أعلم أنين مل أعد أثـريك، ألـيس    . بشيء؟ أنا ال أريد شفقة من أحد، فال تقلق        

 أنتم الشباب هذه اللفظة اآلن؟ مل أعد أثريك،     ن؟ أال تستخدمو  األمرهذا هو   
الـك   فعل شـيء جديـد يرضـى عنـه خي          لرغبتك يف قبل، رمبا   من  كنت أفعل   و

ين، مـن   لـت ملقـد   تجربة إقامة عالقة مـع رجـل عجـوز، ولكنـك اآلن             ك ،املريض
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أنــا ال أقــول إنــك ال تــشعر جتــاهي   . املمكــن أال تعــرتف هبــذا، ولكنــه صــحيح  
ل جيـد          ل تـشعر بـشيء مـن       ازتـ  ال وإمـا  اًبشيء من احلنان، فأنت إما أنك متثـَّ

فهمــين، فهــذا احلنــان جتــاهي، ولكــن هــذا ال يكفــيين، وإذا قلــت لــك إنــك ال ت
ألنــك ال تفهمــين فعــالً، فكيــف لــك أن تفهمــين؟ فلكــي تفهمــين كــان يتوجــب     

، ال أحــد معــك، ســنوات  اًعليــك أن تقــضي عــشرين ســنة مــن عمــرك وحيــد   
 نفس السنوات اليت مل يكن يل فيها أحد، هل فكـرت            يعمرك اليت عشتها ه   

  يف هذا؟ قل يل، هل فكرت يف هذا؟
  كن ملاذا تكلمين هبذه الطريقة؟نعم، بالطبع فكرت يف هذا، ول -

  :واصل دون أن يفقد خيط احلوار
، لــو كنــت فعــالً فكــرت يف األمــر، لعرفــت أنــه ال يــصح أن يــأتي   نإذ -

ة والعـشرين   يـ داأحد كما أتيـت أنـت ويطلـب مـين أن أحتـول إىل شـاب يف احل                 
ــب مــين أن أمثــل يف         ــصح أن يُطل ــو، ال ي ــا روبرت ــصح ي ــذا ال ي ــر، فه مــن العم

قبل أن  .  ألنين يف حقيقة األمر ال أستمتع هبذا       ؛ستمتع هبذا أكأنين  احلانات و 
ــاتي  ــاد ،تــدخل أنــت حي ــاة، كانــت هنــاك    اً كنــت معت ــى أســلوب معــني للحي  عل

اآلن سأقضي مخـسة    بينما  ، وكان هذا يكفيين،     بسيطتان ال وسعادتيملذاتي  
؟ ال، ألــيس اًهــل فكــرت يف هــذا أيــض . أعــوام علــى األقــل حمــاوالً أن أنــساك 

ي بعد أسـبوع لتقـول      تأتثم   أخرى لتفكر فيها     اًلك؟ ال تطلب مين اآلن أيام     كذ
خرج من هذا الباب وال تظهر مـرة أخـرى يف حيـاتي إذا كنـت             ا. إنك سترتكين 

هيـا، فلقـد قمـت    .  أخـرى تفكـر فيهـا   اً يف هذا، ولكن ال تطلب مين أيام       اًراغب
  ما رأيك؟. أنا عنك بالعمل كله

  :رد روبرتو بصوت متهدج
  . رأيي أنك قد قررت كل شيء، ومل تفكر يفَّ -
  . اً فكرتُ فيك كثري..اًكثري -
  .  أنت من تطلب مين أن أترككايبدو وكأمن -
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مــا تريـده أنـت يــا   هـو   يف احلقيقـة هـذا   هأطلـب منـك أن ترتكـين ألنــ    -
  . روبرتو

 ألنين ال أحبك، ولكـن احلقيقـة هـي          أترككنك تطلب مين أن     إتقول   -
  .  ال حيبين الذي أنتكين اكتشفت أنأنين سأتركك ألن

كــل شــعوره بالتماســك . جــاءه رد روبرتــو كــصفعة علــى وجهــه. مل يــرد
 ذهب أدراج الرياح مع تلـك الكلمـات القليلـة           ،واخلطابية اليت امتاز هبا حواره    

أخــرج روبرتــو سلــسلة املفــاتيح وأخــرج منــها مفتــاح   . الــيت تلفــظ هبــا روبرتــو 
  .  ثم ارتدى معطفهشقته ووضعه فوق مائدة املدخل

  .  أنك رجل بائس وحزيناًيبدو يل أيض -
قاهلا روبرتو وهو يغلق البـاب خلفـه بـبطء، دون أن يـصفق البـاب كمـا          

  . هو املتوقع
ــواني   . نــبح الكلــب  ــوكانــت دقــات عقــرب الث  يف غرفــة املعيــشة يف  تعل

ــتح البــاب، ودخــل  . إىل طابقــهاملــصعد يرقــى نفــس الوقــت الــذي كــان فيــه   فُ
أطل من الشباك ورآه خيرج مـن املبنـى، ثـم يتوقـف ويـستقل               .  املصعد روبرتو

كــان الــشتاء يف الــشارع قــد اشــتد حتــى إنــك لــتحس بــه يتوغــل يف   . احلافلــة
  . عظامك
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  ماراثون
  
  

كـان  . كان حيب الركض كما حيـب الطفـل النظـر إىل الـسماء بـال كلـل                
العــدو، كمــا ال   عــن اًف يومــك أنــه ســي اًيعــشق الــركض، ومل يكــن يتخيــل أبــد  

كـان الـركض باإلضـافة إىل      . يتخيل أحدٌ أنه يستطيع أن يغـري أخـاه أو والدتـه           
ال يـشاركه   الـذي    له، متنفـسه الوحيـد،        بالنسبة كثر محيمية ذلك الرياضة األ  

 وال حتـى ديانـا، وينـدرج حتـت بنـد            ، ال أصـدقاء اجلامعـة القـدامى،       فيه أحـد  
 أو ثالثـة أيـام يف األسـبوع كـان     نيميـو . األشياء القليلـة الـيت ال غنـى لـه عنـها       

شــريت بثقــة -يكــرر نفــس الطقــوس البطيئــة الرتــداء احلــذاء الرياضــي والــيت
مُحــب خيتطــف حلظــات مــن املتعــة مــن حمبوبــه يف اللحظــة املناســبة ودون     

ز                . عناء منذ حوايل ثالثة أشهر، بعد الفرح بالـضبط، أضـيف إليـه بُعـد حمفـِّ
كانـت  ىل منزلـه اجلديـد كانـت أرحـب و         آخر؛ فاحلديقة اليت أصبحت أقـرب إ      

اكتـشفها  . تسمح بأشكال خمتلفة كـثرية للـركض يف الطـرق املخصـصة لـذلك        
أول مرة كما يفتح طفل صـغري ألول مـرة هديـة يعـشقها، ولكنـه يتوقـف عنـد                    

 بطعمهـا  اًفتحها وكأنه حياول أن ميد تلك املتعة ألطول وقت ممكن، مستمتع    
  . حتى الثمالة

خاصـة وقـد     ،مـا كانـت تتحملـه     فم ذلـك، وإن فهمتـه       مل تكن ديانا تفهـ    
 يح هلـا  يف أول أسـبوع مـن الـزواج كانـت تلـح عليـه أن يتـ                . أصبحا زوجـني اآلن   

 خطر على بالـه   ه إىل الركض، وعلى الرغم من أنه حاول معها بكل ما            تصحب
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كانت هناك ليلـة مل  ) ستتعبني، لن تعجبك، لن تكُفِّي عن الشكوى     (من أعذار   
 يقـاوم أن تـدخل ديانـا        اكـان منـذ البدايـة كأمنـ       .  رغبتها عند زوليسعه إال الن  

. يف تلــك املــساحة املخصــصة لــه، وكأنــه يريــد أن حيــتفظ هبــا لنفــسه فقــط   
ــركض علــى نفــس       اًها عمــدصــحب ــر صــعوبة ومل يكلِّفــه ال  إىل الطريــق األكث

ــد   ــا البطــيء جه ــبرياًإيقاعه ــائق طلبــت منــ    . اً ك ــد عــشر دق ــل مــن  هبع  أن يقل
علـى الـرغم   . مخس عشرة دقيقة استسلمت وعـادت إىل املنـزل       بعد  . سرعته

 اً فائقـ اًفهي بالفعل قد بذلت جهد    (من أنه مل يكف عن شكرها على جهدها         
فـضالً عـن ذلـك، مل جتتهـد         .  ضـعفها وقلـة مقاومتـها      هضايقفقد  ،  )ملرافقته

ديانا اآلن، بعد أن تزوجـا بالفعـل، يف مـشاركته أشـياء مل تكـن تـشاركه إياهـا            
ثمانية اليت استغرقتها خطوبتهما؟ عـزز هـذا قـراراه الـسابق            العوام  األ خالل

  . بعد استسالمه العتبارات عائلة ديانااًبعدم الزواج، والذي تنازل عنه نادم
  :سألته ديانا بعد أن عاد إىل املنزل بساعة ذلك اليوم

  ؟اًلقد قمت بذلك عمد-
 عم تتكلمني؟ -
 .اًلقد حاولت إهناكي عمد -

  :اًرد كاذب
  .الك -

على الـرغم  .  رمبا أكثر من أي وقت مضىكانت ديانا سخيفة وقبيحة  
ال ها ا خـد فقـد كـان   يف املنزل لفرتة ال بأس هبـا،  واسرتختمن أهنا استحمت  

، بال أي   اًن جد ابدا له أن هنديها صغري    .  من اجلهد الذي بذلته    ين متورد الازي
ض  مب اًئلـيس كـشي   أمامه شـيء مـن روح ديانـا اآلن،          جتلَّى  . شيء مميز   إىل  اًغـَّ

 إىلها  ا هنـد  تحـول واقـع أن ي   . اً مـن اجلاذبيـة متامـ      اًنفسه فحـسب، بـل وخاليـ      
، فلطاملا كانا أكثـر األمـاكن طـراوة يف جـسد            اً يثري امشئزازه تركه حمتار    شيء
  . ديانا
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 إلهنـاكي، علـى األقـل    اً، لقد فعلـت ذلـك عمـد     اًأعرفك، أعرفك جيد   -
  .باألمر ببعض الشجاعة واعرتف حتلَّ

 .تِما شئيفظنِّي كلتمل يكن األمر كذلك، ولكن  -
مل يغلق باب أي محام . ذهب إىل احلمام ليستحم وأغلق الباب بالقفل      

ــد ــان       اًأب ــك اليــوم ك ــا، ولكنــه يف ذل ــل يف وجــود ديان ـ بالقف ــأن اًحريـّ يــشعر  ب
مل حتـاول هـي أن تـدخل، ولكنـه شـعر            . تحمسبالضيق لو دخلت عليه وهـو يـ       

نـه أوضـح وجهـة      كور إلغالقه الباب بالقفل، كما شـعر بالـسعادة ل         باألمان أكث 
 أخذ يفكر أنه ما كـان     . اًنظره بأن املساحة املخصصة للركض هي ملكه متام       

ميثِّل مشكلة وال أن تتضايق، فكـل األزواج مهمـا كانـت درجـة         بأن   اًذلك خليق 
نفس مل  حيتفظ كل منهما مبتنفسٍ له وحده، والقبـول هبـذا املتـ           اًسعادهتم مع 
أخربهــا مبــا كــان يفكــر فيــه أثنــاء  . واقــعهــو أمــر  بــالنقص، بــل اًيكــن اعرتافــ

ا تفهـم  أهنـ  بينمـا كانـت تـستمع إليـه،       هـا استحمامه، وبـدا لـه مـن مالمـح وجه         
 معـه ملـشاهدة الفـيلم الـذي كـانوا           ومـع ذلـك مل تبـقَ      .  رأيـه   وتؤيـد  هوجهة نظر 

ؤملهـا وأهنـا تفـضل أن       ين رأسـها    إقالـت   . يعرضونه تلك الليلة علـى التلفزيـون      
  .تنام

لـذي يقـوم     كا اًوبـ دؤمل تكن مثلـه، مل يكـن عمـالً          . كانت ترتجم .  ترتجم
لـو كـان    . به هو يف مكتب احملاماة، قسم تنفيذ الوصايا، ولكنها كانـت ترتجـم            

ــ ــا ترتمجــ  يتعلــــق بالنــــصوص األدبيــــة، أو القــــصص واألشــــعار، لكانــــت   همــ
لل، ولكـن مـا كانـت ديانـا ترتمجـه           ة وامل رتاباستطاعت أن تنتشل حياهتا من ال     

هو كتيبات عن ماكينات صناعية، أو كُتيب تعليمـات عـن أجهـزة للمطـبخ، أو                
 مـع هــذا  اًكيــف ميكـن ألي شــخص أن يكـون ســعيد  . إرشـادات لرتكيــب خيمـة  

رؤيتـها  . أدرك األمـر حتـى اآلن     قـد   نـه مل يكـن      أاسـتغرب   . النوع مـن األعمـال    
مهاتفتها يف منتصف اليـوم ليتأكـد أهنـا    وهي نائمة عند خروجه من املنزل، و   

مل تــستيقظ بعــد، ووجودهــا جالــسة أمــام الكمبيــوتر تعمــل عنــد عودتــه، كــل  
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ــد لديــه شــعور   مــن قطــع أثــاث الــشقة، بــشعرها  اً بأهنــا تــشكل جــزء اًهــذا ولّ
كـان هـذا    . اح، وخُفَّيها وسرتالذي تعلله باال  ،  األسود الطويل، وإمهاهلا ملبسها   

  . كشيء مملاًالشعور خينقه أحيان
. اً منذ مثانية أعوام، ولكن رمبا مل يكونـا يعرفـان بعـضهما حقـ              تعارفا

ال بعــضهما بعــد قــبَّ. أعجبـه فيهــا يف البدايــة ضــعفها غــري امللحـوظ وعيناهــا  
يف  يف غرفـة     ، ومارسا احلب ألول مـرة بعـدها بـشهر          من تعارفهما،  أسبوعني

 بعــض اًرفــة حزينــبــدا لــه ظــالم الغ . إجيارهــافنــدق صــغري تــشاركا يف دفــع  
ــه   ــدما باحــت ل ــه ،الــشيء عن  بأهنــا كانــت  ،ا مــن ممارســة احلــب ي بعــد أن انت

  .عذراء
مل أقل لك ألنين مل أكن أريد أن يتملكك اخلوف، كما أنـين أردت أن                -

  .ض عذرييتفتكون أنت من ي
مل يعرف إن كان يريد أن يضمَّها أم يغضب، أن يقول هلا إنه حيبـها أم          

  :يف النهاية قال. يأخذ مالبسه ويهرب
  .أحبك -

ــرت  ــثالث األُوَل مـ ــسنوات الـ ــبني  الـ ــل أي حبيـ ــهما مثـ ــن  ا بينـ ــهيا مـ نتـ
كــان لــديهما جمموعــة مــشرتكة مــن األصــدقاء، وكانــا    . دراســتهما اجلامعيــة

كانا يذهبان كل صيف إىل أحد الشواطئ، وكانـت  . يذهبان إىل حفالت كثرية   
 مـا يـذهبان     اًد كانا غالبـ   هي مغرمة بشواطئ اجلنوب، ويف عيد امليالد اجملي       

كانــا ســعيدين إىل حــد مــا، دون مــشاكل مأســاوية،  .  علــى اجلليــدجإىل التــزلُّ
ــ. اًودون حركــات مــصطنعة أيــض  ــا اًأحيان ــسيارة يتبــادالن القــبالت  كان  يف ال

ــرار ــارةوقـــت امحـ ــا إىل ت وميـــسكان بيـــدي بعـــضهما إذا متـــ ، اإلشـ  دعوهتمـ
  .كأفضل شخصني متحابني كانا يُضرب هبما املثل  أحياناً،.العشاء

ــة اإلســبانية       ــدريس اللغ ــرتا لت ــا إىل إجنل ــع ذهبــت ديان ــام الراب . يف الع
ا ياقرتح عليها، بعد أن دبَّت بينهما خالفات كثرية يف الـشهور األخـرية، أن ينـه     



 207    حسنةةنيّ

، فمـن احملتمـل أن تتعـرف هـي علـى            اً مأسـاويّ  اًعالقتهما وأال تعترب ذلـك أمـر      
 نإىل فتـاة أخـرى، ولكنـهما ظـال يتحادثـا      سيتعرف   اًأحدهم هناك، وهو أيض   

ــ ــا يف قــصة شــعرها،       . اًهاتفي ــشبه ديان ــا ت ــدعى مارين ــاة ت تعــرف هــو إىل فت
 ،اًكانت ديانا تكتب له خطابات طويلة ال تقول فيهـا شـيئ           . وتركها جملرد امللل  

ولكنها مع ذلك كانت تعيد إليه ذكرى وجودها البسيط، وأهنا خُلقت يف ذلك             
عنــدما عــادت ذهــب ليــستقبلها يف املطــار وقــبال    . ادهالعــامل مــن أجــل إســع  

 لـو   اًيفكـر أنـه سـيكون ظاملـ       راح هو   ، و »أحبك«: قالت ديانا . بعضهما كغريبني 
  . آخر من احلياةاًطلب شيئ

 ال مفــر مــن ،كانــت الــسنوات الــيت تلــت ذلــك تبــدو لــه كطريــق طويــل   
ى أمهيـة  كانـت تلـك الـسنوات خمتلفـة، ولكـن دون أن ينـس      . هنايته إال بـالزواج  

كــان قــد بــدأ عملــه يف تلــك األثنــاء يف قــسم   . اوجــود ديانــا يف حياتــه خالهلــ 
تنفيــذ الوصــايا يف مكتــب احملامــاة، وكــان مــن الــصعب عليــه أن يظــل مبــزاج   
جيد بعـد تلـك اجللـسات الطويلـة الـيت كانـت تتكـرر بـشكل أكثـر ممـا يرغـب                    

 بعـــضهم  دون أن يلتـــهم أقـــارب امليـــتيـــسعى إىل احليلولـــةفيـــه، حيـــث كـــان 
كان األمر، فيما عدا استثناءات نـادرة، وكـأن املـوت يُخْـرِج إىل النـور                . البعض

كـان  . أسوأ احلـاالت اإلنـسانية، وكأنـه حيـصرها يف ذلـك التقـسيم الوحـشي               
 إىل درجـة أهنـا حتولـت إىل ضـرورة           ،خيفف عنه إخبار ديانا بتلـك احلكايـات       

 علـى تلـك   اً األمـر، تظـل دائمـ   ، مهمـا تكـرر  إذ كانـت ديانـا  ، اًمُلحَّة إلبقائـه حيـ   
احلالــة مــن االنــدهاش وعــدم التــصديق، وحالــة عــدم التــصديق تلــك كانــت     

هم، كما أهنـا كانـت جتعلـه ينتمـي إىل      معسامح  يت  جتعله تنقذه هو أكثر من أن    
  . على معيشتهاًنظام آخر بعيد عن ذلك الذي كان يرى نفسه جمرب

  األفـراح   كانـت  .تزوجا بعد شهرين مـن حـصوهلا علـى عمـل كمرتمجـة            
  . ما جتعله شبه حزين، وفرحه مل يكن استثناءًاًدائم

 قالـت ديانـا قبـل ثالثـة أيـام مـن االحتفـال،        »هذه ليـست إال شـكليات    «
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ــل لــه ولكــن يف الواقــع مل مي  لمــوت لمــشابه إال كــشيء ديانــا عــرس  فــستان ثِّ
  . بيضاأل

ــى حــسابه ألنــاس         ــن شــكليات وال مــسرحية أن يقــيم والئــم عل مل تك
 ويف  ،سرعُـ  إىل حد ما، بل كان شبح احلب متمثالً يف شكل فستان ال            نيبمقر

ل الـرب، ويف أم ديانـا وهـي تبتـسم مـن أجـل                       قسٍ نصف أصلع حياول أن ميثـِّ
، ونكات  » معه، فهو من ماركة جيدة     نإن شاء اهلل تستمري   «الصور، ويف مجلة    

ثــم ا، وكلــهم ســكارى علــى حــسابه، هتقايأخــرى مــن هــذا القبيــل تلقيهــا صــد 
، ثم صـيب املـذبح وهـو يف    »هيا يا ديانا، اخلعي عنك تلك الورود  «: يقولون هلا 

ردائه األبيض، والقِس وهو يف ردائه األبيض، وأخت ديانـا وهـي ترتـدي تلـك                
طلـب مـن    . اًالقبعة البيضاء البشعة، وفوق كل هـذا، متثيلـه بأنـه لـيس متـوتر              

 هذا كـان يعـد موافقـة منـه     ه بعدءديانا أن يرحال بعد تقطيع التورتة، ألن بقا  
 يف تلك السعادة الزائفة، وموافقة منه على أمارات احلزن اليت           ةركاشعلى امل 

 كانــت تــستعد للعــيش وحــدها، إذ ؛وجــه والدتــه مــن حــني آلخــري كانــت تعتلــ
حيث متسح بسرعة دمعة جرت على خـدها قبـل أن تفـسد زينتـها، وموافقـة        

نقــوش عليهــا أمســاء العروســني، منــه علــى توزيــع النــادلني لعلــب الــسيجار امل 
) مـسك هبـا مـن خـصرها       أهكـذا، أقـرب قلـيالً،       (وموافقة منه علـى التـصوير       

عنــدما وصــال إىل الــشقة الــيت  . وموافقــة منــه علــى كــل مــا يفعلــه املــدعوون  
 من األثاث، تطارحا الغـرام حمـاولني بـأكرب قـدر          اً قطع قليلة جد   توزعت فيها 
أنــه فهــم ملــاذا كــان جــسد ديانــا يتيــبس  حــدَّا مــن توترمهــا، وظــن  ممكــن أن يَ

ــت كلمـــا اًأحيانــ   ألن ؛كانـــت خائفـــةفهـــي  ؛أن ختلـــع مالبـــسها وتتعــرى بــ  مهـَّ
طهــا كأذرعــة األخطبــوط، ألن جــسدها كــامرأة ومــسؤوليات الــزواج كانــت حت

يـف   كلوحـة خت   اًكـان أحيانـ   ) كسباق مـاراثون مفتـوح ال ميكـن أن تـرى هنايتـه            (
  .من ينظر إليها

وتعاظم ذلك اإلحـساس لـه يف       .  متنفس له عن نفسه    كان الركض أكرب  



 209    حسنةةنيّ

 مل يكـن يـساعده علـى اهلـروب مـن الـضيق الـذي             إذ س؛رعُـ األيام الـيت تلـت ال     
 التغـيري امللحـوظ حلالتـه     لكن مـن  أصبح ميثله فجأة وجود ديانا له فحسب، و       

.  جييـب  لو سأله أحدهم فيم يفكر بينما يركض ملا عرف مبَ         .  كذلك النفسية
الطاقـة الـيت   (عليمات اليت كان جيب أن يلتزم هبا وهو يـركض          ففضالً عن الت  

ــسرع          ــى ي ــق، أو مت ــن الطري ــورة م ــر وع جيــب أن حيــتفظ هبــا لألجــزاء األكث
خطواتـــه، الـــتحكم يف تنفـــسه لكـــي يـــصل إىل الكيلـــو الـــثالثني بقـــوة كافيـــه   

، كـان الـركض ميتعـه وجيعلـه يـشعر وكأنـه ماكينـة               )تساعده على إهناء العـدو    
 إن الـذي    -على سبيل املثال  - أن يقول    بوسعهكان  . حسن حالتها رياضية يف أ  

 أن يشعر بلذة التحكم يف التعب، إن هنـاك حلظـات يـشعر              كنهال جيري ال مي   
 اعتــاد النــاس أن يــشعروا    علــى عكــس مــا  ،فيهــا أن جــسمه ال ينتمــي إليــه   

ــهم متامــاً  ،بأجــسادهم ــا ميثِّل ــا    شــيء م ــستطيعون فيه  إىل الدرجــة الــيت ال ي
كـان يـشعر أنـه خيـرج مـن جـسده، وأنـه علـى وعـي تـام بكـل            . ل عنـه االنفـصا 

 عنـد    جـسده   فيه ولكن مـن اخلـارج، كمـا لـو أن           اًعضلة من عضالته، متحكم   
  . اجلري ال يصبح ملكه، ولكنه يتحكم به بشكل كامل

كانت هناك، فضالً عن ذلك، حياة أخرى يف احلديقة مل تكـن بغريبـة           
شكل صامت من عالقات غري مرئيـة بـني      كانت عبارة عن حياة تتكون ب     . عنه

كـــل العـــدائني، وكأهنـــا شـــبكة عنكبـــوت تلـــتقط نظـــرات عيـــوهنم، حـــسدهم، 
 عن طريق مراقبتـه  ىتأتتحتدياهتم، عروضهم، فقياس قدرة أحدهم مل تكن    

فقــط، ولكــن عــن طريــق معرفــة إن كــان قــد فــاز عليــه أم ال دون احلاجــة إىل 
 ، يف مسافة الـركض األكثـر وعـورة        الركض جبواره، أو عن طريق التقدم عليه      

دون أن يلحظ أي شيء من اإلجهـاد علـى وجهـه، ثـم رمبـا ينتظـره فيمـا بعـد                      
هم، واالستـسالم لتلـك     قْرَود نفس املفخرة، مقارنة أحذيتـهم، أرجلـهم، عَـ         اليع

  .، دون أن تكون منطوقةاًاملقارنة دون أن تكون ملموسة أبد
شـريت أخـضر   -أن يرتـدي تـي   علـى  اًمل ير ذلك الولد الذي كان معتـاد      
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 هنـاك منـذ     اً كـان موجـود    همنذ اليوم األول، ولكنه منذ أن بـدأ يتبعـه شـعر أنـ             
. يستطيع أن يفوز عليه    أنه كان الشخص الوحيد الذي       اًمغتبطتأكد  . البداية

كـان يرفـع    ف غـري طبيعيـة،      ه وطريقـة عـدو    ، وسامة خـشنة   اًوسيمكان أحنف،   
 مل يكن جمـرد ولـد حنيـف أمحـر الـشعر             .هركضن الالزم أثناء    أكثر م ذراعيه  

 عـن   تلـف  مل يكن خي   إذ،  اً ومتحرك اً من احلديقة مرئي   اً كان جزء  لكنهجيري، و 
أي شجرة مـن األشـجار املوجـودة يف احلديقـة، لـذلك عنـدما قابلـه أول مـرة                    

مل يتعــرف )  اجملــاور ملنزلــهواتحيــث كــان يعمــل يف حمــل الفاكهــة واخلــضر (
 بينما كان حيضر له حزمة من نبات اهلليون الـيت           قال له الفتى  . اًعليه سريع 

  : طلبها
  .، فقد رأيتك عدة مرات يف احلديقةعدوأعرف أنك ت -

بـوس يف   شعر وقتها باالضطراب الذي يتولد عند النظـر إىل فهـد حم           
  ؟ هذاوات العفي يف حمل الفاكهة واخلضرىقفص، فماذا يفعل ذلك الفت

 ال بـأس بـه      علـى حنـو   وم بـذلك     تقـ  كنـ إ. عـدو  رأيتـك ت   اًنعم، أنا أيض   -
  .على اإلطالق

  .كذلك، أنت اًشكر -
هنمـا اتفقـا علـى    أمل خيرب ديانا بأنـه تعـرف إليـه، و   كان يُدعى إرنستو،    

، مل خيربهـا بـذلك ألنـه منـذ اليـوم الـذي              اًاملقابلة بعد ثالثة أيـام للـركض معـ        
 اًسترت مرافقتــه، أصــبح احلــديث عــن أي شــيء يتعلــق بــالركض مــ  هأرادت فيــ
  .، كوجود عشيق ال غنى عنهاً ضمنياًومفهوم

كـان قـد انتـهى مـن تنظيـف أسـنانه عنـدما رأى               . حدث هذا يف املساء   
 مــا اًنفــس الطــرق احلميمــة، فــدائم . يف املــرآة ديانــا وهــى تتعــرى يف الغرفــة 

طفلـة تـتخلص    ك ،ين أو ثالثة ثـم ختلـع عنـها البلـوزة مـن رأسـها              رّكانت تفك ز  
كل يوم كان يتكرر مـشهد أخـذ البنطلونـات         . ذوقيء ال ردباحتقار من فستان    

كانـت  . من األرض، ووضعها فوق الكرسي كأرجل كُسرت وخُلعت مـن مكاهنـا           
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 ال احياة ديانا كما هي دون أي تغري يف تعابري وجهها، ولكنها اآلن بدت وكأهنـ       
 تزوجـا منـذ ثالثـة أشـهر     مـا حقيقة أهن.  ال ينتمي إليهااًتنتمي إليه، وأنه أيض   

ــه، ولكنــ اً مــضحكاًئ شــيمل يكــن أخــذ يفكــر كيــف ال  . اً مؤملــه كــان بالنــسبة ل
كيف لشخصني أال ينتـهي هبمـا       ف،  إىل أن يكونا متباغضني   ي هبما األمر    فضي

 يف حـني أن  يف منزل ضيق، حتى أنك لكي تعـرب فيـه املمـر        إىل البغضاء  األمر
أن تقــف عليــك جــب تو آخــر يريــد أن يعــربه يف االجتــاه املعــاكس، ي    اًشخــص

 اًه يعـد حـشد     مطبخـ  وجود أكثر مـن شخـصني يف      و باحلائط،   اًجبانبك حمتك 
كـان  .  مـن املعجـزات    اً كـان ضـرب    ، أال يتالمـسا فيـه     ،فـراشٍ ب من الناس،    اًغفري

  .هواء ومساحة، ولذلك كان خيرج للجريإىل حيتاج 
د كـل شـيء        فـأول مـرة رأى فيهـا الـشقة وهـي خاليـة             . كان النظام يُعقـِّ

هـــا بـــاللون  طالئبـــورق احلـــائط والـــيت قـــررا فيمـــا بعـــدة وَّطهـــا املكـــسوائحب
خـالل أول شـهرين بعـد الـزواج شـعرت           .  وأبـرد  اًاألبيض، بدت لـه أكـرب حجمـ       

فـال يكـاد ميـر أسـبوع دون أن         .  ذلـك الفـراغ    ءديانا حباجة، رمبا جسدية، ملـل     
  .  فيها أو تقوم بتصليح شيء للشقة،اً جديداًتشرتي فيه شيئ

أن يــصل إىل الــشكل املوجــود يف الــصورة، ثــم  إىل ) بــي(اثــن القــضيب «(
هكــذا كانــت تقــول ترمجــة ديانــا املنــسية علــى       ). »أدخلــه يف الفجــوة املعدنيــة  

 يكتـسب تلـك اللغـة       راحبدأ يشعر أنه    . املائدة، جبانب صورة شيء يشبه اخليمة     
، »؟اًهل ستذهب للـركض غـد     « :املقتضبة واآلمرة املوجودة يف كتيبات التعليمات     

كــن أن نــذهب إىل الــسينما؟ حنــن مل نــذهب إىل الــسينما منــذ ميهــل « ،»ملــاذا؟«
كانـا ميارسـان الغـرام بـنفس الطريقـة، ديانـا       . »سـأذهب للـركض   «،  »وقت طويـل  

 يف األسـابيع املاضـية      اً هذا املشهد كثري   أدَّىباستيائها املتوقع، وهو بشعوره بأنه      
 يف الرســم، ةملوضــحا) إف( العقــدة املوجــود يف النقطــة اًافــرد القــضيب جاذبــ«(

كـان أقـل شـيء    ). »ولكن تأكد أال يكون هناك فراغات هوائية يف أرضية اخليمة  
يــشبه ديانــا هــي ديانــا نفــسها يف بعــض احلــاالت؛ كانــت ترفــع يــدها مــن حتــت  
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ــه    ــم قــدمها،      وغطــاء الفــراش إىل ذقن ــا، ث ــدير وجهــه جتاهه ــم ت ــا ث تربــت عليه
 حلـو لرقبتـها املرفوعـة يف حركـة     مذاقشفتيها، املالءة، رائحة معجون األسنان،     

أدخـل احلـواف    « (»ت احلبـة، ألـيس كـذلك؟       تناولـ  أنـتِ «. عتيادية تنم عن اإلثارة   ا
املعدنية يف الدوائر البالستيكية املوجودة يف أطراف اخليمة، ولكي تثبت، تأكـد            

، الـشبق غـري املتوقـع       )»حنناءة طفيفـة حنـو بـاطن اخليمـة        ا يف األرض ب   امن دقه 
 اليت قاهلا ألهنا حتـب مسـاع ذلـك يف تلـك املواقـف بـشكل أنـاني                   يف كلمة أحبك  

جباري، وهو يـسهل األمـر بتحريـك        بعض الشيء، ثم اليد اليت جتتاز الطريق اإل       
جسدها كله، وتقبل ديانا ألهنـا تظـن أنـه يـروق لـه هـذا علـى الـرغم مـن أهنـا مل               

 فوقـه   عنـه؛ فتمـد قـدمها مـرة أخـرى وبطـن فخـذيها الطـري ينفـتح          اًتسأله أبـد  
ــت جيـــد  ( ــاء الـــسقف جيـــب أن يثبـُ  فـــوق املفـــصالت إذا كنـــت قـــد قمـــت   اًغطـ

ــى حنــو صــحيح    ــه ال ي)بــاخلطوات الــسابقة عل ــم تبــدو  .  إصــرارهاروقــه، لكن ث
وكأهنــا نــسيته وتنظــر إىل األعلــى وتــتلفظ بامســه بعــد ذلــك وكأهنــا تنطــق اســم 

رة، وهــو يظــن أنــه أثنــاء هــذا يــستطيع متثيــل دور االنتــشاء جبــدا. شــخص آخــر
ل مـرة أخـرى            اًم تلحـظ شـيئ    فل ، هذا من قبل   فعلفقد   ، وهـاهو يـستطيع أن ميثـِّ

غطـاء الـسقف سـيثبت يف األرض       (عن طريق حركتني من جسده أنه قـد ارتـاح           
حبواف معدنية كما وضـحنا مـن قبـل، وسـتكون عندئـذٍ اخليمـة، الـيت صـنعتها                   

ــل أ    ــة أيــدي خــرباء مهــرة، جــاهزة إلســعادكم ولنيــل رضــائكم، ولتحمُّ حــوال جويَّ
كانت املالءات تنزاح من فوق الفراش بركلة قدم، ثـم جيـب أن        ). متقلبة وشديدة 

ــد   ــاد وضــعها مــن جدي ــشوته    . يُع ــا يرجــع للخلــف ليحــتفظ بن ــم . وجــسد ديان ث
ينتظران أن تذوب وختتفي حرارة اللقاء وأن يقبل كالمها الـسعادة غـري الكافيـة     

  .اليت تلي حلظة الذروة
 يف   إيـاه  اً ما يراه مرتـدي    اًكان مرتدي . ده بالضبط وصل إرنستو يف ميعا   

 تـه فاحنوعندما رآه وهو يـصل شـعر للحظـة حبـسد مـن مجالـه              . مرات كثرية 
 حركات التسخني فوق أحد املقاعد العامة قبل أن يبـدءا   أدَّيا. وشعره األمحر 
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. ة عـن حياهتمـا  حمـدود الركض، وأثناء التسخني، تبـادال معلومـات سـطحية و        
إرنستو تتعدى عامني فاشلني يف جمـال الـصحافة يف اجلامعـة،           مل تكن حياة    

أمـا حياتـه    . وات اخلـاص بوالـده    اثم سنوات عديدة يف حمل الفاكهة واخلضر      
مل يـتكلم عـن ديانـا     . هو فجمّلها بكذبتني حول تفوقـه يف اجلامعـة ويف عملـه           

ــه   ــتكلم عــن حبيبت ــه تســواء كانــ . ألن إرنــستو مل ي ــة أم ال، مل يكــن  لدي  حبيب
يوشـكان أن  كانـا  .  علـى اإلطـالق  اً مهم،)كذكرى ديانا( يف تلك اللحظة     ،ءشي

طـن   ال يف   هائلـة   متعـة  هعـد هـذ   تركضا، أمل تكن هذه هي أعظم حقيقـة؟ أال          ي
  : ن؟ قال له يف النهايةو اآلخرهلا

  .من األفضل أال نتحدث عن حياتنا -
  :دهشة وقالبعض ال تنطوي علىرمقه إرنستو بنظرة 

  .اً حسن-
ــد لديــه شــعور  الــركض   اً غريبــاًجبانــب هــذا الفتــى يف ذلــك املــساء ولَّ

 بالفراغ الذي غلف فيه الصمت متعتـه، كإطـار يزيـد مـن بريـق لوحـة          اًولطيف
 حـساس  عن الركض، وعـن اإل    اًشعر، بعيد . اً جديد اًها شيئ يلإدون أن يضيف    

بتنفس إرنستو جبانب تنفسه، وعن مسع إيقاع سـباقه املنـتظم، شـعر بـأن ال                
  .توقف العامل عن الدوران يف تلك اللحظة. اً يستحق أن يكون منطوقشيء

 اًهما شـعور  منـ  ولَّد لدى كلٍّ  ممَّاصغره بعام واحد فقط،     ي كان إرنستو   
ــاألخوة ــا        . ب ــا كان ــسباق األول، أهنم ــهيا مــن ال ــل أن ينت ــى قب ــان حت ــا يعرف كان

كـون لـه    فـرده بعـد ذلـك املـساء لـن ي          سيعاودان اللقاء، وأن جري كل منـهما مب       
 الـوداع ومهـا يتبـادالن أرقـام         د إرنـستو عنـ    الحظ ذلك يف عيين   . نفس الطعم 
  : قال إرنستو. التليفونات

  .سأهاتفك -
فانا ال أعلم متى أكون يف املنزل، بـسبب         . ال، سأتصل أنا بك أفضل     -

 .العمل كما تعرف
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 .اًطبع -
قـد  ، اً مـا سـخيف  اً مـا يف أعماقـه، شـيئ   اًشعر بعد أن قال هـذا أن شـيئ        

ملــاذا كــذب هبــذه الطريقــة؟ مــم كــان خيــاف؟ ســار بعــض . خــدع ديانــا وخاهنــا
  باالبتعـاد  رع إرنـستو  اسـ . الشيء حنو املنزل، ثم عاد ليلقي عليه نظـرة أخـرية          

 احنــرف بعــد ذلــك إىل. احلديقــةب يف الــشارع الكــبري الــذي كــان حيــيط اًجريـ 
  .  كمخلوق خيايلاًثاني شارع خمتفي

 وهــو يطلــب الــرقم،  اًكــان متــوتر. ثــة أيــاماتــصل بــه أول مــرة بعــد ثال 
ن يكـون، وعنـدما قـال هلـا امسـه، ختيـل             مرأة بالغة عمَّـ   اوعندما سأله صوت    

احملادثات املتعددة اليت قد تدور يف البيت عندما يتحـدث صـوت جديـد عـرب           
 »دقيقــة واحـــدة « قالــت لــه املــرأة    .اهلــاتف ليــسأل عــن أحــد أفــراد العائلــة      

  .وصرخت منادية إرنستو
ايقه توتره، كما ضايقه االتصال به من املكتب وكأنه يريـد أن يقـوم              ض

كانــت األصــوات الــيت يــسمعها عــرب الــسماعة تتــيح لــه  . بــذلك مــن وراء ديانــا
الولـوج يف ممـرات وأبـواب جمهولـة، وكــان هـذا اإلحـساس يزيـد مـن ســخافة         

  :سأله إرنستو حبيوية عندما أخذ السماعة. املوقف
  ؟كيف حالك -
 .خبري -
 .كنت أفكر فيك حاالً -
  ؟اًحق -

تلــك الــيت نــشعر هبــا عنــدما نــستلم   كشــعر بــسعادة فجائيــة بــسيطة،  
  .هدية غري متوقعة

  هل شاركت يف املاراثون من قبل؟. نعم -
  :اًرد كاذب

  مرتني، وأنت؟ -
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 اًن نتسابق معـ أ ناكنميكنت أفكر أننا  . العام املاضي . مرة واحدة فقط  
يــد أن أقــول، إن بإمكاننــا أن نــستعد هلــذا احلــدث  أر. يف املــاراثون هــذا العــام

 .اًمع
 وكم استغرقت من الوقت؟ -
 .اًثالث ساعات وربع -
 .أنا استغرقت ثالث ساعات إال مخس دقائق. اً تقريباًأنا أيض -
ــا أن نــصل إىل ســاعتني      - ــا ميكنن إذا تــدربنا بــشكل جيــد، أعتقــد أنن

 .ى ميعاد املاراثونن حتازال لدينا شهرال يف. ومخس وأربعني دقيقة
 إذن، متى نبدأ؟ -
 .؟ فسيتوجب علينا العمل جبداًغد -
 .نعم -

  .قرتاحالل لبيةً بنفس مفتوحة ت»نعم«قال 
. حتـى احليـاة كانـت تتـسبب يف األذى لنفـسها يف كـثري مـن األحيــان       

كان يشعر بالتعب مبجرد ولوجه من باب البيـت، وكـان يف تلـك اللحظـة ال         
 وكأهنـا تربـت عليـه      ،»ماذا بك؟ «: عتاد بنربهتا الواهنة  ؤل ديانا امل  استيطيق  

رتتـسم  ف. »ال شـيء «: بلطف وكـان رده الـدائم واملتوقـع كـسؤال ديانـا نفـسه             
 كان يزعجه حب اًأحيان.  وجهها نظرة من تعوَّد على النظر يف الظالمىعل

. يبـدأ عنـده يف املعـدة، ثـم يـصعد إىل اليـدين ثـم تعـبريات وجهـه         . ديانا لـه  
ب مـن رفـضها بغلظـة عنـدما         وهناك حلظـات ال يـستطيع فيهـا اهلـر         كانت  

كانــت تقــرتب منــه وتداعبــه، وإذا ســألته مــا بــك، كــان األمــر يــزداد عنــده     
كانت متر عليه أيام كثرية يود فيها لو يـرتك املنـزل، خاصـة منـذ أن                 . اًسوء

م كونـه  ئتكلم مع إرنستو آخر مرة وقررا االسـتعداد للمـاراثون، كـان قـد سـ         
، ومـن إجبـاره علـى أن يـرد علـى ديانـا بـنفس الـشيء؛ قبلـة مقابـل                      اًبحمبو

ومـلَّ نظـام الـشقة اجلديـد، حيـث تـستطيع            . قبلة، مداعبة مقابل مداعبـة    
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أي قطعـة أثـاث؛     بـ  تـصطدم  دون أن    تني مغمض نيديانا أن متشي فيها بعين    
ــة الـــبط    ــة املعيـــشة، األرفـــف، جمموعـ املـــصنوعة مـــن غرفـــة النـــوم، غرفـ

كانــت ديانــا حتــب أن يكــون اللــوف حــسن الرتتيــب       (مــام البورســلني، احل
، املرآة ذات التصميم األخضر الذي نقشته على اإلطار ذات          )واالصطفاف

كان يبدو أن هـوس ديانـا برتتيـب األشـياء يهـدف إىل             . مساء يوم أحد ممل   
 وجودهـا، أكثـر مـن معرفـة أمـاكن           ال يُستغنى فيه عن   صنع تسلسل هرمي    

  . رؤية كل شيء يف مكانهاألشياء أو حتى متعة 
 أال  رمبـا جـاز  ه، وأنـ اًأال يتعـرف إىل ديانـا أبـد       رمبا جـاز     هأخذ يفكر أن  

حقيقة أهنما كانـا خمطـوبني ملـدة مثانيـة أعـوام قبـل       و. اً أيض هي تتعرف إليه 
 إىل درجة احلنق، وعندئذٍ     الضجر من   ، يف بعض اللحظات   ، كان يزيد  ،الزواج

 عــن نقـب  لي، قبـل الـزواج  اًالـيت قـضياها معـ   يبـدأ يف الـتفكري يف كـل األوقـات     
 مهمـا كانـت صـغرية أو وقتيـة، ليـربر      ، معهـا التنـاحر أحـداث سـابقة، وحـاالت    

  .حالة تعبه اآلن
  ماذا تريد أن تتعشى؟ -
 .أي شيء -

ــادث       ــن احلـ ــتكلم عـ ــار الـــيت كانـــت تـ ــشاهد األخبـ ــون ليـ ــتح التلفزيـ فـ
بعـــد كـــل أربـــع فالتـــر الـــشفط جيـــب أن تُنظـــف «. اإلرهـــابي لليـــوم الـــسابق

 يف آخر صفحة مـن ترمجـة ديانـا الـيت أزاهلـا             اً هكذا كان مكتوب   »استخدامات
ــدة راغبــ   ــركض مــع    اًليــضع مفــرش املائ ــاك، يف اخلــروج وال  يف أال يكــون هن

إرنــستو، أو يف االســتعداد للمــاراثون الــذي بــدأ يظهــر كــأعظم هــدف لــه يف     
  . احلياة وليس جمرد اقرتاح مريح
 وأنــه ،ههيعــرف أنــه يــشب.  إن كــان رآه أم الاًبــدلــن يــستطيع أن جيــزم أ

 مــن أنــه إرنــستو، رمبــا بــسبب مالبــسه، أو   اًواثقــخــالل حلظــات قليلــة كــان  
 أن ذلــك الــصباح قــوَّض   اًأدرك أيــض. ببــساطة بــسبب طريقتــه يف الــركض   
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مرأة دون أن تـتمكن حتـى مـن    ا، كغموض يغلف ويكبِّل اًمستقبل عالقتهما مع  
. كن حبها لرجل مـا حيوهلـا إىل إنـسان مـثري للـشفقة             تفسري ما حيدث هلا، ول    

ــرف، و ــيع ــصل       ال ي ــك مل يت ــسبب ذل ــه ب ــايل، أن ــك بعــض اللي ــر يف ذل زال يفك
خـرج مـن املنـزل قبـل ميعـاده          . بديانا، وأنه ندم على ذلك وقت ال ينفع النـدم         

الطبيعي ليذهب إىل املكتب، ورآه من ظهـره ملـدة حلظـات قليلـة ينحـرف إىل                 
 بعـد  .مثـل إرنـستو  كذلك كان أمحر الشعر .  كما فعل من قبل الشارع اجلانيب 

ــت أمامــه احلقيقــة  . ذلك الفتــى كــان يتــدرب مــن وراء ظهــره  فــ ،دهــشته جتلَّ
ــك  ــه ذل ــا        وتبيُّن ــشعر فيه ــان ي ــيت ك ــدة ال ــساحة الوحي ــسميم امل ــة ت ــان مبثاب  ك

  . بالسعادة
خالل آخـر أسـبوع كانـت فكـرة الـركض يف املـاراثون مـع إرنـستو تزيـل                    

النقاء ووجـود   ب  مجيالً اًشعوربه   وتستبدل   ،لضجر الذي سببته له ديانا    عنه ا 
جعلتـــه يـــشعر برباءتـــه ) رمبـــا مل يكـــن هـــو(هـــدف يف حياتـــه، ولكـــن رؤيتـــه  

مل . كــان إرنــستو يتــدرب مــن ورائــه ليفــوز عليــه. ة يف األيــام املاضــيةساذجالــ
 أنـه   مل خيـربه بأنـه يتـدرب علـى الـرغم مـن            .  علـى الفهـم    اًيكن األمـر مـستغلق    

 إن مـن احملـتم    لتـدريب مثلـه حتـى وإن أراد، فـ         ليعرف أن لن تتاح لـه الفرصـة         
لكنـه مل يكـن يعـرف بـأمر         ( أن يذهب إىل املكتـب، باإلضـافة إىل زواجـه            عليه

ــاحتــى عملــه يف حمــل الفاكهــة كــان  ). زواجــه أن يــساعده يف التــدريب بــ حريَّ
، ومـن حظـه      من عـدم اهتمامـه بنفـسه       اًندهشكان يفكر يف هذا م    . اجلسدي

هاتفـه يف املنـزل حيـث رد عليـه         . اً أكثـر منـه سـاخط      اًالسيئ، ولكنه كان متأمل   
  .اً حالياًصوت امرأة أخربته بأن يتصل فيما بعد ألن إرنستو ليس موجود

  ولكن هل تعلمني حضرتك أين هو على األقل؟ -
 ملاذا؟ هل األمر عاجل؟ -
 .ال -
 عنــدما وصــلت هنــا دي أدنــى فكــرة عــن مكانــه،لــ تال أعـرف، ليــس  -
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.  يعود يف منتـصف النـهار      اً، ولكنه دائم  اً يرحل مبكر  اًأحيان. كان هو قد رحل   
 . يذهب للركضاًأحيان

 .اًشكر -
كان إرنـستو قـد وعـده أال        .  كانت احلقيقة تقبع هناك بوجهها القبيح     

 ،اًمعـ  سـيفعالنه  ،يتدرب بدونـه، وأن كـل شـيء سـيفعالنه بعـد التمـرين األول            
فكـر لـو أن ديانــا   .  ومـع ذلـك فقـد أخـل بوعـده     ، أيهمـا أحـسن  اًليكـون واضـح  

الذي من احملتمل أال (إرنستو .  خانته ملا آمله األمر هبذا الشكل      اليتكانت هي   
 ألهنـا  اًمل حيك لديانا شـيئ    .  من أي معنى   اًجمردجعل أمله الوحيد    ) يكون هو 

ملوضـوع  ك ا  عـن ذلـ    اً هلـا شـيئ    نـه مل حيـكِ    كو ل نزعجمل تكن لتفهمه، كانت سـت     
 عند مائدة املدخل، جبانـب تـشكيلة الـبط املـصنوع            ةرؤيتها جالس . حتى اآلن 

من البورسلني تنهي إحدى الرتمجات، ثـبط عزميتـه وجعلـه يعـدل عـن قـراره                 
تعشيا يف صمت مل يكن يسمع فيه إال صوهتا تتكلم حول اخلروج            . بإخبارها

 نهيـةً مثم قالت   . خلارجيف هناية األسبوع إىل السينما، أو املسرح أو العشاء با         
  :كالمها

 . أختنق هناينن إ-
فاق من حلم ما، ولكنه كان يف ذلـك احللـم    أكان األمر فيما بعد وكأنه      

كـان يتـذكر أنـه هنـض عـن املائـدة عنـدما قالـت         . على دراية بكـل مـا يقـوم بـه        
 مــن اللــوم اًهنــا ختتنــق أول مــرة بنــربة حتمــل يف طياهتــا دون شــك نوعــإديانــا 

 اًكـان مـدرك  . ان يتذكر أنه غضب عندما مسعها وذهب إىل الغرفة      والعتاب، ك 
أنه نظر من النافذة، كما لو أنه سريى مرة أخرى كابوس إرنستو وهـو جيـري                
إىل احلديقة، مشعالً مجرة هوسه بأسوأ خدعة قد يكون قـد تعـرض هلـا يف                

د م يـر  فلـ  ،»ماذا حيدث لنـا؟   «: سألته ديانا عند عتبة باب غرفة النوم      . حياته
غ وكـان يـسمعها وهـي تـص       .  أهنا حضنته فيما بعد دون خبث      يعيكان  . عليها

 ؟مـاذا بـك   «:  ولكنها غيَّرت الفاعل ليكون السؤال أكثر واقعيـة        ،نفس الكلمات 
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مل يعـد يطيـق   . »أشـعر أنـين أختنـق   «:  ومرة أخرى أمـام صـمته قالـت    »خربنيأ
 رقبتـه وتربـت علـى     ديانا، تلك املرأة اليت كانت تتـنفس يف        تسلُّطديانا فجأة،   

  .  وكأهنا تظن أهنا متلكه،شعره
...  ال نذهب يف هناية هذا األسبوع إىل أي مكان؟ معنا مـال كـافٍ         ملَ -

ــالطقس       ــشواطئ، ف ــذهاب إىل مشــال إســبانيا أو إىل أحــد ال باســتطاعتنا ال
  .اًليس سيئ

ا مــن كتفيهــا بــشدة، وصــرخ هبــا  هبــمــسكأ حنوهــا، وتتــذكر أنــه التفــ
  :قالت ديانا. هنا ال تفهمهإ أن يتدرب لسباق املاراثون وقائالً إنه جيب

  .إنك تؤملين -
الً إياهـا ملـاذا جتلـس طـوال اليـوم يف املنـزل، كيـف هلـا أن                   ئأردف سا ف

شــابت  ولكــن » تــؤملينكنــإ«:  كــررت ديانــا؟تفهمــه هبــذه احليــاة الــيت حتياهــا 
.  عنـها  اً غريبـ  اًهذه املـرة نـربة خـوف، وكأهنـا تواجـه ألول مـرة شخـص               صوهتا  

تراجعـت إىل   . أدرك أنه كان يؤذيهـا فعـالً، وشـعر أنـه اسـتيقظ عنـدما تركهـا                
، وظـــال ينظـــران إىل بعـــضهما اًالـــوراء بعـــض الـــشيء، نـــصف خطـــوة تقريبـــ 

 عن إرنـستو، مل خيربهـا       اً، ولكنه مل يقل هلا شيئ     »أنا آسف «: قال هلا . البعض
  . ة غضبهشدعندما اضطجعا للنوم أنه كان يشعر برغبة يف البكاء من 

 ،يُولد اهلوس بسهولة، دون ضجة، كنغمة غري منسجمة وسط حلن ما          
 يف البداية، ولكنها تظـل قابعـة هنـاك كـشيء مـزعج، ثـم تتكـاثر          اًال تؤذي أبد  

 حقيقـة هوسـه إال بعـد أن    اًال ميكن ألحد أن يفهم أبد  . ببطء دون أن تُالحَظ   
ــ ري مزاجــه منــذ  فيبــدأ هــذا اهلــوس يف تعكــ  . صل لدرجــة ال ميكــن عالجهــا ي

الــصباح وهــو يتنــاول قهوتــه، ثــم يتوغــل يف تلــك املــرأة الــيت حتــاول أن تُــصلح 
، قــسم كتابــة الوصــايا، ةحــال عالقتــهما، ويتابعــه يف عملــه يف مكتــب احملامــا

ــد، وال  اً موجــوداًفيبــدو وكــأن هــذا اهلــوس كــان دائمــ     ولــيس بالــشيء اجلدي
أن جيعل رجالً ما يـذهب      كن  مياهلوس  . خيتلف عن أي إزعاج آخر يف احلياة      
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 كـل يـوم وكـأن العـامل     تناولهيفإىل الصيدلية ويطلب فيتامني كامل العناصر و  
 يف تلك الفيتامينـات، ثـم خيـرج للجـري يف املـساء جبانـب                اًكله أصبح موجود  
  . ، دون أن يعي ذلكاًرويدرجل بدأ يكرهه 

 »هيــا يــا جــدو، فأنــت كــل يــوم أعجــز مــن الــسابق    «يقــول لــه إرنــستو  
رجل املهووس يظن أنه أقوى من إرنستو، يعجبه أن عدوه يعتقد أنه ميكنه             وال

رمبا مل يكن إرنستو هو ذلك      (الفوز عليه وأنه ال يعرف أنه يعلم بأمر خيانته          
، »هيــا، اركــض وأنــت ســاكت «:، فيبتــسم ويقــول)ي رآه ذلــك النــهارالفتــى الــذ
 أنـه يـستطيع أن    ، وهو يعرف  واقع أنه متعب أكثر مما هو عليه يف ال        اًمصطنع

ــة تاركـــ  ــذه اللحظـ ــاًيـــسرع يف هـ ــدوه مهزومـ ــه يفـــضل أن يـــستمتع  اً عـ ، ولكنـ
 آخـر   اًبإحساسه بأنه خيدعه، ويـستطعم هـذا اإلخفـاق كمـا يـستطعم إخفاقـ              

 منــذ أن دفـني كــان يـشعر خبــوف  . هـو ديانـا  ذلــك يـتغري عنـد وصــوله للبيـت،    
أمرٍ ذي   لـيس بـ     مـا فعلـه    اًمسكها من كتفيها منذ أسبوعني وصرخ هبا، معترب       أ

 آخــر فعــل نفــس  اًيف حــني أنــه هــو نفــسه لــو كــان قــد مســع أن شخــص   بــال، 
  .ن هيِّغري اًه أمرتربع ال،الشيء

، تالشــىالقبلــة الــيت تعطيهــا امــرأة لرجــل مهــووس تــصبح ســطحية وت
  . وإن كانت ذات ملمس ورائحة، حقيقيةتألهنا ليس

ــا  ــول ديانـ ــساء  «: تقـ ــسينما ذلـــك املـ ــذهب إىل الـ ــستطيع أن نـ ــم نـ ، فهـ
، وأمـام دهـشة     » من ذلك النوع الذي تكرهه أنـت وأعـشقه أنـا           اًيعرضون فيلم 

املــرأة، يوافــق الرجــل ويــرى الفــيلم، ويرتكهــا تــداعب ذراعــه، وتقبلــه يف أحــد    
مــشاهد احلــب، ولكنــه ال يستــسلم، وال يعتربهــا يف أعماقــه حقيقيــة، كمــا ال  

ء أصـبح أقـوى حتـى        عن ذاته، ولكن عن شي      أي شيء يفصله، ال    اًيُعد حقيقيّ 
من ذاته، شيء ال ميكن تسميته وإن كان تأثريه ال ميكن إنكاره، كإجباره علـى               
اإلفطار وهو حيسب يف كميات السعرات احلراريـة الـيت يتناوهلـا أو كـاجلري       

  .يف اخلفاء يف حدائق أخرى
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ــركض    ــان حيــب ال ــل      كك ــال كل ــسماء ب ــل حيــب النظــر إىل ال ــا الطف . م
ث مل يتبق إال شهر وعدة أيـام علـى سـباق املـاراثون،           التفكري يف هذا اآلن، حي    

تـذكر أنـه    .  وكأنـه حكـم قـضائي وجـب عليـه تنفيـذه            ، احلزن  من اًبه شيئ كان  
 كـان يـشارك يف كـل مـسابقات الـركض بـني              ة،عندما كان يف اخلامـسة عـشر      
حتــسني وقتــه يف الــركض ثانيــة أو ثــانيتني  . اًاملــدارس وكــان يفــوز فيهــا دائمــ 

 له أعظم اإلجنـازات، وشـعوره باالنتـصار علـى تنفـسه وقوتـه،               لميثِّأقل، كان   
. غري ذات جدوى   جيعل التصفيقات اآلتية من اخلارج       حبيثكان من العظمة    

 اً يف مواجهـة وقتـه، وحيـد       اًولكنه يف يوم ما شعر فجـأة بالوحـدة، كـان وحيـد            
 يف مواجهة حياته، وتوقف عن اجلري ملـدة شـهور           اًيف مواجهة جسده، وحيد   

الـركض والوحـدة، ومل يكـن       بـسبب    اصـر أنـه حم  شـعور ب   انتابه أثناءها لة  طوي
  . بأن مثة خمرج من ذلك السجنيشعر 

رق أن هوســه مبــا فعــل  ا ولكــن مــع فــ ،ذلــك الــشعور أخــذ يتكــرر اآلن  
ل يف نظره إىل جمـرد  إرنستو جتسّد ماثالً أمامه يف إرنستو نفسه، الذي حتوَّ  

ومل يعـد يكـرتث لتحـسني مــستواه يف    . خطـة سـباق مقرتحـة، ال أكثـر وال أقــل    
الركض أكثر من شعوره باحلاجة إىل الفوز على إرنستو الـذي أصـبح مـشكلة               

ــا    ــع ديانـ ــشكلته مـ ــه كمـ ــرى تواجهـ ــى أن(أخـ ــاك علـ ــا هنـ ــبرياًختالفـ  بـــني اً كـ
ولكن إرنستو وديانا كان بينهما شيء مـشرتك، فلقـد كانـا كـسباق              ) املشكلتني
حـــاجز منيـــع عنـــد الكيلـــومرت إىل ا ، وحتـــوال مهـــاً بـــدأه هـــو مـــسرعللـــركض

اء املــاراثون فجــأة وبــشكل شــعور غــري مفهــوم       عــدَّنتــابالــثالثني، عنــدما ي 
ن كلــهم يف إرادة و العــدائني وكــأهنم جمتمعــ ةبقيــيبــدو بالوحــدة واألمل بينمــا 

أمـام   - مـازال    - واحدة مـن حديـد وخيرجونـه منـهم كعنـصر ضـعيف، يكـون              
روحـه يف اخلـضوع لإلهنـاك حيـث يبـدو           ذ  تأخـ  و اًالعدّاء تسعة عـشر كيلـومرت     

 »ال أسـتطيع  «أنه سيستسلم بشكل هنائي يف اخلطوة القادمة، وتعصف مجلة          
 مثلمــا تبــدأ ديانــا يف الــضرب علــى أزرار   اًه مــع كــل دفعــة دمــاء، متامــ  رأســب
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 بالكهربــاء دون أن تتأكــد مــن أن  اًال تــصل اجلهــاز أبــد : ( الكمبيــوتر لــترتجم 
 انه ال ترتفعــا، وذراعــ» ال أســتطيع، ال أســتطيعال أســتطيع،«، )ســطحه جــاف

اء تبـدو فجـأة سـخيفة وبـال         ة التعب، والورقة املكتوب عليها رقم العدَّ      شدمن  
معنى ومهينة، وتكرر ديانا مراسم العري وهو يغـسل أسـنانه، نفـس الطريقـة               

 يف ترك البنطلون علـى الكرسـي، ثـم ختـرج البلـوزة مـن رأسـها كالعـادة           اًدائم
مثـايل خلفـق البـيض، ولفـرم     ( والنهد الصغري المرأة تـدعى ديانـا،         بامشئزاز،

تلـك  ) وات، وألي نوع من أنواع املخفوقات أو كرميات التـزيني         االلحم واخلضر 
سها إرنـستو، حتـى وإن مل يكـن يـشبهها يف شـيء، حتـى وإن مل                      املرأة اليت تلبـَّ

  .ها بصلةيلإميت 
  : تقوليانات دراح حدث ما توقع، ولكن بشكل سخيف؛ اًأخري

  ...جيب علينا أن نناقش تلك األمور املتعلقة بيننا يا إما -
 أية أمور؟ ماذا يوجد لنناقشه؟ -

مل تلتفت ديانا إليه، مل ترفع حتى رأسـها عـن الكمبيـوتر، كانـت تبـدو                 
وكأهنــا مل تكــن حتــى تتحــدث إليــه، وتعــضُّ علــى لــساهنا مــن الغــضب ألهنــا      

  .أخطأت يف كتابة كلمة ما
إذا كنــت تريــد مــا أظــن أنــين ســأرحل عــن املنــزل إىل أن تقــرر     وإال-

  .العيش معي أم ال
 .ماذا تقولني؟ بالطبع أريد العيش معك -

. رد عليها باصـطناع مقنـع ولكنـه مل يكـن ذا جـدوى أمـام جديـة ديانـا                 
  :قبل أن تذهب ديانا إىل الغرفة قالت

  . نك تريد العيش معيأ، أرني اً حسن-
، وأنـه طاملـا كـان كـذلك يف     اًلحظـة أنـه كـان أنانيـ    أخـذ يفكـر يف تلـك ال   

يف مــرات عديــدة مل يعــر احتياجاهتــا أي  كــان يعــي أنــه  . طريقــة حبــه لــديانا 
اكتــشاف . اً أن جتعلــه ســعيدوأمهيــة، وكــأن مهمتــها أو واجبــها يف احليــاة هــ  
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 هأنانيته مل يعاجل حالة الرفض اليت يشعر هبا جتاهها منـذ أن تزوجهـا، ولكنـ               
حتولت ديانا منذ ذلك اليـوم، وخـالل        . حنوها بشيء من الشفقة   جعله يشعر   

األيــام املتبقيــة يف ذلــك األســبوع حتــى يــوم الــسبت، إىل خملــوق حمبــوس يف    
كلما عاد إىل املنـزل     . صمت بائس ولكنه يف نفس الوقت ينتظر حدوث شيء        

، كانت  اًكلما كانا يتعشيان أو يفطران مع     . كان جيدها جالسة أمام الكمبيوتر    
جتنب النظر إليه بنظرة واهية فيهـا       عن   فيها ديانا    تعجز حلظة   اًناك دائم ه

 تلـك   كـسب الـصمت يُ   ، وكـان  »أحـبين «نوع من الرجاء وكأن لسان حاهلا يقول        
 من عدم االرتياح، وبدا لـه أن ديانـا حتولـت إىل شـخص               ةالنظرة حالة شديد  

ا منغلق على نفـسه، وكأهنـا أصـبحت فجـأة ختجـل مـن أن تفـصح عـن نفـسه                    
 حيـاول أن خيفـي      ، وهـو  أمامه، كانت تنظـر لـه كعـدَّاء يقطـع مـسافات طويلـة             

يـصبح ال   لتفضح أمره،   ف تصدر منه     حركة فجائية واحدة   لكنإهناكه ووهنه،   
  .حول له وال قوة

طاملـا كـان مـن      فعلى الرغم مـن أن ضـعف ديانـا كـان يـضايقه وقتـها،                
ضـعفها، طريقتـها الـيت      أكثر األشياء اليت جذبته إليها، كـان يعجبـه أكثـر مـن              

. تُظهر هبا هذا الضعف، طريقتها يف عـدم اخلجـل مـن إظهـار ذلـك الـضعف                 
 مـا يـشعر يف داخلـه أنــه أفـضل منـها، ومل يكـن لديـه أي حـل آخــر         اًكـان دائمـ  

 كـان يـدرك أهنـا ال تـستطيع           ألنـه  ؛سوى أن يقبل ذلك الدور ويعاملها بـشفقة       
نـه أفـضل منـها، وكـذلك كـان          كـان يـشعر أ    .  يف الدنيا دون مـساعدته     اأن حتي 

 ذا إمكانيـات بـسيطة،   اً عاديـ اً إرنستو الذي مل يكن إال إنـسان      جتاهيشعر اآلن   
، ومـا كـان يـشفع       اً صغري وميكن إرضاؤه بنفس السهولة اليت يرضي هبا طفالً       

  .له إال حبه للركض
 اً اعتـاد علـى الفـوز مـع النـساء، شخـص            اًمل يكن إرنستو إال فتى وسيم     

 مما كـان جيعـل      ؛ حسن املزاج  اً ذو قوام ممشوق، ودائم    ه ولكن اً، حنيف اًسطحيّ
 يف نظر إرنـستو؛     اً معقد اًئمل يكن العامل شي   . الناس يشكون يف مستوى ذكائه    
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ــام عنــدما حيــس بالنعــاس، وجيــري    وفكــان يأكــل عنــدما حيــس بــاجلوع،     ين
. كان يبدو أنه مل ينـدم علـى أي شـيء فعلـه    . عندما يشعر بالرغبة يف اجلري  

 سوى كلماته   ومل تكن . تكن سعادته البلهاء أقل من سعادة أي شخص آخر          مل
قتـبس أفكـار أنـاس    ا، وإذا تكلـم يف موضـوع جـاد،    ذائعةجمموعة من عبارات   

كــان يقــول عــن نفــسه . آخــرين، كلمــات ســخيفة وتافهــة ولكنــها كانــت تكفيــه 
ن  وكـا ». لـست أكثـرهم غبـاءً   اًأعلم أنـين لـست أكثـر النـاس ذكـاءً ولكـين أيـض         «

 عنـدما   اًهذا أفضل تعريـف لشخـصية إرنـستو، ويـصبح التعريـف أكثـر جتليـ               
  . يقوله هو نفسه أثناء ركضهما

عنـدما كــان يــسمع منــه هــذا ويـرى اخلجــل الــذي ينتــاب إرنــستو عنــد   
 شـــعوره يتأكـــد لديـــهالكـــالم يف بعـــض األمـــور ألنـــه لـــيس مـــن مقامـــه كـــان  

رمبـا مل   ( الـصباح    ه جيـرى مـن خلـف ظهـره ذلـك          منـذ أن رآ   . باألفضلية عليه 
وخوفـه مـن أال تكـون لياقتـه البدنيـة      ) يكـن هـو إرنـستو ذلـك الفتـى الـذي رآه      

جيدة مثله، أخذ يبحـث وبـشكل متواصـل عـن أي شـيء يثبـت أفـضليته علـى                    
ــاء          ــة أثن ــا خبطــوات قليل ــسبقه أحيان ــان ي ــذي ك ــشعر ال ــى أمحــر ال ــك الفت ذل

ه لـن يفـوز عليـه     أن- وإن مل يكن بشكل واضح   -كل هذا جعله يظن     . الركض
  .إال لو تدرب أكثر منه وخرج بالليل للركض والتمرين

هـذا  .  حتـى ميعـاد سـباق املـاراثون      اًتبقى تسعة وعـشرين يومـ     قد  كان  
 اًئ أن شـي    هـو   شـعر  بينمـا  يف اجلري،    آله إرنستو ذلك املساء قبل أن يبد      ما قا 

ه الرتيبـة،   هـو يف حياتـ  لكنهمل يكن إرنستو وال ديانا، و.  بالفعلقوَّضما قد ت 
 صورته يف حياته اآلن، حمولـة إياهـا         إزاءصورته يف حياته القدمية حتطَّمت      

سـأله إرنـستو بـشيء مـن        . ركض بغضب وبيأس ذلـك املـساء      . اً سخيف اًمسخ
  : صوتهيشوبالضيق والسخط 

وك جائزة؟ هبذه الطريقة    نحملاذا تبدأ هبذه السرعة؟ ماذا تريد، أن مي       
   أم ماذا؟ أنتأجمنون. اتكيلومرتة لن نصل إىل قطع عشر
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 .الك -
 ســنقوم بــسباق إننــاحنــن لــن نقــوم بــسباق األلــف ومخــسمائة مــرت،   -

 املاراثون، هل تذكر؟
 بتقدمـه علـى بـاقي العـدائني املوجـودين يف            اًمل يرد عليه، وظل راضـي     

 بـالقوة، خاصـة وأن      اًه شـعور  نحـ زيادة السرعة كل مرة أكثر كان مي      . احلديقة
كـان إرنـستو كلمـا حـاول تقـصري          . نـصف مـرت علـى األقـل       إرنستو كـان خلفـه ب     

قـال لـه    .  لتبقى بينـهما مـسافة نـصف مـرت         ،د هو من سرعته   ا ز ،هذه املسافة 
  : أال يفقد تنفسه وحماوالًاًصارخ

حتمال عالية، آمـل أنـك مل تكـن تتـدرب تلـك             اال  على ك قدرة يدإن ل  -
  .األيام دون أن ختربني

 ماذا؟ -
 .اًلقد مسعتين جيد -
  .  مل أتدرب، ولكن ما كنت ألشعر باخلجل من نفسي لو فعلتال -

 بصراخ ودون توقـف عـن الـركض بأقـصى           ،جعل التحدث فيما بينهما   
  . بدهشةا إليهمت كل من يركض جبوارهم يلتف،سرعة

  . أسبوعنيحنويتك منذ أال حتاول الكذب، فلقد ر -
 من؟ أنا؟ -

 ولكنــه زاد ،جهـه حـاول إرنـستو أن يـصبح يف مــستواه لكـي ينظـر إىل و     
  . من سرعته بعض الشيء

  .أنت. نعم -
  . سباق مائة مرتريانبدا األمر وكأهنما جي

  .، لن أكمل معكاً أم ماذا؟ حسن أنتأغيب -
 .، سأنتظرك يف املاراثوناًحسن -
 ماذا؟ -
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  .سأنتظرك يف املاراثون -
ــستو وهــو      اًرد بغــضب صــارخ  ــه بإرن ــذي شــعر في  يف نفــس الوقــت ال

. وقف هو، بل على العكس، زاد مـن سـرعته أكثـر بعـض الـشيء               مل يت . يتوقف
 يف مواجهـة  اً يف مواجهـة وقتـه، وحيـد   اً مـرة أخـرى اآلن، وحيـد    اًأصبح وحيـد  

 عنـد كـل     » عـن الـركض؟    اًماذا لو مل أتوقف؟ مـاذا لـو مل أتوقـف أبـد            «. جسده
خطوة، عند كـل إحـساس قريـب للتعـب، واإلهنـاك، كـان يـشعر أنـه يـدخل يف                     

 اســم هلــا، ال يفهمهــا أحــد إال هــو، ولكنــها كانــت يف الوقــت ذاتــه أرض بكــر ال
شـــعر أن احليــاة ســـيتعاظم معناهـــا إن اســتطاع أن حيـــتفظ بـــذلك   . ختيفــه 

، »!آه لو استطعت عدم التوقف عـن الـركض        «الشعور لألبد، دون كلل أو ملل،       
عــدم وجــود إرنــستو معــه .  ال حــدود لــه لــسعادتهأمــدٌوكأهنــا أعظــم أمانيــه، و

 لكنـه مل    ،بـدأت ركبتـاه يف إيالمـه      . ن ذي قبـل   مـ لك السعادة أكثـر نقـاء       جعل ت 
كـان جيـب أن يـصل إىل أعمـاق هـذه اللـذة، أن يتـشرهبا                 . يتوقف عن الـركض   

بدأ التعـب يغـشي     .  فيها فنىعلى عجل وإن مل تكن هناك حاجة لذلك، وأن ي         
الوقعـة كانـت قويـة وشـديدة وجعلـت         . تعرقـل . ه، ولكنـه زاد مـن سـرعته       يعين
مل تكـد ديانـا     . ان تـدمي  اًكانت ركبتاه أيـض   . ن بالدم وحبات الرمل   ئافيه ميتل ك

تصيح صيحة ذعر عندما وصل إىل املنزل، حتى قال هلـا دون أن ينـوي علـى                 
  : تفسريات أخرىةأيبء اإلدال

  .وقعتُ -
 لكن هل أنت خبري؟ -
 .نعم -

ذهــب إىل احلمــام وأغلــق البــاب بالقفــل، وأســفل املــاء البــارد، ودون        
  .معرفة السبب، طفق يضحك

ركـض األحـد واالثـنني والثالثـاء دون راحـة          . مل ير إرنـستو مـرة أخـرى       
اكتـشف أنـه أثنـاء الليـل يـستطيع أن حيـسن مـن        . ملدة أربـع سـاعات يف اليـوم    
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مل تكـن ديانـا تنطـق بـأكثر مـن اسـم             .  بالليـل  اًري أيـض  جي راحه ف ئمستوى أدا 
جنليزيــة الــيت تكتــسب  مــات اإلهنا، وبعــض الكلتناوالوجبــة الطعــام الــيت ســي  

مل تعــد تــسأله إىل أيــن يــذهب وال تعــرض  .  بــاختالف الــسياقاًمعنــى خمتلفــ
 وال أن يــذهبا يف هنايــة األســبوع إىل أحــد الفنــادق   اًعليــه أن يــشاهدا أفالمــ 
كان يبدو أن ديانا بعد أن حبست نفسها يف سجن          . الكائنة يف مشال إسبانيا   

 أعلنت خسارهتا، وأخذت تتأمل فـشلها      من الصمت آملة يف حدوث شيء ما،      
كان يبدو أن ال وزن هلا عنـدما تـدخل يف الفـراش، وأهنـا ال تتحـرك                  . دون أمل 

 هلا أكثر من أي وقت مضى؛ صـور  اًيف أي مكان يف املنزل الذي أصبح امتداد    
الفرح، البط املصنوع من البورسـلني، التـصميم األخـضر علـى مـرآة احلمـام،                

كيــف احلــال «:  مثــل ديانــا أمــام كمبيوترهــاة ثابتــاكلــهاملوســوعة علــى الــرف، 
 ال تنتهي ألهنـا عنـدما تنتـهي تبـدأ           اً، ولكنها أبد  »على وشك االنتهاء  «،  »معك؟

مـن يهمـه    «: عاود سـؤاهلا  . يف مراجعة الصفحات األوىل مع النسخة األصلية      
، » يف كتيـب تعليمـات خـاص ببوتاجـاز؟         )مـن أجـل   ( بـدال مـن      )لكـي (أن تكتيب   
بسبب النربة أكثر من معنى الكلمـة       (كانت هذه اإلجابة    . »أنا«: ه حبدة فأجابت
 مــرات عديــدة دون هــدا كانــت جتاً أن ديانــا هــي أيـض اً واضــحاًتأكيــد) نفـسه 

مل يكـن  . الفوز لطرده خارج متنفس بدأت تشعر أن وجوده فيه غـري ضـروري        
. دريبه، بالقوة الكافيه جلعله يكف عـن التـ        يلإحنينه لضعف ديانا وحاجتها     

ن الـسخف   أصـبح مـ  كانت فكرة املاراثون تـسيطر علـى كـل تفكـريه لدرجـة أن       
كـان يـشعر بالـذنب أم ال خبـصوص إمهالـه            سـواء   و. التفكري يف أي شيء آخر    

  . كان ذلك يفقد أمهيته عندما يشرع يف اجلريفقد لديانا، 
 سـوى كـن اهلـواء     ي  ملكنت تلـك األيـام مثـل العـودة إىل املراهقـة، حيـث               

 ا الوقت جيب أن يتخطاه، واجلسد ماكينـة جيـب أن يـستخرج منـه              حاجز من 
أدرك هذا عندما عرف أنه ال يفكـر أثنـاء الـركض، وإذا فكـر               . أقصى طاقتها 

 هو نفسه وصفها؛ كانـت مثـل آليـة      ميكنه فإنه يفكر يف شفرة غري مفهومة ال      
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كــان يفكــر يف جــسده كمــا يفكــر ســائق . غــري عقالنيــة علــى أحــسن مــا تكــون
ــه يف نفــس الوقــت،     ســباق ســي  ارات يف ســيارته، شــيء ينتمــي وال ينتمــي إلي

فهمهـا   ميلـك    وكأنه ماكينه يستطيع أن يفك كل جزء فيها ولكنـه مـع ذلـك ال              
  . له بالكاملاًوهي يف كامل هيئتها، ولكنه كان يشعر أن جسده ليس ملك

 اًن يومـ  يبقي من الزمن عـشر    املت وكان   اءه يوم األربع  انملتؤبدأت ركبتاه   
 أن يرتاح، وأن الراحة كانت يف بعض        عليه اً لزام كان يعرف أن  .  املاراثون على

مهال آالم الركبـة قـد   إاألحيان أحسن وسيله لتزويده بالطاقة، كان يعرف أن  
 ومع ذلك ركـض تلـك   مورينتج عنه مضاعفات خطرية، كان يعرف كل تلك األ    

 رن جـرس املنبـه،      يف اليوم التايل عندما   . ست ساعات : كثر من املعتاد  أالليلة  
أخــرب . اًمل يكــن يــستطيع أن يقــوم بــأي حركــة تقريبــ. شــعر أنــه منــهك للغايــة

  :اللوم عليه، ولكنها مل تفعلب ي منها أن تلقاًديانا منتظر
  هل تريد أن أتصل بالطبيب؟ -
 .خارت قواي، ال أستطيع أن أفعل أي شيءلقد  -

ــه، هنــضت مــن      دهــش ــق علي ــا مل تعل ــه، ولكــن ديان الفــراش  مــن كلمات
  :أردف قائالًف ،ه خبيبة أمليلإونظرت 
املارثون سيكون بعد عـشرين     . لن أستطيع الركض على هذه احلالة      -

  .اًيوم
 .آه، املارثون -
 . بداخلك اآلناًتراك ترقصني فرح. أنت سعيدة، بالتأكيد -
 ال، ولكن هل هذا ما تظنه فعالً؟ -

  . منه بذنبه أمام ديانا اعرتافةمل يرد، فالرد عليها كان سيعترب مبثاب
  م ال؟ أ، هل تريدني أن أتصل بالطبيب اًحسن -

، وكأهنــا يف أعمــاق نفــسها مل اًأهنــت عبارهتــا بــشكل خمتلــف أكثــر دفئــ
  .تستطع أن تتجنب أن تشعر بالشفقة جتاهه
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  .نعم -
 حالــة اليــأس الــيت شــعر هبــا منــذ الــصباح حتــى وصــول الطبيــب، ثــم  

.  الــصميم، لدرجــة ال يــستطيع البــوح هبــا طــوال ســاعات املــساء، أصــابته يف 
، كــشف عليــه بــسماعته،  اًســأله الطبيــب عــن املــسافات الــيت يقطعهــا ركــض  

وأوجز قائالً إن ذلك الضعف الذي يشعر به ما هو إال نتاج التدريب القاسي              
  :حكم عليه قائالً. الذي أخضع نفسه له

وإذا  هلــا حــدود، اًفعــضالتك أيــض. مخــسة أيــام مــن الراحــة التامــة  -
 مــن أن  تــضعف بــدالًسوف فــصل، ومتــاًأجربهتــا علــى بــذل جهــد شــديد جــد 

ــوى ــى الالعبــ . تق ــون الرياضــيووال حت ــن    ون احملرتف ــم م ــدربون هــذا الك ن يت
  .الساعات

 عليه الطبيب، وال أنا يكون ممثالً ملـا هـو منطقـي،             عتبمل يعجبه أن ي   
ه رأسـه إىل ال     . وال أن توافقه ديانا رأيـه علـى طـول اخلـط            ناحيـة األخـرى    وجـَّ

  . بينما كانا يتكلمان لكي ال يضطر حتى إىل النظر إليهما
املكوث يف املنزل خالل تلك األيام كان مبثابـة اكتـشاف مدينـة جديـدة         

املدينــة، يف تلــك احلالــة، كانــت  . يف قلــب املدينــة الــيت كــان يظــن أنــه يعرفهــا  
 انتظـر  ؛ يـوم أأول يـوم كـان أسـو    . ديانا، وأشكاهلا كانت جديـدة بكـل املقـاييس        

 بــدا لــو كــان يف بدايــة األمــر .  مــن ديانــا، لكنــه مل حيــصل عليــه  اًفيــه توبيخــ
 لعدم توبيخه، ولكـن مبـرور الـساعات، أصـبح عـدم إلقـاء اللـوم عليـه             اًمرتاح

مـاذا  . يضعف من إرادته أكثر من عـدم قدرتـه علـى التـدرب لـسباق املـاراثون                
 مـن   اً اكتشف عامل زوجتـه، عاملـ       ديانا أم ماذا؟ يف املقابل     بايل به حيدث؟ أال ت  

اخلطوات ناحية املطـبخ لتفـتح أحـد املـشروبات املنعـشة بينمـا حتـضِّر أوراق                 
 مــن املوســيقى الكالســيكية يــصل فيــه إىل مسعــه مقطوعــات  اًالرتمجــة، عاملــ

  . تشايكوفسكي من املمر
كـم كـان    . ا تفقـد تركيزهـا    هنن بيتهوفن وموتسارت جيعال   إكانت تقول   
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كـم  .  حتـى يف أوج عظمتـه      اً، كم كـان ناعمـ     اًك البيانو، وحزين  مجيالً صوت ذل  
 أال يعـرف أن ديانـا كانـت تفعـل تلـك األشـياء عنـدما تكـون         اً وحزينـ اًبيكان كئ 

وحدها، أال يعرف أهنا تفضل على سبيل املثـال تشايكوفـسكي، أو أهنـا كانـت                
تأخــذ راحــة لتــشاهد األخبــار وتــشعل ســيجارة عنــد اجللــوس يف مــزيج مــن   

 منظمـة ومتوقَّعـة يستـسلم هلـا أشـخاص مثلـها وكأنـك يف واحـةٍ ممتعـة                    متعة
املكــوث يف املنــزل كــان جيعلــه يــشعر وكأنــه يتجــسس  . خــالل ســاعات النــهار

كـان يعـرف أنـه كمـا اسـتبعد          . على أمـور شخـصية كـان يعتقـد أهنـا ال تروقـه             
، وهلـا كـل احلـق يف        فقـد عاملتـه باملثـل     ديانا من موضوع الركض اخلـاص بـه         

 اسـتبعدته مـن حياهتـا الـيت تـدخن فيهـا الـسجائر أمـام األخبـار،                   حيث،  ذلك
وتـــستمع إىل تشايكوفـــسكي الـــذي يـــصاحب إيقـــاع خبطاهتـــا العميـــاء فـــوق  

  .القاموس الضخم املغلق واملوضوع فوق املائدة
ــزن    ــن احلـ ــامل مـ ــرق يف عـ ــه يغـ ــعفه جعلـ ــتماع إىل . اكتـــشاف ضـ االسـ

الم يف الكمبيــوتر، جعلــه  موســيقى ديانــا، وصــوت أصــابعها وهــي تطبــع الكــ   
يذكر أيام اخلطوبة حيث كانت السعادة فيها مقبولة وبسيطة ومرضية علـى            

.  املعـشر   كئيـب  اً شخـص  اًمل يكـن أبـد    . الرغم من أهنا كانت من صنع اآلخرين      
وكـذلك  .  يلجأ إليه الضعفاء الذين ال حيلة هلم       اً نفسيّ  حائالً ةكان يعترب الكآب  

ن حيـب النـاس األمل، وخاصـة ذلـك األمل البـسيط            أ اًمي سـق  اًكان يبدو له أمر   
عندما الحظ ميالد تلـك املـشاعر يف نفـسه، فـضَّل أن      . ةالتافه املسمى الكآب  

 ولكــن ،يعزوهــا منــذ البدايــة إىل اإلفــراط يف التــدريب كمــا قــال لــه الطبيــب   
ت تـزداد يف األيـام الـيت تلـت تلـك            أخـذ حقيقة األمر هي أن تلـك األحاسـيس         

 حيـاول أن يعطيـه فرصـة        ء شـي  ينـضوي علـى   مت ديانـا كـان      احلادثة، ألن ص  
أخرى، وكأن األمل يف التغيري قد بدأ يروادها من جديد ولكـن دون أن تنـبس                

  .ببنت شفة
اكتـشفها عنـدما أكلـه امللـل ففـتح إطـار الـربواز املوجـود                .  كانت صـورة  
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ة، كانت ديانا يف تلك اللحظة تعمل يف غرفة املعيشة كالعـاد . فوق الكومودينو 
فُـتح الـربواز بـسهولة،    .  امللل يف ثالث أيام راحته     قتلهكان قد بدأ ي   يف حني أنه    

وظهـــرت صـــورة أخـــرى قدميـــة كانـــت خمتفيـــة وراء الـــيت كانـــت ظـــاهرة يف  
تذكر تلك الصورة اليت كان حيتفظ هبـا        . أخرج الصورة دومنا اهتمام   . الربواز

كانـت  .  غرفتـه  خالل آخر عـام مـن اخلطوبـة فـوق أحـد األرفـف املوجـودة يف                
ذراعــه كانــت فــوق كتفــي  . ســاحة واســعة يف بــاريس جبانــب إحــدى النباتــات 

شــعر بعاطفــة غريبــة  . ديانــا جيــذهبا حنــوه بقــوة ويقبلــها بينمــا هــي تبتــسم   
كانـا  . عندما رفع الصورة إىل أعلى وقرهبا من عينيـه ليتأملـها بـشكل أفـضل              

نـا قبـل الـزواج      حـدى صـديقات ديا    قد التقطا تلك الصورة خـالل زيارهتمـا إل        
علــى الــرغم مــن أهنمــا يبــدوان خمــتلفني اآلن، فلقــد جعلتــه احلقيقــة   . بــسنة

كتشاف أنه مل يعد ذلك الرجل وال ديانا تلـك املـرأة،            ااملفجعة لتلك الصورة، و   
 بـصوت  »ديانا«صرخ بامسها . ناداها.  على وفاق اًيظن لوهلة أهنما كانا دائم    

  .  سألته من غرفة املعيشة عما يريد. قد حدثاً خمتلفاًئعال، وكأن مثة شي
  .انظري إىل هذا. تعايل -

 .جلست إىل جواره على الفراش وابتسمت عندما رأت الصورة
 أين كانت؟ -
  . هنا، يف الربواز، خلف صورتك -

ا مـ  فجأة، وكأهن  اا انطفأت مملعت عينا ديانا بشيء يشبه العطف، ولكنه      
. لتفَّــت ونظــرت إليــه ا عنــدما  تكــن حتــى تقــصدها مل، وكأهنــا اً أبــدامل تلمعــ

  :توجهت إليه سائلة
 فيمَ تفكر؟ -

 أمام حزهنا، أمام    اًيعد استسالم  أن   اً خليق مل جيبها، فالرد عليها كان    
شعورها بأنه خيـب ظنـها فيـه، ذلـك الـشعور الـذي ظهـر يف عينيهـا بـسرعة                     

وضــعت إحــدى يــديها علــى ردفــه وبــاألخرى   . كقطــار ال يتوقــف يف حمطاتــه 
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 إىل  ستلقيريقهـا طعـم الكوكـاكوال عنـدما قبلتـه وهـي تـ             لكان  . هداعبت صدر 
  .جواره على الفراش

مــرأة، أو ا قــد يتحــول اهلــوس بــشيء مــا إىل جــسد ،يف بعــض األحيــان
 يف طرق وعرة، فتختفي بـشكل مؤقـت ولكنـها سـرعان مـا               ئكرائحة ما ختتب  

عـرتاف بوجـود ذلـك      اال. تعاود الظهور إذا حدث أي شيء يستدعي حضورها       
 جيعلــه غـري أنـه   خطـوات العـالج منـه،    هلـوس والـتلفظ بـه، ال يعـد حتـى أوىل     ا

ــام جــسد زوج     . اًفقــط مرئيــ  ــذعن هلوســه أم ــووس ي ــأي رجــل مه ــاري ت ه الع
 كــل توابــع ذلــك احلــب املتــوهج مــن   ةًبــدو لــه ســخيف تليبعــدها عنــه، وفجــأة  

نظـر  . فوضى تعم املكان متمثلة يف مالبس ملقاة على األرض وفـوق الفـراش            
، اً مقـزز  اً إىل حـذائها املقلـوب علـى وجهـه عنـد البـاب؛ فبـدا لـه منظـر                   بتمعن
ال .  بيجامـة ديانـا املتكومـة حتـت غطـاء الفـراش            ةً لـه مقـزز    ت مثلما بد  اًمتام

جــدوى مــن إبــداء عــدم الرضــا؛ فهــو موجــود هنــاك كتــنفس تلــك املــرأة الــيت   
يـد،   واليت تلف جتاهه لتعانقـه قبـل أن ترتـدي مالبـسها مـن جد               ،تدعى ديانا 

وموجود يف طريقتها للنظر إليـه بـصمت وهـي تـربط محالـة صـدرها، حيـث          
  .شعرت أهنا خمدوعة، ونادمة على سخافة ما فعلته لتوها
 فعــل أي  عــناًعــاجزأي رجــل مهــووس، وخاصــة بعــدما حــدث، يكــون  

 فـتح إطـار الـربواز املوجـود فـوق الكومودينـو وإخفـاء الـصورة             سوىشيء آخر   
كــان يتمنــى أال يكــون  .  مل يكتــشفها منــذ البدايــة ه ومتــين لــو أنــ ،مــرة أخــرى 

بالتأكيـد كـان هنـاك رجـل       . هتـ  هناك، كمـا كـان يتمنـى أال يـؤذي زوج           اًموجود
لو كان بوسعه التعبري بالكالم عما      . آخر يتدرب يف الشارع خلف تلك النافذة      

يدور خبلده ألصبح كل شيء أوضح، لكن بينه وبني الوضـوح مـا بـني الـسماء                 
 اًمتـداد ا يكن ذلك الرجل الذي يـود الفـوز عليـه يف املـاراثون إال                ومل. واألرض

 حلياته السابقة اليت حتارب حياته احلاليـة؛ لـو كـان            اًمتداداله هو نفسه، أو     
. ولكنــه ال يــستطيع. بوســعه اإلفــصاح عــن كــل هــذا، لباتــت كــل أمــوره أيــسر  
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ا ه دون أية جلبة، ثم مسعها وهـي تطفـئ موسـيقى مل يلحـظ أهنـ                ترحلت زوج 
أخــذ يفكــر أن املــرأة كاملوســيقى، . تــدور يف أرجــاء املنــزل إال عنــدما أطفأهتــا

ــدأ  ــتب ــدما       تأن ب ــة وشــكل وميكــن مالحظــة وجودهــا فقــط عن كــون هلــا هيئ
رغبــة عارمــة يف اخلــروج للــركض،  تنتابــه يــشعر بغــصة يف حلقــة، ف. ختتفــي

ــه فــوق أرض احلديقــة    ــة ســباق املــارثون،   . ومســاع إيقــاع خطوات يتخيــل بداي
مل يعــد . إطــالق نــار البدايــة كــضجة جتمــد الــدم يف عروقــه فجــأة، وترعــشه

  .وال العامل بأسره. هناك مكان للمرأة يف حياته
زال يعرتيـه بعـض الـضعف       ال يـ  عاد للـركض يف اليـوم التـايل، وإن كـان            

 مـع   اً فـشيئ  اً أن جـسده سيـسرتد قوتـه شـيئ         اًأكثر من املعتاد، ولكنه كان مدرك     
جعله هذا يشعر بإحساس أفضل بشكل مؤقت والتغاضـي         . التمرينات األوىل 

كان األسبوعان املتبقيـان    . ولو ملدة ساعات قليلة عن توبيخ ديانا الصامت له        
كان يعمل حتى اخلامسة ثم يغـري مالبـسه يف          . ميران بسرعة األيام املتشاهبة   

 جتاه احلديقة؛ بعد أربع سـاعات كـان يعـود إىل      اًاملكتب نفسه ثم خيرج ركض    
ال يتــذكر كيــف كانــت ديانــا يف تلــك األيــام، وإذا  .  ثــم ينــاماًنــزل، يأكــل كــثريامل

 يف نفـس الوقـت الـذي        ، مـا  اًئكان األمـر وكـأن شـي      . باهتعلى حنو   تذكرها، ف 
 يقصيها عن حياتـه وجيعلـها       اًئيبعدها عنه، شي   تستعيد فيه عضالته قوهتا،   

 الوقــت نفــسه  يفاً متامــاًختتفــي لدرجــة أنــه ال يتــذكرها، ولكنــه كــان مــدرك   
ــه، ومــن      دخوهلــا معــه الفــراش،  واقــعحقيقــة وجودهــا يف البيــت عنــد عودت

يتـذكر مالمـح ديانـا الغامـضة وهـي تنـام            . وتنفسهما لنفس اهلواء لكي ينامـا     
إىل جواره يف الليلة السابقة للسباق، يتذكر مالحمها وهو خيربهـا بـأن اليـوم              

ــذكر كيــف اســتيقظت       ــوم املوعــود، ويت ــايل هــو الي ــوم   الت ــة يف صــباح ي حزين
 من احلمام عندما مسعته وهـو يفـتح         »حظ موفق «: يتذكر أهنا قالت  . السبت

ظــن أهنــا تكــذب، حتــى وإن كانــت تقــصد مــا قالتــه، فهــو ال    . البــاب ليــذهب
  . من كالمهااً واحداًيصدق حرف
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 إرنـستو بـني اجملموعـة الـيت كانـت           الوقـوف علـى   مل يتكبد أي عناء يف      
رآه وهـم يف الـصف يعطـون    .  عند مكان االنطـالق اًيز مماًتتآلف لتشغل مكان 

انتظــرا إىل أن وقفــا جبانــب بعــضهما الــبعض . العــدَّائني أرقــامهم يف الــسباق
 ،كـــان يـــشعر أنـــه قـــوي ومـــتحمس . دون أن تكـــسر أي كلمـــة حيـــز صـــمتهما

  الــيتهــي املــدة و ،ورافقتــه هــذه األحاســيس خــالل أكثــر مــن ثالثــني دقيقــة    
. حتــى الــسماح هلــم بــاالنطالقو ،عــدّائني احملرتفــنيهــا منــذ انطــالق الاانتظر

وعلى الرغم من   . ن يتنفسون كحيوان واحد هائج مكبَّل باألغالل      ؤواكان العدَّ 
 كـانوا يتعـصبون إذا ملـس    أهنم يوحِّدهم، فاحلقيقة  كما لو  اأن هذا الشعور بد   

أحــدهم اآلخــر، فــأي ملــسة مــن ذراع أحــدهم أو ســاقه كانــت هتــيِّجهم وكــأهنم 
مههـم إرنـستو    . وا شكة دبوس يف مكـان يف منتـهى احلـساسية مـن اجللـد              تلق

 لوجـه ألول مـرة منـذ    اًبشيء مل يفهمه هو، ونظرا إىل بعـضهما الـبعض وجهـ          
صَ لا من التعب ولكـن مـن تـوقعهم           ال ،اًكانوا يتصببون عرق  . بداية السباق  ب نـَّ

ــتكلم فيهــا أحــ       د، الــذي ســيحل بتلــك اجلماعــة غــري املنظمــة الــيت مل يكــن ي
 يف نظـرة عيـوهنم، يف طريقتـهم يف          ،ولكنهم كانوا يشرتكون كلهم يف شـيء مـا        

كانــت طلقــة االنطــالق بدايــة  . جتفيــف كفــوفهم بــشكل مــستمر، يف تنفــسهم 
اجلنــون وصــرخات اجلمهــور املتجمــع حــول احلوائــل احلديديــة كانــت وكأهنــا 

.  ويف غايــة الــسخافةاًتــصدر مــن جــوف مغــارة، مــن جــوف مكــان بعيــد جــد  
لتأمــت، ثــم تفــسَّخت مــرة أخــرى كمعــدة تنفــتح  اخت مجاعــة العــدائني وتفــسَّ

كانت احلوائل احلديدية تضيق مـن حـني آلخـر يف           . وتنغلق يف مرحلة اهلضم   
 بأحد أبطأ منـهم كـان جيعلـهم يركـضون           ا واخلوف من أن ميرو    ،ممر السباق 

  . دون داعٍاًوأكواعهم مبسوطة على اجلانبني، يتخبطون يف بعضهم أحيان
 إن كـان    اًلـن يعـرف أبـد     . ل ما حدث حينئـذٍ كـان يف منتـهى الغمـوض           ك

كـان أول رجـل تعرقـل أمامـه         .  أنقذوه الذين أم هم    ،هو من أنقذ نفسه بنفسه    
ــه وكــان هــو، باإلضــافة إىل هــذا، ينظــر إىل         ــى بعــد نــصف مــرت فقــط من عل
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كـل مـا كـان يعرفـه أنـه مل يـصطدم بـه،        .  لطريقـه الناحية األخرى غـري منتبـهٍ    
أخـذ يفكـر فيمـا بعـد،     . جعلـه يقفـز   ) رمبا هو نفسه، أو حدسه    ( ما   اًشيئوأن  

بينما كان يـسمع أصـوات اصـطدام بـاقي العـدائني مـن خلـف ظهـره ودهـشة                    
اجلمهور لذلك احلدث غري املتوقع، أن مـن جذبـه مـن يـده ليتجنـب الـسقطة                  

ف مل ينظر إىل اخللف؛ مل يكن حيتاج إىل النظر إىل اخلل          . مل يكن إال إرنستو   
ليعرف أن سقطة مثل تلك على األسفلت وبتلك السرعة اهلائلة كانـت كفيلـة              

 جعله يـراه    الذيرمبا كان ظنه أن إرنستو هو الذي أنقذه هو          . بإهناء املسابقة 
رمبا كان هو من أنقذ نفسه، وأن إرنستو      . فجأة، على حنو شنيع، كعدو لدود     

  .  باليف الواقع، مل يكن األمر ذا.  يف هذاكن له يدٌتمل 
 كانـت كالـسنوات الثمانيـة الـيت قـضاها يف            اًأول مخسة عـشر كيلـومرت     

، وهذا التوقع كـان يلغـي       اًخطوبته مع ديانا؛ كل حركة، كل رد فعل كان متوقع         
ــلطةً    ظــن أن أي . إراداهتــم كــأفراد ويفــوقهم، فيمتثلــون إىل أوامــر تفــوقهم سُ

دته، واحلقيقـة  صرخ مـن فـرط سـعا   يـ عدَّاء من الذين يتنفسون جبانبـه كـان ل       
 ســعداء، ولكــن الــضوضاء الــيت تــصدرها خطــواهتم، وهــذا        مل يكونــواأهنــم

، وكــأهنم ني طبيعــياًم أناســهنــعالجيالــشالل مــن اخلبطــات يف األرض، كانــا   
كــان االستــسالم لــذلك الــشعور     . قطيــع مــن خيــول غاضــبة غــزت املدينــة     

ن ال كإخــضاع حريتــه لقــوة عُليــا، وكــان هــذا اخلــضوع جيلــب معــه ســعادة مَــ  
بــدأ املــاراثون احلقيقــي بعــد كيلــومرتين، حيــث  . ميكــن أن خيطــئ مهمــا فعــل

يصبح كل عدَّاء يف حاله، وتتملكه الوحدة كمساحة شاسعة من العـدم أو مـن         
  .كلمات ال معنى هلا

 وأقـوى ممـا   اًمن عشر شعر أنه أصـغر سـن      اثالعندما وصل إىل الكيلو     
 عنـه   اًوجد أن إرنستو متأخر   هو عليه بالفعل، وحاول أن يسرع خطاه عندما         

فقدت وحدته معناها خـالل أكثـر مـن سـت كيلـومرتات، وكأنـه               . بعض الشيء 
 كـان يف طريقـه للفـوز، ولكنـه كـان      قـد وقع يف بئر من العبثية والالمنطقية، ف   
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يشعر وكأنه ترك هدفه خلفه، وكأن فوزه على إرنستو دون رؤيته، يبعده عـن             
. ا الـتفكري يفقـد هـدوءه ويفـسد إيقاعـه     جعلـه هـذ  . على حنو غري مـربَّر  هدفه  

تعـب  صيبه  يف كل مرة مير فيها مبرتفع شديد، كان اخلوف جيعله يـسرع فيـ             
 معـدودة ولكنـه ضـبطه بعـدة هلثـات مل تفارقـه              فقد تنفسه ملـدة ثـوانٍ     . يدشد

نظـر إليـه بـتمعن،      . 1476كـان رقمـه هـو       . إىل أن شعر بوجود أرنستو جبانبـه      
كان نفـس الـشيء حيـدث     .  هو عليه يف احلقيقة    وكأن رؤيته جتعله أقوى مما    

مـع ديانـا، غـري أنــه اآلن مل يكـن يكـرتث إال بعـدم بُعــد إرنـستو عنـه ألكثـر مــن          
 هنـاك، كـل شـيء، حتـى     اًنصف مـرت، وكـل تفكـريه وكـل شـيء أصـبح حمـصور          

ــا، وجــسدها النحيــف        ــق، ترمجــات ديان ــى جــانيب الطري ــور عل ــنفس اجلمه ت
 فوق املالءة، طالبة هبـذه الطريقـة مـا ال           ةسوطجبواره على الفراش، كفها املب    

ى لـه          هـ جترؤ على طلبه بشكل آخر، أن ينظـر جتاه         ا، وأن يعاشـرها، ولكـن أنـَّ
كان جيـب أن تعـرف ديانـا        (أن يعاشرها يف الليلة اليت تسبق املارثون؟ أنَّى له          

أن يعاشرها يف الليلة اليت تسبق السباق وهو يعلم كيف          ) هذا منذ زمن بعيد   
 هذا من قوته البدنية؟ وجَّه رأسه إىل اجلانب اآلخـر ليتفـادى النظـر               يضعف

، حماولـة أال    »نعم«: هي  وأجابت » هو اليوم املوعود   اًغد«: إليها، وكرر ما قاله   
تتسبب يف إصـدار أي ضـجة وهـي تـسحب يـدها هبـدوء، وكأهنـا خجلـت مـن                     

ممكـن  شعر جتاهها بالشفقة حينئذٍ، فقرر أن يعاشرها بأسرع شكل         . طلبها
مل خيربهـا مبـا كـان يـدور يف خلـده، ولكنـه حبـث عـن            . اًالنوم بـاكر  يبادر بـ  ثم  

 ويتكـرر يف خميلتـه مـشاهد ديانـا          24الكيلـومرت   . قدميها بقدمه أسفل املالءة   
وإرنستو الصامتة؛ فال يفلح يف إجياد قدميها ألهنا لفَّت إىل الناحية األخـرى     

كانــت ســاقا .  ينظــر إليــهلكــي اللكــي ال تنظــر إليــه، وإرنــستو يتخطــاه قلــيالً 
 ســـاقي ديانـــا يف تلـــك الليلـــة، وردفهـــا يغـــرق بـــني اً تـــشبه متامـــىذلـــك الفتـــ
 اً، ولكنـه مل يفعـل، متامـ       »ديانا«كان على وشك أن يناديها، أن يقول        . املالءات

  .كما مل يفلح اآلن يف اللحاق بإرنستو
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، اًمـرت على الرغم من معرفته املسبقة مبدى صعوبة آخـر ثالثـني كيلـو              
، اًبـدأ يـشعر بالنـدم ألنـه بـدأ الـسباق مـسرع       .  مـن شـدهتا  اًمل يهون هذا شيئ   

لعلـه لـو مل     . وأخذ النـدم يتحـول بعـد ذلـك إىل أمل يف ذراعيـه وكتفيـه ورأسـه                 
 يف ديانــا يف الكيلــومرتات األخــرية، ولــو كــان حــصر تركيـــزه يف       اًيفكــر كــثري  

يبــدو علــى إرنــستو أنــه ال  كــان . اً وتعبــاًالــسباق فقــط، لكــان اآلن أقــل إرهاقــ 
كـان جيـري بـنفس الـسرعة، ويتـنفس علـى نفـس الـوترية منـذ أن                   . اًيتعب أبـد  

 كيلومرتات، مما جعله يـشعر أن مقاومـة إرنـستو للتعـب هبـا        ة ست ذحلق به من  
كـان  . قذفـه أحـدهم مبـاء، فغرقـت فانلتـه ورقمـه           . شيء خارق وغـري إنـساني     

، بينما كان إرنستو يبتعـد عنـه        ربعمائة وستة وسبعني  وأ، ألف   1476رقمه هو   
 »ال أسـتطيع  «كانـت مجلـة     . ، من نصف مرت إىل مرت ثـم إىل مـرت ونـصف            اًهنائي

ــا تــسخر منــه، ألهنــا أكيــد كانــت    1476تعــصف برأســه جبانــب الــرقم    ، وديان
فكر يف التوقف عن الـركض،      . ستسخر منه يف مثل هذه الظروف، من فشله       

 وكـان بالفعـل علـى وشـك أن يقـوم      يف ترك السباق عندما يغفل إرنستو عنـه،   
لتــف إليــه إرنــستو  ا لــوال أن »34كيلــومرت «هبــذا خلــف اللوحــة املكتــوب عليهــا  

كانـت نظـرة إرنـستو الـيت رمقـه هبـا كلـسعة سـوط أهلبـت جـسده                   . ونظر إليـه  
  .كله، وبدا له غري منطقي أن تقل فجأة املسافة اليت تفصل بينهما

، وكـأن الـتلفظ بتلـك      »ات فقـط   كيلـومرت  ة مثانيـ  بـاقٍ «: قال بصوت عالٍ  
اجلملــة سيــساعده علــى التحمــل حتــى هنايــة الــسباق أو ســيقلل مــن اجلهــد    

اتـه  ذعنـدما عـاد إرنـستو إىل حما      . سـرعته الذي سيبذله للحفاظ على إيقـاع       
 عـن   اً مـا كـان ليـصدر أبـد        اًئ بداخله حياول مقاومته، شي    اًئشعر أن هناك شي   

اتـه مـن    ذعـن عمـد أن يكـون مبحا        اختـار    هإرنستو جعلـه يكـبح مجوحـه، وكأنـ        
كـان ال  . اًكـان يريـد أن خيـربه هبـذا، لكنـه مل يقـل شـيئ           . جديد، وكأنـه انتظـره    

 كــان يــشعر أنــه جيــب أن ينــهي الــسباق، ال لكــي يفــوز علــى     إذ ،يــزال جيــري
 كيلومرتات أنه لن حيطم زمنـه القياسـي   ةكان يعلم منذ حوايل مخس   . إرنستو
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 يف اً إىل كــل شــيء حتــى ذكــرى ديانــا، أمــر الــسابق، وبــدا لــه هــذا، باإلضــافة 
 كيلـومرتات   ةاسـتمر معـه هـذا اإلحـساس ملـدة أربعـ           . منتهى الغباء والـسخافة   

، بــدا وكــأن كــل 38، ولكنــه عنــدما مــر باليافطــة الــيت تــشري إىل الكيلــو ىخــرأ
سـرَّع خطواتـه مـرة      . رغباته قد تغيَّرت ومل يعد يهتم إال بـالفوز علـى إرنـستو            

كان يكره  . مل يساعده إال يف االبتعاد ملسافة مرت واحد عنه        أخرى، ولكن هذا    
إرنستو، ويكره نفسه، ويكـره صـراخ النـاس خلـف احلوائـل احلديديـة، ويكـره                 

كـان  . حيادية مشاعره جتاه فوزه أو خسارته، ومتكن منه هذا املقت بـضرواة           
  . بعدهااًيريد أن يدمره وأن يدمر نفسه؛ أن يهزمه ثم يقع ميت

 اً األخــرية بــشكل شــبه هيــستريي، ضــاغط ةمرتات األربعــكيلــوالركــض 
سـرّع إرنـستو خطواتـه يف الكيلـومرت قبـل األخـري،            . على فكيه إىل درجـة األمل     

ثــم عــاود ) ولكــن مـا الــذي حيــاول إثباتـه؟   (اًوكأنـه يريــد أن يثبــت بـذلك شــيئ  
ــه  ــركض إىل جانب ــد، وشــعر حنــوهم      . ال مســع صــرخات اجلمــاهري مــن جدي

ـاًبــدا خــط النهايــة مــن بعيــد شــيئ     .  عليــه مــاء واصــبُّباملقــت عنــدما    اً غبيـّ
كـان علـى وشـك أن يتعثـر         . ، ولكن له بريقه اخلاص يف نفس الوقـت        اًوسخيف

ــه    ويقــع عنــدما حــاول أن   ــه مل يقــع ألن تكــأ عليــه وهــو  ايــسبق إرنــستو، ولكن
 كمـن ال يعـرف الـسبب وراء فعـل مـا             ،ختطـى خـط النهايـة غـري راضٍ        . يدفعه

 للنظـر إليـه مل يـستطع أن يـرى أكثـر مـن جمموعـة مـن                   تفـ لتافعله، وعنـدما    
األشــخاص مرتامــني جبانــب جــسد إرنــستو ممتــدين علــى بعــد مخــسة عــشر  

  .»لقد رحبت«قال لنفسه .  من خط النهايةاًمرت
ه على ين، وكأن نطقه لتلك الكلمات سيع   »لقد فزت عليه  «: قال لنفسه 

شـعر  . د إىل حنجرتـه   التخلص من حالة عدم الرضا اليت انتابته وبدأت تصع        
ولكنه مع ذلك كـان     .  إن كان إرنستو وقع أم ال      مل يعنهِ بالذنب عندما فكر أنه     

ــريى          ــه، ولكــن ل ــاز علي ــه ف ــراه، ال لكــي يرضــي غــروره ألن ــد أن ي ــان إيري ن ك
مل .  علـى األرض   ىًعنـد رؤيتـه وهـو مـسج       ) اليت ال ميتلكها  (سيشعر بالراحة   
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ــضعف حبيــ      ــان مــن ال ــاملرور، وك ــه ب ــسمحوا ل ــة واحــدة مــن أحــد     إنثي  دفع
  .املتسابقني كانت كفيلة بأن جعلته يستسلم

.  وكأنـه يبـدأ مـن جديـد لعبـة مملـة وطويلـة          ،بدت له عودته إىل املنزل    
  : قال هلا احلقيقة،عندما فتحت ديانا الباب

  .كسبت -
 .أعرف -

 دون االهتمـام بالكلمـة الـيت        ، وذهب حنو املمر   ،أبعدها عن الباب بيده   
 عنـد املـدخل، بغمـوض أحجيـة         الفـضاء ليت بقيـت هنـاك معلقـة يف          وا ،قالتها

ذهـب حتـى غرفـة النـوم وارمتـى          . ليس بوسع أحد أو ال حيق ألحدٍ أن حيلـها         
. نادتــه مــرة. ظهــرت ديانــا عنــد عتبــة البــاب بعــدها بلحظــات. فــوق الفــراش

  .ثالث مرات. نيمرت
تاحـه  نفس اإلحساس بالفراغ الذي متلكه بعدما فاز بالسباق، بـدأ جي         

كان يتمنى أال تقـرتب منـه،       . من جديد عندما مسع صوت ديانا ينطق بامسه       
أن تدعه وشأنه، يف نفس الوقت الذي بدأ يدرك فيه أن حياته مليئة بأمـاني             

رمبا مل يكن هو إرنـستو      (، وخماوف   )اخلروج للركض من جديد   (ال معنى هلا    
ــ(وشــعور بعــدم الرضــا  ) ذلــك الفتــى الــذي رآه ذلــك النــهار   ة ديانــا الــيت طيب
تلفظت بامسه مرة أخـرى، واقرتبـت مـن         ). تعارض إرادته كموج هادئ، حزين    

مل يعد يتحمل فجأة يـدها فـوق شـعره، وال تلـك     . الفراش وجلست إىل جواره   
 ، فقـد ل هـذا للحظـات  الطريقة الناعمة يف مناداته، وعلى الرغم من أنه حتمَّ 

  :الًئقاصاح التف حنوها بفظاظة و
  . دعيين وشأني  أقول لك.دعيين وشاني -

جتمد وجه ديانا يف مالمح مثرية للشفقة، يف مزيج مـن عـدم فهـم مـا            
  .حيدث واخلوف والرغبة يف البكاء

ي صــوت، وكأهنــا ال جــسد هلــا،   أخرجــت مــن الغرفــة دون أن تــصدر   
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ــه  ــل، األســود،       . ودون النظــر إلي ــم الثقي ــك احلل ــرق يف ذل ــرك هــو نفــسه يغ ت
  . اخلانق

ن يف الــسنوات األوىل مــن وطلــق أزواج كــثريهر كمــا يُقــا بعــدها بــش لِّطُ
  :كان غياب ديانا يتمثل يف ذلك. الزواج، بإحساس بالفشل والسخافة

  .هدوء يف احلمام قبل الدخول يف الفراش
  .خزانة املالبسمساحة فارغة يف 

  .ذكرى من األصوات والصور
رحلـــت يف مـــساء يـــوم أربعـــاء ربيعـــي خـــانق، رحلـــت بعـــد أن أســـدلت 

كان تصرفها ال معنى له،     . تائر لكي ال تتسلل احلرارة اخلانقة إىل الشقة       الس
 مـن  اًها أبـد  ءرتـدا ا اليت لـن يعـاود       ،حار فيطوي مالبسه   كمن ينوي االنت   اًمتام
 هبـدوء   ،قامـت أختـها ببـاقي اإلجـراءات       . عـالٍ  جرف   من قبل أن يقفز     ،جديد

 تـذهب   الـيت  هـي    كانـت . مل حيل دون مداراة املقت الذي كانت تشعر به حنوه         
وراق الــيت جيــب أن يــتم التوقيــع عليهــا ه بــاألقــصد إىل احملــامي الــذي تاًدائمــ
نتهاء مـن بعـض اإلجـراءات القانونيـة بعـد أن تكـون قـد وقعـت عليهـا مـن                      لال

ــها جتلــس اآلن يف مكــان آخــر، بعيــد     ــا، الــيت لعل ــهاًقبــل ديان عــرف عــن  .  عن
ث ولــؤم مـن يريــد أن  طريقهـا، حيـث كــان إخبـاره بــذلك حيمـل يف طياتــه خبـ     

 بعينه يتأمل ويعاني أكثر من جمرد إخباره مبوضع ما، أن ديانا            اًجيعل شخص 
مل يـشعر علـى الـرغم مـن        . تذهب إىل طبيـب نفـسي وتتنـاول عقـاقري مهدئـة           

 ةًهيـأ ت عنـه، ألهنـا أصـبحت م       نـأ ذلك بأي شـفقة جتـاه ديانـا، بـل فـرح ألهنـا               
  .ن السعادة واهلناءاآلن لبدء حياة جديدة قد حتمل هلا الكثري م

بــات الــركض بالنــسبة لــه أكــرب متــنفس لــه عــن مهــه، خاصــة يف تلــك   
 الصمت الذي تعوده إىل اخلروج من املنزل بعد أن          ااأليام اليت بدأ يدفعه فيه    

 أم ال،   اً أحدهم سـأله إن كـان سـعيد        أنلو  . أصبح هو الشيء الوحيد املتاح له     
شعر خبواء داخلـي، وإن مل يكـن ذلـك          نه ي إ قال   لعله. ردٍّأن يديل ب  ا استطاع   مل
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الشعور هو السعادة بعينـها، فهـو علـى األقـل أقـرب شـعور لراحـة مل حيـسها                    
، ومل يكــن هــذا فيهــا  أحــدٍةمــن قبــل، راحــة ال حيتــاج إىل وصــفها وال مــشارك

كان يتوجـب عليـه     كان يعرف أنه    . يزيد من واقعيته  كان  يقلل من سعادته، بل     
 اً أحد فيها، أن يشارك    اًان يعترب نفسه فيها سعيد    يف احلاالت السابقة اليت ك    

وأن يعــرب عنــها، ولكنــه اآلن مل يعــد يــرى احلاجــة إىل مــشاركة حبــه وســعادته 
  .بالركض مع أحد

 حاجتــه إىل هــوشــيء آخــر بــدأ ينــسحب ويتــضاءل بــبطء يف داخلــه،    
اآلخرين، وعلـى الـرغم مـن أنـه مل يكـن يـضايقه وجـود اآلخـرين حولـه، فقـد              

 أن يبعد عنـهم يف أقـرب فرصـة ممكنـة، وأن يعتـربهم كــأشياء ال                  كان حياول 
  .اًقيمة هلا يف حياته، كما يشعر هو جتاه نفسه أحيان

 ؛ شهور من غيـاب ديانـا يف حالـة مـن فقـدان هويتـه               ةأغرقته أول أربع  
ــد       ــتمكن أب ــن ي ــه ل ــشعر أن ــه ي ــسه  اًممــا جعل ــة نف ــن معرف ــات  .  م ــت تعليق كان

ره يرجـع  مل يكن سبب تغيُّـ    . وتعزوه إىل الطالق  احمليطني به تؤكد على تغريه،      
إىل ديانا نفسها، ولكن وجودها كان هو العقبة الوحيدة اليت كانت متنعه مـن              

مل يكـن يفكـر يف هـذا        . تنفيذ هذا التغيري اجلديد الذي حققه بشكل طبيعـي        
 للغاية، وألنه كان يظن أن اً وملموساًألنه يكرهها، ولكن ألن غياهبا كان واقعي 

، وكأنه يطهره من اً طيباًاب ديانا هو السبب األساسي يف أن يكون شخص    غي
  . فيصبح أفضل مما كان عليه؛عيوبه

دخــل فــصل الــصيف عنــدما رأى إرنــستو يف احلديقــة، بينمــا كــان     
مل يريـا بعـضهما منـذ       . يقوم بتدريبات للتسخني قبل أن يشرع يف الـركض        

ل منـهما إىل اآلخـر، مل       عندما وجـده مـن بعيـد ونظـر كـ          . مسابقة املاراثون 
ه يـ  جيعـل يد    كان يشعر بالسعادة أو بالضيق، ولكنه شعور يشبه ذلك الذي        

ــت صــورها         ــزل، حيــث كان ــديانا يف املن ــدما جيــد أي صــورة ل ــان عن تتعرق
مل يقرتب منه ألنه  . جل من سوء معاملته هلا يف تلك الفرتة       اخل  على لهمحت
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تــابع . ن النظــر إليــهف عــكــ ولكنــه مــع ذلــك مل ي،مل يعــرف مــاذا يقــول لــه 
. تدريبات التسخني وبعد عدة دقائق شعر أن إرنستو هو الذي اقـرتب منـه           

بدا وكأن الوقت مل مير، وأنه سيقول له كمـا فعـل أول مـرة عنـدما تعارفـا                   
ن مـ  بـدالً ولكنـه   . »أعرف أنك جتري، فقد رأيتك عدة مـرات يف احلديقـة          «

، إىل أن بدأ هـو معـه    وبقي هكذا وكأنه يهدده،ذلك، وقف أمامه يف صمت 
 :الكالم

 ماذا تريد يا إرنستو؟ -
  .أن تعرف احلقيقة -

ســاد الــصمت مــن جديــد بــسبب اجلديــة الــيت قــال هبــا إرنــستو تلــك     
اء بسرعة كبرية جبوارمها وظال كالمها ينظران إليـه إىل أن     مر عدَّ . الكلمات

ــصغرية   ــشجريات الـ ــى وراء بعـــض الـ ــار . اختفـ ــو حـ ــان اجلـ ــستو  . اًكـ ــال إرنـ قـ
  :زاز عميق وكرامة جمروحةئامشب

  . تركتك تفوزالذي أنا ين أنك مل تفز عليَّ وأناًأنت تعرف متام -
، وكأنه كـان يأمـل أن يتحلـى بالـشجاعة الكافيـة             اًانتظر إرنستو صامت  

 حقيقة الفوز أو اخلـسارة       أن ، حيث بدا له   اًوينكر ما قاله، ولكنه مل يقل شيئ      
 النـور   أن مـا ك اآلن،   اً يكن ليضيف شـيئ    سيان؛ فاالعرتاف بالنصر إلرنستو مل    

  . للحديقة وال احلر لذلك املساءاًمل يكن ليضيف شيئ
 أظن أنك تريد أن تعرف ملاذا قمت بذلك؟  -
 .نعم -

قاهلا دومنا اهتمام، ولكن ملعرفته بأن إرنستو كان يريد أن جييب عـن             
 :سؤاله

 أدعـك   طلبـت مـين أن  الـيت كانـت ديانـا هـي     . طلبت مـين ديانـا ذلـك       -
 .تكسب

 بـشغف وبـسعادة أن يـرى        اًقال إرنستو هـذه الكلمـات بـسرعة، منتظـر         
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كيف ستكون ردة فعله؛ ألنه ابتسم عنـدما رأى مالمـح الدهـشة ترتـسم علـى                 
  .وجهه

  ديانا؟ -
يف بعض األحيان كانت تنزل  . اً كانت تعرف أننا جنري مع     قدنعم، ف  -

 .اً أبدلرتانا وحنن جنري، ولكنك مل تدرِ
 ؟اديان -

 ديانـا نفـسها ظهـرت       أن لـو    ،أخذ يفكر أنه مل يكن ليفاجأ هبذا الشكل       
  .هناك واعرتفت له باألمر

  . حالتكماتنتحسّل رحبت لوكانت تظن أنك  -
 هل قالت لك هي ذلك؟ -
 .وعندما تكلمت معي شرعت يف البكاء. كانت يائسة. نعم -

يل، كــان يبــدو أن إرنــستو ســعيد يف داخلــه وهــو خيــربه بتلــك التفاصــ    
 وكـان يريـد أن يـستمتع بـه، أن           ، اآلن اًوكأن وقت انتصاره عليه قد حـان أخـري        

مشئزاز جتاهه ألنـه كـان يعـرف الكـثري عـن حيـاة              شعر باال . يستطعم حالوته 
  . اهتامه له بأنه كان السبب الرئيسي يف تعاستهافوق ،ديانا

   آخر يا إرنستو؟اًهل تريد أن تقول شيئ -
 .ازيأنت تثري امشئز... نعم -

 منهما   ولكن مل يلتفت أيٌّ    ،مسعا صوت خطوات وتنفس أحد العدائني     
شعرا حبرارة اجلو من جديد، وكأن اهلواء جييب بطريقتـه علـى            . لينظر إليه 

بـال طائـل أن   هـو  رحل إرنستو دون أن ينطـق بكلمـة، وانتظـر    . حدَّة نظراهتما 
  .يعود إرنستو لينظر إليه للمرة األخرية

وقـد  بع من مايو يف أحسن عامل خلقه لنفسه؛         غربت الشمس يف السا   
  .ا وأغباهخياراته  الوحيد وأنظفخياره  فيهالركضكان 
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